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A  „ F O G h D Ó ‘;A hazai fogadok, vendéglők és kávéházak,
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források. Ú T M U T A T Ó J A .
Éten rovatban mindazoknak, a kik a  laput .Ívre fizették
elő, üzleti címét állandóan egész éven át díjtalanul közöljük. 
Előfizetőknek két soron túl minden szó 9 fillérbe kerül. Nem

BUDAPEST.
Fogadók.

Bristol szálloda (Illits Jó
zsef) Dunasor.

Hungária nagyszálló Kis 
hid-utca. ílg. Burger K.

Royal nagyszálló Erzsébet- 
körut Igazg. Sckmtál J.)

Kontinental szálloda túl. 
Fehér Gyula . V. Nádor
utca és Széchenyi utca 
sarok.

Onent szálloda túl. Mol
nár Sándor > Népszín
házzal szemben.

Pindinger Lajos «Alföld» 
vendégfogadója, szem
ben a kel. pályaudvarral. 
A vasvidéki üzletbcliek 
szálló és vendéglője.

Vendéglők.
Albert Viktor vendéglője. 

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

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

Babotcsay István vendég
lője. IX., Soroksári-utca 
(55. sz.! és a Bakács-tér 
sarkán.

Gomból János vem léglője 
Magyar-utca 3. Üzleti kar
társak vendéglője.

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

Gruber József ‘Bableves 
csárda* nagy vendéglője. 
Egész éjjel nvitva. VII., 
Miksa-utca 8.

Hecker Lajos vendéglője, 
V II. Király-utca 51.

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

Horváth János vendéglője, 
VIII . Vas-utca I. szám.

Janisra Károly vendéglője 
Podraanicky- és Gyár-u. 
sarkán. Fővárosi pincér
kar találkozója.

Kónya 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 üzletbcliek 
találkozója.

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

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

Peirákovits József vendég
lője, Ferenc József rak
part 1.

Putnoki István éttermei és 
sörcsarnoka. VIII. kor.. 
József-kőrut és József- 
utca sarkán.

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

Schuszter Hugó Éttermei* 
Andrássy-ut 65.

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

Szeszich Ottokár vendég
leje VI. Dávid-utca 12. 
Termelőktől vett tiszta 
borok.

Ssüts és Baiika 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 Pál vendéglője 
(ezelőtt Schwab A. ven
déglő1. A pincéri kar 
régi találkozó helye.

Tomik János vendéglője,
VII. , Dohány-u. 38. í  z
leli kai társak központi 
találkozója.

Nika Antal vendéglője, 
IV kerület, i Belváros; 
Váci-utca, saját ház. A 
régi pincéri gárda ven
déglője.

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

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

Kupp Richárd‘ Zöld hordó* 
vendéglője, Kishid-utca.

Holler József vendéglője, 
IV., Molnár-utca 23. A 
belvárosban megforduló 
pincéri kar találk. 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
os sörháza*, Vili., Szent
királyi-utca 4.

Dékány Sándor vendéglője, 
Csömöri-ut 3., szemben 
a keleti pályaudvarral.

Bárány Lajos borozó ven
déglője, VIII., Bethlen- 
utca 4. Kecskeméti és 
saját termésű borok.

Puschilik Ferenc éttermei, 
IV., Kecskeméti-utca 14.

Kávéházak.
Abbázia kávéház Steuer 

Gyula tűi. i Andrássy-ut.
Almássy Károly -Kisfaludy- 

kávéháza*, Teréz-körut 
és Szondv-utcák sarkán.

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

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

Boulevard kávéház .tulajd. 
Goldhamracr A. Váci- 
körűt 24.

Elité kávéház (Knappé Já
nos túl i Kerepesi-ut és 
Kazincy-utca sarkán.

Erzsébet-hid kávéház itúl. 
Rapszky Zsigmondi bu
dai részen, Döbrentei-tér.

Fellegi Ede Elevátor-kávé- 
ház», Fcrcnc-körut.

Gyárfás P ál kávéháza. 
Yáci-körut és Podma- 
nicky-utca sarkán.

Jókai-kávéház(F rcuden fold 
Móri. IV.. Zöldfa-utca 34. 
és Só-utcák sarkán. A 
belvárosi üzletbcliek lát. 
helye. Egész éjjel nyitva.

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

Klotiiá kávéház (túl. Katona 
G. Belváros, Váci-utca.

Kórust cin Gusz'áv kávé
háza. VI., Vörösmarty- 
utca 63. Terézvárosi üz- 
lctbeliek találkozó helye.

Lábesz Frigyes kávéháza, 
Vili., 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 kávéház Krzsé- 
bet-körut i Harsányi test
vérek .

Syberí János káveháza, 
Hajós- és Károly-utca 
sarkán. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

UH Is Lőrinc Árpád--kávé
ház, Erzsébet-körut és 
Dohány-utca sarkán.

Unierremer 
Vince «Liget>-

-*■ kávéháza, VII.,
\ r" Arena-ut 33.,

az Arena-szin-
ház mellett.

IVcisz Ágoston ' Kaszinó* 
kávéháza, II. kér. Margit- 
körut.

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

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

Ferentzy József vendéglője 
(volt Poppel vendéglő.1

Reverentsics István vendég
lője, közel a vasúthoz.

Lenarics Viktor i Tüske-fé
lé) vendéglője. Magyaros 
konyha.

Révész Samu Központi ká
véháza, a Fö-utcán.

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

Arad Braun és Sckuch sör
csarnok cs éttermei a 
városházzal szemben.

Kass Béla éttermei és sörö
zője a Szabadság-téren.

Hungária kávéház (Sker- 
gula István tulajd-) a vá
ros központján.

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

Korona kávéka: î tu 1 ajdonos 
Grümvald Simon i Árpád
tér 2. Egész éjjel nyitva.

Porcán Lajos Magyar kir. 
vendéglője, Bockó-tér.

Tüchler Andor Abbázia-ká-

Erös Jakab ■■ Magyarkirály* 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozója.

Németh Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo
mással.

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

Ottó Sándor vasúti vendég
lője, a városi közönség 
kirándulója.

véháza Szabadság-téren. Hungá
Özv. Riltler J. -né «Baross* ria ká

káveháza (volt Kmetykó véház
kávéház). (Weich

Barcs (telep). Hoffman es inger
Krausz «Garni» szállo Károly
dája az állomás mellett. A fő

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

Balaton Szenl-György. Ivá
nt cs József né vasúti ven
déglője

Borosjeni). Kocsy A utal 
-Központi* szállodája.

Besztercebánya. Sodr M  
‘ Hungária* kávéháza.

B.-Csabá. Partos 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-

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

Nagyfa-vendéglő (Szilagyi 
Gyula túl i Erdélyi ma
gyar konyha, saját szüret, 
borok.

Ojfák Antal Angol-szállo- 
dáj a .étterm e cs k ávéháza.

Vas u ti vend ég tő(Kellcr Sán
dor vendéglője). A kö
zönség kirándulója.

Déva. Fehér-kereszt fogadó 
városi szálló' túl. En- 

glisch Béla
Gond a A. ‘Csillag* ven

déglője cs káveháza.
Márton Béla <Kaszinó- - 

vendéglője és kávéháza.
Központi szálló, étterem és

lője.
Freiherger Márton ‘ Ko

rona* kávéháza. Üzleti 
kartársak találk. helye.

Csáktornya. Fríedl Józsep 
Zrinyi-szállodája.

Horváth Géza Aranybárány 
szállodája.

Csöng rád. Goda Is Iván «Ma
gyar király* szállodája.

Csorna. ■ Angyal » vendéglő 
(túl. D reisziger testvérek.) 
Saját sziiretü 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 r
Erzsébet ká- ' 1 
véház és sö- |  j__- ( í t.jjjj 
rödéje. Ke- I F  f ' j p 1- 
resk. utazók. f*r -■l-lgSj 
üzletbeliek helyi talál
kozó helye.

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

Arany bika szálloda (túl. 
Német András .

Beke Aladár - Kis pipa* ven
déglője. gr.Degenfeld-tcr.

Dtbrecen-szálloda, Fő-utca 
(túl. Harangi György.

kávéház. (tulajd. Sarkadi
V. Győző .

Simon Ferenc <■ Vigadó *- 
vendéglője.

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

Eszék. Bokus Márton ven
déglője, a posta mellett

Esztergom. Fürdő-szálloda 
(túl. Schleifer Lajos .

Mrísler János <Magyai 
király* szállodája.

Porgesz Béla ‘ Korona 
szállodája a Duna-hidda! 
szemben.

Érsekújvár. Nemzeti szó. 
loda itúl. Marossi Gei 
zson).18 szoba. A keresi, 
utazók fogadója.

Szinger Leó vasúti vendé, 
lője. A városi kőzőnsé 
kiránduló helye.

Garamberzence. Ifj. Cidi. 
Ferencv asuti vendéglöj>

Győr. Meixner«Royal * nay 
szállodája

Acél Miksa ‘ Kisfaludy 
kávéháza, a városházzá 
szemben.

Adria-kávéház, a szigetei 
(Túl. Rémes Mihály.

Büchler Lukács Sárkám 
lyuk-vendéglője. Baros* 
utca.

Fehér hajó-szálloda (Helx 
ling Adolf tulajdonom

Hungária kávéhoz (Kust- ' 
Géza tulajdonos).



VII- ^folyam -___________________________Budapest, 190-t december 1 . 

.^Vst^po G AD Ö
__________________ 16. s zám.

ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

V O L T  SZEG EDI „ U J K O R “

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos 
FLÓR GYŐZŐ.
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L e v e l e k .
(Befejező közlemény.)

A  tanítás, minden szakma és foglal
kozási ágnak és mindenféle boldogu
lásnak alapja. Éneikül élni cs érvénye
sülni nem lehet. Tanításra mindenkinek 
szüksége van. Megfeleld tanitás hiányá
ban a legegyszerűbb: a földturás
mestersége sem eszközölhető. Hát az 
ipari és foglalkozási ágak eme külön
leges ága — a mi szakfoglalkozásunk.

