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SZERKESZTI ÉS KIADJA
FLÓR GYŐZŐ.

A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak,
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb
cégek és beszerzési források.
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ÚTMUTATÓJA.

Schuszter Hugó - Éttermei*
Kávéházak.
Abbázia kávéház (Steuer
Andrássy-ut 65.
Springer (faire/vendéglőj e,
Gyula túl.) Andrássy-ut.
Bristol szálloda (Illits Jó
a közvágóhiddal szem Almássy Károly«Kisfal udvzsef) Dunasor.
ben. Közvágóhid-u. 12.
kávéháza*, Teréz-körut
Hungária nagyszálló Kis
Szeszick Ottokár vendég
és Szondy-utcák sarkán.
hid-utca. (lg. Burger K.)
lője, VI. Dávid-utca 12. Balaton kávéház (Tihanyi
Royal nagyszálló ErzsébetTermelőktől vett tiszta
József t.) Kerepesi-ut és
körut. (Igazg Schmidt J.)
borok.
Szentkirályi-utca sarkán.
Kontinental szálloda (túl.
Szüts es Balika éttermei. Bodó kávéház, József-körut
Fehér Gyula), V. Nádor
és Baross-utca sarkán.
Deák-tér
2.
sz.
A
Magy.
utca és Széchenyi utca
Boulevard kávéhoz (tulajd.
Orsz. P.-Egylet tagjainak
sarok.
Goldhammer A.) Vácitalálkozó helye.
Orient szálloda (túl. Mol
körut 24.
Wurglits Vilmos vendég
nár Sándor! Népszín
lője Kerepcsi-ut és Agg Elité kávéház (Knappé Já
házzal szemben.
nos t ú l ) Kerepesi-ut és
teleki-utca sarkán.
Pindinger Lajos ‘Alföld*
Kazincy-utca sarkán.
vendégfogadója, szem Deutsck Pál vendéglője
Erzsébet-hid kávéház (túl.
(ezelőtt Schwab A. ven
ben a kel. pályaudvarral.
Rapszky Zsigmondi bu
déglő). A pincéri kar
A vasvidéki üzletbeliek
dai
részen. Döbrentei-tér.
régi találkozó helye.
szálló és vendéglője.
Fellegi Ede *Elevátor-kávéTomik János vendéglője,
Vendéglők
ház»,
VII. , Dohány-u. 38. ü z Gyárfás Ferenc-körut.
Pál kávéháza,
Albert Viktor vendéglője,
leti kartársak központi
Váci-körut és PodmaRökk Szilárd-utca 10. A
találkozója.
nicky-utca sarkán.
pincén kar régi vendég
Nika Antal vendéglője,
Jókai-kávéház(¥rtuácnM&
lője.
IV kerület, (Belváros)
Mór), IV., Zöldfa-utca 34.
Bayer János vendéglője,
Váci-utca, saját ház. A
és Só-utcák sarkán. A
Vll. kér., Arena-ut 6. sz.
régi pincéri gárda ven
belvárosi üzletbeliek lát.
Olcsó magyar konyha.
déglője.
helye. Egész éjjel nyitva.
Babolcsay István vendég
Putnokt István éttermei,
Kalász József kávéháza,
lője, IX., Soroksári-utca
VIII. kér., József-kőrut
Csömöri-ut. Keleti pá(őő. sz.) és a Bakács-tér
és József-utca sarkán.
lyaudv. szemben
sarkán.
Kiss Henrik vendéglője,
Klotild kávéház (túl. Katona
Gömbös János vendéglője
VI. kér., Teréz-körut és
G.) Belváros, Váci-utca.
Magyar-utca 3. Üzleti kar
Szondy-utca sarkán.
Kornstein Gusztáv kávé
társak vendéglője.
Rupp Rukárd*Zö\á hordó*
háza, VI., VörösmartyGömbös Lajos vendéglője,
vendéglője,
Kishid-utca.
utca 63. Terézvárosi üzVárosház-utca 10. Soletbeliek találkozó helye.
mogy-Zala vidéki kar Holier József vendéglője,
társak vendéglője.
IV., Molnár-utca 23. A Lábesz Frigyes kávéháza,
VIII., Baross- és Szűz
Gruber József <Bableves
belvárosban megforduló
ül
ca sarkán.
csárda* nagyvendéglöje.
pincéri kar találk. helye.
Egész éjjel nyitva. VII., Kolossá István vendéglője, Medikus kávéház i Kmetykó
Lajos
tulajd.) Üllői-uton,
Miksa-utca 8
Erzsébet-körut 41. sz., a
a klinika mellett.
Hecker Lajos vendéglője,
Royal szálló közelében.
VIL, Király-utca 51.
Klochányi Gábor vendég Frisch Antal kávéháza, IX.,
Soroksári-utca 15. A fő
H em kut János vendéglője,
lője, IV., Gerlócy- és
városi pincérek találk.
az ‘Utolsó garashoz*.
Újvilág-utcák sarkán.
kávéháza.
V II, Zugló, Bosnyák-u. Hentzel Lajos ‘ Polgári borNew- York kávéház ErzséHorváth János vendéglője,
és sörháza*, VIII., Szent
bet-körut (Harsányi test
VIII. , Vas-utca 1. szám. királyi-utca 4.
vérek).
Janura Károly vendéglője
De'kány Sándor vendéglője,
Sybert János kávéháza.
Podmanicky- és Gyár-u.
Csömöri-ut 3., szemben
Hajós- és Károly-utca
sarkán. Fővárosi pincér
a keleti pályaudvarral.
sarkán. Üzleti kartársak
kar találkozója.
találkozó helye.
Kónya Sándor *Rózsa bo Bárány Lajos borozó ven
déglője,
VIII.,
HernádOlits Lőrinc *Arpád»-kávékor* vendéglője, Nagyutca 8. Kecskeméti és
ház, Erzsébet-körut és
mezö-utca.
saját termésű borok.
Dohány-utca sarkán.
Kubanek Vince ‘ Budai vi
Puschnik
Ferenc
éttermei,
gadó* éttermei, II. Fö-u.
—7-.. - ~-i
Unterreiner
IV.,
Kecskeméti-utca
14.
Lakatos Gyula vendéglője
: Vince*Liget*Jurák Mihály vendéglője
Rökkszilárd-u. 23. Kőr;
kávéháza, VII.,
II. (Budán), Gellérthegymendvidéki üzletbeliek
<*■" Arena-ut 33.,
utca 3.
találkozója.
az Arena-szinHorváth Károly vendég
Losoncy Győző vendéglője
ház mellett.
lője. IV., Mátyás utca 5.,
Szt. Királyi- és SándorWeisz Ágoston ‘ Kaszinó*
az idénvpiacca! szemben.
utcák sarkán.
kávéháza, II. kér. MargitKolburg István vendéglője
Palády László vendéglője,
körut.
i Budán). Erzsébet-hiddal
VI., Szondy- és EötvösMűegyetem kávéház (túl.
rézsut szemben.
utcák sarkán.
* ^rtikó Józsefi Buda, Fe
Petrákovits József vendég Rosenberg Sándor vendég
renc József-hiddal szem
lője, VII., Csengcri-u. 11.
lője, Ferenc József rak
ben.
Littman (Ladányi) József Kávcház Petőfihez. (Ifj. Szapart 1.
éttermei. VI., I.ipót-kőrPutnoki István éttermei és
kály J. és T.-sa, Hanniut 27. Rézsut a Vígszín
sörcsarnoka, VIII. kér.,
ker) Erzsébet-körut és
házzal.
József-körut és JózsefDob-utca. Üzletbeliek ta
utca sarkán.
lálkozó helye. Egész éj
Rehl Miklós vendéglője,
Schrettncr Márton vendég
jel nyitva.
VI., Hajós- és Uj-utca
lője, VII.. lzabella-utca.
Csala Gábor «Orleans»sarkán. Magyaros kony
Magyar színházzal szem
kávéháza, IV., (belváros)
ha, saját szűr. borok.
ben. Dabasi rizling és
Gerlócy-utca Í. Üzleti
Üzletbeliek kellemes ta
asztali borok.
lálk. helye.
kartársak találk. helye.
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Ezen rovatban mindazoknak, a kik a lapot egész évre fizették
elő, üzleti címét állandóan egész éven át díjtalanul közöljük.
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Kallós kávéház, túl. Kallós
(Keiner) Márkus, VI.,
Teréz-körut. A billiard
művészek *0 thona*.
Antony Vilmos ‘ Magyar
színház * kávéháza. Vesselényi-u. és Izabella-tér
Katona Gyula «Klub» ká
véháza, V., ipót-körut,
a Vígszínház mellett.
Alsó-Lendva. Neubauer An

drás ‘ Korona* szállodája.
Ferentzy József vendéglője
(volt Poppel vendéglő.)
Reverentsics István vendég
lője, közei a vasúthoz.
Lenarics Viktor (Tüske-fé
le) 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 Schuch sör
csarnok és éttermei a
városházzal szemben.
Kass Béla éttermei és sörö
zője a Szabadság-téren.
Hungária kávéház (Skergula István tulajd.) a vá
ros központján.
Kovács és Novotny Vadászkürt étterme és nyári
kertje. Üzleti kartársak
találkozó vendéglője.
Korona kávé),iá (tulajdonos
Grünwald Simon) Árpádtér 2. Egész éjjel nyitva.
Porcán Lajos .Magyar kir.
vendéglője, Bockó-tér.
Tüchler Andor Abbázia-kávéháza Szabadság-téren.
özv Rittler J.-né ‘ Baross*
kávéháza (volt Kmetykó
kávéház).
Barcs (telep). Ilojfman es
Krausz «Garm» szállo
dája az állomás mellett.
Planintz Károly vendég
lője a Telepen. Szállói
szobák, magyar konyha.
Balaton-Szent-György. Ivánics Józsefné vasúti ven
déglője.
B o ro s je n ö . Kocsy Antal
‘ Központi* szállodája.
Besztercebánya. Soór M.
‘Hungária* kávéháza.
B.-Csaba. 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.
k ocet Adolf sétatéri Kioszk
és nyári nagy vendég
lője.
Freiberger Márton ‘Ko
rona* kávéháza. Üzleti
kartársak találk. helye.
Bors Simon ‘Vasúti* szál
lodája. Tiszta és olcsó
szobák. Csongrádvidéki
borok.

