
A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR. A HAZA! ) ÉRDEKEIT FELKAROLÓ 
ÉS IDEGENFORGALOM ES A HAZAI BORGAZDASÁG J SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI ÉS KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

TARTALOM.

Apró dolgok. 
Borgazdaságunk. 
Kirándulás a Balatonra. 
Egyletek, Szövetkezetek. 

Budapesti P.-egyes. -  
Zászlószentelést’ — Uj 
ipartársulat. — Nyugdíj- 
egylet.

Pincéri munkaszünet. 
Szikvizgyárak ellen.
A mi családunk.
Mizériák.
Lapunk közönségéhez. 
Pénteki találkozók. 
Különféle közlemények. 

Vendéglői szakácskönyv. 
Hymen. Licitáció. Itthon 
és másutt. Nincs kaviár. 
A pihenő vicinális. Mű

vész gyerekek. Szalonnát 
kutyára. Szerencsétlenül 
járt pincér. Ki akar kocs- 
márosné lenni. Luftos fo
gadó. 1. Jakab számlái. 
Szerelmes borfiu.

Fürdőn, nyaralón.
Konyhaművészet.
Közrovás.
Üzleti híreink. (Helyválto

zások. i
Hétröl-Hctre. Vissza vissza, 

(Lobemtayer J.) Édes 
anyám! (M atsádJ.)E. . . 
hez (St. K.) Nem várt 
siker.

Pályázatok, bérletek.
Szerkesztői üzenetek.
Helyeszközlö.
Üzletek vétele és eladása.
Hirdetések.



Hazai fogadók, vendéglők és
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jobb cég- és beszerzési források Ú t m u t a t ó
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lője, IX .. G ró f H aller-u 1-4.

KUBANEK VINCE .Budai vi
gadó- étterm ei. II., Fö-ii.

LAK ATI >S GYULA vendéglője 
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D ohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, m:igyaros konyha.
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V II...A rena-ut 8o.

IF-l. RACZKKVY LAJOS V ili. 
Baross-ntca 46.
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THOSSI JÁNOS vendéglője, IV. 
Molnár-utca 8.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungária-
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V ili ., KerepeG-ut ésGyongy- 
tyuk-ntea sarkán

Kávéházak.
ANTONY VILMOS „Magvar 

sz ínház1- kávébáza . W esse
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Polliik) Vili., Kerepesi-ut •> h. 
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lict-körut.és D ob-utca saroki 
házban. Üzleti), ta lálkozója. 

RECSKI GUSZTÁV kávébáza. 
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SYBKRT _ JÁNOS kávéháza. 
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UL1TS LŐRINC -Árpád--kávé- 
ház, E rzsébet-kö rn t és Do
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N E R  VINCE 
„Liget - - kávé
háza , VII. kér..

kávéháza , H . kér. M argit- 
körut.

Alsójára (Tordn-Aranyosm.) 
TÓTH KAROLY szállodája.Alsőlftndva NKU8AUÉR 
ANDRÁS „K orona- szállo-

FERENTZY  JÓ ZSEF vendég
lője . volt Poppel vendéglő.)

RE VE RENTSICS 1STV. ven
déglője. közel a vasúthoz

LEN ARI CS VIKTOR (Tüske- 
féle) vendéglője. Magyaros

RÉVÉSZ SAMU K özponti ká-

KRAJCSius ISTVÁN és FIA 
vendéglője a »Z5idfé« hoz.

11U NGA RIA K \ V K11A Z S k cr-

központján .

NÁDOR SZÁLLÓIM

SPITZER MIHÁLY Erdélyi- 
féléi kavéháza A pincér urak  
o tthon ias  találkozó helye.

TÜ CH LER ANDOR Abbázia- 
kávéliáza, Szabadság-téren.

FIUME KÁVÉHÁZ (Cs Ba

lodul
szobi k.Baja. HORVÁTH SÁNDOR 
„Bárány- szállodája . Magya
ros konyha.Balassagyarmat. .TÓTH 
ISTVÁN szállodája. Á llam i 
sznIIStelepi. borok.

PIRINGER KAROKY "Zrínyi., 
vendéglője. Nyári étterm ek.Barcs te lein . IIOFKMAN 
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PLANINTZ KÁROLY vendég
lője a  Telepeit. O lcsó szo-

Beraqszász. özv. POSCH 
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vános é tterm ei. — Magyar 
konyha. Term. vett borok.

EREKNEK Márton Ösbudavár 
kávéháza. Ürletbeliek ta lá l-  
kozdja.Beszterce. KOVÁTS JÁ 
NOS „Bombardier" vendég-

MOLDOVÁN DÁ NIEL „E uró
pa- kávébáza . Üzletiek talélk.Besztercebánya. S< )i >R
Mór „H ungária- kávébáza.

Békés. K ÉTTÉR FERENC 
„Városi- szállodája. Étterem , 
sörcsarnok.B.-Csaba. BARTOS JÁNOS 
N ádor szállodája. É tte re i v 
kávé ház. sörödé.

ENDF.RSZ K VlíOLV vasúti

ség  k iránduló ja.
FIUME SZÁLLODA ítu l .K e t-  

te r  Károly) a  központon.
k o z m a  M (HTON F ehér bá

rány  szálló  és vendéglője.
VOCET ADOLF -K ioszk .nagy  

vendéglöje. S é ta tér .
FREIBERCER MÁRTON „Ko

rona- kávéháza. Ü letbelick 
ta lá lk . helye.

BORS SIMON „V asúti- szál
lodája. O. szobák. C80ngrá.l- 
v idék i borok.

»BAROSS« vendéglő és kávé
ház (ttzletv. Turányi János).

B.-Gyula. OSZl'SZKS j \ .  
NOS vendéglője (és m .ni 
k irándulója) a vasútnál 

DEBRECENI GÁBOR „Megvár 
király- szállodája . Első r 
togadő.Bonyhád. ERDŐS ZSI.ö 
MOND Oroszlán szállodája. 
Étterem, kávéház,

SPITZER MÓR szállodája. Ét
terem, káveház.Bánréve, s z a b ó  g Y"Zö 
Vasuti vendéglője. Bács-Topo'ya. c s e r . 
NYUS LIIIALY »N fn.z-ib 
szállód í ja

HORVÁTH JÓZSEF száll . I.un.
Eltérem, Körcsarnok.

B o ro s  ja n ii. KOCSY ANIAI.
„Központi" szállodája . Brassó. GOTTSMANN KI*I-:
-Vigadó- kávébáza. Üzlet- 
beliek találkozója .

ROTHENBACHER JÓZS.

CIIUBODA VINCE (volt I'rex- 
le r) kávéháza. Főtér.

KUN MÉN VII RT -Metrói...!
szálló, étterem  és káv. háza

H1NDAK FERENC .Kon,na 
szállodája. Olcsó szobák. 

DAKÓ BÁLINT vend.'-glöjc a 
„Cenk--hcz.Cegléd. BÁRÁNY LAJOS.
Úri kaszinó vendéglője. 

OROSZVÁKY LÁSZLÓ Nem
zeti szállodája. Étterem,

KERNÁTS LAJOS vcn.l.-gto- 
gadója  „K ossutb--hoz. Csáktornya. FR1EDI. b ' 
Z SE F Z rinyi-szállod.i. ven
déglő. kávébáz.

HORVÁTH GÉZA Aranybá
rány  szállodája Csongrád. C " I 'Y  1 'IV ÍN

C -
K ereskedő í:w  ’ l 
utazók  s űz- •- 
letiek  ta lálkozója . Csurgó. HAJA-- .!<' 
"Korona., szállodája E:t 
kávéház, sörcsarn.'li. 

KREINKR KERENC szil 
dég'őjc az „Oroszlán 

BAUSZ ILLÉS szálle-uag 
déglóje a '  "Utolsó g a to  

AIGNKR GÉZA »Közp.m’ 
déglóje. Olcsó szobák. Csíkszereda.
FOGADÓ üzletv. Bei 

LACIIÉI! GYULA O lh 
veháza. Üzletiek tál I: Csákóvá. SÓLYOM CY> 
Hoffmann-féle sz II . I i 
terem , kávéház. 

C s i p h e r c k  1
ANTDoós nagy v

i.O LD STEIS A Ang.

VAsUTI VKNDÉGI." 
Sándor). A k..

SIÓN" .orr JAKAB 
szállodája és ven Jég 
főtéren. Olcsó szobák.Déva. FEIIER-KKI.V 
FOGADÓ .városi száll 
g lisch  Béla.

SIMON FERENC -Vie 
vendéglője.



FOGADÓ
VOLT SZEGEDI „ÚJKOR"

A MAGYAR VENDÉGLŐS es KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE.
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Előfizetés : E g y  é v r e  I 2  k o r . F é lé v re  6  k o r .  
N e g y e d é v re  3  ko r .

Szerkesztő és Iaptulajdonos 
FLÓR GYŐZŐ.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B u d a p e s t, V I I . ,  K e re p e s i-u l  13. sz.

Apró dolgok.
Vájjon ki mondaná meg, hogy a mi 

iparunk hol kezdődik és hol végződik?
Vájjon ki tudná azt, hogy a vendég

lős ipar foglalkozói — kik és miből 
állanak?

Vájjon tudja-e valaki, hogy ez az 
iparág miféle rendiiségbe és foglalkozói 
— foglalkozási és társadalmilag — hova 
tartoznak ?

Ezek a kérdések pedig rendesen akkor 
merülnek föl, ha a mi foglalkozási vol
tunkat érintő egy-egy komolyabb kérdés 
kerül a szőnyegre. Mint például most, 
amidőn a pincérség munkaszünete tár
gyában a Budapesti Pincér-egylet, em
lékiraton készített. Ez az emlékirat, 
különben egy hatalmas elaboratum, s 
egy ugyancsak hasonló nagy és komoly 
munkának a legtökéletesebb anyaga. 
Benne, illetve a nagyszerűen kidolgo
zott részletkérdésekben rátalálni mind 
a fenti kérdéseket involváló mind pedig 
azokra a momentumokra, amelyek ezt 
a kivételes (és egyelőre egy rendbe sem 
osztható) mi foglalkozási águnkat a 
helyesebb pontra látszanak ráhelyezni. 
Amit elérni természetesen csak úgy lehet
séges, ha ennek az emlékiratnak ide 
vonatkozó részeit végrehajtjuk.

