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BUDAPEST.
Fogadók.

Bristol szálloda (Illits Jó
zsefi Dunasoi.

Hungária nagyszálló Kis- 
hid-utca. (lg. Burger K.)

Royal nagyszálló Erzsébet- 
körut. ' Igazg. Sckmidt J.)

Kontinental .■ zálloda i túl. 
Fehér Gyula. V. Nádor
utca és Széchenyi utca 
sarok.

Orient szálloda (túl. Mol
nár Sándor) Népszín
házzal szemben.

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

Vendéglők.
Albert Viktor vendéglője, 

Rökk Szilárd-utca 10. A 
pincén kar régi vendég
lője.

Bayer János vendéglője,
VII. kér., Arena-ut 6. sz. 
Olcsó magv ar konyha.

Babolcsay István vendég
lője, IX., Soroksári-utca 
(55. sz.) 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.

Gruber József * Bableves 
csárda* nagyvendcglöje. 
Egész éjjel nyitva. VII., 
Miksa-utca 8

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

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

Horváth János vendéglője, 
MII., Vas-utca 1. szám.

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

Kánya Sándor «Rózsa bo
kor* vendéglője, Nagy
mező-utca.

Kubanek Vince «Budai vi
gadó* éttermei, II. Fö-u.

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

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

Palády László vendéglője,
VI., Szondy- és Eötvös
iit cák sarkán.

Petrákovits József vendég
lője, Ferenc József rak
part 1.

Pulnoki István éttermei és 
sörcsarnoka. VIII. kér., 
József-kőrut és József- 
utca sarkán.

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

Sckttssler Hugó < Éttermei* 
Andrássv-ut 65.

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

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

Szilts és Báli ka éttermei. 
Deák-tér 2. sz. A Magy. 
Orsz. P.-Egylet tagjainak 
találkozó helye.

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

Deutsch P ál vendéglője 
(ezelőtt Schwab A. ven
déglő). A pincéri kar 
régi találkozó helye.

Tomik János vendéglője,
VII. , Dohány-u. 38. üz
leti kai társak központi 
találkozója.

N i ka Antal vendéglője, 
IV kerület, (Belváros) 
Váci-utca, saját ház. A 
régi pincéri gárda ven
déglője.

Pulnoki István éttermei,
VIII. kér., József-kőrut 
és József-utca sarkán.

Kiss Henrik vendéglője,
VI. kér., Teréz-kőrut és 
Szondy-utca sarkán.

Rupp Richárá «Zöld hordó* 
vendéglője. Kishid-utca.

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

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

Klochányi és Padi vendég
lője, IV., Gerlócy- sé 
Újvilág-utcák sarkán.

Hentzel Lajos ‘Polgári bor- 
és sörháza*, VIII., Szent
királyi-utca 4.

Kávéházak.

Abbázia kávéház (Steuer 
Gyula túl.) Andrássy-ut.

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

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

Bodó kávéház, József-kőrut 
és Baross-utca sarkán.

Boulevard kávéház itulajd. 
Goldhammer A.) Váci- 
körut 24.

Elité kávékáz (Knappé Já
nos tú l) Kcrepcsi-ut és 
Kazincy-utca sarkán.

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

Fellegi Ede ‘Elevát or-kávé- 
ház», Ferenc-körut.

Gyárfás Pál kávéháza, 
Yáci-kőrut és Podma- 
nicky-utca sarkán.

Jókai-kávékázi Freudenfel d 
Mór), IV., Zöldfa-utca 34. 
és Só-utcák sarkán. A 
belvárosi üzletbeliek lát. 
helye. Egész éjjel nyitva.

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

Klotildkávékáz •túl. Katona 
G.) Belváros, Váci-utca.

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

Lábesz Frigyes kávéháza. 
Vili., Baross- és Szüz- 
utca sarkán.

Medikus kávékáz (Kmetykó 
Lajos tulajd.) Üllői-uton, 
a klinika mellett.

Nagy Lajos kávéháza, IX., 
Soroksári-utca t5. A fő
városi pincérek taláik. 
kávéháza.

New- York kávékáz Erzsé
bet-körut t Harsányi test
vérek).

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

ház, Erzsébet-körut és 
Dohány-utca sarkán.

_  __ Unlerreiner
^  • Vince •‘Liget— 

l. kávéháza, VII.,
Arena-ut 33., 
az Arena-szin- 
ház mellett.

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

Műegyetem kávékáz (túl. 
Fertikó József) Buda, Fe
renc József-hiddal szem
ben.

, 3.

Alsó-Lendva. Neubauer An
drás ‘ Korona* szállodája.

Ferentzy József vendéglője 
(volt Poppel vendéglő.)

Reverentsics István vendég
lője, közel a vasúthoz.

Lenarics Viktor (Tüske-fé
le) 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 Schuclt sör- 
csarnok és éttermei a 
városházzal szemben.

Hungária kátéház (Sker- 
gula Ltván tulajd.) a vá
ros központján.

Köss Béla éttermei és sörö
zője a Szabadság-téren.

Kovács és Novotny Vadász
kürt étterme és nyári 
kei tj e. Üzleti kartársak 
találkozó vendéglője.

Koron.i éávéhd (tulajdonos 
Giüinvald Simon) Árpád
tér 2. Egész éjjel nyitva.

Porcán Lajos Magyar kir. 
vendéglője, Bockó-tér.

Tüchler Andor Abbázia-ká- 
véháza Szabadság-téren.

özv RittlerJ.-nc  ‘Baross* 
káveháza (volt Kmetykó 
kávéház).

Barcs (telep). Hojfman es 
Kraitsz íGarm* szállo
dája az állomás mellett.

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

Balaton-Szent-György. Ivá- 
uics Józsefné vasúti ven
déglője.

B orosjenő. Kocsy Antal 
‘Központi* szállodája.

Besztercebánya. Sodr M
‘ Hungária* kávéháza.

B.-Csaba. Partos János Ná
dor szállodája. Étterem, 
káveház. sörödé.

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

Fiume szálloda (túl. Ketter 
Károlyt 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 taláik. helye.

Csáktornya. Fricdl József 
Zrinyi-szállodája.

Horváth Géza Aranybárány 
szállodája.

Csongrád. Goda István ‘ Ma
gyar király* szállodája.

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

Beér Vince ‘ Korona* szái- 
lodája-Étterem és söröző.

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

Dreisziger József vendég
lője. Termelőktől vett 
borok.

Nemes Ignác j

vé^Kív; é s  sö - fi _  , * - ‘ —j

üzletbeliek helyi talál
kozó helye.

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

Arany bika szálloda (túl. 
Német András).

Beke Aladár -Kispipa* ven
déglője, gr JDegenfeld-tér.

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

Erős Jakab' Magyar le irály1, 
kávéháza. Üzicti kartár
sak találkozója.

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

Németit Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo
mással.

Otthon kávéház (túl. Rosen- 
berg S.) A pincéri kar 
találkozó helye.

Oltó Sándor vasúti vendég
lője, a városi közönség 
kirándulója.

Hungária kávéházijai eicher 
Károly). A fő utcán.

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

Nagyfa-vendégiö I Szilágyi 
Gyula tú l ) Erdélyi ma
gyar konyha, saját szüret, 
borok.

Oláh Aulai Angol-szállo- 
dáj a.étt erme ás kávéháza.

Vasúti e£»rfíi,'/á'(KellerSán- 
dor vendéglője). A kö
zönség kirándulója.

Déva. Ft kér-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. Győző).

Simon Ferenc ‘ Vigadó*- 
vendéglője.

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

Eszék. Babus Márton ven
déglője, a posta mellett.

Esztergom. Fürdő-szálloda 
(túl. Schleifer Lajos).

Meisler János ‘ Magyar 
király* szállodája.

Porgesz Béla < Korona* - 
szállodája a Duna-híddal 
szemben.

Érsekújvár. Nemzeti szál
loda (túl. Marossi Ger- 
zson). 18 szoba. A keresk. 
utazók fogadója.

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

Garamberzence. Ifj. Cidlik 
Ferenc vasúti vendéglője.

Győr.Meixner « Royal * nagy- 
szállodája

Acél Miksa «Kisfaludy»- 
kávéháza, a városházzal 
szemben.

Adri a-kávékáz, a szigeten. 
(Túl. Rcmes Mihály.)

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

Fehér hajó-szálloda (Heber- 
ling Adolf tulajdonos).

Hungária kávéház (Kuster 
Géza tulajdonos).

Kramoacker Elek vendég
lője, Deák Ferenc-utca.
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FOGADÓ ORSZÁGOS
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A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI i s  IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

K tés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos Szerkesztőség és kiadóhivatal:
negyedévre 3 kor. FLÓR GYŐZŐ. Budapest, Kerepesi-ut 13.

L e v e l e k .
(Folytatás.)

i v rendeződhetne és rendbehozhatók 
is volnának ezek a szakmabeli dolgok, 
ha osztályunk vezérgyeplője, a soraim 
elején is említett, közülünk való, illetve 
<_• szakma sorsát és minden dolgát 
őszintén szivén hordó egyének kezében 
volna. A kik a rájuk ruházott vagy 
bármily körülmény következtében rájuk 
szállott vezéri szerepben nemcsak a 
küllátszat vagy a szükséges formaszerü- 
ségeknek, hanem tényleg és valóban a 
nagy közszempontnak megfelelően tel
jesítenék kötelmüket.