Bayer Adóm ‘Baross* ven
déglője és kávéháza.
Balassagyarmat. Tóth Ist
ván szállodája. Állami
szölötelepeken termelt
borok.
Gyürki testvérek éttermei
a Fő-utcán. Balassagyarmatvidéki borok.
Csáktornya. Friedl József
Zrinyi-szállodája.
Horváth Géza Aranybárány
szállodája.
Csongrád. Goda István ‘ Ma
gyar király* szállodája.
Csorna. *Angyal* vendéglő
(tul.Dreiszigertestvérek.)
Saját szüretü borok.
Beer Vince ‘ Korona* szállodája.Étterem és söröző.
Cisztercr István vendéglője
az állomással szemben.
Olcsó magyar konyha,
tiszta italok.
Dreisziger József vendég
lője. Termelőktől vett
borok.
Nemes Ignác f
E rzsébet ká- ~ <riy
1
véház és sőrödéje. Keresk. utazók, |£ , j&z—
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.Degenfeld-tér.
Debrecen-szálloda, Fő-utca
(túl. Harangi György).
Erős
Magyar király*
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozója.
Németh Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo
mással.
Otthon kávéház (túl. Rosen
berg S.) A pincéri kar
találkozó helye.
Ottó Sándor vasúti vendég
lője, a városi közönség
kirándu ó a
Hungá
ria ká
véház
(Weichinger
Károly).
-A fő
utcán.
Deés. Hungária

szálloda
(tulajd. Ment Béla.) Ét
terem, kávéház és sö
röző helyiségek.
Nagyfa-vendéglő (Szilágyi
Gyula t ú l ) Erdélyi ma
gyar konyha, saját szüret,
borok.
Offák Antal Angol-szállodája.éttcrme és kávéháza.
Vasú ti vendéglő(Ke\ier Sán
dor vendéglője). A kö
zönség kirándulója.
Déva. Fehér-kereszt fogado
(városi szálló) túl. Englisch Béla.
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FLÓR GYŐZŐ.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest. Kerepesi-ut 13.

dolkozás és cselekedet ez? Pártolni
BORGAZDASAGUNK
olyasmit, ami ellenünk és nem törődni
A
«Cenzálok» alkonya.
azzal, ami a saját ipari érdekeink ja
Mint minden régi dolognak, a cenMindenfelé: leül- és belhonban és vára van. Avagy érdeke az vendéglős
minden közgazdasági téren látszik a nek, kocsmárosnak, ami érdeke a kis záloknakis elmúlás a sorsa. A -Cenzáb,
haladás: csak a mi tájunkat kerüli el kereskedőnek. Annak a kiskernskedö- magyarosabban : *Alkusz»-oknak alko
nyugatnak jótékony, lengedező szele. nek, aki zöldvetemééy. kocsikenőcs és nyodéban a napjuk. 11a nem is vég
Pedig mi ránk is ránk férne egy kis ostornyél mellett, különféle szeszeket: érvényesen, de többé-kevésbbé azt
előremenetel; a viszonyok javulása, sört. bort. palackokban és literszámra, jelenti a «Magv. Szőllősgazdák Orsz.
:>'i|ok apasztása — kis és nagyokra ezenkívül az ételek minden f a jtá já t E gyesületéinek a B. L. által hírül ho
egyaránt kívánatos volna. Iparunk min árulja. Fogyasztási szövetkezet van zott ama tervezete, hogy a borügynö
den része és ágában elkelne a foglal Budapesten egy vagy öt, esetleg tizen köket reorganizálni, illetve megrendkozó jelen és jövő létviszonyainak öt; a kisket eskedök száma — több ezer szabályozm óhajtja olyképen, mintahogv
Fogy. szövetkezet tehát öt, esetleg ti az már a külföldön is rég szokásban
előbbre vitele.
Mi azonban nem megyünk előbbre, zenöt, mig a kiskereskedők ezer és ezer van. A bortermelő és borkereskedő
esetben
dolgoznak érdekeink ellen. Ki vidékek ismert -Cenzál alakjai eszerint
nem haladunk. Vagyunk s állunk
nem fogják ezentúl a helyzet kulcsát
egy helyben — mint a tilalomfa. Azaz ellen szükséges ekkor védekeznünk ?
Szövetkezések, fogy. szövetkezetek maguknál tartani s nem az ö alkusz
még sem állunk; megyünk — visszafelé.
szabta szisztémában fognak a borvásár
a
mai
kor
fejlettségére
vall.
A
«Buda
.. A köröskörüli osztály viszonyok ked
vező alakulása mellett a mi üzletvi- pesti Kocsmárosok Ipartársulata» szin lások történni. í’edig mily jól értették
' róm ainkkal való boldogulás, - nehéz tén ez irányban tart s e helyes gazda ezek a derék 'Cenzáb-ok a mestersé
> az előrejutás — még nehezebb; de sági rend, és jobb helyzet alapját meg güket ; még ott is alkudtak és bonyo
vető eme törekvésében a testvér nagy lítottak le üzletet, ahol nem termett
a kis egzisztenciára nézve meg majd
nem lehetetlen. A köz- és az adózási testülethethez fordult segítségért. Fent bor. S mennyire nem szívesebben fog
terhek szaporulása, a zárórai mizériák említett és utóbbi testület azonban lalkoztak a termelők borai elszerzésével
és a tisztességtelen versenynyel való nem veszi figyelembe s a saját ipará mint a kereskedőivel, akinek miskuküzdelem, mindegyre növeli a tönkre nak nagyrészét képező kocsmárosokat lanc'ái s alaposan megmanipulált borai
mentek szám át; s ezt fent, lent és pártolás nélkül hagyja. De a kiskeres elcenzálkodása után duplán járt a bakmindenütt érzi mindenki. Lehet-e a mi kedők álláspontjára szivesenjhelyezkedik. sis. A termelőt vezető s a vendéglőst
Ez a ténykörülmény a múltba vissza fá ra sztó jó • Ccnzál» az <akó» és «hektó*
iparos világunk maradiságán ak min
dennél nagyobb és világosb bizonyítéka? nyúló, minden ily esetnél maradibb. után járó 2 esetleg több koronát min
Es
jellemző és pedig azokra, akik a dig eleve törekedett magának biztosí
Számtalan esetet látunk, észlelünk,
meiyek bennünk azt a hitet keltik, közgazdasági ágak ezen nagy jelentőségű, tani. Ezután nem lehet azt tenniük,
hogy sok olyanok, akik ezen osztály a mi iparágunkra állítottak ki fentihez mert a Mszoe terve törvényes rendhez
ügyét, mindnyájának megfelelően vol hasonló bizonyítványt. Azok a testületi fogja őket kötni. Aminél ugyan mi
nának hivatva szolgálni, az ily igen vezéremberek, akik a szövetkezetek mégis csak helyesebbnek tartjuk ama
fontos dolog célja és jelentősége fölött ügye, illetve a kiskocsmárosok helyett rég vallott álláspontunkat, hogy a ter
még csak nem is gondolkoznak. Vagy a kiskereskedők iránt fejezték ki rokon- melő körök igyekezzenek oly kapcsot
a mi inkább feltehető, nem tudnak, szenvüket, a vendéglőségnek komoly teremteni, melynél fogva a fogyasztók,
nem akarnak gondolkozni. Azon van és lelkiismeretesen gondolkozó egyénei de különösen a vendéglősség bármikor
nak csak, hogy az ügy elintéztessék. közé nem számíthatók. A vendéglős könnyű módot találjon a bortleadó
osztálynak fejlett gondolkozásu, fejlett termelővel való érintkezésre. E modus
L)e hogy miképpen és hogyan ?
elme és fogalommal biró tagjainak vivendi kitalálásának pedig semmi ne
ht áll egy e s e t . . .
A Kiskereskedők és Kisiparosok megnyilatkozása bir csak illetékességgel hézsége sincsen, s ez esetben a Cen•dy -ülete fölkérte a Budapesti szállo- ily esetben. Ilyen dologra hivatottak zál»-ok megrendszabályozására sincs
■- A. vendéglősök és kocsmárosok azok, akik nem személyi ellentétek és szükség, mert véglealkonyodásuk igy
h g. "stületét, hogy csatlakozzék a Bu- más hivságos érdekből, hanem az ösz- 1mgaa-magától fog bekövetkezni.
1 ; -ti fogyasztók szövetsége ellen in- szes érdekek szempontjából óhajtják
Ü'.oti mozgalomhoz. Az ipartársulat a előbbre vinni a magyar vendéglős ipart.
EGYLETEK. SZÓVETKEZETEK.
írást tárgyalta és kimondta, hogy a Fogadós, vendéglős, kávés, kocsmáros
Tisztujitás. A Ilódmezövásárh. ;yi
szövetkezetek ártanak a oendéglö- és pincér ezen ágba tartoznak: ezeknek
ek s nem pártolja. De a kiskeres- érdekük is egy. Mindnyájának főérdekc Vendéglősök és Italmérők Egylete« m.
■Anek pártjára állott s ugyanezen pedig eme nagy foglalkozási ág — szak hó 20-án délután tartotta 11-ik évi r.
'telemben az Orsz. vendéglős szövet- májuk elöbbrejutása és modern hala közgyűlését, mely alkalommal XJayer
dása. Lehet-e ezt a nagy érdekügyet H.-t elnöki és Égető Imre alelnöki tiszt
ségről mondott le. A lemondottak heHát kérem, mi ez? Mire valló gon maradisággal szolgálni ?

Maradiság.