A kérdés persze, ezekután, hogy mik 
azok a kívánalmak és — kivihetők-e 
azok ? Minderre a túlsó oldalon terje
delmesen ismertetett memorandum vá
laszol ; amely válasz ugyanazt mondja, 
amit a Fogadó hónapoknak előtte ezen 
a helyen mondott. Hogy tudniillik a 
tanítás elvének a gyakorlatban való ki- 
terjesztése és megvalósitása az a körül
mény, amely a mi iparunkat képesített 
iparrá és foglalkozóit társadalmilag is 
elismert tényezőkké teszi. A nemzetet 
alkotó nagy emberközösségben máma 
semmik, mig akkor épen olyan részesek 
vagyunk, mint a többi osztályosok . .. 
Ugyanekkor pedig mi is képesek leszünk 
megmondani, hogy a mi iparunk hol 
kezdődik és hol végződik?

Csillag az égen, fűszál a réten talán 
nincsen annyi, mint amennyi baja, kel
lemetlensége a mi szakiparunk fog

lalkozóinak van. Ami ugyan nem is 
csoda; boldog-boldogtalannak, illetve 
a világ minden rendű és rangú népé
nek nyillik a — kocsmaajtó. S az a sok 
járás-kelés, bár haszonnal, de szint
annyi bajjal is jár. Ha egy fogadós egész 
életén át pontos lisztát vezetne az őt (és 
csak az érzékenyen) érintő kellemetlen- 
ségekrél, — ezek az adatok a Pallas 
lexikoni köteteknek tízszeresét adnák.

Mindazonáltal nem ezek a bajok azok, 
amelyek az e téren működőket molesz
tálják és keserítik el sokszor, a végle
tekig. E rengeteg sok kellemetlenség 
mind attól származik, akinek mi véres 
verejtéken szerzett filléreink és vagyo- 
naink javarészét húséi"*'-' beszolgál
tatjuk. Az állam és szogalautv i, a külön
féle hatósági köz .gek látnak t únket 
a tüszurások • indennemö vái ljáv~’ 
Az olyan esetről, mint a mai Fogadó 
közöl a szegedi vendéglősökről, min
den lap megjelenések . egy lapszámot 
teljesen megtöltve közölhetnénk. Aminek 
ugyan vajmi kevés volna érdemleges 
haszna — a mai állapotok mellett. Ezt 
a mostani szomorú ügyet is inkább 
csak azért közöltük, hogy ezzel is rá
mutathassunk azokra a teendőkre, ame
lyeket a mai helyzetében való iparunk 
megkonstruálása, illetőleg alapjábani föl
forgatása és újjá teremtése céljából mi
előbb szükséges megkezdeni.

BORGAZDASAGUNK.

Bor kiállítás Tátrában. A „Magy. Sző
lősgazdák Orsz. Egyesülete*4 f. é. aug. 
19—23-án Tátra-Lomnicon borkiállítást 
rendez. Célja a kiállításnak, hogy Ma
gyarország legnagyobb idegenforgalmú 
helyén: a Tátrában mutassa be legki
tűnőbb pincegazdaságaink termékeit. 
Mi célból sikerült több mint 50 szőlő
termelőt megnyerni, akik közel 200 
legkiválóbb fehér-, vörös-, pecsenye- 
és csemegeboraikat mutatják be a ki
állításon. Egyedül az a körülmény, hogy 
a bormintáknak több mint negyedrésze 
T o k a j-H e g y a l já r ó l került ki, biztosítja 
a borkiállítás látogatottságát és a bor
minták kelendőségét. A M. Sz. O. E.

a kiállítást aug. 19-én szüreti iinne- 
pélylyel nyitja meg s a kiállítás alatt 

* korai csemegeszőlőt is árusít. Akik ezen 
kiállítás alkalmából Tátra-Lomnicon 
jelen lenni akarnak, e szándékukat leg
később aug. 12-ig vagy a jelzett üdülő
hely igazgatóságával, vagy a M a g y a r  
S z ő lő s g a z d á k  O rsz . E g y e s ü le té n e k  igaz
gatóságával (Budapest. Üllői-út 25.) 
szíveskedjenek tudatni, hogy az kellő 
időben lakásról gondoskodhasson.

Borertékesites. Nagybecskereken szőlő 
és borértékesitő szövetkezet alapítása 
iránt indítottak mozgalmat, amelynek tár
gyában a megyei szőlészek és borászok 
a napokban tartanak értekezletet. E leg
újabb borértékesitési szövetkezet te
hát z«r.!«n megalakul és reméljük, a 
töhuiek mintájára, — amelyek ugyan, 
hogy a bo ok értékesítési dolgát mint 
és hogy i ítézik, arról se nekünk, sem 
egy a ni- iparunkhoz tartozónak sin
csen halvány sejtelme sem.

Borászok ülése. A „Magy. Szőlős
gazdák Orsz. Egyesülete" még a múlt 
évben Mátra-füredre tervezett, de közbe
jött akadályok miatt elmaradt országos 
szőlőszeti és borászati értekezletét ugyan 
ott az idén tartja meg. A rendezőség az 
orsz. értekezlet napját szeptember hó
8-ára, az úti programmot pedig a követ
kezőkép állapította meg : indulás Buda
pestről szept. 8-án reggel 7 óra 40 
perckor, érkezés Gyöngyösre 9 óra 53 
perckor, ahol az érkezőkre nyomban 
induló kocsik fognak várakozni. A dél
előtt tartandó gyűlés napirendjére aktu
ális szőlőszeti és borászati ügyek meg
vitatása van kitűzve.

Kirándulás a Balatonra R a c k y  Ágos
ton, segesvári szálloda-tulajdonos s az 
Orsz. Vend. Szövetség elhelyező osztá
lyának tagja, egy múltkori lapunk lenti 
című közleményére levelet intézett szer
kesztőségünkhöz, amelyben a közle
mény tendenciáját a mi szakközönsé
günk érdekét illetőleg nem véli helyes
nek. Sorait igy végzi:

„Én jelen voltam Szegeden a ven
déglős szövetség közgyűlésén, melyen 
a Győri Vendéglős Ipartársulat kikiil

FOGADÓS, UEn- ® 
DÉSliŐS, KflUÉS 
ÉS P m C É R = = o ALMANACH ^Vendéglői szakács

könyv. — Étel- és 
Étlapisme.

p>Fogadó Album>*-a.
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döttje meghívta az orsz. szövetséget az 
1905. szeptemberben ott tartandó köz
gyűlésre; egyúttal kijelentette, hogy 
egybe lesz kötve — kirándulással a 
Balatonra. — E kijelentést a közgyűlés 
elfogadta és tudomásul vette“.

Tisztelt szaktársunknak soraira rövid 
megjegyzéssel óhajtunk élni, és rámu
tatni, ép ennek a határozatnak helyte
lenségére. Mindezelőtt azonban tar
tozunk azzal a kijelentéssel, hogy a mi 
sajtónk elejétől a hasonló gyülekezések 
h o z z á fé r h e tő s é g é t hangoztatta; ami leg
inkább akként érhető el, ha a részvételi 
költségek minél kisebre szorittatnak. Mi
végből, a mi kongresszusaink tendezői 
ne azt tekintsék főszempontul, hogy a 
megjelenendőknek mentül több látni
valót nyújtsanak, hanem hogy azok a 
látnivalók minél kevésbe kerüljenek. 
Elhisszük, hogy az a 3—4 száz korona, 
amit a több napra terjedő és többféle 
kirándulással kapcsolt gyülekezetek igé
nyelnek, R á c k y  szaktársuuk és még 
vagy 50—60 fogadósnak nem okoz fej
törést; de számításba jön ez, azon 3—4 
száz szaktársainknál, akik a költségek 
szerényebb lehetősége mellett a m i  k ö z 
d o lg a in k k a l  fo g la lk o z ó  i ly  g y ű lé s e k e n  
ugyancsak szívesen lennének jelen. Már 
pedig, a valódi cél az volna, hogy a ma
gunk baját tárgyaló és orvosolni kívánó 
évi nagygyűléseket minél több százan 
látogassák (azeddigi 50—60látogatóval 
szemben), illetve hogy az ezeket inszce- 
náló orsz. szövetségnek minél több ven
déglős tagja legyen.

Tehát ezek az okok mutatják a győ
riek által tervbe vett b a la to n i  k ir á n d u 
lá s helytelenségét; ami ugyan kevésbé 
sem volna annak nevezhető, ha mások 
volnának a közlekedési viszonyok, he
lyesebben : ha Győr nem Győr — ha
nem vagy Fehér, vagy Zalamegyében fe
küdnék. Méltóztassék kézbevenni a map
pát és tanulmányozni a menetrendi viszo
nyokat; ez a tanulság oda fog vezetni, 
hogy Balatontól Kaposvár csak egy ka- 
kasugrásnyira esik, — ellenben a „ki
rándulás a balatonra“ győrből: időbe, 
drága pénzbe (és tán még több kelle
metlenségbe mind szórakozásba) kerül.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A Budapesti Pincér-egylet elnöksége 
a f. é. március hó 30-án tartott é. köz
gyűlésén határozattá emelt pihenő-nap 
tárgyában egy a „Bpesti száll. vend. 
és kocsmárosok ipartársulatához" inté
zendő memorandumot szerkesztett, ame
lyet az Ipartársulat elnökének, Gundel 
Jánosnak a f. hó 18-iki társulati v. 
gyűlés alkalmával V a rg a  István egyleti 
elnök vezetésével a következő t gokból 
álló küldöttség nyújtott át:

Mitrovátz Adolf, Ebenhöh Károly, 
Pauly Antal, Dorfing Frigyes, Stölzí 
Nándor, Wirth Ferenc, Kommer Béla,

Ott Mihály, Hautzinger János, Kilár Fe
renc, Skalitzky Károly, Aimássy Károly, 
Kőnig jakab, Kövessy István, Németh 
Károly, Török István, Kutassy Lajos, 
Wutti Ágoston, Kőrössy József és Neisser 
Ferenc.