Hogy pedig evvel az önzeüen (és 
nem oktroyált) törekvés és kötehsség- 
teljesitéssel lehet és mily sike
reket lehet élérni, ezt minden 
példánál legszebben példázza 
a somogyi vendéglős szaktársak 
ez évben alakult egyesülete, a 
melynek vezérembere ugyan
csak eme megfelelő fajtából 
való. Ezt én egyébként, mint 
minden, a mi közügyeink és 
életünket érintő mozzanatot, 
szintén a Fogadó hasábjairól 
ismerem; innen érdeklődtem e 
fiatal egyesület keletkezése és 

. további fejlődése iránt. Ez a 
fejlődés s a somogyiak egyesü
lete rövidesen való teljes 
megerősödést esete a mily pá
ratlanul álló és szembetűnő, 
ép| oly hü bizonviték arra, hogy egy 
i;. i/i önzetlen és tettre termett egyetlen 

: irányítása, működése mily nagy 
jelentőségű sikereket érhet el és mu-

e ez csak példa; fölhozott eset 
re hogy hasonló mód a mi ipari 
‘ i mt'.n is lehetett vön s lehetne nagy

on és nem afféle légitünemény- 
dményekre jutni. Csakhogy a 

mi talajunk erre még nem termett erő- 
i et. vagy ha termett is, azokat a fog- 
E ...im és tartózkodási viszonyaik 
Tni ' vissza az ily szerep és teendők- 
( vn való részvételtől. Azért is, ha vala- 
rn: a mi iparunkat illető, bár csak

; • van harmad-negyedrendű kérdés 
' ivében is történik lépés vagy moz- 

g'alom, ez mind és mindig csak azok 
i- '/.i cinüködésével megy végbe, a kik

a mi belviszonyaink és sokféle bajos 
dolgainkat csak kevésbé vagy egyálta
lában sehogyan sem értik és ismerik. 
De azért természetes és érthető az ily 
nem hozzánk tartozóknak a vezértettek 
tekintetében való tényezése és eről
ködése, miután ők mindezt —  a köz 
java helyett a saját többrendbeli érde
kük elérésére intézik és érvényesítik.

Mindezzel azonban valahogy csak 
sikerül elérni azt, hogy a légitünemé
nyek sorába szőtt több fontos szak
kérdések egynémelyike előbbiek nélkül 
is a maga helyes útjára talál. A mi 
ipari képesítésünk alapjául szolgáló 
szaktanoncnevclés — a mit évtizeddel 
ezelőtt feszegettünk volt Szegeden és 
az akkori szaksajtók hasábjain — las-

íflarossi Gerzson és neje szállodatulajdonos Érsekújvár 

san-lassan utat és módot lel a többi 
fontos ipari érdekek és kérdések meg
oldása kezdetéhez. Csakhogy, figyelem
mel kell lennünk s kezelnünk a szak
beli ügyeink eme legelsőrendü ügyét 
s oly mederbe terelni, mint a hogy azt 
Szegeden eszközölték (bárha ugyan 
még az itteni vendéglős-tanoncoktatás- 
nak is sok kívánni valója van). Xem 
elég az, ha a serdülctlen pincérgyerek 
csupán a szakiskolában előadott szak- 
elméleti s némi más kivonatos tanítás
ban részesül, hanem a praktikus tudás 
fejlesztése szempontjából és szabad ide
jében a pince és konyhai, de légióként 
a pincei munkáknál is fel kell őt hasz
nálni.

Tanítás . . .
E pontnál egy kissé állapodjunk meg.

(Vége következik.)

BORGAZDASÁGUNK.

Félértékü borok. Múlt lapunk ‘Kü
lönféle közlemények* rovatában a 
kocsmáros cimü közlésben a gyöngyös- 
visontai vidéki borokról olyképen té
tetett említés, hogy azok a pincébe 
való elhelyezés vagy raktározás esetén 
félértékükre csökkennek. Erre egy bor
sodi (a hevesi borokat nyilván jól ös- 
merö) vendéglős a következő sorokat 
küldötte be:

A becses lapjuk j  kocsmáros cimü 
közleményébe csak úgy odavetett * fél
értékü hevesi illetve gyöngyösi borok--at 
illető kifejezésnek sokkal komolyabb 
az alapja, s erről én eseteket tudnék 
mondani, mint aki a heves- és borsod- 

vidéki szőlő- és borfajokkal 
egyaránt ismerős vagyok. Szives 
cngedelmükkcl egyébként alka
lommal terjedelmesebben fogok 
írni; mos: egyelőre csak pár 
sornyi említésben óhajtok reflek
tálni a — véletlenül fölvetődött 
— félértékü gyöngyösi borok 
kérdésére. A hevesi, különösen 
a gyöngyös-visontai szőlők 
évről-évre több százezer hek
tolitert konzumálnak, azaz, az 
itteni termésnek nagyobb részét 
az úgynevezett (és valóságos) 
«lőre» képezi, amelyet sok 
helyen a mi vidékünktáji 
parasztkocsmák és szatócs-bol
tok is árusítanak, 18 kr.-tól 

24—26 krajcáron. A hozzáértő el
képzelheti ennek az olcsó lőrének mi- 
nemüségét. S a gyöngyöstáji borokon, 
nem mondom, hogy az egészen, de azok 
jobb minőségű nagy részén, ez a löreis 
érezhető, és pedig nagyon is érezhető 
akkor, ha annak elmérése kissé tovább 
tart. A világ legtisztább és egyformább 
fokú levegőjű pincéje kell ahoz, hogy 
a gyöngyösi borok eredeti minőségük
ben (és értékükben i eltarthatok legyenek.

R. L.

Borvásár Tapolcán. A -Badacsony- 
vidélci Bortermelők Szövetsége* a ba- 
dacsonyvidéki bortermelők részvételével 
november 21, 22 cs 2j-á ti  Tapolcán, a 
városház helyiségeiben borvásárt tart, 
melyen nevezett vidék minden minő
ségű bora bemutattatik.
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Szép kávéházak.
Hazai (V idegen/:/^almunkhoz.

A n.-váradi ‘Bihar* és a debreceni ‘Hungária* 
G—s. Az igazi szép lelkesít, s a valódi 

csín vonz és elragad. Magyar iiazánkhan a 
szép - és csinosság terén elragadó és leg
több gyönyörűséget szolgáltatja — a nem 
is inkább szép és csinos, de a 
legfölsőbb szó értelmében kifejezett 
pazarfényes kávéházak. Ilyen fensé
ges szép, előkelő fényes és csupán 
szórakozás és időtöltésre bezendezett 
helyeket egy' világjáró angol vagy a 
müveit nyugat bármely idegenje, 
sem Becs, sem Berlin, sem Páris és 
sehol sem láthat, csak a mi —  
ázsiainak hiresztelt — szép magyar 
hazánkban. A * szép kávéházak’ igazi 
hazája Magyarország és annak ifjú 
szép fővárosa : Budapest.

De nemcsak Budapesten. A száz
féle csodálatra ragadó *Xewyork»,

Pál, jelenleg fővárosi (Váci-köruti i ká
vés folyt be s ugyancsak az ő izlés- 
irányitása folytán is történt az egész 
berendezés. Kevés hazai nagy kávéház 
van. melyeknek alap- és festészeti szí
nei annyira harmonizálnának s oly 
egyöntetűen nyernének kifejezést. A

A  -Hangám* fö utcai része.

azzal a különbséggel, hogy a Weicl 
ger Károly tulajdonát képező «Ih. . 
gária* impozáns palotáját s a tel . 
kávéházát mutatják be a különb 
részletről fölvett képek.

A Hungária kávéház históriális jek 
képez a mi kávés iparunk és Debrec i 

város fejlődési históriájában, i , ! 
voltak a modernebb építészet i: 
gyönyörű palotái, mi volt a mai szép
ségében pompázó s virágzó Debrec n 
a 70-es évek elején,amikor Weiclii;;- 
ger Károly Debrecenbe jött s a 
mai lapunk tábláján is bemutatott 
régi Hungáriát, elődjét és alapját a 
mostani monumentális Hungáriának 
átvette. Ez egyébként maga is egy 
érdekes história, s  a mi szaktörténel
münknek majd annak ideién egyik 
legbecsesebb adatát fogja képezni.

(Folyt, köv.)

*Bihar» kávéház nagy tükör 
ablakai egyébként s mint a 
közölt felvételből is kivehető, 
két részre, a Kossuth Lajos- 
utca és a Vásár-térre néz
nek. A kávéház talajzatát 
aszbest s a falakat félig 
csempe-bertoleit burkolja, 
melyen felül a domináló kék- 
szinből halványsárgásan sza
lad föl és folyj a be a pla- 
fondot a nagy értéket föl
emésztő fény- és olaj festészet, 
a melyből mintegy bele- 
vegyitetten tűnnek föl a leg-

s az aranyos fehér díszével kelleme
sen elbájoló «Balaton» és cElite* 
kávéházakra ráakadhatunk Kolozsvár, 
Szeged, Arad és Debrecen: Pécs, 
Nagyvárad, Győr és a magyar föld 
minden nagy és szebb városaiban. 
Nem vetjük el állításunk sulykát, ha 
azt mondjuk, hogy a hazai és ide
gen forgalmunk egyik főbázisa a 
legmagasb tökélyig fejlett kávéházi 
és vendéglői életünkön alapszik.

A ‘Fogadó* egy nyári száma meg
felelően mutatta be leírásában az 
Erzsébet-hiddal szemben a budai 
oldalon lévő - Erzsébet-hid»-kávé
házat. a melynek -  vagy megfor
dítva majd egész hüutánzataként 
tűnik föl a nagyváradi ‘ Bihar* kávé
ház, a melynek hüfelvételét ugyancsak 
lapunkban fogadó 7. sz.) mutattuk be. 
A ‘ Bihar* kávéház. Nagyváradnak egy 
nagyobb forgalmú ibár egészen nem 
az ily forgalomra alkalmas s  piac-terén, 
a vásártéren egy modern nagy palotá
ban a legmüvészelibb kivitelben épült 
és rendeztetek be. A Füchsl-palota eme 
(kávéházi' részi < nÍtészeiébe Gyárfás

A Ml CSALÁDUNK.

Képeinkről.
Irta: M in d e n  T am ás.

U n t e r r e i n e r  V i n c e .

A  liebreceui Hangám Arany János-utcai résre.

újabb modernstv•lbeli asztaloic. székek,
valamint a csupa ezüst készlet cgyrészét
látni hagyó és fiidiszt nyújtó kávéházi
kassza. A nagysa:abásu üzlet jelenlegi
tulajdonos Bródy Mór, a l;i. inint fent
jeleztük, < ívárfás Páltól még ez év ta-
vaszán vette át.