Vendéglősök a szövetkezetek ellen.
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Ács János fs neje, Dóvá.

kartársunk eme jeles kitüntetését csak
nevezetes alkalmakkor használja.
Ács Ferenc
Selmecbányái szállodás.
A ‘ Fogadó* újévi száma Selmecbánya
első fogadósát s a régi gárdának egyik
legderekabb tagját is bemutatta közön
ségének bájos nejével egyetemben.
Az efféle biográfiai közleményeket iró
szakembert szintén jól eső érzelmek töl
tik el, á szakavatottságnak ily kiváló jó
alakjaival való találkozásnál. Á cs Ferenc
régen, 1870 72-ben kezdte a pincérséget s 73-ban már H eg yku ti Sándorral,
a ‘ Fogadó* munkatársával Tárcsán
(Vasmegyei, mint borfiu működött, mig
78-ban az akkori időben szép aranyakat
érő sümegi Mojzer (*Korona») szálló
ban az erős főpincéri teendőket intézte.
Mint éthordó volt sokáig a budapesti
Szikszay-b&a s a keszthelyi ‘ Amazon
bán és mint főpincér a főváros és vidéktöbb elsőrendű üzleteiben. Vendéglősségét 1886-ban Tapolcán kezdte, melyei
némi megszakítással Selmecbányán foly
tatott a Vigadóban. 1896-ban vette át
az akkor épült, modern -Hungária
szállodát, melyet szakszerű vezetése és
törekvésével a vidéki fogadók egyik
legjobbikává tett. Derék munkájában
nagy része van nemes lelkű és valódi
gazdasszony nejének is, akinek kitűnő
konyhája egy grádussal mindig föllebb
dicsértetik, mint a gazdának ugyancsak
nemesi fajborai. Sok ilyen derék csalá
dot a M i családunknak, amelynek bár
igen nagy számú, de aránylag mégis
oly kevés valódi jó gyermeke van.

főzött terveknek fontos anyagi oldalát
illetőleg mit sem értettem, arra pedig,
hogy a csúnya kalandjairól és múlt
járól már akkor is nevezetes Dány Feri
legyen a férjem, — csak sírtam, folyton
sírtam, amiről téged is hűen értesítet
telek. Ez a folytonos sirásom okozta
különben azt, hogy jóakaró anyám a
már teljesen megállapodásra jutott
tervvel semmire sem ment. de amit
hogy mégis keresztül hajtson, egy
alkalommal fölhozott magával a fő
városba. ahol egy általuk előzetesen
megbeszélt vendéglői társaságban talál
koztunk Dány Ferivel. Vagyon szép
és előkelő vendéglőben voltunk, az
asztaloknál is csupa előkelő rendű
társaságok foglaltak helyet, akiket a
fogadói zene szebbnél-szebb nótákkal
mulattatott. Mi fácánsültet ettünk és
pezsgőt, sok pezsgőt ittunk, ami aztán
az én fiatal leány eszemet csakhamar
teljesen megzavarta. Reggelre kelve —
Dány Ferivel egy szobában ébred
tem föl.
Vitusz Lenke ezen szavainál az ágy
szélére dőlt é^ fölsirt keservesen . . .
Sápadt s az izgalomtól reszkető hon
belije és Giovani mester alig tudták
megvigasztalni.

- Ez az eset — folytatta aztán
gyenge hangon — félévre azután tör
tént, hogy te a fáradságos és tiszte-m unkád eredményét és tekintélyes
szerzeményed fölmutatni
anyámhoz
jöttél és kezemet kéned tőle, aki
azonban téged ezen szavakkal utasított cl:
Pincér! — ejha, pincérhez adni
az én nemesi vérből való szép leányomat1
Hát mint gondolkozik, azaz hogy
mint merészel ön cfajta alávaló gon
dolatra vetem edni!:
A fogadói gyalázatos eset után | 1
órával pedig a kórházi szobába kert:'
tem, ahova a Duna őszi hideg vizébői
hoztak. Szerencse csillagzatomnak tűké
donitottam ez állapotban is akkor a
az ötletként fölmerülő szavukat, hoc
valódi nevemet elhallgattam, amiál i
meggyalázóimtól megszabadultam, lek
— dacára, három hónapon át Hiúi
pesten való létemnek — nem tudta1
rám akadni. Amit, különben hogy vé
kép kikerüljek, egy kínálkozó alkalom
mai, amidőn Velencébe két nevelőn
kerestek, otthagytam az addig megék
nyújtó csöndes kávéházi pénztárin
helyemet, és elindultam — de ne
ketted. hanem heted magammal
Velencébe.
(Folyt. köv.

Ivébe és újra a következők lettek meg
választva. Elek Imre elnök, Schicherer
Mór alelnök, Rákócy Viktor titkár, Halász
József pénztárnok. A számvizsgáló bi
zottságba: M ayer Hermann, Ugray Albert
és Kötössy Sándor, mig a választmányba
beválasztattak : Császtzay István. N yúzó
Lajos, Harovitz Mór, Beer Lipót, Kováts
Mihály, Égető Imre, Grosz Sándor,
Fleiszig József, B án Máté, Daniján
Mihály, Kincses János, Bencsik Pál.
Égető Sándor, Friedmann Géza, Gregus
Máté és Solti Vilmos. Az egyesület
ügyésze Halász Manó dr. lett.

A Ml CSALÁDUNK.

Balogh György, Orsóvá.

Képeinkről.
Ir ta : Minden Tamás.

Helyreigazítás. Lapunk utóbbi száma
borítékján bemutatott Miilter István és
neje tartózkodási helyét illetőleg téve
sen szedetett, amennyiben Müller István
nem Erzsébetvároson, hanem Medgyesen
a ‘ Lövész*-szálló főpincére.
Geislinger érme. Ugyancsak a múlt
számunk ‘ Mi családunkéból a tördelő
elnézése folytán maradt ki a Geiszünger
E.-ről szóló közlemény 6 —7 soros része,
ahol kartársunknak (arcképén is feltűnő)
éim e származását illetőleg volt említés.
Az «Elite» derék fője, eme kitüntetését
a perzsa császár ittlétekor és azon eset
ből kapta (magától a Baktól] mert ő
volt az egyedüli, aki Kelet főura nyelvét
kifogástalan folyékonyan beszélte. G.

C só k o k .
Irta: Erdehts Ferenc.
És ekkor elmentél s pincér lettél
mi pedig rá egy évre szintén tönkre
mentünk, — részint az akkori nagy
árvízi károsodás, részint boldogult jó
atyám nagy könnyelműsége fólytán.
Amire te, a soraidban is fellelhető
örömmel azt írtad, hogy most már
egy gyei kevesebb ok van arra, hogy
esetleg szüleim tőled, az egyszerű
pincértől megtagadjanak. Am éppen
ez volt a legvégzetesebb, a mi számí
tásunkra. Anyám ugyanis sehogyan se
tudott megnyugodni, s a gondtalan
jólét és előkelő mód kellékeit minden
áron visszaakarta szerezni. Mivel pedig
terveit másként nem tudta keresztül
vinni, engem vett számitásba, akinek
szépsége és tapasztalatlanságával vélte
hozzájuthatását az elveszettekhez. Kapóra
jött az ezen históriában oly kínkeserves
emlékeket hagyó Dány Feri, aki ön
kéntes és egy évi hadnagyságából vagy
másfél év múlva került vissza, s aki a
tönkrejutott Vituszék leányáért csak
ugyan kész volt visszaváltani a dobra
került ősi birtokot. Én ekkor 15— 16
éves gyermek lehettem, s a titkosan
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Miks János
zentai vendéglős.

Ha valakit robogós útja Zenta felé
viszen, el ne mulassza betérni M iks Já
nos vasúti vendéglőjébe. Ő is sokat
utazott, járt. kelt és sokakhoz betért (és
mindent jól megtáneolt — saját szavai
szerint —). F.rgo, adjuk vissza — bárha
csak lassacska alkalmakkal is — a lá
togatást szaktársunknak, akihez külön
ben szakavatottság és szerctetreméltóságban hasonlót egy aradcsanádi vasúti
vendéglő sem képes fölmutatni.
De Miks János ily szeretetreméltó volt
már gimnázista korában is. — amely
tudós időből két év szülővárosa. Rózsa
hegyen tellett el és pincérségében is,
amelynél gazdagabb tapasztalam és vál
tozatosabbat meg egy pincérnél is bajos
volna fölfedezni. Pincérségét egyébként
1878-ban, Losoncon, Landgraf «Sas»
szállodájában kezdte s ez időtől taposta
szakadatlan a mi rögös pályánkat. A
gimnázistaságból állott a borfiuskodásba,
úgy lépett át az éthordóságba, a főpincérségbe és gyorsazonnal és mindig
huzamosb időre. Folytonos munkálko
dásában valamennyire csak akkor pihent
meg. amikor a békéscsabai szép Ambrózy
leányok egyik legszebbjét kedves fele
ségévé tette. Mint pincér (éthordó és
i'öpincérj a hazai majd minden jelesebb
üzletében, volt ugyanily minőségben Slezia. Porosz-, Morva-, Helga-, ( ialicia. Cseh,
Román és Olaszországban is. Hazajövetele után Zentára, a Idomai »Eugen«szállodába lépett be, onnan is történt
nősülése és a zentai vasúti vendéglője
átvétele. Most egy jó forgalmú üzletet,
szép és jó feleséget és öt szebbnél-szebb
gyermeket nevez vagyona-s boldog tulaj
donának a Mi családunk sokat látott
s küzdő és boldog céltérő derék tagja.
A M i családunk*-ból, akik a múlt
számban közöltek közül kimaradtak s
életrajzi leírásuk a közelebbi «Fogadó*
illetve Albumunk-bán lesz, a következők:
Müller István, a medgyesi Lövész
szálloda főpincére és neje. - Radaszitts 'János a medgyesi Szőlő-szálló kávé
háza főpincére.
Girauschek A lfréd a
kiskapusi vasúti vendéglő főpincére.
Bors Simon, a békéscsabai - Vasút*szállodás és neje, és Brenner Jenő a
zentai Eugen-szálló főpincére.
Jelen számunkban: Gyurcsik János
üzletvezető főpincér és neje, Budapest.
— Panátz A n ta l és neje, perlaki Muraköz
/álló tulajdonosa. — Getlak Győző
Budapest, Wurglits Vilmos kerepesi-uti
•■•;:erme. — Vedrál Oszkár Újvidék,
!zsébet-szálló szobafőpincére.
M áté
/.siga főpincér Hódmezővásárhely Nem
zeti szálloda. — Balogh György főpincér, Orsóvá, Schweitzer-szálloda. —
udenmayer János és családja, Zom bor.
: iorvátovits-szálloda és Csánk Zsigtnond
hordó, Újvidék, Erzsébet-szálloda.

FELHÍVÁS.
Azon tisztelt előfizetőinket, akiknek
előfizetése lejárt s a jelen illetve a múlt
lapokkal postautalványt mellékeltünk,
kérjük, hogy előfizetésüket szívesked
jenek megújítani és beküldeni.
Hazafias és kartársi tisztelettel a
«Fogadó»
szerkesztősége és kiadóhivatala.