Mint utólag értesülünk, a pihenő
napot S z i k s z a y  Ferenc és F ö rs te i Kon- 
rád vendéglősök a „memorandum" ha
tása alatt szives készséggel és máris 
engedélyezték.

Uj ipartársulat. A kispesti vendéglő
sök és kocsmárosok — mint értesü
lünk — elhatározták, hogy érdekeik meg
védése céljából ipartársulatot alakitta- 
nak. Az üdvös dolog élén U llm a n  Ala
jos, L ő r in c Sándor és Cs a m e k  Lajos 
állanak.

Zászlószentelés. Az „Újpesti vendég
lősök Ipartársulata" a testület részére 
egy díszes lobogót készíttetett, amely
nek fölszentelési ünnepélyét f. hó 10-én 
tartja meg. A nagyszabásúnak ígérkező 
zászlószentelési ünnepély széleskörű te
endőit U h l Károly ipartársulati elnök a 
zászló-bizottsággal intézi nagy buzga
lommal.

Az országos Myugdijeyyesölotbe D e lf in  
Samu utján a következők léptek be: 
Keszthely: Lakits János 600, Lukács 
János 2000, Wolf György 600, Mayer 
Lajos Fehértemplom 600, Berger Nán
dor Sz.-Fehérvár 1000, Máté Antal Sü
meg 800, Szeged : ifj. Juranovics F. 600, 
Tobiech Henrik 1000, Versec: Schenk 
Ferenc 1600, Heimlich Ferenc 1000, 
Stinner Hugó 1200, Láng Ferenc 1200, 
Kovács János 1000, Spitzer Jenő Ko
márom 800, Krégec Ágoston Villány 
1200, Zombor: Lindmayer Fér. 1000, 
Illés György 600, Bergmann Adolf 
4000, Temesvár: Wendt Lipót Antal 
800, Büchler György 2400, Kappler 
Rezső 600 koronával.

Pincéri munkaszünet.
— A Bpesti P.-egylet emlékirata. —

A „Budapesti Pincér-egylet" ez évi 
március hó 30-án tartott é. közgyűlé
sének egyik tárgysorozati pontját a pin
cérek pihenő napja kérdése képezte. 
Ennek a mind szociológiái mind a mi 
ipari osztályunk szempontjából igen fon
tos kérdésnek kedvező és mielőbb való 
megoldását a pincérség annál inkább is 
több bizalommal várhatja, miután a 
„Bpesti szállodás, vendéglős és kocs- 
máros ipartársulat“-nak a fenti közgyű
lést végighallgató egy vezértagja ugyan
csak ezen ügy megvalósítását kívánta 
akkor, amidőn a közgyűlés tagjait az 
ipartársulatnak eziránti hozzájárulásáról 
eleve is biztosította.

A Budapesti Pincér-egylet elnöksége 
az évi közgyűlés által határozottá emelt 
ezen kérdést részletesen kidolgozta és 
emlékiratba foglalva az e hó 18-án dél
után négy órakor választmányi ülését

tartó „Bpesti száll., vend. és kocsmá
rosok" ipartársulatának nyújtotta be. A 
memorandumot átvevő G u n d e l János 
elnök a küldöttséget szívélyesen fogadta 
s a fontos ügy iránti jóindulatát az ipar
társulatnak szintén hangoztatta.

Az ipartársulatnak ebbeli jóakaratát 
mi legkevésbé sem vonjuk kétségbe, 
sőt, mintegy a modern irányzat célját 
valló és első vezértestületünkröl meg
vagyunk győződve, hogy a memoran
dum kívánalmai megvalósítására legelső
sorban ő fog törekedni. Bár ugyan hal
lottunk szavakat, hogy az ipartársulat
ban többen húzódnak ezen kérdéstől, és 
pedig t i s z tá n  a n y a g i  o k o k b ó l . Mi ezt a 
körülményt nem akarjuk hinni, mind- 
azáltal, ha mégis áll az eshetőség, a? 
ipartársulat intelligens tübségétöl várjuk, 
hogy illetőket a modern haladással 
szembe helyezkedő ezen eljárásukról 
figyelmeztessék. Ha valahol, vagy bár
mely iparágban szükséges a fő- és segéd
erők tökéletesitése, úgy erre nálunk, a 
mi foglalkozásunknál van nagy szükség. 
Ezt a tökéletesbitést a gondolkozás és 
tetben való műveltség és finomság adja, 
s ugyanezt tárja elénk a „Bpesti P.- 
egylet"-nek fenti kérdésben a „B. Sz. 
V. K. Ipartársulatá“-hoz benyújtott me
moranduma, amelyet — kevés kihagyás
sal — itt közlünk.
A  „ B p e s t i  S z á l l .  V en d . é s  K o c sm á ro so k  
Ip a r tá r s u la ta  te k . E ln ö k s é g é h e z , B p e s t.

Azon bámulatos fejlődés, melyet Bu
dapesten az ipar minden ágában ész
lelünk, talán sehol nem oly nagy mér
tékben szembetűnő, mint a s z á l lo d á s  és  
ve n d é g lő s  ip a rb a n , amelynek a nagy vá
rosnak évről-évre fokozódó igényeit 
mindig teljes mértékben kellvén kielé
gítenie, a legutolsó harminc év alatt a 
szó legteljesebb értelmében nyugat
európai színvonalra emelkedett.

A szakadatlan munka, mely egész 
napon át fogva tartja a közönséget, az 
idegenek beözönlése, a mulatóhelyeknek 
a késő éjjeli órákban való záródása, 
mind egy-egy indító oka annak, hogy a 
vendéglők záróórája mindjobban kito
lódik a késő éjjelre, de az ezáltal elő
idézett nagy munkahalmaz s a nagy 
forgalom miatt viszont a munka már a 
kora reggeli órákban kezdetét veszi.

A társadalom egy-egy rétege időnkült 
elviselhetetlennek érzi a rásulyosodó 
terheket; olyankor megmozdul s köny- 
nyiteni óhajtván magán, a fölötte álló 
körökhöz fordul kérve őket, segítsenek 
nyomasztó terhein. A budapesti pincér 
ség is igy van. Azt a szakadatlan mun
kát, mely vállára nehezedik, nem bírj:' 
tovább s munkaadóihoz egy kis telit 
könnyebbitésért folyamodik.

A magyar társadalom legsorvasztótv 
betegsége a tüdővész, sorainkból vesz 
a legtöbb áldozatát, mint akik e szörny 
betegségnek életmódunkkal a legtöbb 
alkalmat adunk a kifejlődésre. Szüksé-
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günk volna egy kis szabad időre a vég
ből, hogy kimehessünk a zöldbe friss 
levegőt szívni, a szivarfüstös levegőtől 
gyönge tüdőnket felfrissíteni.

Ha az állam bennünket nem része
sített kellő figyelemben, mikor a vasár
napi munkaszünetet kötelezővé tette, s 
nem gondoskodott arról, hogy mi egy 
hétköznapon pihenjük ki a hét fáradal
mait, nem lehet tőlünk rossz néven 
venni, ha mi a saját erőnkből törek
szünk arra, hogy ezt a munkaszünetet 
megszerezzük, mikor látjuk, hogy a mű
velt világ összes munkásainak van he
tenként egy napjuk, a mikor önmaguk
nak is élhetnek s a mindennapi kenyér 
megkeresése nem köti le életüket min
den megszakítás nélkül.

A müveit nyugaton a pincér tiszte
letre méltó helyet foglal el a társada
lom munkásai között, vele a közönség 
nem szolga módjára bánik, hanem olybá 
tekinti, mint a kereskedőse^édet. S" ez 
azért van, mert a pincérnek van alkalma 
magát művelni, van ideje arra, hogy 
ismereteit bővítve, modora, föllépése, 
magatartása öntudatosabbá váljon. A 
vendég a pincér egy két szavából ki- 
érzi, hogy akinek parancsokat osztogat, 
nem durva munkás, de finomodott lelkű 
egyén. Bennünk, kik a társadalom leg
előkelőbb rétegeivel érintkezésbe jövünk, 
leginkább támad fel a vágy arra, hogy 
művelődjünk. S azt nem kell hangsú
lyoznunk, hogy nincs keservesebb dolog, 
mint vágyódni Tantalusz módjára a 
művelődésre s nem juthatni hozzá, mert 
nincs egy percnyi arra való időnk. Igaz, 
hogy a ránk jutó egy két órai pihenés 
helyett tanulni is lehetne, de sajnos azt 
a mi helyzetünkben az ezredik ha ugyan 
képes megtenni s az átlagot kell nézni, 
nem a kivételt s ettől eltekintve a pi
henés szükséges az életkedv fenntartá
sához. Már pedig, hogy a művelődés 
adja meg a létjogosultságot nemcsak a 
nemzeteknek, de egyes társadalmi réteg
nek is, azt a t. Ipartársulat előtt hang
súlyozni teljesen fölösleges. Ha mi pin
cérek művelődnénk, annak első sorban 
munkaadóink látják hasznát, s a társa
dalom fogja föltétien előnyét látni annak, 
ha belőlünk művelt, magas színvonalon 
álló iparosok válnak.

Ellenvetéskép föl lehetne talán hozni 
a munkaadók s a tisztességes munká
sok rémét: az anarchikus eszméknek a 
szabad idő alatti terjedését.

Erre az a feleletünk: mennél elnyo- 
moitabb és műveletlenebb egy nép
osztály, annál tévesebb s vészesebb esz
mék terjednek el benne a néposztá
lyoknak egymáshoz való erkölcsi s va
gyoni viszonyairól, mennél műveltebbek 
s szabadabbak az emberek, annál elé
gedettebbek, mert annál jobban ismerik 
a társadalom egyes tömegeinek egymás 
iránt való kötelezettségeit s azokat a 
módokat, melyekkel az éppen előfor

duló bajokon segíteni alig lehet jobban 
a nélkül, hogy önmagukon s embertár
saikon súlyos sebeket ne ejtsenek.