A debreceni "Hungáriát*, a horto-
bágyi metropolisi első nagy i<á ve! lázát
szinte hasonló töl vételekben iiozzuk.

Még egy esztendő se volt oly 
termékeny a vendéglős- és kávés- 
iparra, mint ez a mostani, ameh a 
mi s nem épen áldásosnak mond: 
ható földünket csupa szaktudásra és 
valóban jó üzleti egyénekkel ül
tette s termékenyítette be. Vnrgliis 
Vilmos Kerepesi-uti, Pirul inger La
jos Baross-téri és Putnoki István L>- 
zsei-köruti negyed- és harmadéves 

vendéglősök önelégült örömmel te
kinthetnek vissza a nyomdokukba -  
pett ismerős kartársak seregére, anii ív
ből mint vezetők: Ssu ts  és Palika -/. 
év elején lett vendéglősök), Gebai.-r 
Antal la hudai Fiumei vendég!'"-1, 
Rapszky Zsigmond, (budai Erzséi i- 
Iml kávéház . Knappé János (*Elii - 
kávés . Nagy  Lajos 1 Soroksári-u; ■: i 
•cávés), halász  József (Csömöri-úti •
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- kávéház i, Lábcsz Frigyes (Ba- 
ii volt Sprung-kávéház), Fertikő 

.Műegyetemi kávéház), bérlők és

Grün Adolf kávés, Kolozsvár.

tűi.i ' Ionosok válnak ki, nem is említve 
a: i rabban meg vendéglősödön Kolossá, 
Klochányi és Faált, Stettner és Dekány 
mindannyi előkelő üzletek volt fő- 
pincéreit.

( nterreinér Vince, a mai családunk 
eme mind elsőrendű tekintélyű fopin- 
cérekböl lett üzletfők közé, a Nagy L. 
és Kalász J. közti sorrendben lépett, 
hogy augusztus hóban megvette az 
Aréna-ut és Városliget sarkán s az 
Áréna-szinházzal szemben lévő régi jó- 
nevü I .igeti •-kávéházat. Pályatársai
csodálkoztak, hogy a mindig éttermi 
i'öpincér kávéháztulajdonos lett. Am mi 
örültünk, hogy a mi iparunkat lassan- 
lassan s mindjobban mégis csak a mi 
szakképzett embereink foglalják el.

Unterreiner Vince kávés szaktársunk 
különben ama kevesek egyike, akik 
pincér- és főpinsérségük javarészét gya
korlati szempontból, külföldön töltötték.

A régi Ruscher-féle üzletben való ta- 
noncévei, a Continentál, Vadászkürt 
és Pannonia-szállóban töltött évei után 
külföldre ment, ahol két Ízben tartóz
kodása közben a Genfi «Xational», a 
Territeli «Grand Hotel* és ugyancsak 
Franciaország Párisi « Gr and Hotel* 
és Divon «Hotel de Jura*, mig Lon
donban a «Hotel Balfour»-ban főpin- 
céreskedett 95-töl huzamosb ideig. Itt
hon mint főpincér a Park-Klub, Csá
szár-fürdő, Temesvárt a vasúti vendéglő, 
Miskolcon a * Korona»-szállóban stb., 
ily első üzleten kívül: a Trencsén- 
Tcplici, Balatonfüredi, Siófoki és Her- 
kulesfíirdői «Kursalan* (Gyógyférmek) 
éttermeiben működött.

A célját igy elért mi családunk de
rék tagja, a fenti előkelő helyeken 
szerzett ismereteit most saját üzletében 
érvényesíti s mondhatni, hogy szép si
kerrel, nrert a máskülönben nyári for
galomra alapított üzlete kellő eredmény 
s haszonnal gyümölcsözted gyakorlott
ságát és fáradalmait.

Rédei Vilmos,
Ahol télen zizegő, nyáron susogó 

nádas közt sétál merengve a balaton
szentgyörgyi vicinális, s a hol Csobán, 
Tátra és Rezi magaslatok romantikus 
regékről suttognak a vén Tihanynyal; 
ezen a Zalai tájon, a félhistóriai Ohidá- 
ról származik a «Fogadó* szellemi tá
mogatóinak leghüebb és a mi csalá
dunknak egyik legderekabb tagja, 
Rédei Vilmos. Pincérségét szintén ezen 
a vidéken, a poetikus Zalaszentgróton 
kezdte és folytatta felszabadulása után 
Tapolcán, Xagy-Kanizsán és Csáktor
nyán. Amikor erről e tájról illetve 
utóbbi helyéről Pécs. Eszék, köz
ben Vihnye, Tátrafüred és Győrbe 
került el, már teljesen képzett és múlt

tal rendelkező főpincér volt. Rédei 
munkatársunk egyébként nem igen 
szokta állásait változtatni, igy Győrben 
is több éveket töltött egy huzamban s 
innen ment ugyancsak huzamosb időre 
Székesfehérvárra, a hol a vasúti ven
déglő főpincérségét 1901 óta intézi a 
sokfélu igényű utazó vendégközönség 
és főnöke teljes megelégedésére.

De ekként van vele megelégedve 
derék neje is. akivel immár harmadik 
boldog családi évét éli s akit a -Fo
gadó* szintén bemutatott t. olvasóinak. 
Őszinte kivánalom, hogy amint szép 
neje körében, úgy a mi ipari terünkön 
is folyton oly buzgón teljesítse érde
mes munkásságát a -Fogadó* és a mi 
családunknak is érdemes s Zalaor- 
szágból az ősi koronázó városba át- 
és végképen megtelepedett tagja.

Lakner István és neje vendéglős. Győr

Lackner János.
Külhonban a stíriai Marburgban), 

de jó magyarnak született Lackner 
János, akinek pályáján nevezetesen hú
zódik végig, hogy előkelő üzletek meg
nyitása nélküle nem történhetik. Tanonc

C só k o k .
Irta: Erdelils Ferenc.

Valamelyik vártoronyban százat, vagy 
talán még többet is lőttek. Az ágyu- 
lövések harsogva, bömbölve zúgták be 
a I Ver-parti nagy várost s zugó mo- 

'li.i.'iik még az ezer mértföldnyi tá
volságban lévő Vezuvhoz is elhatott.

-  Valami királygyerek született, mon- 
halkan a ritka zajra Giovanni 

leányának, aki a kis halász- 
ád.ába ép az első bombabömbőlés 

itában óhajtott beszállani. 
gyanekkor bukott fel a teli hold a 
! ’ gvek mögött s a lassú locso-

tova hömpölygő Tibcr szinte 
• dni látszott a hullámaiba hirte- 

i lezuhanó fényes holdvilágtól.
— !ajj. atyám, mi az? — kérdi meg- 

; nve Lucie, a halász kisleánya, akit 
mcsak megremegtetett a vízben 

fényes mása a minden bejelentés 
a fölbukkanó holdnak.

—  Semmi, gyermekem, fürdik a hold. 
és mi sok halat lógunk — mondá 
Giovanni mester.

Luciégek erre oly jó kedve lett. 
hogy menten elkezdé dalolni az ő ked
venc dalát:

Tiber-parti zöld berekben 
Dalolgat egy kis madár,
Kis madárnak fájó dala 
Csöndes éjben messze száll.
Kicsiny madár mért panaszod,
S mért oly fájó, bús a dalod. . .

Ne kérdezzed, mért kérdezed 
Szomorúságom okát r 

zól a madár s még több búval 
Zengedezi bús dalát.
S hangzik egyre panaszárja.
Mert szegényke nagyon árv a . . .

— Ejha Lucie, kitől tanultad ezt a 
szép éneket r

—  A szomszédék leányától, atyám 
— feleié Lucie.

Ugyanebben a pillanatban egy nagy 
locscsanás hallatszott és pedig tőlük 
nem valami messze.

- Valaki a folyóba esett, jegyzé 
me,T a gyakorlott érzékkel biró halász 
s bárkájával a locscsanás irányába eve
zett. A másik pillanatban egy gazdát
lan csónak s egy hol föl, hol alá me
rülő alakot láttak maguk előtt. Lucien 
hideg borzongás futott végig s resz
ketve húzódott atyjához, ak: másik perc
ben a merüldözöt üstökéné l fogva emelte 
ki a Tiberius hullámaiból.

— Oh szent Madonnám ' csapta ösz- 
sze kezeit Lucie. ahogy az alaposan 
megfürdött fiatal emberre veté éjsötét 
szemeit.

A fiatal ember pedig ahogy a nagy 
nedvességben kissé magához tért, ha
ragosan támadt a tiszta szándékú, jám
bor halászmesterre.

- -  Mit akarsz velem, mi közöd ne
ked egy idegen életéhez! Ha még 
egy ujjal merészelsz hozzám nyúlni, 
menten alámeritem rozoga csónakod . . .  
S ezzel nagy-hirtelen újból a hullámokba 
vetette magát.
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éveit egyébként Grácban és Pozsonyban 
töltötte, de ezen helyéről már mint kész 
pincér ment a Kass által Szegeden át
vett uj Tisza-szállóba, honnan mint fiatal 
fizetőpincér került Nagy Gábor szállo
dájába Kolozsvárra. Innen két és fél év 
és Élőpatak és Tusnád fürdői főpincéres- 
kedése után a fővárosi s akkor ép újjá
alakult Seeman-kávéház s hosszabb idő
vel a 9U-es évek elején Müller M. bel
városi Magyar király szálló szobaföpin- 
cére lett. A pár évre megnyílt «Emke», 
majd a Keleti* kávéház szintén az ő 
főpincérségével adódott át a közforga
lomnak. kivéve a Kovái kávéházat, a 
hol jóval később főpincéreskedett 18 
hónapot. A májusban éjiült előkelő 
Erzsébct-hid kávéház s a szintén budai 
részi Műegyetem* kávéház azonban 
már az ö főpincérségével nyílt meg s 
el lehetünk készülve, hogy a Műegyetem 
kávéháznak jeles szakképzettségű főpin
cére Lackner J. barátunk nemsokára 
ismét egy uj üzlet fölavatásán fog 
közreműködni. * 1 ‘szintén kívánjuk, hogy 
ez az uj már a saját tulajdon üzlete 
legyen.