3. oldal.
letet tartottak hol egyik, hol másik v en
déglőben a sérelmes utasítás or voslá
sára nézve, s egy ily értekezletükön a
főváros tanácsához küldöttség menesz
tését is elhatározták. Erre azonban, va
lamint a többi más aggodalomra immár
semmi ok sincsen, amennyiben egy újabb
rendelkezés világosan kiírja, hogy mind
azon társaságok, amelyek takarékossági
szellem ápolás* vagy a tagok kisebb
hitelszükségletére (Takarék-társaság) és
ideiglenesen évről-évre alakulnak s a
házirend vagy baráti megállapodás alap
ján befizetett heti tagdijakat ily, vagy
néha jótékony célra fordítják, — nem
tartoznak fenti rendeleti alapszabály sze
rinti alakulás és működésre, minélfogva
a létező ‘ Takarék-» s hasonló asztaltársaságok sem tartoznak változtatni
eddigi rendjükön.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Lapunk azon t. előfizetőit, akiknek
Lindenmayer János és családja, Zombor.

mai lappal utalvány mellékeltetctt, kér
jük, hogy az előfizetésüket beküldeni
szíveskedjenek. — (ismerőseinket és
barátainkat kérjük, hogy lapunkat kö
rükben szíveskedjenek terjeszteni.

Almanach-unk (a Fogadó
• Albuma ) melynek díszes külső
táblázatát újévi számunkban mu
tattuk be. már kikerült a sajtó
alól s ugyancsak most történik
a borítékok elkészítése is, mely
nek befejeztével azonnal meg
kezdődik a szétküldés. — A
Fogadós, Vendéglős és
Pincérek „A lm a na ch “ -ja
(A lb u m a ) első példányait
azok kapják, akik meg
rendelésüket eddig beküldték.

Csánk Zsiga, Újvidék.

A sztaltársaságokról. A belügyministernek múlt augusztusi körrendeleté az
asztaltársaságok töloszlatásáról nagy ka
varodást idézett elő. A rendelet ugyanis
a miniszterileg jóvá nem hagyott alap
szabály nélkül működő asztaltársaságok
föloszlatását helyezi" kilátásba, vagy az
ilyenek készítése és beterjesztésére uta
sította a Társaságokat. Miután pedig
ennek tényleges bekövetkezése sok ven
déglőst és kocsmárost igen érzékenyen
sújtott volna, utóbbiak többször értekez

Közös vigalom. A Budapesti Kocsmárosok Ipartársulata és a Magy. Országos
Pincér-egyletnek együttesen rendezendő
táncvigalma
mint múlt számunkban
is jeleztük — a Vigadó összes termei
ben e hó 21-én tartat ik Márton J y Már
ton m. o. tanácsos és Hegedűs Lajos
Csillagforrás túl. védnöksége és Hege
dűs Lajosné bálanyaságával. A bál diszeln ö k ei: Falády László, R ítt István,
Harsányt Adolf és Groszmann Ármin
kávésok lesznek. Bálelnökök: Hecker
Lajos és Ólmosi József, pénztárnokok :
Kerétz Ferenc, Drechsler N. és Taussig
S., mig az ellenőri tisztet: Bayer János,
K riszt Károly, Schw arts Béla t s Gold
betger Miksa töltik be. Főrendezők:
Springer József, a B. K. I. elnöke és
Trenk A. Emil, a M. O. P.-E. v. elnöke
lesznek. A bál zenéjét az 1. honvéd
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gyalog ezred zenekara és egy elsőrendű
cigány zenekar szolgáltatja. A vigalmi
bizottság irodája a M. O. F.-E. helyi
ségében VI.. Dalszinbáz u. 1. sz. alatt
van. Telefonszám : 27 79.
Hymenhir. Kedves hirt kaptunk egy
minapi postán. Magyarics Ágoston, a
fővárosi »Központi kávéház* ismert
régi föpincére és kartársai körében is
általános tiszteletben részesülő szaktár
sunk hymenhirét. mely szerint Mersics
Mária, I.etenye és Magyarics Ágoston
Budapestről egymásnak jegyezték ma
gukat. Hitük eme légszebb aktusát
f. hó 6-án, d. u. 4 órakor a ferencvárosi
róm.-kath. plébánia templomában tar
tandó esküvőjükkel pecsételik meg.
A tiszta szeretet által egybekapcsolt
mi derék párunknak tiszta szívből kí
vánunk örömteli és zavartalan boldog
ságot.