A mi iparunknál ép eme különlege- 
ségszerüségnél fogva van szükség a 
minél megfelelőbb tanitás és az ebből 
eredő minél több tudás és ismeret el
sajátítása. A mi foglalkozásunkban 
ugyanis a váltakozó forgalmi viszonyok
kal kapcsolt helyzet és körül
mények sok mindent megkíván
nak és mintegy köteleznek 
bennünket, hogy a kellő szak
isme bírásán kivül a mai kor £&* 
műveltségének majd minden 'CjÉL 
ágában otthon legyünk. Minél- fjjr  
fogva nem elég csak a kiszol- 
gálási, a konyhai és pincé- fcr 
szcttel kapcsolatos tudással ff 
rendelkezni, az érintkezésben 
gyakran előforduló, de különö
sen a nálunk folyton napiren
des bel- és külviszonyokat 
érintő idegen stb. forgalmi 
kérdésekkel fölvetődő fontosb 
dolgok és témák alapfogalmá
val is ismeretségben kell len
nünk. Ismernünk kell fajunk históriai 
és földünk természettan- és rajzi viszo
nyait, a szükséges anyagok származási 
helye és azok összeáll kásával kapcso
latban az ásvány és növénytant, bír
nunk kell a helyesírást és járatosnak 
kell lennünk a kereskedelmi levelezés 
és könyvvitel terén.

A mai modern korhoz simuló modern 
Fogadó és vendéglősipar szempontjából 
van-e szükségünk eme tudásokra? S 
mindennek tanítása s a gyakorlatnak 
megfelelő elmclettudás elsajátítására 
képesek vagyunk-e? Van-e időnk és 
az elemi oktatás révén szerzett képzett
ségünk elégséges-e erre?

Most, amikor a közérdeklődés némi
leg a tanonciskolázás terén kezd meg
nyilvánulni, erre a kérdésre egész 
bátran, igent mondhatunk. Természete

sen nem a tökéletes szónak értelmében, 
hanem mint előbb is kifejeztem: a 
szükséges s fennirt dolgok alapfogalma 
és elemi ismeretének megfelelően. S a 
mai műveltséget nagy részben képező 
ezen tudásokba fennálló és létcsitendő 
szaktanonciskolánk révén könnyen be
hatolhatni. Csak szakiskolánk tanitását, 
— mely máma az iparosinasok iskolája 
tanításán nem sokkal áll felül — ennek 
megfelelően és e szellemben kibőviteni s 
a szükséges tanerő és tárgyakról kell 
gondoskodni. Mindez sokkal több költ
séget a mainál nem igényel, de ha 
igényelne is, e csekély (nem áldozat) 
kiadást habozás nélkül kell meghozni, 
mert szakfoglalkozásunk nagygyá létéért 
a legtöbbet ez fogja eredményezni. Ami

Eröss Jakab és neje kávés Debreczen.

dőn pedig erre szánjuk magukat, legyünk 
tekintettel arra, hogy iparunk érdeké
ben eddig komoly alapvető munka úgy 
sem tétetett.

Ezzel egyben fejezem is a Fogadó 
vezető cikkeivel ellenkező hosszú köz
leményemet, melynek több kérdése 
kifejtését t. szaktársaim beleegyezésével 
egy más alkalomra hagyom. Addig is 
arra kérem a komoly gondolkozókat, 
hogy közlés során elhangzottakat vegyék 
figyelembe, esetleg szóljanak hozzá, 
akár saját szakkörükben, akár itt a 
Fogadóban. Ha többen gondolkozunk 
rajt és szólunk hozzá, még előnyösebb, 
mert ez esetben még inkább tisztulnak 
és nemesülnek az eszmék. Nekünk pe
dig tisztult és nemes eszmékre —  a 
mostani légitüneményes helyzetünkben, 
— nagy szükségünk van.

BORGAZDASAGUNK.

Tokaj kincse.
Egy miniszteri rendelethez.

A Tisza-Bodrog rónájára tűző nap
sugárban, égmagas hegyek tetején és 
oldalán nem ragyognak már a sárga 
gerezd szemek. A rónák enyhe sugara 
elszált, de a tőkék vesszeji is pusztán 
ingadoznak. Széles, csipkés levelüket 
leszedték a magasban szabadon szár
nyaló szelek s a tündöklő bogyókat: 
szorgalmas emberi kezek. Ki is tapos
ták, ki is forratták már Tokaj fürtéit, 
s hogy tisztuljon és tisztulásában arany 
ragyogásához hasonló szint kapjon; a 
drága nedűket, kedves gömbölyű me
nyecske formájú gönci-hordókba szűr

ték s fejtették át. Tisztuljatok 
és érjetek ti drága kincseket 
hozó borok királyai! 

gv \  És Tokaj kincse (a kincsnél
jtj|j^ többet érő) szomorodni, máslás, 

és aszú értek minden eszten
dőben s bár az évente szoká- 
sós mennyiséget nem haladták 
túl. a gönci hordók 1 GO 240 

íaáŐif árai a tengeri a közönséges 
kukorica áraira estek. A jó to
kaji szőlősgazda kétségbeesve 
kiáltott föl: «oda Tokaj.kincse!* 
IVdig hát dehogy volt oda: 
csak egy kissé megszaporitotta 
az isteni leleményesség és a bor- 
kereskedői ész. Tokaj köriile- 
tén egy hónapon át annyi olasz 

bor fogyott, mint tán fél Magyarorszá
gon, pedig ott egy csepp olaszt sem 
ittak az emberek. És Tokajhegyalja 
tán száz éven át se termett annyi szo
morodni^ mint amennyit onnan az 
utóbbi 3 —4 éven keresztül elszállítottak.

A tokajhegyaljai borgazdákra most 
egy kis reménysugárt küldött a keres
kedelmi miniszter. Rendeletben kívánja 
őket biztosítani, hogy Tokaj kincse — 
ha nem terem, de ne is szaporodjon, 
vagy ha szaporodik, hát ne olasz mis
mással, hanem hazaival legyen az háza- 
sitható. Ez a rendelet az 1993. XXIII. 
t.-c. burkoltan és az 1897-ben a műbor
törvényhez kiadott rendeletben nyíltan 
megengedett házasitását óhajtja eltiltani 
s annak idevonatkozó 7. 8 . pontjá
ban nevezett, illetve a tokaji borvidéket 
alkotó községek valamelyikében termett
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mustot, bort, csak az ugyanazon köz
ségben vagy ezen vidékhez tartozó 
valamely más községben termett must 
illetve borral szabad keverni — házasí
tani. De feltétlen tiltva van a tokaji 
bon'idéken termett mustot illetőleg bort 
akár más hasai borvidékről, akár kül
földről származó musttal illetőleg borral 
házasítani.

Tokajk incsének eszerint meg volna 
biztosítéka. Most még csak tokajhegyalji 
szőlősgazdáknak lenne jó megnyugodni 
az iránt, hogy az ottani derék k res- 
kedőik vajha nem-e látták el magukat 
egy-két tiz esztendőre való Tokaji- 
kincsesei — abban a nem is igen régi 
olaszborözön idejében.

Hazafias tett! (A hazafias szaktes-
tületek és szakkörök figyelmébe.) légy- 
október eleji lapunkban a napisajtó 
nyomán megemlítettük mi is azt az 
alávaló piszkolódást, amit a bécsi «In- 
teressante Blatt* intézett a dicső em
lékű és legnagyobb magyar költő, 
Petőfi Sándor ellen. E  rémképes férc
lapnak megint akadt egy elvetemült 
utánzója s ugyancsak egy német (berlini) 
lap. a "«Lustige Blattét -ben, amely a 
mosdatlan szájaskodásban még előbbin 
is túltesz, amidőn a magyar társadal
mat rendekre osztva piszkolja le, nem 
kímélvén a vendéglős- és kávésokat 
sem, akikről különben a legpimaszabb 
hangon a legvaskosabb lcbccsmérlése- 
ket mondja. S Magyarországon ezt a 
két, sárgalelkü lapot majd minden nagy 
kávéház és vendéglő járatja s igy a 
magyar vendéglős és kávésok nehéz 
pénzekkel még meg is fizetik azt, hogy 
egy-két Altdeutsch-érzelmü pimasz né
met újság lebecstelenitse s a legtrott- 
libb emberekként állítsa őket a müveit 
világ elé. Reméljük, hogy e minden 
oknélküli támogatási viszonynak vége 
szakad ezzel s a hazai vendéglősök és 
kávésok kara mepszivlelésre méltónak 
találja ezt illető jelen és múltkori föl- 
szólalásunkat, valamint, a nov. 22-iki 
-Pesti Hírlap* E sti levél közleményét, 
amelyben Tóth Béla reprodukálta hűen 
és körülményesen a «L B.»-nek irán
tunk való csupa ostoba rágalommal 
teli * Budapester Bilderbogen » c. hosszabb 
cikkét. Aminek hatása egyébként nyom
ban jelentkezett és pedig azzal, hogy 
figyelmeztetésünkre egy derék s köz
becsült fogadós ama bizonyos célra 
érdemes két német szennylapot, bárha 
ugyan előfizetésük még csak pár hó
nap múlva jár le, a rámákból azonnal 
kivétette és visszautasította. Málnát 
Sándort, az «Orient» szálloda tulajdo
nosát — aki e hazafias tettek sorozatát 
elsőnek kezdte meg nyomban kö
vette Sybert János, a belvárosi volt 
Szerb-kávéház tulajdonosa ; de remél
jük, hogy e hazafias s a saját reputá
ciónk érdekében való cselekedetben

mindnyájan fogják őket ‘követni. Mi
után pedig fogadós, Vendéglős és kávés 
szaktársaink legnagyobb része üzleti 
elfoglaltságánál fogva e becsületbe 
gázló piszkos papirosmerényletről nem 
értesülhetett, a hazai ‘ vendéglős- és 
kávés-ipartársulatokat», de mindenek
előtt a fővárosi « Kávés-ipar társulat^, 
a «Száll, vendéglős és kocsin árosok 
ipartársulat‘ -át és a «Budapesti kocs- 
márosok ipartársulat* -át hívjuk föl, 
hogy eme gálád sérelmen elégtételt 
venni a Molnár Sándor és Sybert János 
szaktársaink követte eljárási módon 
testületi utón keltsék föl az érdekeltek 
figyelmét. A két piszkolódó német 
— Hntcrcssante Blatt* és «Lustige 
Blattcr* lapoknak üzleteinkből való 
kitiltása nemcsak hazafias tett, de 
mindannyiunknak becsületbeli ügye is.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.
Nyugdijegyleti mozgalom Kapós

ban. A ‘ Somogyvármegyei vendéglő
sök egyesülete* derék vezetősége nem 
elégszik meg az egyesilet eddigi sike
reivel, hanem mindenkép és minden 
utón a teljes cél elérésére törekszik. 
Erre vall az egyesület választmányának 
legutóbbi ülése is, a melyből folyólag 
az Orsz. nyugdijcgvletbe való belépést, 
illetve az intézetnek kaposvári választ
mánya megalakítását határozták el, a 
melyre nézve a nyugdíjintézet vezető
ségét nyomban értesítették. Ugyancsak 
ebben az ügyben, a tervnek momentán 
való megvalósítása miatt volt fönn 
Bpesten c hó 24-én a somogyvármegyei 
vendéglősök egyesülete agilis elnöke, 
Grmnvald Mór, a kinek a nyugdíjinté
zet ügyésze, dr. Solti Ödön készséggel 
szolgált a kellő utasítással és kapcso
latban a szükséges, iratokkal. A kapos
vári választmányt, illetve tagok belép
tetési dolgát az elnökség megbízásából 
Mayet Berci, a somogyi vendéglősök 
egyesülete lelkes és valódi ügybuzgó 
titkára fogja végezni, s az Egyesület 
vezetősége által is közreműködő ezen 
munkának a somogyiak egyesületéhez 
hasonló s előre is a legteljesebb s 
szebb sikert jósoljuk.