A budapesti pincérség munkaadóinak 
nem kell félteniük sem magukat, sem 
alkalmazottaikat az anarchikus eszmék
től. A jelenlegi szerencsés helyzet sze
rint a pincér és é v z  voltaképen 
munkatársak: mevp.ei i- bán mer’-- a 
dolga a főnüLieK, árnál icob he' ’ete 
van a pincérnek s viszi n*. azért a pin
cér sohr -em fog egyé ,re törekedni már 
önérdeke ! sem, csak arra, hogy gaz
dája üzlc •: virágozzék

De ner s.'.-hr, elfeledkeznünk a ta- 
noncokrui se. Már azoknál kell kez
deni a bajok orvoslását.

Elég sajnos — s ...t ismét a művelt
ség alacsony szintjének köszönhetjük 
— hogy a mi pályánkra akkor adják a 
szülők a gyermeket, „ha már semmire 
sem jó, mert tanulni nem akar". De 
ezt a bajt nem nehéz elháritanunk, csak 
az kell hozzá, hogy belássuk, miszerint 
a tanoncot nem szabad meghagynunk 
a maga hazulról hozott műveletlenség- 
ben, hanem aggódó gondosággal kell 
benne fölkelteni a jó és nemes iránti 
ösztönt és vágyat s alkalmat adni néki 
azt kifejlesztenie. Hála a nemeslelküek- 
nek, kik a pincértanonc iskolát létesí
tették, az alkalom meg van a tanonc 
művelődésére. Csak ideje nincs hozzá. 
A gyönge test, melyben a szellemi tevé
kenységek iránt igy sincs nagy haj
landóság, a legtöbb esetben képtelen. 
Mindennek a világon pihenésre van 
szüksége, hogy erőt gyűjtsön, annál 
inkább a gyermeknek. Szomorú tapasz
talataink vannak azonban afelől, hogy 
tanoncaink a rövid alváson kiviil nem 
pihenvén, testileg is, szellemileg is na
gyon hátra maradnak. Föltétlenül szük
ségesnek tartjuk a--M, hogy hetenként 
egy napon át ők s p- «njenek. Azonban 
minthogy tanor.. szfMei házuknál 
a legtöbb eseti .1 Jr.anya^ygoltaínak. 
kellő felügyeleti m nem eszesülnek, 
okvetlenül fonté iák látju’ hogy a fiuk 
a gazdájuknál .gyenek szó íson s ott 
a föpincér fel; elete alar: .jgyének, a 
kiknek kötelesség. ' i . jk a gyermek 
testi és szellemi jó;, .női való kifogás
talan gondoskodás, a melynek egyik fő 
tárgya legyen az arra va ló  figyelem, hogy 
a gyermek esténkint pontos időben ott
hon legyen s az éjjelt ne töltse házon 
kívül csatangolva, borravalóit elkorhely- 
kedve, sőt erkölcstelenségekre költve, 
amint azt most nem egy Ízben sajno
sán kell tapasztalnunk, amikor megesik, 
hogy a fiú nemi betegséget is szerez 
éjjeli csatangolásai közben.

Ha a fent hangsúlyozott és kért 
pihenés meg lesz adva, nem fogunk oly 
számos egyénnel találkozni a pincérség 
körében, akik a tulerőltetéstöl testileg 
és szellemileg teljesen kimerülve idő

előtt összeroskadnak s munkaképtele
nekké válnak. Kiváló tisztelettel

a Budapesti Pincér-egylet
elnöksége.

A fzikvizgyárak ellen. A „Budapesti 
Kocsmárosok Ipartársulata“ a városháza 
termében tartott értekezletből kifolyólag 
elhatározta, hogy a fővárosi kocsmá
rosok kihasználására kartelizált szikviz- 
gyárosok megtörésére részvénytársasági, 
illetve szövetkezeti alapon kebelbeni 
szikvizgyárat létesít. Mint értesülünk, 
ennek a vállalatnak legfőbb részesei a 
„Csil,!,g-forrás“ vállalat r. tulajdonosai 
lennének. — Ez a körülmény, tekin
tettel a kocsmárosok abbeli érdekére, 
hogy ezzel az őket kihasználó szikvi
zesektől akarnak szabadulni — külön 
figyelmet érdemel zz ipartársulat részé
ről, és pedig oly é-telemben, hogy a 
forrás vállalatosok nagyobb részvéte
lével alapítandó szikvizgyárral — ha 
nem is most, idővel — ugyancsak a 
fentiekhez hasonló célt szolgáltatnák. A 
szerintünk leghelyesebb eljárás ebben a 
dologban az volna, ha a „Budapesti 
Kocsmárosok Ipartársulata“ a saját maga, 
illetve tagjai erejére támaszkodva igye
keznék a kérdéses szikvizgyárat fölálli- 
tani, amelyhez sem millió, sem száz
ezrekre menő tőke nem szükségeltetik, 
mig a kivántató összeg fölöslegét bár
melyik bank készséggé1 nyújtaná. Ily 
körülmény ■ tellett leheti ■_ a szikvizgyar 
bármennyivel kiseb!' kiterjedésű, az 
mégis az Ipartársul?.' saját tulajdonát 
képezné. - Ha bármily szerény is az, 
amit magunkénak mondhatunk, mégis 
sokkal több az - mint a Rotschildck 
minden milliója.

A Ni! CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

Harth Nándor Károly.
A „Foga l '-“ 13. sz:izn4ból.

Fehértemplomban született s iskolai 
évei befejeztével, 1884—85-hen a pincér- 
tanoncságot ugyanottan, a Bécs váro
sához címzett vendéglő éttermében, 
Bokor János vendéglősségével kezdte 
meg. Mint ügyes és kitünően képzett 
fiatal pincér került el innen Zágrábba 
a Nemzeti kávéházba, hol rövidesen 
reggeli fizetőpincérré lett előléptetve. 
Itteni 2> 3 évi alkalmazása után hasonló 
minőségben a nagyszebeni „Möffert" 
nagy-kávéházba lépett be s miután 
teendőjét z hadseregben is elintézte, a 
békés-gyulai . Komló", azután a zimonyi 
„Orand“ majd a belgrádi „Szerb korona" 
fogadókban föpincéreskedett huzamos
ban innen jött 1893-ban ismét Nagy- 
saebenbe, hol a Haberman-féle kávé- 
habnak 1904-ig, vagyis 2 teljes észtén-
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deig volt főpincére, rnig ez időtől és 
nagy közbecsíilésben immár másfél éve 
az „Unicum“ kávéház főpincéri teen
dőit teljesíti.

Csepreghy Gyula.
Szakosztályunknak ez a hét várme

gyét és világrészt bejárt s igy a mi 
foglalkozásunkat illető perfekt művelt
ség és tapasztalatra szert tett tagja a

Csepreyhy Gyula Budapest, Őrient-szálloda

régi nemesi (és magyar pápista: refor
mátus) Csepreghy famillíából származik. 
Születni a 70-es éveknek és Budapest 
fővárosnak kellő közepén született; pá
lyafutását ugyancsak itt kezdte — a 
mágnás világnak akkor központját ké
pező Marschal „Angol Királynő" foga
dója éttermében, hol 8 és fél év után 
szobapincérré lépett elő. Innen ment ki 
Londonba, hol egy Crowford-Boome- 
head milliomos házi titkára lett, mely 
jól dottált állását azonban két év múlva 
a párisi Hotel Brigton majd a Rue 
Bergeri óriási „Hotel Bergera et maison 
Blanche‘‘-han való szobapincérséggel 
cserélte föl. U. itt később Il-od titkár, 
majd a had iránti kötelezettségtől Her
cegovinában katona-vitéz le tt; amikor 
pedig a honvédelmet az 1. osztályú 
számvevői altisztséggel befejezte, csa
ládot alapított és Budapesten a Ferenc 
József, a Rémi mulató, majd a Bodó és 
több hasonló előkelő üzletek föpincére 
lett. Jelenleg a főváros szivében lévő 
és jó ismerős „Orient" fogadó szoba
főnökségét intézi, mely bokros teen
dőket nyújtó állásában angol, francia- 
és német-nyelveket illető perfekt tudá
sánál a külföldi első utazó irodákkal is 
állandó összeköttetésben van. Minél
fogva főnöke méltán becsüli és nyu
godtan bizza rá honnem létében — a 
fogadói ügyek vezetését.

Gaál Gusztáv.
A Fogadó 14. számából.)

Születési helye a vasvármegyei kies 
fekvésű Kicléd község (1873.) mig 
tanoncsága 1886-ban a felsőeőri Moser 
uagyvendéglőben kezdődött, honnan 
pincérré avanzsálásával azonnal a túlsó 
országszéli Marosvásárhelyre, a Tran- 
sylvánia szállodába került éthordónak, 
boldogult és szakképzettségéről híres

Tinagl Lajos főpincér mellé. Innen 4-ik 
évre a sepsiszentgyörgyi Városi szállóba 
főpincérnek s ugyancsak hasonló mi
nőségbe került Besztercére a Magyar 
király szállodába, honnan szoba-főpin- 
cérnek az Újvidéki Mayer nagy szállo
dába került. A vérbeli vasmegyei Gaál 
Gusztávból azonban annyira jó erdélyi 
lett, hogy innen való huzamosb műkö
dése után újból Erdélybe tért vissza, 
ahol a Sáhling szálloda éttermének fő
pincéri állását nagy közmegelégedés és 
becsülés mellett immár 6-ik éve intézi.