A <Mi családunk* több közleménye tér- 
szük miatt a jövő számba maradt.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.
Változás a tisztikarban. A miskolci 

nyugdi [egyesületi választmány tiszti
karában változás állott be. melynek 
kapcsán újra lettek választva. Gottwald 
Rezső elnök. Papszt József alelnök, 
Fciiereisen t iéza ellenőr és pénztár
noknak Se In-artz Jenő. A választmány
ban a következő tagok foglalnak he
lyet: Meyer József, Auslánder Gyula, 
Bózsa |úzsef, Máté József, Erdelits Fe
renc, l.cjier Károly.

Kóma fölött ekkor újra megszólaltak 
az ágyulövések, melyeknek morajló zaja 
elnyomta a locscsanást. mit a minden 
áron a 1 íber vizébe temetkezni óhajtó 
ifjúnak újból való ugrása okozott.

jaj atyám! — sikoltozott I.ucie. 
Mentsük ki a szerencsétlent...

i iiovanni mester ezt ugyan a leánya 
figyelmeztetése nélkül is megtette volna, 
ép azért csak morgott valamit, s az 
uira fölmerülőt most már nem üstökön, 
hanem galléron ragadta s mint egy 
akaratos vén halat, háttal lefelé csapta 
be a hajó fenekébe. Alikor pedig 
ismét !■ i'színéit az élet minden gyö
nyörűstül : megunt ifjú ember, a sze- 

rös karú ( iiovanni 
ily beszédet tartott hozzá :

I la pedig mégegyszer ellensze
gülsz akaratomnak, ezzel az evezővel 
úgy elverem csontjaidat, hogy azokat 
holtodig is sajogni érzed. Mert ne gon
dold ám, te ökrök ökre, hogy Giovanni 

magával. . .  Kü-

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Lapunk azon t. előfizetőit, akiknek 

mai lappal utalvány mellékeltetett, kér
jük, hogy az előfizetésüket beküldeni 
szíveskedjenek. — ( 'ismerőseinket es
barátainkat kérjük, hogy lapunkat kö
rűkben szíveskedjenek terjeszteni.

A «Fogadó»-nak heti megjelenése, 
mely nov. 15-ére volt tervezve, az 
«Almanach- könyvünk roppant nagy 
munkája miatt, ennek elkészülése illetve 
újév utánra marad. A «Fogadó* elő
fizetése egész évre 12 , félévre 0 kor. 
Éthordók, kávéházi segédpincérek stb. 
szakbeli alkalmazottak a Fogadót» évi 
8  kor. kedvezményes áron kapják, mely 
esetben az évi előfizetés felét tartoznak 
befizetni.

Meleg ruha. . .  A Kis/ev Magyai 
Pincér-Asztaltársaság, amely a fővaros
ban I9U1 óta csakis a humanitás terén 
működik, mint az előző években, úgy 
az idei tél beálltával is meleg ruhával 
látja el az elszegényedett kartársak 
gyermekeit. A szeretetteljes nemes célt 
szolgáló ‘ Asztaltársaság* miheztartás, 
tudakozódás és tájékozódás végett ez
úton is felhívja a t. kariárs urakat, a 
kiket egyszersmind arra is kér, hogy 
a meleg ruhára szoruló gyermekek 
szülőit ajánlani, illetve bejelenteni szí
veskedjenek. Tudakozódni lehet Löffel- 
mann vendéglő i Andrássy-ut) és K/ccker 
A. vendéglőjében (Teréz-körut) bezá
rólag nov. hó 18-ig. — ínséges időben 
ne felejtkezzünk meg az ínségesekről s  
a m i szegényeinket a tőlünk telhető f i l 
lérekkel gyámolitsuk l A  Kisten* Magy. 
Pincér-Asztal társaság nevében Konkoly 
István, elnök.

Esküvő. A Hymen füzögette rózsa- 
láncos eseményeknek száma ismét egy- 
gyel, nekünk is kedves szép esemény-

lönben pedig megérdemelnéd, hogy 
holnap mindjárt a capitolium szamara 
mellé kösselek. —  Alit. . .  hogy nem 
vagy te ökörszamár, — hogy a te el
járásod helyes és szükséges volt. ..  Oh, 
oh te jámbor jószág!. . .  Hát aztán szük
séges valakinek a mélységes mély po
kolba ugrani, - az égi hatalom Ítéle
tét önkényüleg kimondani. . .  I lát sza
bad-e ezt tenni s van valakinek joga 
ahoz, hogy azt az életet, amit nem 
maga adott magának, egyszerűen el
dobja. léire lö k je ... És aki mindezt 
hiszi s tételezi föl. hát az nem egy 
végtelenül o.-toba fráter. Es ennélfogva 
nem vagy magad is az, te ostoba, te sza
már ! Érted ! L)e ne beszélj, ne csacsogj; 
— valami királygyerek született s ilyen
kor csöndességben lenni és imádkozni 
szokás . . .

Az eddig nyugtalankodó és hábor- 
kodó ur eme kenetteljes szókra elcsön- 
desült, — elnyomta a didergő álom.

(Folyt, köv.)

nyel szapo:odott. Rónai János, a mi 
rém s derék jó ismerősünk, a kolozs
vári Newyork kávéháznak hosszú ideig 
volt főpincére s jelenleg az ottani elő

kelő nívójú Európa kávéház társ- és a 
«Biazini* szállodának tulajdonosa, a 
múlt hét elején vezette oltárhoz szive 
választottját, Herskovits Olga kisasszonyt 
akivel f. évi junius hótól volt jegybe. 
Amidőn az egymáshoz illő szép és 
boldog házaspár jól sikerült arcképét 
ugyanitt mutatjuk be t. közönségünk
nek, igaz szívből kívánunk nekik bol
dogsággal teljes, szép házaséletet.

Á mi könyvünk. A vendéglős, ká
vés és pincérek ‘ Almanach*-ja ( ‘Fo
gadó* Albuma, mely asztalaink és 
könyvtárainknak legszebb diszét fogja 
képezni, a mi szakfoglalkozóinkat érintő 
összes tudomány és ismeretekkel dec. 
25-én, azaz karácsonyra jelenik meg.

Sörösök kongresszusa. A hazai 
kereskedelem egy újabb és pedig a 
sörkereskedés-i ággal szaporodott, amely 
ághoz tartozni azok vélik magukat, a 
kik a söripart s a másodkézbőli és ki- 
sebb-nagyobb kvantumokbani palack 
és hordósörárusitással önhasznositják 
(s akik közt, sajnos, alig van egy-kettő, 
akik a mi szakfoglalkozásunk közül ke
rülnek ki). Hogy pedig eme kereske
dési érdek minél jobban érvényesüljön, 
úgy gondolkoznak a sörösök, hogy a 
mai testületek módjára kongresszust 
tartanak, amit annál könnyebben kivi
hetnek. mert mar ők is testületté (sör- 
keresk. egylete) sorakoztak. Ezen orsz. 
kongresszust egyébként januárra vagyis 
oly időre tervezik, amikor a kriminális 
hideg idők miatt kisebb a sörfogyasz
tás, amin azonban nagyban változtatni 
fog a kongresszus, mert, amint értesü
lünk, azon résztvevő sörösök kizárólag 
csakis sört fognak fogyasztani. A hazai 
sörösöket ebből a szempontból ajánl
juk a többi kongresszusozó szaktestüle
tek figyelmébe. . .

Üzleti hir — a t. «Ház»-ból. Alig 
van valaki széles e hazán, aki figyelő 
és többi szervét máma nem az ország
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ház felé fordítaná. Miért ne fordulnánk 
hát mi is arra? Igaz bár, hogy oda 
minket nem a puskaporos politika, 
hanem a — m i politikánk vonz. A  t  
«Ház»-ban üzleti változás történt (ez 
érdekel minket), amennyiben Drexler 
Béla megvált az ország első kantin- 
vendéglőjétől, az országház buffetjétőh 
ahol derék sáfárja, Pántol Márton fő
pincérrel intézte igen sokáig a teendő
ket. Az országos kővetek által legügye
sebbnek ösmert főpincér, Pántol szak
társunk mindazáltal nem vált meg a t. 
Ház volt fogadója t. főnökétől, hanem 
továbbra is nála, t. i. az Andrássy-uti 
Drexler-vendéglő emeleti termeiben 
intézi tovább is eddigi föp. teendőit. 
Drexler B. utóda pedig Förster Konrád 
Váci-körúti vendéglős lett.

Sorscsapás. Lehet-e sorssujtásnál 
nagyobb és végzetesebb, mint mikor 
valakit az életbeni esélyek a foglalko
zása körülményeire mindenkorra kép
telenné tesznek. . .  Ily szomorú, végze
tes csapás érte a mi szakosztályunk 
egy derék s a fővárosi pincérség egyik 
volt számottevő tevő és tekintélyes 
tagját, Forintos Dénest, aki szélesb 
körben ismert akkor lett, amikor az 
orsz. pincér-egyesület mozgalma Sze
gedről Bpestre helyeződött át. Az utolsó 
90-es években Gécy Ferenc volt And- 
rássy-uti Arany fácán vendéglőjében Kol- 
tay, Szüts, Magassy, Halassv, Kassai, 
Balika, e lapok szerkesztője stb. elő
kelő főpincér társaságában minden este 
ott volt akkor szintén az Andrássy-uti 
Műcsarnok kávéházban főpincérkedő s 
erő és egészségtől duzzadó Forintos 
Dénes, s dolgozott serényen, a többi
ekkel az akkori alap és céljában ide
ális szép és nemes orsz. p.-cgyesület 
létesítésén. A baj csiráját, könnyű láb- 
hülést is ezen üzletben, a Műcsarnok 
kávéházban szerezte, mely hovatovább 
annyira fajult, hogy hosszabb időt für
dőn, majd betegen lakásán volt kény
telen tölteni. Az irgalmasok kórházába 
ezelőtt két hónappal vétette föl magát, 
ahol a javulás helyett lábbaja annyira 
elmérgesült, hogy élete fentartása oká
ból egyik lábát a térden felül ampu
tálni kellett. Forintos Dénes különben 
a napokban hagyja el a kórházat, ahol 
a nagy csapásában is jóbarátja, Koltay 
József kereste föl gyakran és vigasztalta 
a körülményekhez képest a szánalomra 
méltó és az önhibáján kívül ekként 
egész életére tehetetlenné vált szegény 
kartársunkat.