Oszlás. A z  Országos P. Egyesület 
egy területtel megint szegényebb lett, 
és pedig a szatmári fiókkal, a mely, 
mint ottani levelezőnk Írja, feloszlott, 
és ismét a régi ‘ Szatmárnémeti Pincér- 
egylet* címet vette föl. Az Országosnak 
tehát most csak két fiókja, a szegedi 
és szombathelyi volna, a melyek azon
ban a saját szakállukra való működé
süknél fogva szintén külön álló testü
let számba jönnek. A  bpesti országos 
egyesület fővezetője egy szintén volt 
fővezetőnek a napokban egy kávé
házban ezeket mondta:

«Mi most nem csinálunk semmit és 
nem veszünk figyelembe senkit, gyanú
sítás vagy más ilyesmire mitsem adunk,

hanem csak hallgatunk és haladunk 
csöndesen a magunk utján* . . .

Mi erre csak azt jegyezzük meg, 
ho^v az ördög látta templomba járni 
a közön?' get akkor, ha nem haran
goznak.

Változás a tisztikarban A múlt 
lapunk ezen helyén fenti címmel hozott 
közleményére, az Orsz. Nyugdij-egye- 
sület miskolci választmányának elnöke 
a választmányi tagok teljes névsorára 
nézve a következőket közli.

A Sz. V. K. P. K. Orsz. Nyugdíj- 
egyesülete miskolci választmánya tiszti
karul az itteni tagokat választotta: 
Elnök: Gottvald Rezső, alelnök: Papsst 
József, pénztárnok: id. Schwartz Jenő 
és ellenőr: Feuereisen Géza. Választ
mányi tagok: Auslánder Gyula, Bózsa 
József, F ritz  József, Groszman Vilmos, 
Klein Zsigmond, Köváry Jenő, Mayer 
József, M átkus  Samu, M áté József, 
Nagy  Gyula, P eti  Ernő és Weinberger 
Hermán.

A Mope sikere. Egy, a pincérségre 
nézve valóban jelentős sikerről érte
sülünk a M. 0 . P.-egyesületből, amely
nek választmánya fáradsággal, de mégis 
sikerrel vitte keresztül, hogy az ‘ Adria* 
magyar tengerhajózási-társaság Fiume- 
Newyork-i hajójáratoknál magyar pin
cérek is alkalmaztassanak. A  Mope 
ezen sikere és nevezett hajóstársaság 
ezt illető fölfogására különben kellő 
világot vet a mai Különféle közlemények 
‘ Angolok a magyar hajón* cimü hír
közlése. — Az” uj világrész útját járó 
hajókra elhelyezett pincérekről híradás 
a llelyváltozások-ban található.

Tájékoztató. Több olvasónk, akik 
Orsz. Nyugdíj intézetünknek korábban és 
újabban lettek tagjai —  az intézet 
állapota és vagyoni helyzetét illetőleg 
— tájékozás miatt fordultak hozzánk. 
Erre nézve az Orsz. Xyugdijegyletnek 
a szegedi kongresszussal kapcsolatban 
már közölt s az 1904. junius 21-ről 
készített 'mérleg-számláját ismételten s 
a Tartozik és Követel hü leírásúval a 
következőkben adjuk: T. Értékpapír 
142.200, Hátr. tagdíj 6.044,04, Posta- 
takarékp. 2.558,95, Pénztár 180,02, 
Folyó-számla 65.840,12. Összeg kor. 
216.773,13. K. Kezelési-alap 789,86, 
Tart. tőke 4.660,68, Függő tét. 4.041,86, 
Tags. dij 110.537,15, Alapit, és ado
mány 96.923,58. Ideírjuk még, hogy a 
200 ezer koronánál jóval több vagyon
nal rendelkező Orsz. Nyugdijegyesület 
taglétszáma 1903. dcc. 31-ig a hátra
lékosokkal együtt 608 volt.

FELHÍVÁS.
Azon tisz te l t  e lő fizető inket, ak iknek  

előfizetése le já r t  s  a je len  ille tve  a  m últ 
lap o k k a l p o s ta u ta lv á n y t m elléke ltünk , 
k é r jü k , hogy e lő fize tésü k et szívesked
je n e k  m egú jítan i és beküldeni.

H azafias és k a r tá r s i  tisz te le tte l 
«Fogadó»

szerkesztősége és kiadóhivatal*
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A Ml CSALÁDUNK.

Képeinkről.
Irta: Minden Tamás.

Többekről.
Közelednek a karácsonyi és újévi 

ünnepek, amely szép napok jövetelére 
a lapok terei mind szükebbre szorul
nak. A Fogadó térbeli állapotán szinte 
észrevehető ez az ünnepi közeledés, de 
leginkább a «Mi családunk* rovatán, 
amelyről a Fogadó utóbbi számaiban 
megjelent képeket illető biográfiiai köz
lések ugyancsak következetesen szorul
tak le. így maradt ki a többek közül 
Kigel István, a budai «Erzsébet-hid» 
kávéház fess és temperamentumos fő
pincére, Scheiiiberger Károly, az újvidéki 
«Grand* Mayer főpincére, s a «Mi csa
ládunk több elismert és derék tagja.

*
A <Mi családunk

ból kimaradt és az 
összes biográfiai 

(életrajz leírási) köz
lemények a Fogadó 
karácsonyi albumá
ban megjelenő képek 
sorrendjében lesznek 
közölve.

Kedves dolgok.

Nagy a mi ipa
runk és ennek 
tágas-széles terén 
sok szép, sok re
gényes és kedves 
esemény fordul 
elő. A különböző 
váltakozásokban 
fölmerülő esetek

hasonlónak tekinti. Mi szép is ilyen
kor a mi üzleti életünk, s mily kedv
vel és tántorithatlan hűséggel végzi

Pántol Márton, az Országház volt és a  Drechsler 
k. étterme főpincére.

ugyanott bekukucsáló felirónő a ma
gasan álló udvarossal. Azontúl a szélén, 
Riílinger K. mellett világos ruhában 
az üzletvezető ül, hátamögött az inspek- 
ciós vasúti portás és a soborsoni oláh 
biró sapkás kis fiával, míg a képen 
látszó álló alak, Tatzl József éthordó, 
B ili Ferenc, Steiner Amold borfiu és 
lii. oszt. .segédpincérek.

Az ekképen való kedves megemlé
kezés egyébként november 4-ére, Károly 
napjára készült. Pár héttel megelőző
leg ugyanis Lipkovits főpincér a mit 
sem sejtő főnököt megkérte a köztük 
való letelepedésre s a mikor kéthét múl
tán Károly napja bekövetkezett; az 
ekként körükbe megörökitett szeretett 
főnököt is feltüntető csoportkép kísé
retében adták át a náluk már liagyo- 
mánynyá vált névnapi ajándékot s 
mondták el szivböli köszöntésüket. F.zen 
üdvözlésük illetve nov. 4-ikének szép 

emléke eme jól 
talált csoportkép, 
a melynek ama 
hibáját, hogy tisz
telt főnöknéjük 

hon’ nemléte 
miatt a felvétel
nél hiányzott - 
még máig is saj
nálják a mi csa
ládunknak a köl
csönös bizalom 

és szeretetben 
egy helyen oly so
káig együtt levő 
derék tagjai.

Szívós Lajos és neje, vendéglős, Mura-Szerdahely.

közt, persze a legeslegszebb az az 
eset, a midőn valamely üzlet nemesen érző 
tulajdonosa és családja az alkalmazot
tat szinte családi körébe vonja, a mi
dőn az ő  derék munkásait és munkás
társait is a saját családja tagjaihoz

minden pincér és más üzleti alkalma
zott az ő teendőjét, hogy vigyáz és 
óvja magát, hogy a derék üzleti főnöke 
és az üzleti renddel ellentétes semmi 
helytelen dolgot el ne kövessen.

Ez a kedves és szép családias viszony 
áll fent a szegedi vasúti vendéglő ki
tűnő gazdája, Sittinger  Károly vendég
lős és alkalmazottai közt immár évek 
óta. A mit egyébként szebben misem 
igazol, mint az alkalmazottaknak évekig 
való ottlevése. Lipkovits József főpincér 
(a két állvány előtt, fehér mellényben) 
a régi főpincéri gárdának eme derék 
tagja és szintén derék társa: Bauer 
József, (Lipkovits mellett és háttal az 
ajtósarkának) a III. oszt. éttér, főpincér
rel az asztal végénél, a két borfiu előtt 
kalappal ülő Rittinger Károly, főnö
kükhöz a vasúti üzlet átvételekor ke
rültek és jobbára ugyancsak azóta van 
ott a 3 éthordó (Varga jános kivételé
vel) és 3 borfiu, valamint az ajtónál 
ágaskodó kistermetű csaposlegény, az

Sterbens Ferenc vendéglős, Temesvár.

A Fogadó «Albumá»-ra (Vendég
lősök és Pincérek «Almanach »-ja) mely 
a «Fogadó»-ban közölt összes fénykép 
illusztrációkkal fog karácsonyra meg
jelenni, t. olvasóink figyelmét előre is 
fölhívjuk.
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KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Lapunk azon t. előfizetőit, akiknek 
mai lappal utalvány melíékeltetett, kér
jük. hogy az előfizetésüket beküldeni 
szíveskedjenek. — Ösmeröseinket és 
barátainkat kérjük, hogy lapunkat kö
rükben szíveskedjenek terjeszteni.