Fischer József.
(A Fogadd 14. számából )

A besztercei Sahling fogadó kávé
ház főpincéri teendőit immár közel há
rom év óta intézi a régi gárdának e-en 
ugyancsak elsőrendű szakképzettségű 
tagja. Aki mint tanonc a 80-as évek 
másik felében Pozsonyban, Ott János 
éttermében kezdte a pincérséget, amelyet 
3 évi fölszabadulásával a régi Tótme
gyeri pályaudvar majd Budapesten a 
Déli vasút p.-udvari vendéglő 1. II. oszt. 
éttermeiben folytatott, mely utóbbi he
lyén fizetőpincér, majd a volt Tábory, az 
Andrássy-uti Jahn és a Petánovics pil- 
zeni éttermeknek volt fizető és főpin
cére. Miután hasonló minőségben több 
elsőrendű vidéki üzletben működött, 
Besztercére és fent jelzett üzletbe került. 
Szülőföldje a kies szép táju (és sok 
cukrot termelő) mosonmegyei Zurány 
község.

Krautvig Ferenc.
(A Fogadd 14. számából )

Baranya vármegye fővárosában, a 
híres Mecsek alatt született s pincéd 
pályafutását ugyancsak ott, a Mátyás 
király szállodában kezdte az első 90-es 
években, honnan 4 év múlva az ujdom- 
bovári vasúti vendéglő éttermébe majd 
Budapestre a Braun éttermekoe került. 
Miután hasonló nagyobb fővárosi és 
vidéki üzletekben, (közben fürdőkön) 
működött hosszabban, 900-ban a sze
gedi Stefánia kert főpincére lett, majd 
hasonló minőségben Belováron műkö
dött mindaddig, amig csak a katona
sághoz nem került, ahol különben a 
kitűnő szakképzettségéhez hasonló 3 
éves jeles vitézségét szakaszvezetői ob- 
sitja bizonyítja. A katonai évek után 
Krautvig szaktársunk Igló, majd Siklósra 
ment főpincérnek, mig ez időszerint 
Tolnán, a Fehérló fogadó üzletvezető - 
főpincérségét intézi; ahol egyszersmind 
és ugyancsak katonai pontossággal tesz 
eleget a Fogadó-1 illető és Tolnavár
megye és vidékére kiterjedő tudósitói 
stb. lapteendőknek is.

Farkas Béla.
Fiatal házas kartársunk ugyancsak 

az ifjabb generációból, bár szakképzett
ség tekintetében a meglettebb és jár
tasabbak közül való. Elsőrendű s első 
ismereteit is ily helyen és pedig

szülő megyéje székvárosa, Pozsony egyik 
első fogadója, a Palugyaiban nyerte, 
honnan felszabadulásakor a Magyar 
királyba, majd innét a 90-es évek ele
jével a fővárosi volt Nemzeti szállodába 
jött szobapincérnek, hol később éthordó 
lett. Ily minőségben töltött 3 és ‘.j 
évet a Metropol szállodában is, mig a 
központi szállodában való szobapincéres- 
kedése után a Lipótvárosi kaszinóba 
lépett be hosszabb időre, honnan mint 
főpincér a pozsonyi úri kaszinóba került. 
Közben 3 évadon keresztül az ótátra- 
füredi Matejka-féle vendéglőben éthor- 
dóskodott, mig ez idő szerint Pántol 
Márton főpincérnek hü segitő társa a 
fizetési teendőkben. Nemrégen, egész 
fiatalságában elérte azt, amit sok kar
társa csak jóval későbben — megháza
sodott ; s házaságával egy gyönyörű 
kis asszonyt, általa pedig az élet leg
szebb célját és boldogságát nyerte el.

Kimaradt közlemények. (Képeinkről.) 
Jelen Mi családunk rovatából térszüke 
miatt a következők maradtak ki :

Oláh Vince főpincér Elbogen „Hotel 
weisses Ross“ (Csehország).

OHh Vince fSpincér Elbogen.(Csehország)

Varga János (Fogadó 14. sz.) és 
Weber Márton (Fogadó 13. sz.)

Mizériák.
A szegedi vendéglősök közgyűlése.

Magyarország második fővárosában, 
Szegeden gyönyörű és a nagy magyar 
metropolis ipari hatóságát nagyban 
jellemző dolgok derültek napvilágra. 
Kiderült, hogy az italmérési engedé
lyek kiadása körül a lehető legzüllüt- 
tebb viszonyok uralkodnak, s hogy ital
méréshez ott és azok jutnak, akik az 
engedély megszerzésnek anyagi oldalát 
is értik. A mi iparunk erkölcsébe is 
mélyen vágó ezen mizériák, a szegedi 
vendéglősök ipartársulata jul. 21-én s 
csupán e tárgyban összehívott rend
kívüli közgyűlésen tárgyaltatott a követ
kező lefolyásban:

A szegedi vendéglősök ipartársulat- 
uak e tárgyban a Tisza szálló kistér-
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mében tartott rendkívüli közgyűlését 
Juránovits Ferenc elnök nyitotta meg s 
miután ismertette az italmérési enge
délyek botrányos ügyében indított moz
galom előzményeit, jelenlévőket az ész
lelt sérelmek előterjesztésére kérte föl.

Így Mattonossi Ferenc után, aki a 
rendőrség mulasztásai miatt tett jelen
tést, Schlesinger Márton állt elő, hogy ő 
üzletét más helyre akarta áthelyezni, de 
mindakét megnevezett utcából elutasí
totta a rendőrség. Két hét múlva ugyan
azon a helyeken mások kaptak enge
délyt. Továbbá a Kossuth Lajos-utca 
71. sz. alatt neki csak föltételes italm. 
engedélye volt, s mikor egy másik jog
ért folyamodott, figyelmeztette, ho i 
rendőrség nem fogja megadni. A., je 
lentősen pislogott és azt mondta, > 
nem félek én attól\ Meg is ka. 
jogot.

Ezután Barna András a magános asz- 
szonyoknak való engedélyezést kifogá
solta, majd Kószó István dr. társ. ügyész 
vádolta a rendőrséget, hogy Pesti Vil- 
mosnénak aTeréz-u. 10. sz. alatti italm. 
kérését megtagadta, de ugyanazon a 
helyen Lajos Jánosnénak két hét múlva 
megadta az engedelmet. Fölhozta még, 
hogy a főkapitány a szomszédok tilta
kozása ellenére engedélyezi az éjjeli 
mulatók megnyitását.

Lnsztig Lajos, majd pedig Kiirthy 
Ferdinánd tettek jelentős panaszokat, 
utóbbi az engedélyek korlátozása 
miatt, ezután nyilvánosságra jutott, 
hogy a római körúton egy mosóintézet
ben egyúttal „kávémérést is eszközöl
nek. A Tisza Lajos körúti Holtzer-féle 
házban 3 kocsma van. a Fekete sas 
épületetében szintén 3 italmérési enge
délyt adtak. A püspök-telek környékén 
12 kocsma van és Szeged-állomás mel
lett minden házban nyílnak az újabb 
italmérö helyek. Az éjjeli mulató helye
ken pedig a tilalom ellenére szeszes 
italokat mérnek.

Miután ismertették a beadványokat, 
igy a Kálvária-utcai lakosok azon pa
naszát is, hogy a Móra iskolával szem
ben bor mérés elmen bűn tanya van, s olt 
revolver nélkül nem tanácsos elhaladni, 
a panaszokat jegyzőkönyvbe iktatták 
és elküldték Lázár György dr. polgár- 
mesterhez, gyors orvoslást kérve tőle.

P É N T E K I TALÁLKOZÓK.
A „Budapesti Kocsmárosok Ipartársu- 

latau tagjai közelebbi ozsonna-össze- 
jöveteleikct a következő sorrendben 
tartják:

Augusztus 4-én: Roth Manó vendég
lőjében, IX., Soroksári-utca 70.

Augusztus 11-én: Doktor László ven
déglőjében, Vili., Tavaszmező-utca 7.

Augusztus 18-án: Lakatos Gyula ven
déglőjében, VII., Wesselényi-utca 17.

Augusztus 25-én: Ladányi Ottó ven
déglőjében, VI., Hermina-ut 51.

Lapunk közönségéhez!
Az év második negyede elmúltával 

tiszteleltel kérjük azon előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt és erre nézve 
múlt és jelen lapjainkban utalvány* 
mellékeltünk, hogy előfizetéseiket ::: - 
előbb megújítani kegyeskedjenek. Ami 
tenni annál inkább is kérünk, mert la
punkat továbbra csakis a nemesedékcs 
előfizetőinknek küldjük.

Lapunk tisztelt közönségéhez egyút
tal ama kérelmet intézzük, hogy a 
Fogadó-1, amely a mi osztályunk érzése 
és gondolatának leghiiebb kifejezője, 
ajánlják minden a mi szakiparunkhoz 
tartozó jóindulatába és pártogásába, s 

;nt érdekeink és céljaink legmegfele- 
sajtóeszközét, terjesszék el min- 

*.nütt. A mi szakosztályunk tekintélye 
emelése és dicsérete az a körülmény, 
hogy a saját szaksajtója hivatását min
den anyagi gond és nehézségtől menten 
és függetlenül teljesítheti.

A Fogadó előfizetési feltételei: egy 
évre 12 kor., félévre ökör. és negyed
évre 3 korona.

Hazafias és kartársi tisztelettel a 
Fogadó

szerkesztősege és kiadóhivatala 
Budapest, Kerepesi-ut 13.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Vendéglői szakácskönyv „Étel- és Ét- 
lapisme" a Fogadó Albumá-\al kapcso
latban, megrendelhető a Fogadó kiadó- 
hivatalában. Aki az Almanadi árát (elő
fizetőnek 2 k 50, nemelöfiz. 3 korona) 
előzetesen beküldi, az értékes könyvet 
portómentesen kapja.

Hymen. Kalótzy István, a szombat- 
helyi vasúti vendéglő III. oszt. étter
mének főpincére eljegyezte Borsody 
Margit kisasszonyt, Borsody László sop- 
ronmegyei lócsi nagyvendéglős bájos 
leányát.