Borok be- és kivitele. Az idei bor 
ki- és beszállítás januártól szeptemberig 
befejezőleg hordó és métermázsaként 
a következő arányokban történt. Beho
zata l hordóban 577,307 290,(537 kor. 
7.132.232. Palack 1,704— 1,(587 korona 
219.310. Pezsgő 1,821— 1,876 korona 
896.728. Kivitel hordóban 538,340-- 
456,386 kor. 15,608.401. Palack 5,252—

4,816 kor. 481.600. Pezsgő 1,852— 1,914 
kor. 267.960. A behozatal ára összesen: 
8,248.270 s a kivitelé : 16,357.961. E ki
mutatás szerint pedig majd még egyszer 
annyi mennyiségű bort szállítottak ki, 
mint be, de ugyancsak még egyszer 
annyit szállítottak be, mint vittek ki — 
pezsgőből, amelynek eredménye, hogy 
Magyarországon még egyszer annyi 
idegen pezsgőbort fogyasztanak, mint 
magyar pezsgőt — az egész külföldön.

Családi örömek . . .  A pincéri-kar leg- 
talcntumosabb s hírneves z.enemüvésze, Mil
lió Jean barátunk a debreceni ‘ Aranybika* 
szálló szobaföp nccre boldog örömekben ré
szesült. Deiék neje okt. hó 8-án egy kedves 
kis leánykával örvendeztette meg. A boldog 
családapa öröme annál inkább nagyobb, 
mert az ö alig 5 hetes AdeltT)&bvn a zene
művészek hajlamát látja megnyilvánulni. A 
csöpp honleány ugyanis ha édesatyja hegedűn 
s zongoráján el-eljátszik egy jobb darabját, 
bájosan nevet és tapsoló apró kezeit akként 
alkalmazza, mint a zenekarát dirigáló bár
melyik -  zencvezető. — Ugyanily örömben 
részesült Tiltser János, a ‘ fővárosi «Ehm» 
vendéglő ismert föpinhérc is, akit neje szintén 
egy egézséges kis Arankával ajándékozta 
meg. Az újszülött keresztapja Ehm János ven
déglős lett. — Derék kartársainknak hasonló 
és minnél több ily boldog örömeket kívánunk.

A mi dolgaink (a nyilvánosság 
előtt.) A múlt héten több napisajtó 
—  gavallér váltói, uzsora stb cimen 
egy ismert fővárosi főpincér pörügyé- 
vel foglalkozott, de persze oly módon, 
mint ahogy ők szokták kezelni a ven- 
déglőspincéri ügyeket — felületesen és 
íosszakaratuan. A nagy közvélemény 
t. organnma előtt vörös posztó minden 
ily dolog, s igy elcsürték-csavarták s 
ferdítették igazságát ennek is, amelyből 
nemcsak a pincér tisztessége került ki, 
de az is, hogy egy főpincér kartársunk 
nehéz éjjel és napokon át megkupor- 
gatott s szerzett pár ezernyi koronáját 
hosszú 3—4 év után ismét a magáénak 
mondhatja. A mi dolgainkat rendszerint 
elferditő napilapok által a nyilvánosság 
előtt nagy kétes színben feltüntetett eme 
perügy való tényállása e z : — Mass- 
taller József a Stancsu kávéház főpin
cére, mint annyi több főpincér társa, 
sok százakat volt kénytelen hitelezni a 
mai kényszerítő viszonyok miatt egy 
gavallérnak, akitől a jobbára készpénz 
adóságról igen természetesen elismer
vényt vagy váltót vett. Mikor pedig 
a másutt csinált adóságok majd száz
ezerre rúgtak, a gavallér ur anyja, a 
halasi ref. papné tanácsára visszakis- 
korusittatta magát és adóságait nagy 
kiegyezéssel rendezte, kivéve Masztaller 
3000 koronányi tartozását, amely kéz
zelfogható csalásért aztán szaktársunk 
bepörölte t. adósát, viszont ennek anyja 
uzsora cimen őt vádolta be. Ez alól 
azonban fölmentetett és évek óta hú
zódó követeléséhez is hozzá jutott.

Hymen. Cucor Lajos előnyösen is
mert szaktársunk, az érsekujvári Krendi- 
sörcsarnok régi üzletvezető főpincére 
október 22-én eljegyezte M ihulaMariska

kisasszonyt, özv. Mihula Györgyné gu
tái vendéglősné bájos leányát. — Fo
ssa  Jenő, a fővárosi Stancsu nagykávé
ház éjjeli főpincére, eljegyezte Günthet 
Irma kisasszonyt Budapestről. A tiszta 
szerelemből kötött frigyeken felhőtlen, 
hosszú boldogság legyen.

Hol a piros?. Az itt a vörös, hol 
a piros ideje lejárt s helyette a moder
nebb, de még zsiványabb rendszerű 
alsófogásos — a 7  piros szintadás és 
alsóval elütés játékot hozták divatba a 
spillerek, t. i. azok a kártyaspillcrek, 
akik pincérnevet viselve évről-évre 
abból élnek, amit a hasonlóféle játé
kokon zsehrákolhatnak. Már egy pár 
vidékről följött fő- és más pincér kar
társunk áldozatul estek a rövid időre 
kártyaszórakozni óhajug és spillcr 
uramék (nekik mindig egyforma sze
rencsével járó) kártyásainak. Hogy még 
többen is ne legyenek áldozatok, itt 
figyelmeztetjük különösen vidéki pin- 
cérségünket, hogy Bpesten tartózkodá
suk alkalmával kártyajátékra való fel
hívást (becsalást) senkitől el ne fogad
janak.

Szerelemből . . . Pincérségünknek 
egy tehetséges s intelligens tagja szá
molt le az élettel a fölötti bánatában, 
hogy ideálja hűtlenné vált hozzá. 
Mint székesfehérvári levelezőnk irja, 
Zimányi József, az itteni Feketesas ká
véház főpincére, aki előzőleg a Temes
vári Koronahercegben és «llits»nél volt 
hosszabb ideig s ugyancsak ott ismer
kedett meg egy csalfa szőke szép le
ánnyal, — csütörtökön délelőtt a la
kásán homlokon lőtte magát. Az életet 
ily könnyelműen vevő Zimányi azonnal 
meghalt szerelemből...

Konyhaművészet.
Lichtenstein c’.-töl.

Mustos bélszín.
Szépen letisztított vesepecsenyét párolunk 

kevés sárgarépa, petrezselyem, hagyma, kel- 
virág, '/.. zeller és egy kis vajat s ha a bél
szín puha, kevés lisztet behintünk s rá kellő 
cukrot és egy lit. mustot öntünk, forrás után 
áttörjük s a vesepecsenyére öntve betálaljuk.

Libamáj lengyelmádra,
Szép libamájat előbb leirt módon párolunk, 

de vigyázva, hogy a máj világos legyen s ha 
kész, fél hámozott mandulával megtűzdeljük, 
levébe 2 citromot facsarunk, kevés huslével 
és 2 deci borral áttörjük s tálaláskor mazsola
szőlővel beszórjuk.

Japán szeletkék.
'/• klg. gesztenyét főzzünk jó puhára s ki

vájt belsejét egy szitán törjük át, adjunk 
hozzá */. klg. cukrot, 25 tojás sárgát, kevés 
tört vaníliát s keverjük ei j ó l . ha kész, 18 
tojás fehére habját, 20 dk. mogyoró és ö dk. 
lisztet adunk hozzá, kisütjük papiroson \kapsz- 
liba) s a már kisült szeleteket kétfelé vágjuk.

Jelen ‘ Konyhaművészet> rovatunkból Lich- 
tenstcín Ö.-töl és Zinhober F.-nek egész köz
leménye, valamint *A piros terités»-hez tér- 
szüke miatt jövő szántónkra maradt.
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ÜZLETI HÍREINK.
Mindazon előfizetőinket, a kik he

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

Az aj Royal . Múltkori számunk 
ily cimü közleményéből a hir szárma
zását illető értelemzavaró két sor ha
gyatott ki. melynek kiigazításaként itt 
jegyezzük meg, hogy a nevezett hírünk 
Meixner Mihály fogadós szaktársunk 
győri uj «Royál*-jára vonatkozott.

Uj vendéglős. A pincérségnek is
mét egy nagytehetségü s • valóban de
rék tagja vált meg pályájától, fölcserélve 
azt a több nyugalmat és biztos exisz- 
tenciát nyújtó vendcglősséggel. Uj ven- 

szaktársunk Dékátty Sándor, a 
vidéki és a fővárosi nagy üzletekből 
előnyösen ösmert s utóbbi években az 
Andrássy-uti Drexler-éttermek főpin
cére önállósította magát, amennyiben a 
Központi pályaudvarral szemben lévő 
Schmidt Komád vendéglőjét megvette. 
A jóhirü és menetű vendéglő uj tu
lajdonosát, a ki üzletet f. hó 1-én nyi
totta meg, volt pályatársai is gyakran 
keresik föl.

Debrecenben az úri kaszinót, mely
nek eddigi vendéglőse, Háttér Bertalan 
az ottani Angol Királynő* tulajdonosa 
volt, — a múlt hó elejével Németh 
András, az Arany bika szálló tulajdo
nosa vette át.