A mi ajándékunk. A Vendéglős, 
Kávés és Pincérek <Aímanack*-ja (Fo
gadó <Album*a), melynek karácsonyra 
való megjelenését előző számaink már 
említették lázas szorgalommal s 
dacára az igénybe vevő rengeteg idő és 
nagy munkának e hó 25-ére okvet
len elkészül. A mindenkinek örökbecsű 
s szép emlékét képező «Almanach»- 
könyvünk, mint annak november hó 
elejével elkészült borítékja is fölemlíti, 
a Fogadó-bán ez évben közölt fén y 
kép illusztrációkon (Albumon) kívül az 
összes, a mi szakunkba vágó ismeretet 
felöleli, amennyiben étlapisme, külön
böző étrendek föladása, egy kötet 
vendéglői szakácskönyv, borászati, pin
cei és a kávés szakba vágó közlések, 
valamint a bortörvények fogják tartal
mát képezni. Az «Almanach»-nak mind- 
ezenkivül lesz naptári- és szépirodalmi 
része, a fővárosi fontosb helyek útba
igazítását, a hazai vendéglők és kávé
házi üzletek címtárát és a szakmánk 
terén ez évben előfordult fontosb ese
ményeket is közölni fogja. A mi szak
tudás és ismereteink tárát ekként tel
jesen felölelő s szaktársaink fényképei
vel illusztrált «Almanach ‘-könyvünk, 
dacára rengeteg nagy tartalma és gyö
nyörű kiállításának, lapunk előfizetői
nek csupán csak a nyomdai és kiállítási 
költségek árának megfelelő összegbe 
fog kerülni, minélfogva leszámítva 
a nagy mü aránylag csekély árát — 
azt mindenki ajándéknak nevezheti. A  
vendéglősök, kávés és pincérek «Al
manach* -ja diszes kötésben 2 kor. 
50 fill.-be kerül ; aki ez összeget elő
zetesen beküldi, lapunk kiadóhivatala 
illetve a «Fogadó» nyomdájába (Krausz
S. és Társa nyomda, V., Zoltán-u. 11) 
a könyvet bérmentve kapja, mig az 
utánvételi rendelésnél 20 fillérrel többe 
kerül. Rendelések a V. K. és Pincérek 

Almán achjára \ Album) már is el
fogadtatnak

Hymen. Francois Cézár. Francoi Lajos 
pezsgőgyáros fivére Budafokról, elje
gyezte Krausz Fáni urhölgyet. —  Varga 
Rezső, a temesvári vasúti vendéglő 
fizetőpincére eljegyezte Lohr Mariska 
kisasszonyt.

Káröröm. Hogy a «Lustige Blátter* 
a magyar vendéglős és kávésokat az ő 
szemétizlésében csúfra kívánta gúnyolni, 
azzal főként, hogy pincéreik zsebbevaló 
helyett asztalkendőt használnak és több 
ily durva s lehetetlen állítással — és 
hogy a mi kávésaink ennek fejében 
jól megfizetik és ezer s ezer számra

járatják c hülye vicclapot; ezen Tóth 
Béla, a P. H. -Esti level»-ei írója szé
les hangon kárörvend s e kárörömét a 
nagyságos neveletlen vendéglős és kávés 
urak stb. ily kitétellel még jól meg is 
cifrázza . . . Hát, szeretett hazánknak 
tisztelt és neves iró-fia, ez a nagy 
káröröm kissé nagy elvétés, másként 
szólva : cl tetszett dobni a sulykot. 
Mert, tetszik tudni, a magyar vendéglős 
és kávésoknak a szintén tisztelt, de 
telhetetlen igényű magyar közönség 
óhajára igen sok mindent meg szük
séges rendelni, ha egyezik az önóhaj
tásukkal, ha sem. Ezen ipart űzőknek 
továbbá rengeteg az elfoglaltságuk s 
ennélfogva az üzletükbe járó minden 
lapot clejétől-végig nem olvashatnak 
át s igy legtöbbször a jelen esetbeni- 
hez hasonló piszkolódásról sem érte
sülnek. De ami, bárha az - Ön neves 
tolla vág)- más ut és mód révén is jut 
tudomásukra, méltóztasson megnyu
godva lenni, az e szakma körébe tar
tozók tudni fogják kötelességüket, 
aminthogy a hasonló ostobán viccelő 
«Lustigc B/attér*-t sem hagyják meg- 
torlatlanul. Ismételjük hát, hogy kissé 
el tetszett vetni a sulykot, hogy a jelen 
esetben szemernyit sem okolható ma
gyar vendéglősökön és kávésokon oly 
csufondárosan méltóztatott kárörülni. Xe 
bántsuk annyit — kérjük tisztelettel —  
ezt a jóravaló, igyekvő osztályt, amely 
minden léptét, fordulatát és szerze
ményét a t. közönség sokféle igénye 
és kényelme kielégítésére áldozza és a 
t. közönség részéről, az elismerés és 
jóakarat helyett, mégis csak leszólás1*-. 
sal és hálátlansággal találkozik.

City-kávéház. (A  csoda vége.) Vege 
a csodának. Annak a csodának t. i. 
amelyről a * Fogadó* ezen a helyen 
irt nemrég, megelmélkedve a monu
mentális palotákkal hamarosan tele- 
épiilt Szabadság-teret, ahol nyomát 
eddigelé se vendéglő, se kávéháznak 
nem lehetett fölfedezni. De amit akkor 
megjósoltunk, hogy ezen állapot csak 
az uj paloták festékszaga elpárolgásáig 
tart, hamar elkövetkezett; ma már 
büszke betűk hirdetik az Aulich- és 
Perczel Mór-utcákból a Szabadság-térre 
szögellő palota 1. emeleti homlokzatán, 
hogy a City-kávéház itt nyílik meg. 
A Szabadság-téri emez első kávéház 
tulajdonosa egyébként Schreiber Hugó, 
ismert fővárosi kávés és a Váci-köruti 
Boulevard-kávéház volt tulajdonosa lesz.

Licitációk Pár éve tart már az az 
üdvös, jó szokás, amelyet a budafoki 
«Magy. Kir. Pincemesteri-tanfolyam* 
érdemes igazgatója, R átz  Sándor meg
honosított s amely miként a budafoki 
pinccmestcri-tanfolyam, úgy a hazai 
borgazdaságunknak is nagy előnyére 
van. Emez üdvös szokás egyébként 
abból áll, hogy nevezett pincében az 
év folyamán többszörönkint és pedig

március 19, május 16., augusztus 25. 
és december 3-án licitációk (borárve
rések) tartatnak, amely alkalmakkal a 
tanfolyam pincéiben kezelt s állami 
minta-szőlőtelepekcn szüretelt valódi és 
jobbnál jobb borok kerülnek eladásra. 
Miután pedig az árfelütések kis alapon 
s az igérések is a legszolidabb ará
nyokban történnek, e borárveréseket a 
fővárosi és az ide közeli vendéglős és 
kocsmárosok állandóan nagy számmal 
keresik föl s olcsón és jutányosán 
ugyancsak a legmegfelelőbb vásárokat 
eszközük. A  kereskedői pancsborok 
kiküszöböléséhez nagyban hozzájáruló 
és a mi iparunk javát emelő ily lici- 
táció, illetve a budafoki pincctanfolyam 
ez évi utolsó borárverése utolsóját két 
nap múlva, azaz december 3-án lesz, 
melyen a válogatott jó minőségű boron 
kívül hasonló jutányosán, ki-ki a szük
séges pálinka- és cognac-nemüeket is
beszerezheti.

Halálozások. Erdödy Márton, a nagy- 
becskereki Rózsa-szálloda tulajdonosa, 
a múlt hó elején elhalálozott. Az el
hunytban Junínovits  Gyula, Juránovits 
Ferencz szegedi szállodás fia, apósát és 
Xagybecskerek város egyik legbecsül- 
tebb polgárát vesztette el. Lapunk 
zártakor vesszük a hirt, hogy Mayer 
József, a kassai Schalkház szálló étter
mének előnyösen ismert vendéglőse, 
tennap, nov. 30-án meghalt. Áldott 
legyen nyugodalmuk

Belépti dijak. (Panasz.) Ismét pana
szos levelet kaptunk, amely egy nyári 
lapunk említette panaszhoz hasonló s 
a nyugdíjintézettel kapcsolatos esetről 
olykópen szól, hogy az utóbbi időben 
Kolozsvárt is megfordult valaki s 
többektől a nyugdijegyletbe való be
lépés cimén belépti-dijakat vett föl, 
amit néhányan ama föltevésből indu- 
lólag : csakhogy szabaduljanak az illető 
ügynöktől! fizettek le. Mi erre nézve 
és ismételten is ama nézetünknek adunk 
kifejezést, hogy szaktársaink ne üljenek 
fül mindenki szép szavának, különösen 
kit személyesen vagy hírből nem ismer
nek. Am, ha az ily rábeszélésnél vala
mely tekintetben mégis határoznak, 
az esetet és magukat illető teljes meg
nyugtatás végett forduljanak lapunkhoz, 
amely hasonló s bármely fölvilágositást 
mindenkinek szívesen nyújt.