Licitáció. Budapest fővárosnak egy 
tele pince — vagy 3000 hektoliter — 
bora van, amit a napokban licitáción 
akart eladni. Hogy az egészet és töké
letesen eladja, bizton hitte, mert még 
csak ki se doboltatta a — licitációt. Am, 
az árverésen csak vagy 200 hektó 
értékesült a többi pedig megmaradt ; 
amit aztán vagy maga fog meginni, 
vagy újra megpróbál ellicitálni a fő
város, ez a — rósz kocsmáros 

Itthon és másutt. Egy csehországi 
fürdőn a Karlsbad szomszédságában 
levő Elbogen első fogadójában, a Hotel 
Veisses Ross-ban működő Oláh Vince 
fiatal főpincér irja szerkesztőségünknek 
az alábbi levelet, amelyből a mi honi 
üzletviszonyainkra is érdekes következ
tetéseket menthetünk. Oláh Vince le
velét teljes közlésbi n itt adjuk:

Az itteni viszonyok nagyon különböznek 
az otthoniaktól. Az itteni nép nem oly gőgös, 
mint a mi magyar vendég-közönségünk. Mind

azonáltal, ha itt egy-egy magyar vendéggel 
találkozunk, nagyon megörülnek a hallott ma
gyar szónak. Itt különben már számtalan ma
gyar mágnás megfordult; itt járt Gtiich Fri
gyes is és vele egy másik budapesti fogadó-tu- 
l.' iu " s vendéglőnkkel nagyon meg voltak 
elégedve. A pincér-viszonyokat azonban ná
la n'.; rossznak lehet mondani; egyrészt azért, 
mert a pincérnek soha sincsen kimenője, leg- 
f"lebb ha esik, akkor kap pár órai szabad 
id* A kereset kielégítő: naponta 3 350 kr. 
Fizetés 15 frt s  lakás mindenütt a házban 
van. A konyha tisztára francia. A szakács 
pláne, egy szót sem tud másképen, csak fran
ciául. A  szomszéd Karlsbadon az állapotok 
még rosszabbak ránk nézve. Karlsbad kör
nyéke ugyanis alig áll niás népből, mint pin
cér, portás és pincérlyányból. tíz utóbbiból 
van vagy 1500. .Minélfogva a kiszolgálat kri
tikán aluli rósz ez okból nekünk is nehéz 
valamely jobb helyre bejutni Azonban a ma
gyarok istene segíti a magyart: van itt ingye
nes magyar helyszerző, aki legelső sorbar is 
minket vesz pártfogásba: ennek sok magyar 
pincér köszönheti állását. Én, egyel sin: 
jövőre Londonba megyek, az angol n • le 
megtanulása miatt és onnan Franciaországba : 
ha ezt a két nyelvet beszélem jól, jövök csak 
meg szeretett hazámba, szép Magyarországba.
A t. szerkesztő urnák maradtam szívélyes 
honfiúi és kartársi tisztelettel Oláh Vinci'.

Nincsen kaviár. Orosz tudniillik. Mert
hogy ennek is vége — egyelőre. Épp, 
mint a muszka háború >zeren:séjcnek. 
Aminek ugyan előbbivel semmi kap
csolódása sincsen; — hegy az orosz 
halászok nem tudtak elegendő halikrát 
halászni a Volga és a Káspi-tengerben 
— arról a japánok nem tehetnek. Rossz 
volt az idei és a tavalyi szezon. S ennek 
mi (bár ugyan részvéttel . . .)csak örül
hetünk és pedig azért, mert most már 
nemcsak Magyarország, hanem a muszka 
birodalom is a magyar orsovai-kaviárt 
fogja fogyasztani.

A pihenő vicinális. A Kiscell és Alsó- 
lendva között közlekedő és útjában 
Zalaegerszeget is érinti vic nális, sok 
helven megáll és ekkor jó s< káig meg
megpihen. A 3—4 kilométeres stáció 
közöket megutazó, szegény kis masina, 
most legújabban egy olyan helyen, 
ahol se Ilire se hamva nincsen állomás
nak, az égerszög alatti Baross-ligetnél 
is gyakori pihenéseket tart. amelynek 
okául az szolgál, hogy a vasúti sin mel
lett, (néha egy bokorban,) hol egy szűr 
vagy bunda, hol pedig egy életét meg
unó embert formázó ruha-holmi hever. 
A vicinális ilyenkor füttyent és megáll, 
a közönség pedig kiszáll és a hüs bok
rok mellett találgatja a fura csomag 
okát és titkát. Közben előbukkan egy 
kurtakalbászos (szalvaládés), süteményes 
és borfröcscsös polgár, aki, miután 
iiditőportékáját jól eladta, a magát szé
pen kipihent kis masina vidám fütyü
léssel jobbra s amaz, t. i. a kurtakalbá
szos ember — balra megyen. Mindazt 
pedig máig se tudja senki, hogy e nagy 
gazdasági célokat szolgáló vasutat fül
tartoztató csomagoknak oly gyakori in
tézője — vájjon ki is lehet ?

Művész-gyerekek. Ez az itt regisztrált 
eset is csak azt bizonyítja, amit a Fo
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gadó hoz föl gyakran egyes témák kap
csán, hogy t. i. semmiféle ág sem al
kalmas annyira a müvészetiesség (és 
müvésztehetségek) kifejlesztésére, mint 
a mi vendéglős-ipari szakmánk. Aminek 
ugyan nem mi. hanem azon ismert 
vendéglős és pincér alakjaink élő szó
szólói, akik amellett, hogy perfekt szak
emberek. a jog- és törvény-tudomá
nyokban, a költészet, festészet, rajz és 
többi művészeti téren is jártasak. Mi, 
épen azért csöppet sem csodálkozunk, 
hogy a kolozsvári Pannónia fogadós, 
Feszi Józsefnek III. és IV. gimnazista 
fiai (József és Géza) máris kész mű
vészek. És pedig ugyanazon egy irány
ban : fest, rajzol és ir mind a kettő. A 
Pannónia éttermének, a lépcsőház és 
emeleti folyosók gyönyörű freskóit és 
egyik-másik elragadóan szép tájképét 
mind ez a két művész-gyerek festette, 
rajzolta. Emellett, különösen ifj. Fészl 
József, novellákat és elbeszéléseket ir, 
mindkettő pedig úgy halad a magas 
művészet utján, mint haladt annak ide
jén Szikszay Ferenc vendéglős hason
nevű festő fia, ki régi idő óta mint 
elismert festőművész él Parisban és 
aratja a babérokat . . . Ezekből a babé
rokból a mi számunkra is jut, mert 
hiszen azokat a mi művész-gyerekeink 
aratják . . .

Szalonnát kutyára bízni épen annyi, 
mint mikor Letli Lajos cselédszerző- 
iparos és pincér-ügynök a fővárosi ta
nácshoz azon kérelmével fordul, hogy 
a vendéglős-ipar presztízse szempont
jából ne kelljen a vidéki fogadós és 
vendéglősöknek annyiszor erkölcsi meg
bízhatóságukat rendőrhatósági bizonyít
vánnyal igazolni (ha t. i. ő nála hely
szereztetnek), mert — a leánykereske
désre irányuló ezen intézkedés sértő
a vendéglős-osztályra...........  Miután
pedig ez a dolog nem áll igy, de ha 
így álna is, Leth cselédügynök fogadat- 
lan prókátorságára épen nincs semmi 
szükség sem és pedig azért, mert ku
tyára hajat bízni, a világon senki sem 
szokott.

Szerencsétlenül járt pincér. Weinber- 
ger Gusztáv, ki mint föpincér Trencsén- 
ben, őzv. Scheidler Pálné vendéglőjében 
volt alkalmazásban, múlt hó 30-án 
fürödni ment a Vágba, honnan aztán 
vissza sem tért. Az örvényes folyóban 
nyomtalanul eltűnt főpincért a m. 7-én 
halászták ki Kosztolna falunál s más
nap temették el Trencsénben. A szinte 
fölismerhetlenné vált szerencsétlen kar
társ koporsójára az Erzsébet fogadó 
pincér-kara részéről Stolársik A. János 
fő- és Kláfszky István szobafőpincér egy 
díszes koszorút helyeztek.

Ki akar kocsmárosné lenni? A múlt 
hó utolján egy bécsi kocsmáros és pedig 
Teuchtl János honfitársunk levelet inté
zett a zirci főszolgabiróságnak, amely 
soraiban arra kérte a tisztölt hivatalt,
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hogy kegyeskedjen számára egy jó 
magyar menyecskét szerezni, annál in
kább is, mert magyar létére csak 
magyar asszonyt óhajt tisztelni — oldal
bordájaként. A főszolgabiróság pedig, 
miután a furcsa levélügyre egy nagyot 
nézett, azt irta „correspodencián" Teuchtl 
kocsmáros kollegának, hogy ezzel a 
kívánságával forduljon inkább vala
melyik bpesti kocsmáros szakújsághoz.
— Így került a mi kiadóhivatalunkhoz 
ez a házasság-ügy és pedig a köveikező 
szószerinti levélben:

„Tisztölt hivatal! Becsüs soraimmal illendő
képpen és alázattal megköveleír, legyen hoz
zám olyan szives hajlandósággal és rekommen- 
dáljon nékem egy takaros magyar fehérnépet, 
amelyet én állandóan feleségül alkalmaznék a 
tulajdonomat képező helybeli kocsmában, aki 
egy jóforgalmu hasznos üzlet, ahova egy derék 
asszony köllenék. hogy az elért forgalmat és 
fogyasztást a kívánatos családi élet boldog
sága is fűszerezné, mert itt Becsben nagyon 
drágába kerül a böcsületes házasság és még
sem kaphat az ember szive szerint való ügyes 
fehérnépet Az asszony lehet 30 éves, formás, 
kívánatos, kevés beszédű, nem házsártos- Az 
nem volna baj, ha egy kis pénzt is hozna a 
házhoz, mert hát — az is jó  volna “

Mielőtt leveles válaszunkat elkülde
nénk Teuchtl János, bécsi kocsmáros 
honfitársunknak, azt a kérdést intézzük 
érdekelt olvasóközönségünkhöz, hogy
— ki akar bécsi kocsmárosné lenni?