Pferchy vendéglője. A kolozsvári
‘ Újvilág- és a Kikaker kávéház szom
szédjában volt Pilzeni ősforrás* volt 
johirü vendéglőse, Pferchy Ferenc is
mét megalapította kincses Kolozsvárnak 
az ő praktikus rendszerű — mindene
ket vonzó vendéglő-üzletét. Pferchy uj 
üzlete a főtérből kiinduló Deák Ferenc 
utca elején egy nagyobb és egy kisebb 
helyiségből áll s a mai modern kor 
ízlése szerint van berendezve. Kincses 
város nagyszámú és minden elsőrendű 
publikuma azonban nem a szép beren
dezés, hanem ismert jó erdélyi és jó
ízű. konyhája miatt látogatja Pferchy 
szaktársunk éttermét

Brassóban a régi neves Drexler 
kávéházat, a kávéház huzamosb időn 
át volt tőpincére Vend  J. szaktársunk 
átvette s azt újonnan renoválva f. hó 
1-én megnyitotta. Uj kávés szaktár
sunknak sok sikert kívánunk.

Sátoraljaújhelyen címmel lapunk 
egy múlt hó eleji számában röviden 
megemlékeztünk az ottani «Yadász- 
kürt- vendéglősi változásról, amelyet 
ez alkalommal a néhai előnyösen ös
mert s jó konyhájáról egész felső vidék- 
szerte ismert Szilágyi Lajos szaktár
sunk özvegye vett át. Kiváló vendég- 
lősné szaktársnőnk, aki egyszersmind

a Hársfalvi fürdői nagy vendéglő bér
lője is, a jó konyhájához fűzött híre
ket kellően és azáltal igazolta be, hogy 
üzletét az újhelyi és vidékei publikum 
állandóan nagy számmal látogatja.

Uj kávés. Rech- 
BíVsírszaktársunk, 
mint egy nyári szá
munkban hirül ad
tuk. a székelység 
főszéke. Marosvá
sárhelyt egy a mai 
kov ízlésének meg
felelő első rangú 
kávéházat rende
zett be. A fő utcán 
egy uj kétemeletes 
palotában beren
dezett szép fényes 
kávéházát Rech- 
nitzer barátunk, ki 
az ottani Transzyl- 
vánia kávéház fö- 
pincérségét köz- 
érdemesült és tisz
teletben közel 10 

éven át teljesítette, ‘ Korzó* címen a mai nap 
nyitotta meg. Uj kávés szaktársunkat amidőn 
ez alkalommal olvasóinknak bemutatjuk, vállal
kozásához sikert és sok szerencsét kívánunk.

Győrben a Tosch R.-féle vendéglőt, 
melyet előzőleg Major Balázs szaktár
sunk vett meg Schuch Ferenc, Deák 
Ferenc-ntcai vendéglős vette át. Az 
átvétel a napokban történt.

Heimann Jókai kávéház. Heimann 
Sándor kolozsvári kávésnak már régebbi 
óhaja volt egy kisebb szabású elsőrendű 
kávéház létesítése s mivel e tervét 
másként pem valósíthatta meg, eladta 
a régi nivóju, alacsony bolthajtásos s 
zenészek látogatta « Korona* kávéhá
zát s a ‘Newyork* szálloda közelében 
egy nemrég épült szép palotában ren
dezte be óhaja és a mai modern Íz
lésnek megfelelő uj üzletét. A múlt hó
ban elkészült és ‘Jókai* cimen megnyílt 
elegáns kávéház nemcsak a helyi jobb 
publikum és a pincérség elitéje. de 
a Kolozsvárt megforduló idegen kar
társaknak is kellemes találkozó helyét 
képezi. A Jókai kávéház üzletvezető 
főpincéreként Hcdászy Viktor ismert 
kartársunk szerepel.

Biguli csárda létesült Miskolcon, a 
melyet Sándor Gyula kartársunk a 
Deák-utcában a mai napon nyitott. A 
‘ Biguli* ünnepélyes fölavatása több 
kartárs részvételével történt.

Szüsz Károly kávéháza. Koritnica 
fürdő ismert vendéglőse s a régi fő
pincér gárdának is előnyösen ismert 
tagja, Szüsz  Károly szaktársunk e hó 
elejével megvette a nagyváradi Royalt, 
Váradnak egyik legnagyobb és szebb 
kávéházát. A valódi szakavatott tulajdo
nost érdemlő fényes üzletet uj tulaj
donosa saját kezelésébe a napokban 
vette át.

Uj fogadósok. Nagykikinda első jó- 
nevü nagy fogadóját, a ‘ Nemzeti szál
lodán  Szilágyi Adolf szaktársunktól 
Gross Dezső, utóbb a pécsi ‘ Otthon* 
és a kolozsvári ‘ Sétatéri kioszk* volt

főpincére és fivére, Orosz Albert vet
ték á t  A nemrég teljesen újjá reno
vált és jómenetü üzletet uj fogadós 
kartársaink tulajdonukba f. hó 5-én vet
ték át. Kívánunk sok szerencsét!

Az Elked-féle étterem, mely a bel
városi Magyar- és Kecskeméti-utcák 
sarkán annyi sok jó napot látott, s 
a mely egy idő óta Elked A. vissza
vonulása miatt zárva volt, újra meg
nyílt. A fővárosiak ismert eme vendég
lőjét egyúttal Puschnik Ferenc vette 
át s miután a régi rendszerű üzletet 
teljesen újjáalakította, nagy ünnepélye
sen f. hó 1-én adta át ismét a nyil
vánosságnak.

Kávéház átvétel. Kolozsvárt az 
• Európa* kávéház volt társtulajdonosa, 
Gárdonyi Imre a Moldován-féle Grand 
kávéházat megvette, s azt a régi nívó
nak megfelelő szolid alapon vezeti to
vább. Az üzlet saját tulajdonba vétele 
és megnyitása a múlt hóban történt.

Kávéház-vétel. Makón a központi 
kávéházat Fried  Gyula volt Bártfafür- 
dői vendéglős megvette. Az előkelő be
rendezésű szép kávéházat uj tulajdo
nosa e hó elejével vette át.

Budapesten a Lónyay- és Cucor- 
utca sarkán lévő jónevü vendéglőt 
Talaber Ferenc ismert belvárosi, volt 
Molnár-utcai vendéglős vette át. A 
megfelelően renovált s jó magyaros 
konyha és borokat tartó uj Talabér- 
vendéglő máris nagy látogatottságnak 
örvend.

Az ifjú vén Fehér-kereszt. A la
punkban már előzőleg irt dévai Fehér
kereszt renoválásáról egy ottani lap a 
következőleg emlékezik meg. A ‘ Fehér
kereszt* restaurációja a napokban be
fejeződött Az étterem és kávéház már 
előbb elkészült s modern, világos fes
tésük, fényes berendezésük a legkénye
sebb igényeket is kielégíti. A  szálló 
összes szobái szintén teljesen újjá let
tek alakitva, festve és berendezve. A 
minden tekintetben Ízléses és kényel
met nyújtó s bármely vidéki nagy fo
gadóval versenyezhető <- Fehérkereszt* 
ezen előnyös nagy átalakulását derék 
gazdája, Englisch Bélának köszönheti, 
akinek müveit intencióit a müvek 
publikum is hasonlóin fogja méltá
nyolni.

A Belicay-féle kávéházat a Nagy
mező- és Szerecsen-utcák sarkán Kanc- 
ler  Gyula, a Vörösmarty-utca 63. sz., 
jelenleg Kronstein-kávéház volt tulaj
donosa vette meg. A megnyitás a na
pokban volt.

Uj szálloda. Mint levelezőnk Írja, 
Kolozsvárt ismét egy uj fogadó van 
készülőben, amelyet az Emke-téri uj 
Nemzeti színházzal szemben dr. Vajda 
Aurél ügyvéd szándékozik építtetni. Az 
ekként nyakra-főre megszállodásodó, 
bátor nagy idegenforgalmú kincses 
Kolozsvárról azt bátorkodunk föltéte-
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lczni, hogy a maholnap fölös számú 
fogadóinak fogadói közönségéről is fog 
gondoskodni.
“ A fülek! vasúti vendéglő bérletét 
újból Reich Ferenc, a fíileki és az 
utazó közönség köztiszteletét kiérdemelt 
vendéglős szaktársunk nyerte el.

A budapesti Vörösmarty-utca 63-ik 
sz. alatti s volt Kanzler-kávéházat, mint 
említettük, Komstcin  Ignác vette át, 
aki a nyár elején a miskolci s a pin
cén kar által szintén látogatott lpar- 
kávéházat birta. A szolid alapon ve
zetett otthonias kávéházat a helybeli 
társadalmunkból szintén kedvvel kere
sik föl.

Uj kávéház. A debreceni jó öreg 
Magyar Király kávéház egészen meg- 
iijodott abból az alkalomból, hogy azt 
tulajdonosa, a mi pincér társadalmunk
ban is előnyösen ismert és Dépszerü 
Erőss Jakab átalakíttatta. A nagymérvű 
renováció, mely a nyár és a félőszi 
hónapokon át tartott, a múlt hóban 
nyert teljes befejezést s a teljesen uj 
szint s alakot nyert szép üzlet ugyan
csak eme hó elejével nyílt meg újra.

Budapest Aradon. Mint egy augusz
tusi számunkban röviden irtuk, az aradi 
«Japán* kávéházat Ssüss  Frigyes szak- 
társunk, az ottani «Kioszk-vendéglő* 
ismert bérlője vette át. A rövid időre 
bezárt Japán-ban, melyet kezelésébe 
szeptember közepével vett uj gazdája, 
ezóta valódi fővárosi élet folyik, s az 
ily vidám szórakozást kedvelő aradi 
közönség estéről-estére megtölti az elő
kelő berendezésen kívül biharvidék első 
zenekara és hamisitatlán palackboraival 
fölszerelt kávéházat.