Lóhus-ipar. Hála Isten, semmi ba
junk sincsen. Azaz, hogy nem lészen, 
ha a nagy éh- és többi ínségeknek 
ideje bekövetkezik; mivelhogy a be
következendő szükvádlis Ínség sovány 
bordái közé belé fog csörditeni a szin
tén bekövetkező — lóhus-ipar. Hogy 
ez meg miféle madár: Hát, kérem, ez 
egy derék és olyan szárnyatlan jószág, 
hogy a t. anspa deresek 30 - 40 év körüli 
gebéi levágatnak és húsaik olcsón ki- 
méretnek. A placcon sokat állt eme 
paripák számára fölállított mészárszé
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kék ez esetben a sertéshúst, borjúhúst, 
de meg a vesepecsenyét is annyira 
le fogják szállítani, hogy Budapest 
legvékonyabb pénzű szocialistájának 
is mód adatik — vesepecsenye evésre. 
Ugyanekkor a lóhenteseket is el fogja 
fogni a spekuláció, hogy a szegény 
gebék húsából minél többet mint ke
verjenek a fenti nemesb husdolgok 
közé ? A derék budapesti háziasszonyo
kat pedig az abbeli aggodalom, hogy 
a szűzpecsenye, bélszín, borjuszelet 
stli. helyett vajh nem-c lóhust hoz a 
szobaleány? És mindezekután, hogy 
emez aggodalmak és események elkö- 
vetkezése (és pedig nemsokára) nem 
mesedolog, kitűnik abból, hogy a bpesti 
hentes-iparosok köréből a napokban egy 
lóhas-ipari-vállalat alakult, amely a 
lóhusnak több üzletbeni kimérésére és 
földolgozására tiz évre jogot kért a 
fővárostól. A  lóhus-fabrikánsokat előre 
is és (nem belsőből) gratuláljuk

Gyors halál. Múlt lapunk befejezése 
előtt pár órával értesültünk Givizer 
Nándornak, az újvidéki Erzsébet-szál- 
lodai kávéház előnyösen ösmert fő- 
pincérének, november 12-én történt 
haláláról. Mi a gyászesetnek nem adtunk 
hitelt azonnal, azért sem, mert a fiatal
ság teljes ereje és kedélyében lévő fő- 
pincérrel alig pár hete, hogy magunk 
is személyesen beszéltünk s tudtunkkal 
sem azelőtt, sem azóta nem volt beteg. 
Sajnos tény azonban, a gyászeset valóra 
vált, ami annál tragikusabb, mert a 
pincérség eme derék, szimpatikus tagja 
fiatalon és gyorsan ment cl közülünk. 
Az elhunytban Givizer Károly fővárosi 
vendéglős fivérét gyászolja. Nyugodjék 
békében!

Tarka hírek. Egy ismert görbehoni 
(erdélyi) főpincér, aki üres óráiban 
mehanikus, kémikus és vegyész, oly 
találmányon töri a fejét, amely' lóvasutat 
Szegednek két és Aradnak egy' lóra, 
mig kincses Kolozsvárnak horgony- 
szerkezetű közúti vasutat eredményez.
— A  leggyorsabb gyorsvonat a Páris 
és Nizza közt nyargalászó ‘ Cote 
D ’Azur-Rapid»-i, mely óránkint 190 
kilométert fut be s melynek két nagy' 
étkező-kocsijában a rázkódás miatt sem 
levesételt, sem ' semmiféle szaftot (a 
sülttel) nem szolgálnak föl. Boldog 
Pázmándy D én esek ! — kik számára 
itten generalszaftok nem teremnek.
— Malőr. A Bécs melletti Badcn-fürdő 
bérlője, dr. Endlctzbcrger vagy 500.QQ0 
korona adósság miatt megszökött s 
ebben több ott fürdőző magy'ar ven
dég is érdekelve volt. Magyarnak 
Buda, Balaton — nem «Baden» való.
— Hymen dolgok. A soproni «Kis» 
Varga János Hymen boldog ölén 
örökre elszenderedett; esküvőjét ugy'anis 
egy ‘ csongrádi* szép leánnyal a múlt 
hónapokban tartotta. — Névváltozás. 
Kiscell — nemesi dologból — Cel-
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dömölkké változott; de azért a vasuti- 
kalauzok «KiscelI»-t kiáltanak, a tyu- 
kászok «Kisccll»-ben hálnak meg és a 
bucsusok Máriát imádni «Kiscell--be 
iárnak. Boldogtalan Celdömölkiek !

Szép kávéházak.
H a z a i  é s  idegen fo rg a lm u n k h o z .

A debreceni «Hungária».
Weichinger Károly, a Hungária ká

véház és palotájának kiváló tulajdonosa 
1814 november hó 1-én, tehát ép ma 
egy hónapja múlt 30 éve, hogy Debre
cenbe jött, de akkor mindjárt nem a 
Hungáriát, hanem a Deák Ferenc- és 
Hunyadi-utca sarkán a mostani zsidó
templom helyén állt ‘Európa* kávéhá
zat bérelte ki és birta három évig, 
vagyis a Hungária átvételéig. 1877-ben 
vette át a Takarékpénztár tulajdonát 
képező s a régi Debrecen kúriáihoz 
hasonló épületben lévő s akkor Tornai 
vendéglős birta ‘ Hungária kávéház és 
éttermet*, melyet ezen régi állapotá
ban bár uj átalakításban és az étterem 
fölhagyásával épen tiz esztendőig veze
tett. Debrecen városa ez időben, hason
lóan többi vidéki város társaihoz, na
gyon hátra volt a fejlődés terén s 
főutcáján a Külső Burgandia-utca há
zaihoz hasonlót akárhányat lehetett 
látni még akkor is, a midőn Weichin
g e r  Károly a Takarékpénztártól meg
vett régi üzlete helyén a mostani 
monumentális és szép palotáját emelte, 
a melvlyel egyszersmind a modern épít
kezésben Debrecennek is erős lökést 
adott. A szép márványoszlopos és fel
tűnő művészi csínnal dekorált uj ‘ Hun
gária* kávéházat szintén az épület 
elkészültével nyitotta meg, s a szépsége 
és feltünőségében akkor messze földön 
páratlan üzletet — miként még ma is 
— ugyancsak megostromolták a kávé
házat' látogató vendégek serege.

Az iparában kiváló és üzletében 
szeretett kávéháztulajdonos, Weichin
g e r  K. szaktársunknak ugyancsak ha
sonló s méltó segítője akadt a művé
szeti hajlam és tehetséggel biró fiában, 
ifj. Weichinger Károlyban, a kinek 15 
éves üzletvezetősége alatt tökéletessé 
lett a kávéház belső szépsége, a mint 
egyébként az a múltkori számunkban 
bemutatott négy belső felvételből is 
szembeötlik. A debreceni Hungária, 
dacára, hogy az ujjáépülés és meg
nyitás óta nagyobb mérvű belső át
alakulás nem érte, a gáz és villám iv- 
világitás, villám - szellőztető (egyedüli 
Debrecenben) a legújabb kivitelű teke
asztal- és ezen kívül rendelkezik mind 
ama kellékkel, a mi a mai legmoder
nebb kávéházi igényeknek megfelel. A 
Hungária kávéház egyébként az Deb
recennek, a mi a «Kikaker» Kolozsvár 
és a ‘ Hungária kávéház* Aradnak; 
máskülönben pedig őse és egyre ifjú
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társa a többi hazai szép kávéházaknak. 
Derék alapitóját s Debrecennek 30 
éves és köztisztek kávésát ifj. Weickin- 
ge? K. az érdemes fiával egyetemben 
őszintén üdvözöljük.

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 Andrássy-uti Jahn-féle vendéglőt, 
melynek ismert nevű tulajdonosa ez év 
elején hunyt el, Wagner Vilmos, a hires 
budai ‘Márványmennyasszony* előnyö
sen ösmert vendéglőse vette át. Az át
vétel és megnyitás a múlt hó elején 
történt.

Randvégh József kávéháza. A mi
elnökünk (a valódi s első Opei bizott
ságnak volt elnöke) Randvégh József, 
a mi szakfoglalkozásunk nehéz és gond
terhesebb részét ismét magára vette. 
Kávéházat vett az ő  szép szükebb 
honában és pedig a legrégibb múlttal 
biró kávéházat, mely Jurisits Miklós hires 
városa, a vasmegyei Kőszeg belsővá
rosában immár 185 éve áll fenn. A 
hazai kávéházak e doyenje, amelyet a 
jelenlegi tulajdonos, Kantpert Lajos 
dédapja alapított és volt azóta s  mind
eddig a Kampert-család tulajdona és 
vezetésében, —  ma már persze a többi 
modern kávéházak színvonalán áll, 
amelyről ugyan még feljebb modernebbé 
fogja emelni az uj tulajdonos. A leg
régibb kávéház kiváló gazdája és 
barátunk, Randvégh Józsefnek eleve is 
és szívből kívánunk sok szerencsét!

Uj fővárosi vendéglős. Kolbay István, 
széleskörben és előnyösen ismert szak- 
társunk s az aradi ‘ Vadászkürt*, jelen
leg Kováts és Novotny vendéglőnek 
volt kedvelt bérlője, a fővárosban te
lepedett meg és megvette a budai jó- 
hirü Mersch-íé le vendéglőt. Kolbay 
szaktársunkban az ismerős vendéglő 
közönsége valódi szakavatott vendég
lőst, fővárosunk pedig egy derék pol
gárt nyert

Uj kávéház. Zalaegerszegen Kunimer 
Gyula ismert és köztiszteletben álló 
kávéháztulajdonos üzletét újjáalakította 
és uj eleganciával és kényelemmel 
rendezte be. A fővárosi fényes kávé
házak stílusára átalakult régi *Kummer» 
ezidőszerint Zalavármcgvének legfé
nyesebb kávéházát képezi.

Bárány Lajos borozója. Egy régi 
ösmerősünk telepedett le nemrég a 
fővárosban. Bárány Lajos, az ismert 
kecskeméti vendéglős és harmonika- 
művész. Bárány Lajos a k.-pályaudvar-
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ral szembeni Beihlen-utca 4. sz. alatt 
nyitott borozót, ahol a saját termésű 
és kecskeméti borokat méri. Hogy jó 
kis borocskája mellett amúgy igazán 
el lehet vigadni, igazolja az az előkelő 
főpincér-csapat, mely a Bárány-féle jó 
bor és harmonika kitűnő hangiainál a 
napokban a pirosló hajnalig mulatott el.

Fogadó átvétel Putnokon a gróf 
Serényi-féle « Vám* szállodát Mihály 
Imre a múlt hóban vette át. Az ez 
alkalommal teljesen újonnan berendezett 
szálloda jómenetét és hírnevét Mihály 
jó magyar konyhája biztosítja.

Gombásék a Pacsirtamezőben. 
Hogy Gombás Gyula eladta a Temes- 
vár-gyárvárosi Fekete medvét, István 
bátyjától át- és megvette a gyárvárosi 
Pacsirtamező-vendéglőt. így kerültek 
össze a hírnévben mindkettő regényes 
és érdekes: Gombás Gyuláék és a 
Pacsirtamező. Hogy pedig utóbbi meny
nyiben regényes. — tessék elképzelni 
valakinek egy jó darab Budapestet ott 
lent a Béga partján, és egy vendéglőt, 
mely a folyton vidám bégaparti Buda
pest gyárkéménves részén túl és oly 
helyen van, ahol télcn-nyáron át pa
csinak dalolnak. A pacsirtamező fő
érdekessége egyébként most abban van, 
hogy a konyhát Gombásné, a szép 
asszony és nővére, Haunold Tildácska 
kisasszony, saját személyüen intézik és 
dirigálják. Ennél aztán több se kell a 
jó Temes- illetve Bégaváriaknak.