„Luftos" fogadó. A zalaegerszegi régi
Korona,Domokos Ignác kedvelt fogadója, 
közelebb nagy és teljes uj átalakuláson 
megy keresztül. A háztulajdonos, az 
izr. hitközség ugyanis tetemes összeg
gel járult hozzá a fogadó renovációjá- 
hoz, minélfogva a Korona nemcsak ét- 
és többi termeiben, de szoba és egyéb 
helyiségeiben is fényesen, megnagyob
bodva fogadja nemsokára nagy kiter
jedésű vendégközönségét. .  . Ezen eset
tel pedig az egerszegi lelkes magyar 
szellemű „Magyar Paizs“-nak egy általa 
is nagyon bajos kérdése, hogy t. i. az 
ottani másik — a „Bárány“-szálló a 
modern vendéglői igényeknek és a ven
déglői luftolásnak esküdt ellensége, 
ugyancsak egyszerre meg lesz oldva.
— Mivelhogy az előkelő rendszerben 
igazitott „KoronaMogadónál azok a 
téli „gémberedés" és nyári „fagyás" 
következményes esetei, mikéntien amott
— sose fognak bekövetkezni.

Császárzsemlye . . .  A „Temesvári Hirlap“
közölte ezt a kedves apróságot egy Temes
vári német (de jó magyart vendéglősről, akire 
egy potrohos bácsi — nagyon rácsöngetett:

— Kérek egy császárzsemlyét és fizetnénk 
egyúttal.

A kocsmáros elsápadt meg nekivörösödötf:
— Mit monc? — Sászár semléd . .  . Sászár 

semléd aztat nincs. Iten királ semlédet van. 
Nix sászárt. Eztet egy madar ventéglüd.

S haragosan kiáltott a fizetőpincér felé:
— Jani peim Fenszta cáln! . . .
I. Jakab számi i. Ez az I. Jakab Lé- 

baudy, vagyis a Szaharai császár őfel
sége, aki nem rég egy trieszti fogadó
ban lakott több ideig; amit egyszerre 
és olyképen akart megszakítani, hogy a 
szép summát kitevő számlájából egy
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petákot sem volt hajlandó kiegyenlíteni. 
A trieszti fogadós szaktárs, emiatt ugyan 
nem esett kétségbe, hanem egyszeuien 
lefoglaltatta a bagázsiát, amelyhez 1. 
Lebaudynéőnagysága bőröndjei is hozzá- 
tartozódtak. Őfelsége azonban az érlc- 
kcs podgyászt — több diplomáciai jegy
zék váltás és pörügy után — kiváltotta, 
nemsokára pedig „Lebaudy" nevét Wood 
Henry-xt magyarosította illetve — vál
toztatta.

Fürdőn, nyaralón.
Csoport képek.

A mi szakfoglalkozóink sokszor ugyan
csak a semmire teszik föl egy nagyobb 
részét annak, amivel rendelkeznek. így 
nyáridőben például három vagy harmad
fél nyári hónap szeszélyére bízzák 
maguk és vagyonukat, amelynek sorsa 
ugyanis csak akkor van biztosítva, ha 
derült, szép idő van. Ám, ha szelek és 
esős napok járják, akkor biz' szent 
Dávid elhegedülte a mi nótánkat.

De hát nem mindig van ez igy; a 
legtöbbjének szokott sikerülni a szezon, 
t. i. ugy-ahogy: némelyik megkeres
1—2 ezer forintot, némelyik 3—4 száz 
koronát. Vannak azután, vendéglőseink 
közt, olyanok is, akiknek az áldott nyári 
napok egész évre valójukat behozzák. 
Mint pl. Kernáts Jánosnak, a Szent 
László (Püspök) fürdő érdemes bérlö- 
és vendéglő-tulajdonosának, aki e nem 
kis gonddal járó foglalkozást; ép mint 
Cservenyi Vince, a siófoki Fogas nagy
fogadó tulajdonosa, csak nyáron űzik. 
télen pedig pihenik a nyári fáradalmakat.

Molnár Sándornál, az Orient szálló 
ismert tulajdonosánál már másként áll 
ez ügy: ő télen és nyáron is dupla 
fogadós. Igaz, hogy nyári fogadósságát 
megkellemesitik az ő vendéglős-kollegái 
akik közül többen, mint Szüls Lajos 
Deák-téri vendéglős (Balika Gy. társa) 
is, Síoosz-fürdöt választják nyaralási 
helyül.

Hasonló a dolga Pósch Károlynak, a 
szombathelyi Hungária tulajdonosának 
is, aki nyáron rendesen Gyula öcscsét 
és társát hagyja Szombathelyen, mig ő 
felköltözködik szép családostul a tárcsái 
Kurszalonba, nagy megelégedésére az 
ottani fürdőközönséget képező hölgy
publikumnak (akik közül az idén vagy 
kétszázan maradtak le a fürdő túlzsú
foltsága miatt.) Minélfogva pihenésre is 
annyira kevés az idő, hogy az itteni 
csoportképfelvételét is csak úgy eszkö
zölhette, hogy ahol rendes napkuráját 
tartja, oda gyüjté egybe családját és 
pincérségét. Flór Győző, a Fogadó 
szerkesztője „tévedésből" épp akkor ke
rült Tárcsára (férfivendég itt a fürdőkö
zönség részéről —tévedésnek tekintetik) 
első útifáradalmait a Mi családunk e 
kellemetes körében pihente ki.

A Fogadó múlt számában közölt 
csoportképen feltűnő Magassy Árpád
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föpincér és neje, Tergulina Antal, 
Zucker Miksa, Korodi Sándor, Szaksz 
Mihály, Baloska Ferenc és Huszár 
Gy.-ből álló pincéri karát szintén a déli 
üzlet utáni pihenő órák élvezése köz
ben szerezték a sikerült s szép emlékül 
maradandó csoportképet. — Jöhet közbe 
esemény, mely a jó időhöz fűzött min
den jóreménységeket romhalomba dönti, 
amikor aztán mi sem marad meg. mint 
a* emlék. Az emlék mindig emlék 
marad . . .

KÖZROVAS
A „Fogadó'* panaszkönyve.

A kelebóláló foglaló.
Egy föpincér kartársunk írja ezeket a 

sorokat.
Amit Csuka <£ Weiman és Puhákról 

közölt a Fogadó, az kérem, fülemile 
ahoz, amit velem Bokor, szegedi ügy
nök miveit a következőleg: Ez év 
márciusában egy Anisztól (S.-A lljhely) 
jött levelező-lapot mutatott Bokor ügy-

' * V  1........
f e r A c a i t sUnt-/érje, bulu’,1 „*

S r S :

S S S j S r ' a í

komoly foiiiitlosa. 

Oyoovh-./vou.Wo-i;

neje közt gertha Gyula, és petkoviis G yula foplalják el.

tulajdonába vett Magyar király szállo
dát egy a mai kor igényei szerinti elő
kel" nagy fogadóvá alakítja át. A nagy
szabású szállodának az a része, amelyet 
eddig éves lakók foglaltak el, szintén 
egv nagyszabású kávéházzá fog átala
kulni, mig a kert helyiségben emelendő 
egy gyönyörű éttermi-pavillon fog tanús
kodni a kiváló üzletember vállalkozó 
szelleméről. A fényes és Orsóvá diszét. 
emelő fogadó teljes elkészülése és iinne- 
pies megnyitása e hó közepe táján lesz.

Uj káveház. Lauko Pál. a fővárosi 
„EIite“-kávéháznak volt régi társgazdája, 
az Arena-ut és a Csömöri-ut sarkán, 
egy a mai finom ízlés és igényeknek 
megfelelő nagyszabású kávéházat ren
dezett be. Az elegáns nagy üzlet ün
nepélyes megnyitása augusztus 1-én, 
a mai napon van.

Uj fogadó. Leuthner Mihály, a hír
neves gyógyvizű Hévíz fürdő* nagyven
déglőjének régi jőnevii gazdája és ismert 
nevű szakiársunk, Keszthelyen, a Kos
suth Lajos utcában és a vasúti állo
máshoz közel egy a mai kor finom 
ízlésének megfelelő szállodát építtet és 
rendez be. A terjedelmében és forgal
mában mindjobban haladó szép bala- 
tonmeliéki város ezen újabb fogadója 
október elején nyillik meg.

Üzletathelyezés. Lukacs Ignác, ismert 
fővárosi vendéglős szaktársunk, a 
Lónyay-utcában lévő és a 80-as évek 
elején alapított üzletet a szembeni

Konyhaművészet
Cinhober F.-töI.

Hideg sör-leves.
1 liter sört 25 kocka cukorral 1 da

rabka fahéjjal és 1 szeletke citrom hé
jával fölforralunk, aztán jól összekavart 
8 tojás sárgája és 1 .. liter tejszínbe a 
forralt sört lassanként belehabarjuk, 
majd átszűrjük és jól lehűtve feladjuk.

Filets de veau ti la Cursalon.
A borju-filetseket lesütjük, fél hol

landi mártással maskiruzzuk, amelybe 
előbb metélt fond articsókát keverünk.

Napokon szelet.
Csokoládé torta masszából ujjnyi vas

tagságú lapot sütünk, felét csokoládé
val áthúzva gorombára vágott pisch- 
táciával behintjük, azután a két lapot 
málnafagylalttal összetöltve jégre tesz- 
szük, s tálalásnál tetszésszerinti nagy
ságúra felszelve feladjuk.

Oenf ú la Parlament. 
iTojás étel.)