A fogyasztó szövetkezetek ellen
óhajtnak tömi minden erővel a fővá
rosi szatócsság és kisiparosok, mire
nézve testületi utón kérték föl a Buda
pesti szállodások, vendéglősök és kocsmárosok ipartársulatát is a fogyasztási
szövetkezetek ellen indított mozgalmuk
hoz. Az ipartársulat reagált a kérésre s a
szövetkezetek ellenesének nyilvánította
magát és ugyancsak ezen irányban ha
tározott az Országos vendéglős szövet
ség is, a mely még a Vendéglősök és
kocsmárosok fogyasztó-szövetkezetét is
károsnak mondta. Ezen operettbeli dol
gokkal különben lapunk vezető cikke
foglalkozik.
A Budapesti Pincér-Egylet idei tánc\ igaimát cimén múlt lapunkban téves
információn alapuló hirként közöltük,
hogy a B. Pincér-Egylet idei bálját külön
fogja rendezni. A Budapesti PincérEgylet miként eddigelé, ugv az idei
bálvigalmát is a Budapesti szállodások,
vendéglősök és kocsmárosok ipartár
sulatával együtt és pedig a Royal-szállodában fogja tartani. Báli elnökök : Petánovits József és M itrovátz Adolf, a
Pincér-Egylet elnökei lesznek.
Az Áltörlei jutalm a. Az Altörleixö1
közelebb a büntető-biróság is megem
lékezett. E megemlékezést a «B. H.»
csupa petit szedésből és majd három
oldalon közölte. Az Áltörleis Sárkány
Arnold büntetése és magyarázata volt
a betűk eme rengeteg tömegében. De
a valódi Törley kupakját leszedő s ezzel
saját pancsát forgalomba hozó Sárkány
pezsgőborkereskedő büntetése is hasonló
nagyságú volt. Elitélték 20 napi átvál
toztató jo u koronára, 200 korona per
költségre és az ítéletnek több lapban
való közzétételére s az 1890. évi 43.
t.-c. által körülirt mellékköltségek meg
térítésére. A Sárkány elkövette «véd
jegy* bitorlást sújtó ezen szigorú Ítélet
jellemzi az elitéit nagy vétkességét, a
mely egyszersmind fényes elégtételül
szolgál hazai pezsgőiparunk legelsője, a
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•Törley József és Tsa» cégnek is. De
ezzel a «Fogadó* egy novemberi szá
mának ekként szóló hosszabb cikke is
teljesen valóra vált, a melyre nézve
egyébként ismételten is csak azt óhaji
juk megjegyezni, hogy vendéglős és
kávés szaktársaink óvakodó figyelem
mel legyenek a potom áron hirdető és
reklamált pezsgők hasonló árusítói és
kereskedői iránt.
Gécy Kálmán iratai. Gécy Kálmán
szaktársunk, a M. Orsz. Pincér-Egyesü
let ez idő szerinti elnöke hosszabb,
memoárszerü közleményt irt lapunk
számára, melynek első cikksorozatának
a mai számunkban kellett volna meg
jelenni, de térszüke miatt a jövő számra
maradt. Gécy Kálmán iratai az Orszá
gos Pincér-Egyesülettel foglalkozik s
annak eszméjét és célját abban az ér
telemben. ahogy azt Szegeden mi hoz
tuk fölszinre és az időtől, hogy az
Országos Pincér-Egylet mozgalmának
súlypontja Budapestre lett áthelyezve,
tárgyalja igen behatóan és meggyőzően.
Az igen érdekes közlemény bevezető
jét lapunk (r.—ő.) jelzéssel ismert Írója
s az O. P.-E.-nek előmozgalmistája. a
budapesti mozgalmat megelőző esemé
nyeket ismertetve irta. Az érdekes ira
tot előre is olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Kocsmák vasárnapi zárása. A szabolcsmegye gazdasági egyesület szintén
okoskodik. Más dolga hijján fölterjesz
tést intézett a minisztériumhoz, hogy
vasárnaponként az összes falusi kocs
mákat tiltsa be. Hát aztán t szabolcsi
gazdasági egyesület, - az a szabolcsi
homoktermette sok vinkó és csiger hol
kerüljön kimérésre és — mikor?
Megint pofleves. A mi nagyra be
csült magyar közönségünk sok néme
lyikének oly könnyen esik e szókat
kimondani:
Hé, pszt, vagy hallja
csak pincér! — vagy pedig: mindjárt
pofon ütöm ! Ha azután véletlenségből
? modern Ízléssel hadilábon álló uracs
vagy urféle is mindjárt nyakon üttetik,
hát — ez nem tetszik; amin ugyan
tenni nem lehet, de különben kár is
volna tenni érte, mert az esetnek meg
van a maga bizonyos haszna — az
illető tanulsága és a műveltség haladása
szempontjából. Egyébiránt Szegedtől
nem messze esik Szabadka s a múlt
téli szabadkai pofonesetből az a bizo
nyos öt szegedi ficsur is megtanulhatta
volna, hogy a mai modern korban,
pofonnal elintézni egy-két üveg pezsgőt,
— nem valami kellemetes. De hát —
fiatal műveltség, gyerek é s z ; mit tudja
ez, hogy egy előkelő nyilvánosság szín
helyén meddig terjedhet és mi a valódi
viselkedés? S mint ilyen: hogy tudjon
magára való következtetéssel lenni a
tavalyi Drakulits orsz. képviselő pof
esetéből is? Örley, a váradi Kálmán,
újságírót párbajban elejtő Örley unokaöcscse sem volt tisztában azzal, aki a
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Szegedi Nőegylet által f. hó 7-én a
»Tisza-szálló« termeiben rendezett »Domi no estélyen *leszemtelenezte Závorszky
Géza hzetöpincért azért, hogy az ő és
négy társa által rendelt 4 üveg pezsgő
fizetésekor — a negyedik üveg meg
fizetését is bátorkodott kérelmezni. Sőt
mint az estélyen résztvett B. B.
közli velünk
az öt ifjú ar/ember,
kint a táncteremben azt határozták lel
ötük közt, hogy a fizetőpincért, azért,
hogy tőlük kérni merészelte a pezsgő
árát
menjenek vissza az étterembe
és — üssék pofon. S tényleg és nagy
bátran beállított az öt hős s az éji
közellévő fizetőpincért meggazemberezték és a legbátrabbja, Örley pofon
vágta, de ugyanekkor a fizctőpinccr is
oly alaposan teremtette nyakon a ficsurat, hogy inába szállt a bátorsága és
menten kifutott az ajtón, de vele futott
másik 4 ficsur társa is. Az egész ven
dégsereg pedig
körülbelül 30U-an
erősen megéljenezte a durva inzul
tust ekként nyomban visszaszolgáló
fizetőpincért. Ez ügyet egyébként a
szegedi sajtó
magasabb körök óha
jára — elhallgatta és egy közülök csak
akkor foglalkozott vele, amikor párbaj
okozója is lett a pofleves eset.
Kettős eljegyzés. Szombathelyen a
Deák-park vendéglő törekvő, ifjú tulaj
donosait, Posck Antalt és Posch Mihályt
Hymen istenasszony egyszerre és egy
időben részesítette rózsás örömeiben.
A boldog vendéglősök ugyanis és pedig
Posch Antal R igler Elvirát, mig Posch
Mihály Hodossy Vilma kisasszonyokat
jegyezték el. A házasság örömeiből egy
formán részesülő szaktársainkat szívből
gratuláljak.
«Kongresszus». Az alkoholellenisták
idei kongresszusukat Budapesten és
pedig szeptember 12-től 16-ig terjedő
i g fogják tartani. A koholellenes kon
gresszus tiszteletbeli elnökségét Halmos
főpolgármester fogja betölteni.
Zártkörű táncestély. A Szállodai és
vendéglői alkalmazottak nemzetközi
genfi szövetkezete budapesti osztálya
február 20-án a Terézvárosi Kaszinó
tetmeibeu (Klivényi-féle vendéglő fölött
jótékonycélu zártkörű táncestélyt ren
dez. A zártkörű vigalom belépő jegyei
személyenként 1 korona és család-jegy
(1 ur, 3 hölgy') 5 koronába kerül. Jegyek
előre válthatók a «Fehér ló» szállodában.
Kerepesi-ut 15. sz. és Eeker János pénz
tárnok, a Pannónia szálló szakácsfőnö
kénél. A talpalá valót Rác Pali és fia
hírneves bandája szolgáltatja. A vigalmi
elnökségben: Varga István egyl. elnök,
Fuchs János v. b. elnök, Eeker János
v. b. pénztárnok, ü o fjin g Frigyes v. b.
jegyző és Zim m erl Ferenc táncrendező
foglalnak helyet.
Köszönetnyilvánítás Azon alkalom
ból, hogy a >Mope* kötelékéből teljesen
kiléptem, a fővárosi tisztelt főnök urak-
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nak, valamint a Mope vezetőségnek
nehéz munkámban irántam tanúsított
jóakaró támogatásukért szives köszönetemet nyilvánítom. Budapest.
ÜUö.
január hó. Sólyom Sándor, a Mope
helyeszközlő osztályának volt ügyveze
tője.
Szomorú hirek. Két ismert nevű fő
pincér kartársunk és lapunk munkástársait mélyen lesújtó eseményről vet
tünk nehéz szívvel értesülést. A szo
morú csapás egyik esetben Lichtner
Gyulát, a szegedi kis Kass-vendéglö
közkedvelt főpincérét érte, akinek édes
anyját a múlt hét elején kísérték el
nagy részvét mellett utolsó útjára
Ugyancsak a múlt héten helyezték örök
nyugalomra Tatay Pál, a szatmári Pan
nónia szállói kávéház agilis főpincérének
édes anyját. A legmélyebb gyászsujtotta
kartársak fájdalmában mi is fájó érzés
sel osztozunk.
A N agykanizsaiak báljá-ról január
elsői szamunkban hozott közleményün
ket fényesen igazolja a január hó !l-én
megtartott bálvigalmi eredmény, amely
ről ottani tudósítónk a következő leliilfizetésckből befolyt összeggel számol
be. A »Nagykanizsai Vendéglősök és
Pincérek* jan. 11-iki bálja alkalmával
a következők fizettek fö lü l:
N.-kanizsai Maláta- és Sörgyár R.-T. 50.—.
Berecky Lajos szállodás 20. . ifj. Bogenrieder Károly 2 0 .-., "Törley Bpest 20. .
Kordon és Steiner 10.—. Brrher János Orsz.
kaszinó föpincérel Bpest 10.
Deák Péter
10.—. Búzás J. 1 0 —. Krausz Ignác 10. —.
Fodrász a.-társaság 10.—, Malovctz Gyula
Dóra A. ő.—, Eperjc.-sy G. 4. . Weiszmayer
M. 5.—. Krisch Mátyás 5.—, Marton és Huber
4. , Neufeld S. (Pincér udv. suszter ni. 4. .
Pittyor A. 4.—, Merkly János 4.
Mihály,
J 4.—, Láss János H - . Eichm r és M. •!. ,
Singer I. 3.—, Kasztl T. 2 —, Bogdán J. 2 —,
Kaufer J. 2.—, Schávc! L. 2. . Tóth L. 2 ,
Joős A. 2.—, Berger A. 2.—, Milholícr Gy,
2. —, Kluger S. 2.—, Reichenfeld S. 2.—
Freyslinger József 2, —, Kobald 1. 1.—, özv.
Kriher lstvánné 1. —. Cibolg A. 1. —, Markovits J. L —, Darvas J.Hemsics J. 1.—.
Szabó I. 1. —, Fritz J. L , Büchler Gy. L—
Fleischacker J. L —, Kováts J. 1. . Nagy I.
L—, Csillag L. L —, Cihák R. L —, Dr Schwartz
Károly 3.— özv. Kész J.-né á. —, Wirth J. 3.—
korona. Összesen : 2<?7 korona
Tarka hirek. »Barbár világ.* Becsnek
Floridsdorf kerületi kocsmárosai nem régen
fölemelték söreik árát — közmegegyezéssel
Am, bécsi sógor kartársaink nem érhették el
a közjójukra törekvő célt, mert a sörivó
ióridsdorfisk közmegegyezéssel valamennyieket
• ’oáholták. Mondják aztán, hogy a barbárok
nem Österreichiába vannak. Hldmcs vennéylS.r.« Egy ausscei vendéglősnek 'Fillér
Károly volt táborszernagy és hadmuzeumi
igazgató 24.000 koronával reszt maradt, minek
váltójaként hasonló összeget érő mauzóleumát
adta. A vendéglős, mert a közben elhalt nagy
katona máskép sem lizetett, lefoglaltatta a
díszes sirházat, de a tábornok urat előbb ki
lakoltatta. A szokatlan exhumáció miatt az
élelmes vendéglőst most porolni akarják.

H alálozások. Mohos Ferenc, ismert
nevű fővárosi vendéglőst a Csömöry-ut
87. sz. vendéglő tulajdonosát és család
ját gyász borította be. Mohos kartársunk
nak József nevű s szép reményekre jo-
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gositó fiát ragadta el a taVlethetlen
halál. Nagy részvéi mellett e hot
pén adták át a söu • föld ölének!
Payer Nándor s $ f s körben i mert
kartársunk, a brassi
»Grand* f< gadó
volt főpincére jóiul tre szenderü t.
Kroncr József, a Bn oss-téri Aifö
k
volt régebbi verni -lösc. . in il
közepén elhalálozm i A ven ; .
idején ismert karcai u / ’/ ling
. jo.
fogadós és több szülőtársa kísérte el a
temetőbe. Áldás és béke lengjen po
raik fölött.

Pén teki ia lá lk o z é k ,
A Budapesti kocsmárosok ipartár.sulata tagjai közelebbi ozsonnaösszejöveteleiket a következő sor
rendben tartják:
Február 3 á n : Luwenberger Marton
vendéglőjében. L Döbrentey-tér 3.
Február 10-én: Ruzicska József venr églöjében, VII., Szövetség-utca 24
Február 17-én: Bayer János vengéglojében. VII, Aréna-ut 6.

Közrovás
.1 •lágadá' panasz könyve.

»Cu« Lusztig.
Miután és valószínűleg a héviz-jcruzsálemi Pusziig kocsmáros perügyének
még több epilógja i.-" lesz. ezeket a
fenti nyomdai >Cu f.usztig alá fog
laltan fogjuk esetről-esetrc közreadni.
Ezúttal a következő Cu--iigvek szid
nak :
{Keszthelyi tudósítás.! A keszthelyi
pincéri kar abból az alkalomból kifo
lyólag, hogy [.lisztig Ignác a tör
vényszék előtt minden pincért meggazemberezett, gyűlést tartott, amelyre
végre, körülbelül úgy állapodtak meg.
hogy I.usztigtó!, aki ott amúgy is a
vén impusztor hírében áll és roppant
fokú korlátoltsága miatt
fenti kijelen
tést nem lehet komolyan venni. Egészen
másként állna a dolog, ha tv. komoly
és társadalmi állásában is becsült egy én
től származna.
I.uszlignak egyébként a szeme közé
mondta a tárgyalási nap estéjén Maisad
|ános munkaiársunk,aki lapunk részéről
volt jelen :
-Mindenki, de annál inkább az a ven
déglős, kocsmáros, aki a pincérséget
gazembernek jelen ti k i
maga a
semmibázi gazember . . .»
Mi, — mi kherem! — tudakolta Lusztig
ur . . .
Krausz Izsó ez ügyben a következő
ket teszi közzé :
Mindaddig, amig I.usztig Ignác, a
hevizi-jeruzsálemi vendéglős és jogvég
zett pincér l eje. Adler Jenő, a reáin
és az összes pincérekre vonatkozó g a z 

emberi kifejezésért bocsánatot vagy elég
tételt nem szerez — gazembereknek tn ilvánitom.
Keszthely, 390ő. január hó.
Krausz Izsó.