Tartó Lajos, fiatal szaktársunk és 
kiskun félegyházai levelezőnk, ugyanitt 
a vasúti állomással szemben levő fiók 
Fehér-kereszt vendéglőt átvette. Válla
latához sok szerencsét kívánunk!

Uj szálloda Gálszécsnek, Zemplén 
emez élénk forgalmú városának, mint 
annak idején jelentettük az egész vá
rost elpusztító tűzvészben szállodája is 
leégett. A régi helyén és a mai modern 
kor Ízlésében épült uj s elsőrangú szál
loda a múlt hóban készült cl teljesen, 
s azt Nemzeti szálloda címen a jó konyha 
és borairól előnyösen üsmert Spira 
József szaktársunk ugyanakkor vette 
át és nyitotta meg.

A budai «Otthon» kávéházat, mely 
nagysága és impozánsságánál fogva az 
I. kor. és a vérmező-részi Bpestnek 
egyik legszebb látványosságát képezi, 
Ney Márton, a «Magyar Színház kávéház* 
ismert nevű tulajdonosa Kiss Istvántól 
megvette és saját vezetésében november 
1-én nyitotta meg.

Pápay G yörgy régi ösmerős kecs
keméti vendéglős szaktársunk ugyanott 
a Széli-utca 32*. szám alatt egy meg
felelő szép berendezéssel ellátott ven
déglőt nyitott. Pápay uj üzlete menetét 
jóhirü konyhája és borai biztosítják.

Uj kávésok. Szakoly János és Han- 
niker Vilmos előnyösen ismert szak
társaink f. hó 16-án átvették az Erzsé- 
bet-körut és Dob-utca sarkán álló

épületben levő és rég fennálló Petőfi- 
kávéházat A fiatal, törekvő és élelmes 
szellemű társtulajdonosok üzlete az 
Erzsébet- és Tcrézvárosbelieknek ezidő- 
szerint egyedüli legszolidabb mulató
kávéházát is képezi s  azt az uj kávésok 
nagyszámú ismerősei és volt pincér- 
kartársai mind délután, mind éjjel 
kedvvel keresik föl. Vállalkozásukhoz 
kívánunk sok szerencsét!

112 éves szálloda. A bácstopolvai 
ősi és 112 éve fennálló Kaszinó-szállo
dát, mely egy nagyszabású emeletes 
épületté emeltetett. Biickler Gyula a 
mai kor Ízlése szerint ujan és elegánsan 
rendezte be s azt ünnepiesen a m. hó 
közepén nyitotta meg.

Szeged uj vendéglője. Szegednek 
uj «Pilseni Ősforrás* vendéglőjéről an
nak idején megemlékeztünk, mely a 
régi feketeháznak nevezett épületben 
igen helyes és praktikus módon ren

deződött be s nyílt meg október elején. 
A lényes s  lapunk külsején és itt be
mutatott üzlet tulajdonosa a joviális, 
derék Mayer J. és Társa, mig üzlet- 
v ezető-főpi ncére a szakavatottságáról 
ismert Palugyay Károly szaktársunk.

Vendéglő átvétel. Győrben a Deák
utca 13. szám alatt eddig Prém J. által 
vezetett vendéglőt Hollós (Balanek) 
Ödön ismert győrmegvei és győri fő
pincér vette át. Ebből az alkalomból 
újból renovált és Gvőr-Csanak, vala
mint Balatonvidéki borokkal beállított 
vendéglőt a győri kartársak is kedvvel 
keresik föl s arra, otthonias és magyaros 
konyhája miatt a Győrött átutazó pin
cér urak figyelmét is fölhívjuk.

Alsólendván, mint korábban emlí
tettük, a *.Központi* kávéházat Révész 
Samu kibővítette és a mai ízlésnek 
megfelelő csinos berendezéssel látta 
el. A megnagyobbodott és szépült 
kávéház tulajdonosa ezúttal az Acety- 
len-világitást is bevezette.

Jászberényben a fő-téren levő s 
előkelő stílusban épült «Pannónia*

szállodát Kozó József előnyösen ismert 
szaktársunk vette át, s  annak nemcsak 
szobáit, de kávéház és éttermi helyi
ségét is teljesen újonnan rendezte be. 
Az üzlet fődiszéül mindazonban Kozó 
szaktársunk szakavatottsága és jó ma
gyaros konyhája szolgál, a mely a 
fogadó jómenetét máris biztosította.

Gráf Sándor, volt hatvani szállodás, 
az Andrássy-ut 24. sz. alatt egy a mai 
kor ízlésének megfelelő szép berende
zésű vendéglőt nyitott.

Szabó G usztáv Kiskunhalason ‘ Köz
ponti* címen uj szállodát nyitott. A 
törekvő fogadós üzletét a mai igények
nek megfelelő kényelem és díszes be
rendezéssel, valamint termelőktől való 
hamisitatlan jó borai és magyar kony
hájával máris egészen föllenditette.

Kováts József szállodája. A Buda
pesti O. írók és Hírlapírók Körének huza- 
mosbb időn át volt vendéglőse s azt 
megelőzőleg ugyancsak hosszasabban 
a szegedi Kass Vigadó főpincére meg
vette a N agybecskereken, a néhai 
Erdődy Márton Rózsa-szállodáját. A jó- 
nevü fogadót uj tulajdonosa a múlt hó 
elején vette át.

A mi emberünk. Pindinger barátunk  
•Alföldi* vendégfogadójában napos vendég 
egy jóképű  h en tes  és csem ege-kereskedő, 
ak it Pindinger fogadós és vendégei csak  «a 
mi em berünk* néven neveznek. H orváth 
Mihály különben, akinek jóh irü  csem ege- és 
hen tes üzlete van a központi pályaudvarral 
szem beni Bethlen-utca 6. szám  alatt, valóban 
rá  is szolgált • a  mi em berünk* névre é s  pedig 
azzal, hogy 18—20 éven á t  volt egyik hü 
taposó ja  a rögös pincérpályának, m áskülönben 
pedig  vasm egyei (és jó  büliárdozó) és a  mi 
szakm ánkhoz ta rtozóknak  Ü2le te  legjobb 
cikkeit kedvezm ényes áron szám ítja é s  szál
lítja. A keleti-pályaudvarról elutazók az u tr a -  
v 'ijó  m iatt ugyancsak <a mi em berünk* H or
váth Mihály üzletét keresik  föl mind, vala
mennyien.

Szeged uj mulatója. Szeged régi jó 
Pilsenijc, mely jelenleg «Ncwyork* 
néven szerepel, e hó elejével nagy 
változáson ment át. Az üzletet ugyanis 
Nyakabovits volt bérlőtől Aranyos 
Vilmos megvette s  azt a mai legmo
dernebb mulatók egyikévé varázsolta 
át. A falakat és plafondot fehérbe futó 
zöld tapétával, az újonnan Állított két 
kasszát, a «vetítő képek* házát és a 
zenekar pódiumát szintily szép színek
kel vonatta b e ; de ’még a szegedi 
Márton István készítette kitűnő három 
tekeasztal is ily színben pompázik. 
Aranyos Vilmosnak uj és sok víg szó
rakozást nyújtó mulatóját e végből 
állandóan tele publikum látogatja.

Jó üzletember. Hiába, a  jó  üzletem ber
nek — bárha  illető mivelünk ellen té tes fog
lalkozást is gyakorol — ebbeli tu lajdonságát 
el kell ismerni. G rosz  Ö dön, kiről itt szó 
vagyon, nekünk csakugyan ellen té tes em be
rünk. azaz : konkurrensünk. Ő  is helyeszközöl 
é s  üzleteket ad  el és vesz, m int a  F ogadó. 
S dacára, hogy a F ogadó  m indezt ingyen és 
minden haszon nélkül eszközli, Grosz Ödön 
mégis tö b b  ü z le t a d á s -v é te lt közvetít — nem 
csak  m int a  Fogadó, de  m int az összes ügy
nökök. Mivelhogy ö  — m inden ügynöknél
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élelm esebb é s  jo b b  üzletem ber s ebben a 
szakm ában — sa jna  — m ég a Fogadón is 
túltesz. így az u tóbb i időben  és nagyham aro- 
san clközvetite tte  s  a d ta : a  nagybecskereki 
Rózsa-szállodát K o v á ts  Józsefnek, a nagyváradi 
«Royal» kávéházat S z u s z  K .-nak, az iglói •V á
rosi nagy s z á l lo d á i t  P fe i l e r  Sam u Kristóf, a  lú
gos: vasúti vendég lő  volt bérlő jének  é s  a  béga- 
parti m etropolis. T em esvár előkelő fogadóját, 
a <Hungáriá»-t M ii l l e t  Mihálynak, az ism ert 
szolnoki v. vendéglő és K ossuth-szálló t.-tu- 
lajdonosának. D e  ö ad ta  el V ásország Szom
bathely városának  E l i t é -)é t is, valam int más 
és sok szám os üzletet, úgy, hogy jelzett 
üzleteket 3 0  n a p  a la t t ,  és 36 h é t a la tt éppen 
50 üzletet bonyo líto tt le. Nagyszerű reko rd  ! . . .  
A mely mind csak az t igazolja, hogy G rosz  
Ö d ö n  dacára, hogy pincéi helyeszközlő- 
ügynőksége is v a a  — élelm es és ennélfogva 
jó  üzletember.

Renováció. A munkácsi «Magyar 
Király* szálloda tetemes változáson 
ment keresztül. A  jóliirü fogadót ugyanis 
tulajdonosa, G r o s z  Mór alaposan meg
nagyobbította és ezenkívül minden
féle, a kor Ízlését kielégítő kénye
lemmel látta el. Az újbóli ünnepies 
megnyitás a múlt hóban volt.

Új kávéház Temesvárt. A béga- 
parti szép Metropolisban és pedig a 
Józsefvárosi Hunyadi-uton a Délvidéki 
Kaszinó uj palotájában most készül és 
rendeződik be a szélső-délvidéknek 
mondhatni legnagyobb szabású kávé
háza. A két utcára néző s csupa fényes 
tükörablakos kávéház bérlő-tulajdonosa 
Rémi G. —  a fővárosi Adria-szálló igaz
gatójának fia lesz. A nagy üzlet 
megnyitása december elejével történik.