Kávéház áthelyezés. Kolozsvárt a 
• Budapest* kávéházat, a régi pincér
gárda ismert kávéházát, Griin Adolf 
szaktársunk azon esetből, hogy a kávé
ház épületét Feszi József szállodává 
alakította át — üzletét az uj szállodá
tól négy házzal távolabbra helyezte át 
s azt továbbra is « Budapest* címen 
vezeti.

Magyar Király a Józsefvárosban. 
Egy nem régi számunkban «Kiadó» 
cimen aposztrofált s József-körut 65. 
sz. alatt rövid időre bezárult kávéház 
megfelelő kezekbe jutott, amennyiben 
azt az Arena-uti Arena-kávéház volt 
tulajdonosai Klein testvérek vették át. 
Az uj tulajdonosok üzletüket «Magyar 
Király* címén f. hó 12-én nyitot
ták meg.

Sopronban a Szentgyörgy-utcában 
lévő «Fröhlich kávéház* nagy változá
son ment át, amennyiben azt az üzlet 
tulajdonosa nemrég megfelelő ujan ala
kította át. A jó menetű kávéház üzlet
vezetői teendőit Fröhlich Oszkár ismert 
kartársunk intézi.

Kerestetnek. Mindazokat, akik aláb
biak hollétéről tudomással bírnak, tisz
telettel kérjük, hogy nevezettek cimeit

lapunk szerkesztőségével tudatni szí
veskedjenek: Tetyey Kálmán főpincér, 
Szegeden a Kass-Vigadó és H.-M.-'Vá
sárhelyt a Nemzeti szállodában hosz- 
szabb időn át volt alkalmazásban, 
Magassy Árpád, Felix-fíirdőn volt fő
pincér. Pintér Endre szakács, pár évvel 
ezelőtt Budapesten a Honvéd-utcai 
«Ügyvédi kamarai kó 'f-n ek  volt ven
déglőse.

Helyváltozások. Budapesten: A Klub- 
kávéház (cjj.í főp. állását Frdössy Kálmán 
szaktársunk töltötte be. A Gyárfás-kávcház 
(nap.1 föp, állását Klennet János és léjj.) 
Scimeitzer József foglalták el. Az Elite-kávé- 
ház (éjj.) föp. állását Brichtr Kálmán töl
tötte be. A Nemzeti-Kaszinóban Almássy Ká
roly főpincér mellett Walentiny Ödön étlap- 
iró, Spezny Imre. Webcr Emö és Novak Kál
mán mint éthordók működnek. Neuhold Dezső 
szaktársunk az -Aréna* kávéház föpincéri 
állását foglalta cl.

Kolozsvárt a Newyork-szálló éttermében 
Bartha István éthordói állást nyert. — 
B.-Bródbati Dömötör Pál a Sárgaház-szálloda 
szobapincéri állását foglalta el. — Liptószent- 
mikiásott a Korona-szállodában Dicsük Gyula 
éthordói állást foglalt cl. — Székes fehérvárt 
a •Hungária* kávéházban volt föpincéri állá
sát Boltos Lajos szaktársunk újból elfoglalta. 
Mellette Csűrök Bá int regg. fizctöpincér, s 
mint segédpincér, Polgár József működnek. 
A Magyar Király-szálló föpincéri állását 
Kauschky Conrád tölti be. Ugyanitt Cigiét 
Sándor szobaföpincéren kívül Gremen Gyula 
éthordó működik. A Stignic-kávéház föpincéri 
teendőit M ittler József intézi. — Krausz Sán
dor a tiszafüredi Barna-szálloda föpincéri állá
sát tölti be. — Véescy Jenő (lapunk levelezője) 
a kisvárdai Nagyszálló föpincéri állását tölti be. 
— Vollin Károly a soproni Lizingi-sörcsarnok 
és vendéglő föpincéri állását foglalta cl. — 
Soós János a Selmecbányái Metropol-szálló 
szobaföpincéri állását nyerte cl. — jzrsekuj- 
váron a vasúti vendéglő III. oszt. éttermében 
Oxenkofer K. lizetöpincér helyét Bankó Fe
renc foglalta cl. Ugyanitt a II. oszt. étterem
ben Bankó F. helyébe Kostyál Géza éthor
dónak lett előléptetve. A Lapka-féle kávéház 
föpincéri állását Bérdy József tölti be. Az 
Oroszlán szállodai sörödé fizetőpincére Széles 
István lett s helyét az étteremben Heger 
Gusztáv töltötte be Fiala Nándor a Nemzeti 
szálló szobaföp. állását foglalta el. — Esz
tergomban a Korona-kávéház föp. állását Ko
vát s  fános tölti be. A Fürdő szállodában 
Oxenhoffer Károly étt. állást foglalt. — Deb
recenben az «Uri kaszinó* föpincéri állását 
Khmer Károly töltötte be. Ugyanitt lett 
segédpincér Munlzy Sándor, aki ezen állásra 
a Bika szálló étterroébeni borfiuságából elő
léptetve. Ugyanily előléptetés folytán Filip 
Henrik az Úri kaszinóban éthordói állást 
nyert. Klaffl János szaktársunk a Magyar 
király kávéház föpincéri állását tölti be Az 
«Emke* kávéház főpincévségét Hajdú Vilmos 
vette át. Zembra Péter a Központi vendéglő 
főszakácsi állását f. hó 1-én foglalta el. — 
Kolozsváron a Feszi-szálloda szobaföpincéri 
állását Mánál József kaitársurrk foglalta el. 
Ugyanitt L'/trin Gusztávon kívül Szarvasgyőri 
Balassa Árpád lett éthordó A föportási állást 
Németh György tölti be. A ‘New-York szálló 
éttermében az évadot Borszéken töltő Varga 
József lev. munkatársunk régi állását újból 
elfoglalta. A Mágnás kaszinó fizetöpincéri 
teendőit Tettyei Kálmán intézi. — A Köz
ponti kávéház reggeli fizetöpincéri állását 
nyerte el. Mentes Pál a Grand kávéház főp. 
állását tölti be. — Bródban a Sárgaház szál
lodában Elbcrger Károly föpincéren kívül 
Dömötör Pál szoba- és Kováts Béla segéd
pincér működnek. Godavszky György az Er
zsébetvárosi -Takarék* szállóban föpincéri

állást foglalt. — Kassán a Braun F. kaszinó 
étterem föpincéri állását, Baross István leve
lezőnk helyét Horváth Ferenc szaktársunk 
foglalta el. — Röszlcr Sándor a Mille- 
nium-kávéház föpincéri állását vette át. Döcögő 
József barátunk a miskolci vasúti vendéglő 
főpincérségét foglalta el. — Körmenden a 
Rózsa-szálló föpincéri állását Farkas Kálmán 
tölti be. — Királyházán a vasúti vendéglő 
föpincéri állását Éxhtger Gusztáv foglalta el. 
— S.-A.- Ujhelyen a Club-kávéházban Miklósy 
Emil mint lizetöpincér működik. — Nyíregy
házán a Korona szálló föpincéri állását Dávid 
Sándor jó ismerősünk töltő be. Ugyanitt 
Peckay Lajos éthordói állást foglalt, — Pécsett 
a nagyvigadé főpincérségét Engelhardt Gyula 
vette át. — Marosvásárhelyt a Korzó kávéház 
föpincéri állását Fodor József kartársunk töl
tötte be. Min: regg. fizetöp. Lusztig Gyula és 
segédpincérek : Novak István és Fodor Béla 
nyertek állást. Az Európa kávéház föp. 
állását Fodor J. helyét IValdhauser Vilmos 
töltötte be. Mint s-pincérek Horváth Gábor 
és Smok Endre nyertek u. itt alkalmazást. — 
A Központi száHó föp. állását IVencel János 
foglaltad. -  Székesfehérvárt az Ipar kávéház 
föpincéri állását Mátay Gyula foglalta el.

T. étlapiró uraknak!
leemelegei>bcn ajánlom a Berkoviis-féle legjobbnak 
el smert

Hektográph-lapokat
és tentákat minden színben, mely sok időt és mun
kát megtakarít Éttermekben nelkülöilietlen, mivel eien 
Hektográph-lap minikét oldalon többször hasrná'ható 
s egy eredetiről 100 iZO másolat kapható Lehúzás 
mán e Hektográph-lap a lemosást is nélkülözi, mert

magába szívja. Kiin.ihatatlan ruhajelzö-festékek és 
Schaplgraph-tekercsek minden nagyságban.

BERKOVITS KÁROLY
Sokszorositó-késtül-kek, Hektográph-raktár

Budapest, VII., Sip-utca II. sz.
árjegyzék bérmentve. Árjegyzék l.érmentve.

„M A G Y A R  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.,1 Szerkesztik: 
Borbély György tanár és Horváth Lajos Zala
egerszegen.

„B O R Á SZ A T I LtAPOK"
36 év óta megjelenő egyetlen számbavehető 
• szöleszeli és borászati* szaklap. — Szerkesz- 
töség es kiadóhivatal: Budapest IX., Üllöi-ut 
25. sz.

„SZOMBATHELYI UJSÁG“
Politikai lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Szombathely, Széchenyi-tér 2. szám. 
Szerkeszti: Dr. Császár József.

Vas- és Zalavármegyének egyetlen keresztény 
kath. irányú és legolvasottabb -politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként legalább 
12 oldalnyi terjedelemben. Ara egész évre 
10 kor. Hirdetési áraik mérsékeltek. A Szombat- 
helyi Ujság-ot tanítok és földművelő gazdák 
6 kor. kedvezményes áron rendelhetik meg.

,.N  É P  i  0  G“
Politikai hetilap .Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Kaposvár, Zerge-utca 17. szám. 
Somogyvármegve és a szomszédos vármegyék
legkedveltebb és legjobban szerkesztett heti
lapja. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési 
díj: Egy évre 8, félévre 4 és negyedévre 2 k.
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„FELt V ID É K "
Vegyes tartalmú hetilap. A Felvidéki Magyar
Közművelődési Egyesület* zólyommegyei vá
lasztmányának hivatalos közlönye. Felső Ma
gyarországon egyedüli legelterjedtebb és hir

detésre legalkalmasabb hetilap.