ÜZLETI HÍREINK.
Török Laci a Fogadó-nál. Volt sze
gedi Ujkor-unk agilis külmunkástársa
és ismert kartársunk, /örök László,
akinek diszmagyams lakját az újévi
■Fogadéi, munkatársai közt ismételten
is bemutattuk — Fogadó lapunknak
is és pedig ténvleges mun katársa lett.
Sajtónk uj dolgozótársa c1 belső adminisztrati v ügyeken kivii 1 a föván >s
területén lé'vő lapé! ölizet esi és megUjitási teendőkét is szettek
rn 1 intézi.
mi végből őt. ezen munkája t
1
t. előfizető- és szakközönse gtinlc bizalmába és jóindulata támogatásába ajánl
junk.
Előfizetési é- egy b dr.A'.U .1 [■<
Török \

\

A fogadó t. előfizetni
1 \
akik k pjukal Ilii-a- kézbesítés \agybármely okból rendes időben kézhez
nem kapják és mindazokat, akik he
lyet vagy lakást változtatnak, kérjük,
hogy minden ily esetről egy levelező
lapon lapunk kiadóhivatalát értesítsék,
hogy a lap küldésében fennakadás ne
legyen.
Uj Fogadós. I
tön ■kvő főp incér kamársiirik esc•relt pályáit, s lett egy zalai mczőváriiis régi
vendégfogai lójána k tulaj-Innosa. / ‘a ndtz
An tál, Bitsk av <ít'lőnek, a sió ff.ki Te
lep i-kávéház főpincérének több riváron
ál hűséges fizető munkátársa bérelte
ki Poriakon., fivére társasa gáb.ir1 a régi
jónevü ■■.Murakő;
szállddát, ;ímelyet
saj;it tulajd< •nukl >a f. hó l-én vettek
át. Pandtz Ama! szaktársunk a múlt
héten járt a főv á roshan s szerezte be
fogadójuk s zámára a módicm i;»ényeknek megfelelő, fényes berendezésű cikkeket, amelylvt 1 az ott megforduló uta/.óknak,
de a helyi és környékbeli
ugyancsak kel
intelligenciának is
leines otthont 1és kény elmet biztosított.
L j fogadós kát társunkat, aki az üzlet
vezetéséi személyesen intézi.
szintem
kitünő gazdasszony é> szép ifjú nejé
vel jelen számunkban mutattuk be olvaséj közönségünknek. Vállalta 'zásukhoz
őszintén kívánunk sol szerencsét!
Uj kávéház
régi vendéglő he
Ivén. Az
nemrég irtuk, a fővárosi nagy kávéházak számát egy uj, a szabadságién
s Sehreiber Hugó szaktársunk tulajdo
nát képezendő •‘City* kávéház fogja
növelni. Emez az előkelőség részére
készülő kávéházat nemsokára ív.ég egy
és pedig abból a nevezetes alkalomból
fogja követni, hogy a szinte históriai
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hinNSÓ vált Abbázia* kávéház a tacszal egv.--.zer és mindenkorra bezáni!. De ugyanekkor elbúcsúzik régi
heh étő! az Abbázia -val szemben lévő
Prinull-Ie le vendéglő is, hogy tért eng^ l jen c•gv az Abbáziánál is fényis-sebb
■ il . Ezen a helyen
ilföi ug ani= Bpest
kesfővárosunk
leendő iegu-al b és legnagyobb kávéháza, amely az Oktogon- innenső sar
kát
hasonlóan az Abbáziához
ugyancsak körbe fogja venni. A kávéház l)i iseje, m< h a jelenlegi Prindl
vendéglőnek \ éget szakitó nagykapun
túl és az égi 'Z épület földszinti részriri- fog ki terj< ini. s igy az Abbáziát
csupa
terjedelemben is fölülmúlja
márvány falaz: u s az építő- és szobrász
művészet valóai remekeiből fog állni.
Budapest eme páratlan fényű s leendő
nagy kávéház a tulajdonosa: Sckauer
Viktor Frigye: a Fészek» — müvévcndéglöse, kiváló szakszék klubja’
társunk lesz. 1röpincére pedig a nagy
üzletnek / értés /József, jelenleg a NádórUtcai Ycnezia- kávéház ismert főpincére
és a féípinéért k é»vadék letéti társasága
agiális elnöke lesz.
Uj szálloda. Sckuster Márton Seges
várt egy a mai modern kor igényeinek
megfelelő fogadót nyitott a múlt hó
folyamán. Az ugyancsak uj épületben
nyílt és előkelő csín és kényelemmel
berendezett üzlet a modem világnak,
valamint a kereskedelmi utazóknak és
kedves gyülhelyét képezi.
Budapesten a rnult számunkban em
lített vendéglőt Láng Pál, a Verseny
utcának nem íi, hanem 10-ik szám alatt
vette át. Az uj vendéglős üzletét a
hirtelen való átvétel miatt csak utó
lagosan rendezhette, azonban a jó kocsmáros-Ságot illető kötelezettségének
azonnal eleget tett, amennyiben terme
lőiktől vett pompás borait az átvétellel
verte csapra, lé végett és olcsó jó
konyhája miatt az ösmerős kartársak
gyakran és szívesen keresik föl.
Helyreigazítás. I.apunk utóbbi száma
l j fogadó- citnü közleményét kissé
korán, az üzlet perfektulását megelőző
leg adtak le. minél lógva eme hírünket
S kénytelenek vagyunk rectilicálni.
Mindazonban W inkla szaktársunk fogadósságát fentartjuk, azzal a különbség
gel. hogy nem a pancsovai Wittlingerféte üzletet, hanem a nagybecskercki
jóhirü korona szállodát lógja március
elejével áttenni, l j fogadós szak tár
sunkra nézve ezúttal jegyezzük meg,
hegy a budapesti Kovái szállodában
ő éven át titkári. mig a berlini Metrópole« s a temes vári Korona herceg*
fogadókban a
Karlsbadi <ilattnuer
szállóihoz hasonhó üzletvezetői minőségben működött.
Besztercén a Bombardier - ősrómai
nevű, de máskülönben igen kedvelt
vendéglőt Kováts János, az ottani *Ma