Üzleti hir. Egy szegedi, de másként 
sokféle humoros kedélylyel és hosszú 
pincérmulttal biró pincér-ügynök a 
következő sorokat küldte be :

T. S ze rk esz tő ség ! Miután hosszú  pincér- 
ségem  után  a F ek e te  sassal szem ben volt 
üzletem m el felhagytam . — kom panistaságba 
léptem  néhai F ischer Fülöp ösm ert pincér- 
ügynök özvegyével. Pincérségem nél fogva 
szíveskedjen a kartá rsaknak  ajánlani. IV o k l 
Gyula.

Mi erre csak azt jegyezzük ide, 
hogy W 0J1I Gyula, dacára a Fischer- 
nével való kompanistaságának, maga is 
pincér-ügynök és — nős ember.

Uj fővárosi kávés. Mint lapunk 
zárása előtt értesülünk, Antony Vilmos 
szaktársunk, a városligeti Weingruber- 
kioszk volt ismert főpincére, a «Magyar 
Színház* kávéházat vette át. Uj kávés 
szaktársunkat ez alkalomból szívesen 
gratuláljuk!

Helyváltozások. B udapesten a Nemzeti 
kaszinó nyilvános é tte rm éb en  H o lu b  Rezső 
főpincérrel K r i s z t  Károly é s  F a r k a s  József 
é tho rdók  m űködnek. F r ű c h le r  F erenc  a  Royal- 
szállodában szobafőpincéri á llást tö lt  be. 
P e r c n y i  (Prückler) József, m int tek eő r az 
E rzsébet-köru ti A ngol-kávéházban m űködik. 
S c h va c k  József a  L ipótvárosi kaszinó étterem  
föpincérségét ve tte  át. A M . o rsz . P in c é r 
egyesü le t-  bői a  Fium e-A m erika közt közlekedő 
ha jók ra  Á c s  L ajos, N e u b r u n  Simon, L a c h m a n n  
János és L ö w y  Vilmos le ttek  elhelyezve.

G yőrben  a  R oyal-szálloda főpincéri állását, 
az é tte rem - és szobaföit a régi M e ix n e r b e n  
hosszú időn á t  volt Z s o m b o r  László é s  C sako-  
v i t s  István s a  kávéházit D á v id  P á l é jje l s  a 
nappalit K is s  K álm án tö ltik  be. U. itt P osch

Gusztáv a  segédp. teendőket intézi. A sörödéi 
főpincéri állást C sá n y i  Lajos tö lti be. A 
Fehérhajó-szállodában Schröder  A ladár étterm i 
föp. kívül B u se tz k y  Ferenc a  szobaföi és Tóth 
Sándor a sörcsarnoki föp. á llást tölti be. 
D eu e zs  Miklós szaktársunk a  vasúti vendéglő 
üzletvezetői állását tö ltö tte  be. Az Acél-kávé- 
házban közelebb s.-pincéri á llást n y e r te k : 
B o g n á r  Rudolf és (In g e r  Im re. A z  u j  K oya l-  
fa g a d é b a n  tö r té n t többi v á lto zá so k a t közelebbi 
s zá m u n k b a n  hozzuk . — l le r s k o v it s  Miksa Makón 
a  Korona-szálló föpincérségét tö lti be. — 
K a p o sv á r i az Erzsébet-szálló kávéház főpincéri 
állását, h i r i s i t s  János (lapunk levelezője) újból 
a  m últ hó  1-én foglalta el. K le n n e r  János, utóbb 
a  fővárosi G yárfás-kávéház föpincére ily minő
ségben  a F erenc József fogadóba 1-cn lép be. 
B r u c k n e r  Gyula a ‘ Fiume* kávéház főpincéri 
á llását tö ltö tte  be. Zalaegerszegen  a  Korona
szálloda főpincéri állását Tótit Dezső tö lti be. 
— V a ra sá o n  az Európa-kávéházban, m int fö- 
pincér N a g y  István működik. — C sá k to rn y á n  
a  Zrínyi-szálló szobafőpincéri állását K a m y  
F erenc József nyerte  el. — Jg lón  a Pfeiler 
‘ Városi nagy szálloda* főpincéri állását M ó r itz  
Sándor tö ltö tte  be. U. itt szobapincér C senky  
Sándor le tt, mig M ó n u s  Pál éthordói é s  Tóth  
István és G ro sz  Sándor a  kávéházban nyertek 
alkalm azást. — A ra d o n  a  Vass-szálloda kávé
ház főpincéri á llását M észá ro s  Jenő tö ltö tte  
be. — G álszécsen  a Nemzeti-szálló főpincéri 
á llását H u p p e r  F erenc foglalta eL — É rm ih á ly -  
f a l v á n  T ahi L á n g  Sándor a  Nemzeti-szálloda 
főpincéri állását tö ltö tte  be. U gyanitt G as-  
p a r ik  F erenc éthordói á llást foglalt el. — 
S c h v a r tz  F rigyes a  kassai Schalkház-söröde 
főpincéri á llását foglalta el. — L é v á n  (D . J .  
tudósítása) az Oroszlán-szálloda föpincérségét 
Végh  L a jos  tö lti be- A Ncmzeti-kávéházban 

ily m inőségben B o g yó  Jenő m űködik. P osch  
K ároly föp. a K özponti-szállóban m űködik, s 
u. itt az é tte rem ben  S im o n  Antal éthordói 
á llást tö lt be  — É r s e k ú jv á r t  az Oroszlán
szállodában B r u n n c r  Pál föp., I. m unkatársunk 
m ellett N e m csá k  A ndrás é thordói, s  u. itt a 
sörcsarnokban V o n sza  F erenc fizctőpincéri 
á llást nyert.

T. étlapiró uraknak!
legmelrgebben ajánlom a  Berkovits-félo legjobbnak 
elismert

Hektográph-lapokat
és ten táka t minden színben, mely sok időt és mun
kát megtakarít. Éttermekben nelkülözhetlen, mivel ezen 
Hektográph-lap minikét oldalon többször használható 
s egy eredetiről 100-120 m ásolat kapható- Lehúzás 
Után e Hektogripii-lap a lemosást is nélkülözi, mert 
olaj-itatás köze éltévé s ez olaj-itatós a tentát teljesen 
magába szivja. Kimoshatatlan ruhajelzö festékek és 

Schaplgraph-tekercsek minden nagyságban.

BERKOVITS KÁROLY
Sokszorosító-készülékek, Hektográph-raktár 

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

PÁLYÁZATOK. BÉRLETEK.
P ály áz at v asú ti vendéglőre. A M A  V.

Zágrábi állom ásán a vasúti vendéglő 1905 
m ájus 1-től szám ítandó 5 évi b érle té re  (a  vá
ro s  felöli nyári helyiséggel együtt) pályázat 
h irdette tik . Az 1 kor. bélyeggel cs «AjánÍat a 
Zágráb állom ásán levő vendéglő-üzlet bérbe
vételére* a 37,36? 904. sz.-hoz felirata és le
pecsételt, valamint kellő okm ányokkal felsze
relt a jánlatok .1904. évi december hó 29-én déli 
12 óráig a MÁV. Zágrábi üzletvezetöségéhez 
(Üzletv. palota) nyújtandók vagy küldendők 
be. Ugyanez Uzletvezetöség gyüjtöpénztáránál 
800 (nyolcszáz) korona bánatpénz teendő  le.

Bérbeadó nyári vendéglő. Késmárk 
városa 905-tó'l 3, esetleg 6 évre bérbe 
adja a Tátrába lévő vendéglőjét. Aján
latok a polgárm. hivatalhoz dec. 20-ig 
nyújtandók be.

Fürdő-bérlet. Az Abaujtorna megyé
ben fekvő Ránk-fürdő  — kincstári 
gyógyfürdő összes tartozékaival együtt 
1905-től 6, esetleg 10 évre bérbeadó. 
Ajánlatok december 2~j délelőtt 12 óráig 
a földm. miniszter segédhiv. főigazgató
jához küldendők. Bánatpénz 500 kor.

„m a g y a r  p a iz s "

Szerkesztőség és k iadóhivatal: Zalaegerszeg.

A Magyar Paizs erős  szókimondó, független 
h e tila p ; m agyar ipart honi te rm éket véd, 
magyar szellemet terjeszt minden téren. Évi
ára  4 korona. (Legolcsóbb lap.) Szerkesztik : 
B o rb é ly  G yörgy  tan ár és H o rv á th  L a jo s  Zala
egerszegen.

„H  É P  J  O G“
Politikai hetilap. Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 

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

„BORÁSZATI LtAPOR“
36 év ó ta  m egjelenő egyetlen számbavehetö 
‘szőlészeti és borászati* szaklap. — S ze rke sz 
tő ség  es k ia d ó h iv a ta l : Budapest IX., Üllöi-ut 
25. sz.

„SZOMBATHELYI ÚJSÁG11
Politikai lap. Szerkesztőség és kiadóh iva ta l: 

Szombathely, Széchenyi-tér 2. szám.
Szerkeszti: D r. C sá 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 terjedelem ben. Ara egész évre 
10 kor. H ird e té s i á r a ik  m érsékeltek . A Szombat- 
helyi Ujság-ot ta n itb k  é s  fö ld m ű v e lő  g a zd á k  
6 kor. kedvezm ényes á ron  rendelhetik  meg.

„FEL tV lD ÉK "
Vegyes tartalmú hetilap. A ‘ Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület* zólyommegyei vá
lasztm ányának hivatalos közlönye. Felső Ma
gyarországon egyedüli legelterjed tebb  é s  hir

de tésre  legalkalm asabb hetilap.

HÉTRÖL-HÉTRE.

L e v é l.
Epedve vártam tőled levelet,
De nem j ö t t  s  engemet ez úgy leveri 
Hogy megfogadtam , ezután többet 
Senkinek sem irok én levelet.

Matsárl János.

Morgenstem Ákos álláspontja.
A nyugati fővárosi főpincérek talál

kozóján, a Janurában nemrég egy 
szociálista vezérről volt szó, a kinek a 
maga vezérségét illetőleg mindenkitől 
jól esik hallani. Ugyanitt esett szó 
Gécy Kálmánról is, a ki az ő elnöki 
tituláját másutt, mint az egyesület ká
véházában szintén nem szereti hang- 
zódni. Morgensiem  Ákos erre állás
pontját a következőleg fejté ki:
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«Egv hórihorga? szarvú ökörnek 
megfájdult a foga. amin a nemesen 
érző gondos gazda egy csésze feketé
vel igyekezett segíteni. A béres ember 
azonban csak egy pikolóval szolgált, 
a mit az ökör nem fogadott el, de még 
a csésze feketét is csak megszagolta 
és orrát fintorította el.»