HÉTRŐL-HÉTRE.

Mende-montlák . .  .

Mernie mondák keringenek,
Rossz asszonynak hiresztelnek;
A zt beszéli a  hír szerte,
Másnak vagy a szeretője. . .

Mondják, hogy a te bűnöd nagy, 
Mert te az én kedvesem vagy;
És ég tudja, hogy még miket 
Mondanak össze felőled.

En tudom csak a vétkedet,
Hogy én szeretlek tégedet!
S  e bűnödet én elnézem —
A  világ meg had' beszéljen . . .

Matsád János.

Nehéz vendég.
A múlt héten szenzációja volt Deb

recennek. Báli .Mihály rándult le oda, 
hogy egy kis ügyes-bajos dolgát elin
tézze. Az egész hajduváros mind kí
vánta látni Bálit, még a sajtói ripor
terek is. akik valamennyien a Hungária 
ablakait ülték ki. Ara, Báli bátyó sem 
a Hungária, sem másfelé, hanem arra 
sétált dolga végeztével, ahol a talyigá- 
sok föltett kalappal szokják dicsérni 
az egek urát. De épp arra sietett Hauer 
Berci is, az Angol királynő népszerű 
gazdája, valami tanyai dolga után, s a 
vörös templomon jóval tűi ahogy meg
látja Báli mestert, igy szól feléje:

— Hát maga Báli bácsi, melyik fo
gadónak volt az éjjel vendége?

— Hej. jó uram — mondja nagy 
melankólikusan Báli bácsi — nehéz 
vem lg volnék én ilyen helyen. Xem 
szállna abba többé senki . . .

—  No, no, Báli bácsi — mondta 
Hauer és mosolyogva nézett arra a 
füles riporterre, akinek az öt (Hauert) 
keresés révén elevenen adatott meg 
láthatni Báli bácsit . . .

Kincses! ’istóriák.
Áldomáson . . .

Hogy Feszi József, a kolozsvári New-York 
vUgá"- >; n cere fogadós lett, a pincérség 
egy ré.-zr búnak erede. .Sajnálták ezt az im- 

•. :t - k-ége mellett 
a kollegialitásnak is valódi mintaképe volt.
1 zai — tört ki keserűn Vargá-

di.isz mi lesz ezentúl a kincsesi pincérek 
*l'.io.-hocskoi beli cimborális mulatságaival!

mert a dolgon nincs segítség, áldomást 
tervezőnek, d ir in  Guszti és Szarvasgyöri Ba
lassa Pista a kincsesi pincérség kellemes 
otthonául szolgáló ‘Jókai kávéház Hodászy 
főjét értesítették, hogy a Jókaiban Mátai és 
Birbicsi nedűk legyenek, anno novembrianusz 
G-án. Tényleg ez este tekintélyes sereget, 
köztük a «New-York» érdemes szobaföjét,

Nagy Danit akit immár három hónapja 
semmi vendéglő s kávéház nem látott a reg
geli fizető Snofit, a kis Walter. Brunner s 
Barthát és több fő- és alkollegát üdvözít. 
Hciman Sándor. De hogy az áldomás mi 
kellemesb legyen, Csikai Demeter (hegedűvel) 
és Székely Góbé Igóbélinokkal) is a társaság
hoz szegődtek, de — hiányzott valaki . . . 
Hol, merre Vargádiász ? . . .

Csak hajnalban tudta meg az addig igen 
pompásan elmulató kompánia, hogy Ukrin 
G. és Szarvasgye r í  B. P. tévedésből a ‘Piros 
bocskor»-t jelölték az áldomás helyéül s 
Vargádiász oda várta a  — gyerekeket . . .

— De azért ő is jól mulatott, ugye/ — 
kérdi másnap a Fészlben Balassát, egy pincér
barát tanár.

— Nekem mondja tanár u r ! — feleli Szar- 
vasgyöri nagy flegmával, mialatt Uhrin G.-val 
ugyancsak nagy komolyan spekulálja a Feszi 
gazd’urakhoz intézendő bucsuiratot . . .

Rektifikáció. . .
A ‘ Fogadó* 14-ik száma Hétröl- 

kétre rovata *Pör»-ére nézve annak 
hőse, Kováts Lajos, valamint ezen rovat 
vezetője (M. T.) részéről ezennel kije
lentetik. hogy' a Por-ben. foglalt kálvha- 
tény nem a jelenleg is újhelyi Vadász
kürt vendéglői Kováts Lajosra vonat
kozott, mert 1-ször Kováts kollegánk
nak sohasem volt felesége és 2-szor 
Kováts L. sohasem volt borivó. Az 
egész dolog históriája abban áll. hogy 
a s.-a.-ujhelyi szaktársak Deutsch Móric 
előnyösen ismert kollégájuk 30 éves 
«pincéri jubileumát* tartották, s a Picu 
Deuts kávéház egyik garambolázója 
ekkor érintette meg gyengéden dákó
jával a ludasbálisi ‘ Balambér* fogadó 
Koz’ás Demeter nevű fizetöpincérét; 
amit egyébként ezennel rektifikál, illetve 
helybenhagy illető —  Kovás Deme
ter is.

Bérlet
Budapesten az Cllöi-ul / / .  sz.dm alatt 
lévő ‘A rany S as  szálloda® béébeadó, 
— berendezése eladó. Eddigi bérlő 

TÜ.000 korona bért fizetett:
Dr. Zsem béry G yu la  ügyvéd 

az Üllöi-ut 14. sz. ház zárgondnoka. 
Budapest. V , Nádor-utca 24.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovarban közölt hirdetések (eladások! kizárólag 
lapunk kiadóhivatalával vannak összeköttetésben s azokról 
föl világosítasz csakis a komoly üzletvezető feleknek nyújtunk.

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

A vidéki n a g y v á ro so k  egyik legelőkelőbb 
kávéházi üzlete nagy' forgalommal — 
12.000 frt készpénzzel átvehető. (Alkalmi vétel.)

H ázat és vendég lő t -m ely 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 
vásár.)

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

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Lavina S. Tenke. Hogy a bor voltaképen 

honnan cs kitől származik ? — hát ez egy 
kicsit fogas dolog. Fogas azért, mert abban 
az időben Sodomán és Gomorhán is bortól 
részegedtek meg az emberek, s az emberiség 
a  szőlő nedvét mégis csak az özönvíz után, 
Noé idejében kezdte ismerni. Ép azért fo
gadja el igaznak, amit a história mond, hogy 
t. i. a  bor nem Adám apánk, hanem annak 
valamelyik igen kis öcscse korszakából szár
mazik. L. J .  Debrecen. N-u. . Fölső 
nagy-kámi eli azt kérdezi, hogy ismeri-e e 
két betűt ? . . .  — D. P. Brod. Azért mégis 
csak Gyula bácsihoz szükséges fordulni:
T. G y. O roszvár. Hiányzó lapok pótlólag 
mentek és mennek. Jó  egészséget! — Bor- 
fo r rá s  S zabadka. Ismételt szives kérés és 
meghívásért még szívesebb köszönetünket 
nyilvánítjuk, — kapcsolatban a legeslegteljesb 
sajnálatunukkal, hogy a vidám kocintgatásokon 
ott nem lehetünk. De—ami késik, nem múlik. 
A bor úgyis jó, ha már kiforrt, pláne, ha azt 
forrásra a híres bácsországi királykalmok ké
szítették. — E. F. M iskolc. Biguli felsége 
arról volt nevezetes a maga idejében, hogy 
mindenkitől és mindenkor lehetetlenséget 
kívánt.. ,  Hogy tudtuk volna mi B a — tár
sunknak a lapot küldeni, ha az utcaszámot 
E. F. a tárcája belsejében felejtette ? A fő 
ur kissé későn jött. — T etyey  K. Kolozsvár 
Mágnás-kaszinó.

Vendéglő-eladás.
Keszthelyen (a Balaton mellett) a Vásártéren 

a legnagyobb forgalmú helyen — a mérleg és 
céditlaház átél lenében — 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 cs nagy 
pincéből) igen előnyös feltételek mellett eladó.

Tálós Ferenc, vendéglős 
Keszthely.

KIS HIRDETÉSEK.
Kérelem  í

Azon t. kartárs urakat, akik a Krausz Izsó 
és Lusztig-féle poros ügyben tanúként szere
peltek s az 19 0 5 . január p-tki főtárgyalásra 
«idézés»-t nem kaptak, ezúton kérem fel, 
hogy jelentkezni illetve b. címük s hollétük 
velem tudatni szíveskedjenek.

Krausz Izsó, főpincér 
Keszthely

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és 

főpiocér urak figyelmébe a 'Fogadó' helyeszközlőjét ajánl
juk. Az ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése díjtalan.

fn teligens és teljesen szakképzett egyén, 
aki a magyar nyelven kívül a németet szóban 
és írásban tökéletesen bírja — üzletvezetői, — 
fizető-i vagy szobapincér - állást óhajt el
nyomni oly helyen, ahol feltétlen nem óvadék, 
hanem megbízható jó szakemberre van szükség. 
Szives megkeresések e lap kiadóhivatalába 
kéretnek.

Föszakács, aki jelenleg a vidék nagy 
üzletében van foglalkozásban 1. deczembcri 
megfelelő állást óhajt elnyerni. S zobap incér i 
állást 2—4 száz korona óvadékkal vagy jobb 
éthordói állást keres dec. 1-söre jelenleg 
elsőrangú nagy szállodában lévő intelligens 
szakegyén.

150 í r t t a l  fiatal főpincér hasonló vagy 
megfelelő éthordói állást keres.

Á llás t k e reső k  tartózkodási helyük pontos 
címét — előjegyzés végett — kéretnek be
küldeni. — A ‘ Fogadó* csakis ismerős szak
egyéneket helyeszközöl.

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