FOGADÓ
gyar király* volt főpincére vette át.
Az általánosan ismert jó üzletember
szaktársunk vendéglőjét, mely egyszer
smind nyári kiránduló is, az ottani
kartársak is szeretettel látogatják.
Györffy Sándor fővárosi s volt
Honvéd-utcai vendéglős a <iaray-utca
34. sz. alatti jó júrnevü vendéglőt vette
át. melynek mejietét szakavatott veze
tése és jó magyaros konyhájával még
fölebb emelte.
Uj fogadó címen’ január 1-söi szá
munkban közölt hírünknél tévesen hoz
tuk Tardy Gábor vendéglősségét. a
mennyiben az alsójára! uj fogadó de
rék tulajdonosa Tóth Károly személye
sen vezeti, mig barátunk ily üzlet (elő
kelő erdélyi vendéglőre! nézve még csak
most igyekszik egyezségre lépni, lö rekvő vendéglős barátunknak eleve is
sok sikert kívánunk !
Mikadó kávéház. Budapesten az udvariság-Aról egyetlen nevezetes Kos
suth Lajos-utcai l ’dvari-kávéházat, Koch
Kornél vette át, aki azt «Mikadó>
udvari kávéház címen vezeti tovább.
Uj vendéglő- Nagyszebenben Paukievitz t ívűin, a szebeni vendéglősök
derék nesztora egy a mai kor igényei
nek megfelelő nagyobb szabású »Pilzeni
ősforrás* vendéglőt nyitott. Az uj üzlet
ottani intelligencia részéről is nagy lá
togatottságnak örvend.
Motz János ismeri budapesti vendég
lős, a Hernád-utca 7. sz. alatti Győrffyféle vendéglőt vette át, melyet a »Vig
munkás ;-hoz keresztelt el. A »Vig
munkás «-ba azonban meg a más osztálvhez tartozók is szívesen járnak el
vigadozni.
Aradon a regi ismert »Erdélyi kávéház'-at Spitzer Mihály, ismert nevű
főpincér szaktársunk vette át. A jó mo
dorú uj kávést, volt pályatársai párt
fogolják.
Fogadó-átvétel. Brassóban a »Korona«
szállodát Hindák Ferenc vette át. A
megfelelően rendezett fogadó jó mene
tét az uj tulajdonos kitűnő erdélyi kony
hája és borai biztosítják.
A 3 bárány utóda. A mi Csikagónk
• Három bárány»-át, a Ilernád-utcai s
Bárány Alajos szaktársunk volt jónevü
borozó-\ endéglőjét Giepszely János vette
át és üzletét a M agyar va sa t--hoz
címezve vezeti tovább. Jó borai bizto
sítják üzlete jó menetét.
Déván a vasúti állomással szemben
lévő s Tiichler Andor jelenleg aradi
jómenetü vendéglőjét Réthy Ignác vette
meg. Réthy kartársunk vendéglője a
dévai közönségnek nyári kirándulóját
képezi.
Kávéház-átvétel. Aradon a Fiume
kávéházat Cs. Bárányt Mária vette m egs
azt egyszersmind megfelelően renoválta.
A volt derék szállodásné üzletét ottani
üzleti kartársaink is kedvvel látogatják.
Kerestetnek, (.apunk tisztelt olvasóit
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kérjük, hogy az alant keresettek tar
tózkodási címét, ha erről tudomással
bírnak, lapunk kiadóhivatalával egy
levelezőlapon értesíteni szíveskedjenek.
Keresett címek :
Pintér Endre szakács, (győri mészáros
családból való) Bpesten az Ügyvédka
marni Körnek* volt vendéglőse.
Schijbeck Lajos, volt kassai vendéglős*
Valocsay Ferenc, utóbbi időben v o lt/
Nagyváradon étthordó és Szatmáron •
f.-pincér. *
Réthy Ignác és Gutheil A ladár főpincérek.
Helyváltozások. Budapest. Az F.rzsébetszálló föpincéri állását Ihihetler Ignác töltötte
be. Ugyanitt éthordó állást Kuluncsics József
nyert. — A Klohányi Uj-kispipa vendéglő
föpincéri állását Hábetler Lajos foglalta el. —
Horváth Mátyás a kerepesi-uti Vurglits Vil
mos éttermei föpincéri állását tölti be. —
Gerlak Győző ugyanitt éthordói állást tölt he.
— Fibhert Imre Vurglits Antal vendéglője
föpincéri állását tölti be. — Kurtz József a
Müller vendéglő (Vár) föpincéri állását tölti
be. — Máramarossziget. (//. L . tudósítása'.
Az 'Otthon* étterem- és kávéházban Siker
mán Ernő és Zalaminka János töltenek be
állást. A Korona-kávéházban Réthy József főpincér és Szigety Lajos r. lizctőpincér működ
nek. \ Vadászkiirt-szálló föp. állását Lászloffy
István tölti be. U. itt szobap. állást Molnár
Sándor foglal. Az uradalmi sörcsarnok föp.
állását Barseh Jenő és a Zóna-vendéglő fizetöp.
állását Magyart Dénes töltik be. A Koronaétterem föp állását P listil Antal foglalta el.
— Zcntán az Eugen-szálló étterem- és kávé
ház föpincéri állását Treuer István tölti be.
Kolozsvár. (/'. .1. tudósítása). Klein Lajos a
Á’;í<7Íi'/--kávéházben tekeöri állást és Luszíig
Gyula az Európa-kávéházban spincéri állást
nyertek. — Soás János Csáktornyán, a Zrínyiszállodában, líabochoy O. föp. szaktársunk
mellett éth. állást nyert. — D.-Szt.-Mártonban
a Nemzeti-szálloda föp. állását Horváth Gábor
tölti be.
Rózsahegyen a Vasuti-vendéglö
tizetöpincéri állását Libentritt Károly foglalta
el. — Beregszászon a Vasúti föpincéri állást
Győri Sándor foglalta el. Mint étlapiró Odor
Zsigmond s mint éth Kacagány Béla nyertek
u. itt állást. A szobaföp. teendőket, az utazóközönség által ismert Kováts Lajos (levele
zőnk i intézi. — Balassagyarmaton Csik István
a Zrinyi-vendéglöben föpincéri állást foglalt.
U. o. a Tóth-féle szállodában Kontz Jenő és
Takács Gyula éth. állást nyertek. — Jónás
Ferenc Pozsegán, a Bárány szálló föpincéri
állását foglalta el. — Schenk Vilmos, Eszter
gomban a Központi-kávéház föpincéri állását
tölti be. mellette mint r. fizetöp. Fábián Sán
dor működik. Okszenhoffer Károly a Schlaiferszállodában mint éthordó és M argulits Béla
a Korona-szállodában mint föpincér működik
— Egyed György Zsolnán, a Riesz-szálló föp.
állást tölti be s mellette mint éthordó Fehér
Lajos működik. U. o. a Folkmann-szálió főpincéri teendőket Králik Rezső, az éthordóit -So
mogyi Miklós intézik. A Vasúti vendéglő föp.
It 'ukits Ferenc, a föpincér m ellett mint éthor
dók Polgár Mikály és Pómpár Ferenc működ
nek. A III. oszt. vendéglői állást u. itt Kauschky
Adolf, s az éthordóit Darabos József töltik
be. - Ruttkán a p.-u.-vend. I-II. oszt. étter
mében Mantsa János éthordó nyert alkalma
zást, mig a IVachsberger-sziUó föpincéri állá
sát Kláfszky István tölti be. — Turóc-SzentMártonban a Patsch-szálló föpincéri állását
Hock János, a Balkó és Starke-szálló föp. ál
lását pedig Hosoff László töltik be. — Besz
tercebányán a Nemzeti-szálló emeleti föpincéri
állását Hajcskc Sándor tölti be, mellette mint
éthordók Pácéit Nándor és Schweiger Endre
működnek. U. itt a földszint éttermi föpincéri
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állást Kedrovits Mihály foglalta el. A Hungária-szálló főpincéri állást Szanathy János töl
tötte be. — Selmecbányán a Hungária-szálló
főpincéri teendőit Ifcsics József és az éthor
dóit Patkó István intézik, mig a Vigadó föp.
állását Bálint Ferenc és a Bogyó étterem
tizetöp. állását Neuráth Rezső töltik be.
T.osoncon a Városi-nagyszálló főpincéri állást^
h'.i'b J- tölti be, mig mellette Laslovits Dán
Kátéi József és Ambrus Gyula éthordókig
kü/nek. U. ott a Vasúti-szálloda füpincéji ál
lift Szutsky János és a Deutsch szállóig Pál
Ilik Hermán töltik be. — Ipolyságon a Sár
kány-nagyszálló fzp. állásé Tóth Zsiga és a
l.,ngyel-szálló főpincéri állást Wieg Miksa,
mig az éthordóit Grentzer Béla töltik be. —
I.stergomban a Magyar Király szállodában
F.IS Andor föpincér és ugyanily állást Szabó
Károly a békés-csabai Urikaszinóban nyert.
Ugyanitt a vasúti vendéglőben a 111. oszt.
főpincéri állást Makk Pál foglalta el, mig az
I. és II. oszt. étterem ben Varga János és
Kovács László léptek o tt alkalmazásba, Vaiiichy János a Fiume kávéház és Jurányi Já
nos a Baross vendéglő főpincéri állását töl
tötték be. — Nyíregyházán a Korona-szálló
főpincéri állását, Dávid Sándor barátunk he
lyét Szederkényi János foglalta el. — Gyár.
k i Elite-kávéház főp. állását Hubcr János töl
tötte be. A kis 'Royal» vendéglő fópincérr
Dunkler Mihály lett. Elődje. Csányi Lajos a
csornai -Szarvas* föp. állását foglalta el.
Zmkober Ferenc M.-Vásárhelyen a «Transylvánia* föszakácsi állását január elejével
foglalta el. — Wéber Károly barátunk a pápai
Hungária étterem főpincéri állását foglalta cl.
Ulreich János a n.-kanizsai Lisingi-sörcsarnok föp. állását és Legáthi György a
B.-szt.-györgyi vasúti vendéglő föp. állását
töltötték be. — Eszéken a Grand-szálloda föp.
állását Manoly Sándor kartársunk s ugyanitt
a kávéházban r. fizetöp. állást 1'áss Sándor
és szobapincérit Géllért J. foglalták el. — IVdovits Gyula ismert fővárosi főpincér, ily
minőségben a sziszeki «Dom Capitel* foga
dóban foglalt állást. — Cimerer István a
kecskeméti Millecker(Beretvás) szálloda szobaföpincére lett.

T . étlapiró uraknak!
legmelegebben ajánlom a Berkoviis-léle legjobbnak

Hektográph-lapokat
és tentákat minden színben, mely sok időt és műn
kül megtakarít Kttrrmekben nclkülűzhetlen, mivel ezen
Hcktográph-lap minikéi oldalon többször használható
s egy eredetiről 100 120 másolat kapható Lehúzás
után e Hektográph-lap a lemosást is nélkülözi, mert
olaj-itatós közé éltévé s ez olaj-itatós a lentit teljesen
magába szívja. Kimoshatatlan ruhajelzöfestékek és
Schaplgraph-tekercsek minden nagyságban.

BERKOVITS KÁROLY
Sokszorositó-késiült kék, Hektográph-raktár
Budapest, VII., Sip-utca II- sz
Árjegyzék bérmentve.
Árjegyzék bermentve.

HETR0L-HETRE.
A mi politikusaink.
A : 26-iki főválasztásoknál, miként
mindenütt, a mi fővárosunkban is és külö
nösen ennek nagyzenés kávéházában tör
téntek nagy fogadások. Az »Elité «-nek
nemcsak napi kundsaftjai, de a mi po
litikusaink (ősszpincérség) is tekintélyes
téteket álltak a választás esélyeire, mely
esemény különben majd mind a kassza
körül forgott, amennyiben a kormány
iránt melegen érző éjjeli kisasszony
mind a kilenc kartárssal fogadott. Pl.

az alkalmi is egy személyben nap- és
éjjeli) fö- és fizető' Lászlónkkal 100 drb
elsőrendű Tisza-Cul iával Andrássyra.
Zsiga,bácsinak uj ív hezebb dákót igén
(hp£y Barabás bukni lógj, mig Vázson,Yira
fü stö s ceruzát iLndre gazdának''.
Darányira tajtszipókát és a IX' X.-re
ogy egy se győz) títt’íiszi-ernyőt
stb. tett. S kis hijjával a 9 esttbeni
fogadást mind megnyerje, levéve BaraIvijt. kire Zsiga bá’ maga is Szavazott
is igy nem fogadott) és Laci fö-nél,
akinek Tiszát illett! jövendölése teljesült.
Azonban a nyert 100 Tiszát
tekin
tettel a ö erős debreceni ellenzéki el
veire — méltóságteljesen, nem fogadta
el. Így esett meg, hogy a mi agilis,
derék hölgypolitikusunk,győzött minden
fogadóján és
minden kerületben.

7. oldal.
m ádri (s a rostil sülire mutat) 45.
óma 12!
De hisz az rostil, mi pedig kaimádri-kai 20 20 kr.-val értünk, igazítja
ki az egyik vendég.
Micsoda! Nekem píondja !
felei
indulatosan a fogad/s
s az utazó
kat egyszerűen a .kiköpnél hagyja.
A két utazó) főiháborodva mesélte e
' 1 difik, a vasúti vei
nck. mutatván neki a velük hozott
étlapot is. a minek láttára a resti tu
lajdonos hangos mosolyra és oly jó
kedvre fakadt, hogy a két, bár régeb
ben ösmert utasnak menten egy valódi
somlyait hozatott f ö l ; kocintottak s
ittak a kalmádris istóriára .

PÁLYÁZATOK. BÉRLETEK.
Esik eső . .
Esik eső, beborult ;i láthatár.
Nyári tájban nem dalol már a madár.
■Szél zug-bug a nedves őszi lombokon.
Én is elszállt boldogságom siratom.
Majd elmúlik a borús ősz s helyette
Élj*'* a tél szép fehér hó s hidege.
Zord hidegre veröfényes kikelet —
Szép kikelet majd meggyógyít engemet.
Múlik is már. enyhülőben a hideg.
Tavasz már a kertek alatt integet.
De hiába, az én lelkem bús marad.
Mindegy nekem ősz, tavasz, nyár —
Boldogságot nekem immár egy sem ad.
Matsád János.

Nekem mondja . . .
Kalmádria 'istória.