Mindennek pedig az a logikája, hogy 
a szociális vezér is csak a hozzátarto
zók teljes tömeggé való növéséig sze
reti az ő vezérsége hangoztatását, a 
miként hogy Gécy elnököt sem alte- 
rálja a másutt való elnöki megszólítás, 
ha az elnöksége alatti országos ország
szerte és nemcsak .a bpesti pincér kar 
egv részében dominál, l icaversa'. talán 
Morgenstem Á. ökre is megissza a 
kávét, ha csöbörben és nem pikolóban 
szolgálják föl neki.

Szivemben őrizem. . .
Szivemben őrizem 
Mint legszebb em lékein,
Azt az időt m elyet 
Véled által éltem.

Rövidke idő volt —
De egy édes álom.
Melyben reményeim 
Teljesülve látom .

Sokszor elgondolom :
H e j ! nem is o ly  régen  
Űztük gondtalan a 
L epkéket a  ré ten .

S  szedtük  boldogan a 
Mosolygó virágot.
Hisz m inden virágszál 
K ebelünkre v á g y o tt . . .

Aztán beszélgettünk 
A  szép jövendörül.
Igaz hűségről és 
Ö rök szerelem ről.

Szeretnék m ég írni 
T öbbet, de úgy érzem  
Fájdalm at okoz e»
Em lékirás n é k e m ...

T a rd y  G ábor.

Erzsébeti köszöntök.
A győri uj «Royal» elkészülése az 

o ttan i szakkörökbe változatot és élénkséget 
hozott, és pedig M e ix n c r  fogadós szaktársunk 
volt illetve jelenlegi üzlete pincérkara  sza
porításáva l. Az uj és ó) Meixner pincérsége 
szaporulatát ugyanis és leginkább azok ké
pezik, a  kik a mi máskülönben egyhangú 
közéletünk fölfrissülését mindig nagyban be
folyásolták. Ezen élénk tem peram entum u kar
társak, m int pl. K iss  Kálmán (lev. m. társ) 
kezdés é s  C sa k o v its  J., P osch  G., B u zc ck y  F., 
D u n k l  és T e li t r  V. részvételével tö r té n t tehát, 
hogy  a m agyaroknak nevezetes Erzsébet 
n ap o t m egünnepelték, melyre a  kézzel fog
ha tó  alkalm at K r a n z ö h e r  E lek vendéglősnél 
keresték , a  kinek déréi; gazdasszony neje  
ugyancsak Erzsébet. Az it t  és ugyancsak 
kellem es hangulatban lefolyt névnapi estély 
kedélyét m ég inkább az az eset em elte, hogy 
K is s  K. k érésére  So m h eg y i Dezső (a váradi

resti fője) N.-Váradról egy kosár pom pásan 
pirosló őszi1 cseresznyét küldött. A váradi 
cseresznye, de főként’ a  K ranváher pincéjé
nek  friss csaj oiása és főlséges izü bo ra  m iatt 
feledhetetlenné vált E rzsébetnapi köszöntés, 
aztán N ém eth  F. E rzsébet kávéházában foly
ta tó d o tt nagyobb m ederben  s  n yert befe
jezést az E rzsébet kávéház és mindannym k 
nagy m egelégedésére. {N ip i.)

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Ax ezen rovatban közölt hirdetéseit (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalával vannak összeköttetésben s azokról 
folvilágo.dtást csakis a komoly üzletvezető feleknek nyújtunk.

A főváros egy élénk helyén lévő  kisebb 
vendéglő biztos ekzisztenciával, ké t szobából 
álló helyiséggel ju tányos árban  átadó. V étel
ár : 450 frt.

A vidéki n ag yvárosok  egyik legelőkelőbb 
kávéházi üzlete — nagy forgalommal — 
12.000 fr t készpénzzel átvehető . (Alkalmi vétel.)

H ázat és vendéglő t — mely állandó szép 
jövedelm et haji — leh e t 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, m egegyezés szerint ju tá 
nyosán átadó. 12—15 ezer frt készpénz szük
ségeltetik.

Régi h irnevö  és állandó jó  forgalm at hajtó  
vendéglője egyik legnagyobb alföldi városnak, 
igen ju tányosán átadó. A nagy forgalmú he
lyen, piacon álló és több  helyiséggel rendel
kező vendéglő vételára  lőOOlfrt. H ázbér 1400 frt.

Eladó szá llodák . K o m á é  óm ban  az ‘ Arany- 
hordó* szálloda, mely F r i t z  Pál és Maros- 
vásárhelyt a  « Központi* szálloda, mely P á n c é l  
György tu lajdonát képez. — ju tányos áron 
eladók. M indkettőről bővebb  tá jékozást neve
zett üzletek tulajdonosai, esetleg  lapunk ki- 
adóhivatala  nyújt.

Elegáns kávéház , — első nagy alföldi 
városban — m elynek átlagos napi bevétele  
32—35 frt é s  b érle te  5 évig ta rt. s  melyhez 
3 szállodai szoba is tartozik  —  m ás üzlet á t
vétele m iatt át-, illetve eladó. Évi bér 1550 frt. 
V ételár 4000 frt. Ju tányos m egegyezés kávé
ház tulajdonossal.

Nagy vidéki v áro s  ‘ első szállodája* biz
tos é s  nagy forgalommal — jó  üzletem bernek 
ju tányosán eladó. V ételárhoz 4—5 ezer frt 
szükséges.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
D unántúl. A Fogadóban m egjelent összes 

képek  a karácsonyi *Album*-ban mind kö
zölve lesznek. Valószínűleg ezért nem  l.ctt 
kliséje vissza küldve. — Több sz a k tá rs . E. 
F . é s  L. K.-nak ú tilaput k ö tö ttünk  a talpuk 
alá, a mi a mai Fogadóból is kitűnik. — 
B. J .  Léva. T udósítása  részletesben köze
lebbi szám ba jön . E zért é s távirati teendő jéért 
szives köszöntés. — S. K. R im aszom bat. 
C s a k - a z k  zsák és re r j-n e k  hely kell. Most 
azonban nem  volt hely a  Fogadóban. — T. 
P. S zatm ár. Valami kis hibának Sz.-Németi- 
ben  kelle tt lenni, m ert D. barátunk  lap ja  pon
tosan lön expediáivá. H iányzó szám ok újból 
m entek.

KIS HIRDETÉSEK.
Kérelem  1

Azon t .  kartárs urakat, akik a K r a u s z  Izsó 
é s  Lusztig-féle poros ügyben tanúkén t szere
peltek  s  a z  lQOé>. j a n u á r  Q -ik i fő tá r g y a ló é r a  
*idézés»-t nem  kap tak , ezúton kérem  fel, 
hogy  jelentkezni illetve b. címük s hollétük 
velem tudatni szíveskedjenek.

K r a u s z  I z só , főpincér 
Keszthely

K öszönet.
Miután súlyos betegségem ből fölépülve, ál

lásom at újra' elfoglaltam, fogadják  ezúton is 
m indazon jóbarátaim  köszönetem et, akik 
roszullétcm ben szives é rdeklődésükkel k eres
te k  föl.

Szom bathely, 1904 dec. 1.
S u p p e r  S á n d o r ,  é tbordó,

vasúti vendéglő.

Bérlet
Budapesten az Ű llo i-u t  i p  s z .á m  a la tt  
lévő ‘A rany S as  szá lloda*  béébeadó . 
— berendezése eladó. Eddigi bérlő  

10.000 korona b é r t  fizetett:

Dr. Zsem béry G yu la  ügyvéd
az Üllöi-ut 14. sz. ház zárgondnoka. 

Budapest, V., Nádor-utca 24.

H IR D E T É S .
A ‘budafoki m. kir. p incem esteri tan 

folyam pincéjében* folyó évi decem ber 
hó 3-án d. e. 10 o ra k o r ta rtandó  
borárverésen  e ladatik  a v incellér isko
lák szőlőiben és az á llam i m in ta  
szö lö telepen  te rm elt b o ro k , p á lin k a  
és cognac egy része. A venni sz á n 
dékozók az elá rverezendő  b o ro k a t 
folyó évi novem ber hó 29-én, 
decem ber hó 2 -án  és  az  á r 
v e ré s  napján m egizle lhetik .

Az árverezendő bo ro k  jegyzéké t az 
érdeklődök levelező lapon közölt kí
vánságára a pincem esteri tanfolyam  
igazgatósága m egküldi.

Budafok, 1904 novem ber 22.
Rác Sándor, igazgató.

Fő-és fizető pincér urak figyelmébe!
A lulírott első  kesz thely i könyvnyom da- 

in téze t a közeledő újévre o lcsó áron ajánlja

újévi üdvözlő Tárca-naptárait.
amely a legdíszesebb dom borm ű táblával, s 
elegáns kivitelben készültek, s  igy a  t .  ven
dégeknek  szép újévi ajándékul szolgál.

A n ap tá r részen kívül ta rta lm azza: posta- 
távirda-és levéldijszabást, bélyegfokozatot váltó- 
és más ügyiratokra, úgyszintén a

kártyajáték szabályokat
és  más hasznos tudnivalókat.

Mintákkal szívesen szolgál és szám os ren
d e lésért esedez

Nádai Ignác,
első keszthelyi könyvnyomda-intézet.

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés < 

főpincér urak figyelmébe a ‘Fogadó* helyeszközlőjét a;án,- 
juic. Az ezúton rendelt szskszemélyzet elhelyezése díjtalan.

F öszakács, aki je len leg  a  v idék  nagy 
üzletében  van foglalkozásban 1. deczem ben 
m egfelelő állást ó ha jt elnyerni. S zobapincér: 
állást 2 —4 száz korona óvadékkal vagy jobb 
é thordói állást ke re s  dec. 1-söre  jelenleg 
elsőrangú nagy' szállodában lévő  intelligens 
szakegyén.

150 í r t ta l  fiatal főpincér hasonló  vagy 
Ujegfelelő étho rdó i á llást keres.

Á llást k e reső k  ta rtózkodási helyük  pontos 
cím ét — előjegyzés v ég e tt — k é re tnek  be
küldeni. — A ‘ Fogadó* csakis ism erős szak
egyéneket helyeszközöl.

Krausz S. és tá rsa  könyvnyom dája, Budapest, Zoltán-utca 11.