Égi{ tuladunai kisebb, de nagyobbndása miatt nevet változtatott városnak
egyik kicsiszerü fcigadója nemrég gazdát C:seréit s uj gaizdája valami, egy az
alaptudományát fal tisi kocsmákban szerzett i lincér lett. A;! uj fogadós e mel
lett s.•m írni, sem olvasni, azaz hogy :
Írni i;ren, csak olvásni nem tud. A mi
azonb>an öt legke vésbé sem alterálja.
Miután pedig az: étkek olcsó- és nem
olcsói-ága sok embernek nem kis lejtörést okoz. nemi ég fenti város állómásáról két utazó ment át a kis fogadóba s étlapot k<értek. Az étlapon az
uj lőgadós neve és a következő étrend állt:
Leves 6 kr. -- Ólma 12 fill.
Rostil sült 45 kr.
Nyárs malac 30 kr.
Kalmádri 20.
A két utazó 1evest, kalm ádrit és
Ólma t ebédeltek s a fizetésnél a (nemrég hetesből előlijnetett! félpincér ily
számiát eszközölt. 1 leves 6, 1 kalm ádri
45, 1 ólma 12. — I lé. hé szomszéd!
micsoda 45 és 12-tő! Csattan fel az
egyik utazó, a kalm ádri és ólma árára
célozva . . . S mert a félpincér nem
engedett, hívták a gazdát s a rablóságot
elibe terjesztették. — M icsoda!
csattan föl ag a zd a is — hát maguk nem
tudnak olvasni! Ehol van ni: kal

P ály áz at v a s ú ti vendéglőre. \ Máv.
zágrábi műhelytele|ién lévő veadéglőre 1905
évi május hó 1-töl számítandó 5 évre pályá
zat van hirdetve. A koronás bélyeggel ellátott
és kellő okmánynyal fölszerelt ajánlatok /y -r
március i-én ítéli 12 óráig a Máv. zágrábi
üzlet vezetősége címére küldendők. Bánatpénz
150 (százötven) korona.

„M A G Y A R P A 1 Z S “
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg.
A Magyar Paizs erős szókimondó, független
hetilap . magyar .part honi terméket véd.
magyar szellemet terjgszt minden téren Évi
ára 4 korona. Legolcsóbb lap. Szerkesztik
Borbély György tanár és Horváth Lajos Zala
egerszegen.

„N ÉP J O G “
Politikai heti!,in Szerki
Kaposvár. Zergc-utca 17. szám.
Somogyvármegye é s a szomszédos vármegyek
legkedveltebb és legjobban szerkesztett heti
lapja. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési
dij: i'.gy évre 8. félévre 4 és negyedévre 2 k

„SZOMBATHELY! UJSÁG“
Politikai lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal
Szombathely. Széchenyi-tér 2. szám.
Vas- és Zalavármegye egyetlen keresztény
kath. irányú és legolvasottabb politikai heti
lapja-. Megjelenik vasárnapo
12 oldalnyi terjedelemben. Via egész évre
10 kor. Hirdetési áraik mérsékeltek. A Szombat
helyi Ujság-ut tanítók és
(í kor. kedvezményes áron rendelhetik meg.

„B O R Á S Z A T I LiAPOK“
36 év óta megjelenő egyetlen számhavehet' i
•szőlészeti és borászati* szaklap.
SzerxcsztSség ts kiadóhivatal -. Budapest IX.. Ullői-ut
25. sz.

HIRDETÉSEK
felvétetnek

a FOGADÓ kiadóhivatalában.
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8. oldal.

Budapest egyik legjobb pontján egy for
galmas utca
t ’r re nyíló jó menetű sarok
vénáé;. ’ó.
Családi körülmények miatt* —
1000 500 0 kor. szükséges átvételhez.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Többeknek, akik a megrendelt Almanach
üingadó Albuma1 iránt intéztek levélbeli kérdésrket, a jelen számunk Különféle közié
in '•nyék--ben közölt Almanach-wAs. értesítésre
kérjük figyelmüket, amely egyszersmind fele
letül is szolgál Mint a múlt Fogadóban is
jelezve volt. Almanach-unk e hú végéig min
denkinek birtokába leend.
T. A d. Forduljon hasonló kérdéssel a
n Magy. Kü PincemesteTi Tanfolyam* igazgaágához Budafok, ahol óhaját illetőleg bő
vebb és megfelelő tájékozást nyer.
V. L.-né Arad- B. '.hajának eleget tettünk
s a Buék-ot Almanach-ra változtattuk át. Ha
kész azonnal küldjük. — R. A. Győr. Dolog
rendben van Bővebbet levélben.
L. J. Debrecen. ‘ Reisenderek* pompásan
állják a dr. tót. De választás volt, sok a phasassier . . ..Petőfi szobrát ki ette meg.
Dr. S. Ö. Bpest. Uj Ny.-egyleti tagok
névsora lap összeállításakor érkezett. Köz
lésre közeli számban jön. R. /
H. />. és
Jó!üknek térszüke miatt a jövő Sz. Ü.-ben
válaszolunk.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Jó forgalmú vendéglő Bpesten, mely
nagyon élénk helyen áll és jó hírneve van,
400 koronáért átadó.
150 írttal fiatal föpincér hasonló vagy
megfelelő éthordói állást keres.
Hasznos vásár.
mely állandó szép
jövedelmet hajt — lehet venni igen olcsón,
egy Tuladunai első nagy városban. A két
épületből álló ház és vendéglő vételéhez
ti—8000 frt készpénz szükségeltetik í Olcsó
vásár.'
A vidéki nagyvárosok egyik legelőkelőbb
kávéházi üzlete
nagy forgalommal
14.000 frt készpénzzel átvehető. Alkalmi vétel •
Elegáns kávéház,
első nagy, alföldi
városban — melynek átlagos napi bevétele
3 3 -3 5 frt és bérlete ő évig tart. s melyhez
3 szállodai szoba is tartozik — más üzlet át
vél
miatt át-, illetve eladó. Évi bér 1550 frt.
Vételár 4000 frt. Jutányos megegyezés kávé
ház tulajdonossal.

Eladó szálloda.
Marosvásárhelyi régen fennálló ‘Központi
Szálloda* újon épült díszes nagy étterem.
iy fényes berendezésű szoba, kocsi és omni
busz lovakkal, 40 lóra istálló stb. beren
dezéssel eladó. Értekezhetni Páncél György
szálloda tulajdonossal.
1—5

Az Alföld egyik nagyobb városában a
legélénkebb helyen egyjóforgalmu és újonnan
.j,.y óv/hely/seggei - más iizU-t átvétele miatt — eladó. Vétel ár: 4000

Harm inchat

Elegáns kávéház alföldi nagy vá osban,
ö éves bérlet, 3 szállodai szobával és kimu
tatható
.v irt. napi bevétellel — más üz
let miatt ... átadó. Évi bér 1550 és vételár
4000 frt. Megegyezés a tulajdonossal.
Erdélyi nagy város-ban jó menetű •Ét
terem és kávéház* gyönyörű kertkelyiséggcl
a berendezéssel eladó. Évi forgalom 36 ezer
korona.
1—5
Dunántúli «nagy forgalmú város- uj és
modernül berendezett szállodája tágas szép
élterem. nyári veranda és kerttel — betegség
miatt
átadó. Vételhez 1400 frt. szükséges.

éve fennálló és egy 40 ezer lakossal biró
szab. kir. és nagy kereskedő város jónevü
kávéházi üzlete 3$ forint átlagos napiforga
lommal — 1080 forint házbér mellett 2800
forintért áta d ó . Az üzlethez szép lakás és
kies nyári helyiség tartozik.
1—6

Eladó kávéház.
A komáromi Jakliny «Hazám kávéház* uj
renoválás és berendezéssel (elegáns szeparé
termek) 3 nagy szobás lakás és személyzeti
lakásokkal
üzlettől való visszalépés miatt
— jutányosán átadó. Eladási ár 5000 forint,
házbér 850 forint.
1—6

KIS HIRDETÉSEK.

Kom árom ban

— él *Fogadó» postája. —

a Ferenc József rakparton lévő régi jónevii
«Arany hordó fogadó /> kényelmes, szép szoba.
nagy és kis étterem, sörcsarnok és nagy nyárt
kerttel, berendezéssel együtt eladó. A tiz ezer
forint értékű üzlet átvételéhez 36 ezer pórin
szükséges. Megegyezés Fritz P ál szálló és
fényirda tulajdonossal.

Kién rovarban minden 15 síóig terjedő hirdetés slb. köz lés
előfizetőknek 50 fillér és nem előfizetőknek 1 koronába
kerüL A hirdetés ára bélyegekben is beküldhetők.

Házasság, Jó menetű vendéglővel biró
ifjú csinos vendéglős, megfelelő hozomány
nyal, jó vendéglősházból való leányt óhajt
nőül venni. Arcképes ajánlatok D. J.» cimeti
e lap leveleivel kéretnek. Titoktartás bizto
sítva.
1—6
Házasság céljából intelligens és előkelő
nagy üzletben működő csinos tőpincér — meg
lett hajadon vagy özvegygyei - szeretne is
meretséget kötni. Levelek «Szigorú diskréeió»
jelige alatt a Fogadó>-hoz kéretnek. 1—5

HELYESZKÖZLO.
Személyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés éföpincér urak figyelmébe a "Fogadó* helyeszközlőjét ajánl
ok. Az ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése díjtalan

Ismert, reprezentáló külsejű föpinezér, aki
az utazó világot is egészen és személyesen
ismeri, megfelelő éttermi főpincéri állásra
ajánlkozik.
Képzett és intelligens fiatal éthordó hasonló,
vagy 300 koronával megfelelő főpincéri állásra
pályázik. — Ismert megbízhatósága folytán
tizetöpincérnek is ajánlható.
Kávéházi föpincér kisebb óvadékkal, esetleg
reggeli fizetöpincéri, vagy jobb segédpincéri
állás betöltésére ajánlkozik.
Állást keresők tartózkodási helyük pontos
címét
előjegyzés végett — kéretnek be
küldeni. — A ‘ Fogadó* csakis ismerős szakegyéneket helyeszközöl.

B é rle t
Budaj‘esten az CUöi-ul / / . sz.dm alatt
lévő «Arany Sas szálloda# béébeadó.
— berendezése eladó. Eddigi bérlő
10.000 korona bért fizetett:

Dr Zsembéry Gyula ügyvéd
az Üllöi-ut 14. sz. ház zárgondnoka.
Budapest, V., Nádor-utca 24.

reggeli étrendek, szobaS ze g e d i te k e a s z ía l-g y á r !

M ÁRTO N

IS T V Á N

Szegeden. BoldogasszoRy-sugáfut 58,

1,

’ számlák, borcimkék stb.

W

a legmodernebb kivitelben készülnek

KraüSZ Sí

ŐS

T á rs a

könyvnyomdájában

(a ..FOGADÓ" nyom dájában)

Billardszerelo és Billardasztalos
felvállal minden e szakmába vágó
munkákat,ug;
i! é.u.isokat
a legmodernebb módszer szerint.
Arak jutányosak.

™

A
j j «
előfizetői kedvezményes árban részesülnek.

Krausz S. és Társa, Budapest, V., Zoltán-utcza II.
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