2 darab oeuf pociiét, 2 darab marha
nyelv soufléra helyezünk, az egyiket 
piros medicis mártással, a másikat luc- 
culus mártással leöntve föladjuk.

tlök, hogy az ungvári Korona szállo
dába : 400 korona óvadékkal szoba
pincér kell. Honora — 50 korona. 
Melynek „felét4* és 100 kor. foglalót sür- 
gönyileg adott föl Amsz-nak, de mert 
Amrísz címre (s valószínűleg nem téve
désből) adta föl, csak én voltam más
nap Ujhelyen, mig a 125 kor. vissza, 
Bokor-hoz ment. Az üzletből igy semmi 
sem lett, ami ugyan hagyján, de a fog
lalóul adott pénzemből 100 koronát 
szintén csak 15—20 levél, sürgöny és 
ügyvédi beavatkozás utján kaptam nagy 
sokára meg; a honorául tartott 50 ko
ronát pedig még most sem. Minélfogva 
ügyvédem sikkasztás miatt jelentette 
föl újból a második fővárosnak ezt a 
nagy csalafinta ügynökét, akinél hogy 
a főpincéri honorák és foglalók miként 
kelebólálnak el, példa rá ez — ez az 
én esetem, és talán még — több ha
sonló eset is.

Gyertyánliget-fürdő. Máté Zsigmond 
föpincér.

ÜZLETI HÍREINK.

„Akik" lapjukat bármi okból rendes 
időben nem kapják, — kérjük egy leve
lezőlapon értesíteni kiadóhivatalunkat.

Rémi fogadó — Orsován. Rémi Ró
bert Antal, előnyösen ismert fővárosi 
szállodás, Orsován a múlt hóban saját

Csillag-utca és Lónyay-utca sarkára 
helyezte át.

káveház megnyi'ás Szombathelyen 
az ,.EIite“-kávébázat. melynek megvé
telét múlt számunkban említettük 
Balassa Mihály szaktársunk teljesen 
újjá fogja renováltatni és berendezni. 
A nagyszabású berendezkedés hosszabb 
munkálatai miatt a kávéház egy ideig 
zárva lesz s csak szeplemocr hóban 
fogja azt előkelő díszében megnyitni 
uj, áldozatkész tulajdonosa.

A „Vörösüisznó" fogado. Fábián F.lek fővárosi 
és igen előnyösen ismert István-uti ven
déglős, a budai sós-fiirdö melletti Kultvak- 
fd c  nyaralóban egy kényelmesen berendezett 
fogadót és vendéglőt nyitott — „Vörösdisznó- 
címen. A „Vörösdisznó4* joviális gazdája ez 
eseményt a m. hó közepén adta a n. é. kö
zönség tudtára, kapcsolatban azt is, hogy a 
sósfürdötöl 3. a budafoki vámtól 4 és a sárbo
gárdi úttól 5 percre lévő Kulyiák-nyaraló 
„Vürösdisznó“-vendéglóben naponta pompás 
halászlé, turóscsusza és a premontrei-rendek 
által termelt legjobb borok kaphatók.

A jo üzletember. Azt a mondást, hogy 
nincs rossz üzlet, csak rossz üzletember, 
— legjobban a Tr.-Teplici Gyógy ház 
(Eurszalon) éttermei és kávéházára al
kalmazhatjuk, melynek üzletvezető ven
déglőssé — az ottani Teplic fogadó 
derék vendéglősének ugyancsak kitűnő 
szakavatottságu fivére, Ehn János. Az 
előbbi években nagyon elhagyatott s 
most aránylag a legjobb forgalmat esz
közlő üzlet vezérének hasonló elsőren- 
düek a munkaerői is, akik közül szór-
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gosság és. pontosság tekintetében a kis 
gazdasszony: Ehn Poldika válik ki 
leges-legjobban. Így teljesiti fontos teen
dőjét Radnyáncu Kornél főpincér, vala
mint lapunk szorgalmas szakács dol
gozótársa: Cinhober Ferenc főszakács, 
akiknek működését nemcsak a vendég- 
közönség, de elsősorban maga a fő — 
Ehn János szaktársunk ismeri el. Amely 
körülmény ugyancsak a Gyógyház (Kur- 
szalon) vezetője és egyetemben a Teplic 
fogadó derék vendéglőse jő üzletember
ségét dicséri.

Teleki kávóház. Faragó Nagy Sán
dor, a Bátori kávéháznak hosszú 
ideig volt intelligens főpincére, a Kere- 
pesi-ut 55. szám alatti Vurglits-ven- 
déglő épületben egy a mai előkelő kávé
házak színvonalán álló nagyszabású 
kávéházat rendez be, melynek megnyi
tását f. hó 15-én tervezi. Fenti című 
kávéház, ama körülménynél, hogy azon 
a környéken hasonló modern kávéház 
nem létezik, igen szép jövőnek néz 
elébe, s igy Faragó Nagy szakiársunk 
vállalata ugyancsak szerencsés vállal
kozásnak nevezhető. Hogy az is legyen, 
tiszta szívből kívánjuk.

Szegődéi a Haggenmacher vendéglőt 
eddigi tulajdonosa: Horváth János eladta 
Rosner Sándor kávémérés-tulajdonos és 
az Európa kávéház főpincérének.

Lakatos Gyula, a fővárosi Sándor- 
tér és Rock Szilád-utca sarkán lebon
tott épületben volt vendéglőnek rövide
sen ismertté vált gazdája, a Wesselényi- 
utca 17. sz. a. a „Budapesti Cipészek 
Ipartcstülete" uj házában levő vendég
lőt bérelte ki. Lakatos szaktársunk uj 
vendéglőjét, amelynek jó menetét pom
pás balatonmelléki borai és jó magyar 
konyhája fogják biztosítani, a mai napon 
nyitotta meg.

Segesvárt a Zrínyi szállodát Miklós 
István, eddigi tulajdonostól Kádár Béla 
julius 1-én vette át. Az ismert fogadó 
jó nevét termelőktől vett jó borai és 
magyar konyhájával igyekszik föntar- 
tani.

Knappé János kávóháza. A fővárosi 
„Elité" közkedvelt gazdája, Knappé Já
nos, mint múltkor jeleztük, a rövidesen 
ugyancsak alapos lendületbe hozott ezen 
üzletét eladta, de az eladást még egé
szen le sem bonyolította, már is vett 
egy másik kávéházat. Uj üzlete az An- 
drássy-uton az Operával szemben levő 
„Budapest“-kávéház lesz, amely dacára 
a legjobb helyen való fekvése és nagy
szerű lokalitásának, az utóbbi években' 
valósággal kongott az ürességtől. Hogy 
Knappé szaktársunk az elhanyagolt üz
letből a legjobb kávéházak egyikét fogja 
megteremteni, arról mindenki meg van 
győződve, de leginkább mi, akik az ő 
kiváló szaktehetségét ugyancsak ösmer- 
jiik. A „Budapest“-kávéház most zárva 
van s a leeresztett redőnyök mögött 
nagyban folynak az átalakítási munká

latok, amelyek szeptember 1-ig a régi 
Budapest- et az Andrássy-ut legdíszesebb 
kávéházává fogják átvarázsolni. — 
Knappé János tehát uj díszben és uj 
— „Lyon" címen — fogja megnyit- 
tani fényes üzletét, ahová sok jó 
ösmerősén kívül elkíséri Csóka Józsi 
is, a népszerű és az ö hűséges prímása. 
Törekvő szaktársunk uj vállalatához 
eleve is kívánunk sok szerencsét!

Uj fogadós. Portschy Tóbiás, a szom
bathelyi Nagysörház-vendéglő közismert 
vendéglőse,ugyanott az állomással szem
ben levő Strobl-féle Oroszlán-szállodát 
november 1-én fogja átvenni. Portschy 
szaktársunk olcsó és kényelmes szállo
dája, vendéglője — ismert jó konyhája 
miatt — az állomás-környék egyik jobb 
vendéglőjét fogja képezni. Kívánunk sok 
szerencsét.

Versecen, a Coffmann-féle sörházi 
nagyvendéglőt Matkovits Károly, a ver
sed kaszinó nyilvános éttermének huza- 
mosb időn át volt főpincére vette át. 
Uj vendéglős szaktársunknak kívánunk 
sok szerencsét.

„Mentőn'*. Ezen a címen, mint elő
zőleg irtuk, ma nyilt meg Schauer Vik
tor Frigyes szaktársunk fényes kávéháza, 
amelynek költséges munkálatai az éjjel 
fejeződtek be véglegesen. A valódi mű
vészettel dekorált szép kávéházát a szépre 
kiváncsiak publikuma is nagy sereggel 
keresi föl.

Fürdő-fejlődés. Herkulesfürdőn a m. 
földmivelési kormány egy nagy vendég
lőt és fogadót (bérház) óhajt emelni, 
amelyre vonatkozóan már az építési 
árlejtést is kihirdette. Az építendő s a 
hazai fürdőknek egyik leendő legna
gyobb vendéglője a jövő évad elején 
fog megnyílni.

Kiránduló - csárda — Budapesten.
Habetler Lajos, ismert főpincér, aki 
szaktudását külföldön is hosszabb ideig 
gyarapította, Budapesten, a VIII. kér., 
Magdolna-utca 20. sz. alatti Agulár- 
féle házban csinos vendéglőt rendezett 
be, amelyet „Magyar csárda" címen a 
m. hóban nyitott meg. A csárda konyhai 
részét nővére, akit kitűnő főztjéről a 
szombathelyi Szabária és a bécsi Hotel 
Bristolban is előnyösen ismernek — ve
zeti. A Magdolna-utcai Habetler „Magyar 
Csárdát" nemcsak a VIII—IX. kerület
ből, hanem a belváros, sőt a budai rész
ről is igen számosán keresik föl.

Vendéglő átvétel. Tüskés Pál, fiatal 
törekvő vendéglős a jutási nagy ven
déglőt f. é. szeptember 1-én veszi át.

Livaióny nagyvendéalő?e. BózsaJózsef, 
előnyösen ismert főpincér szaktársunk 
s a fővárosi fakereskedők klubjának is 
hosszabban volt népszerű vendéglőse, 
Erdélyben, a kies vidékű Livazény nagy 
vendéglőjét vette át e hó elejével. Bózsa 
szaktársunknak, de különösen a liva- 
zényieknek gratulálunk vérbeli szak
vendéglősük miatt.

Kis „Fóliák" Sándor. Ahogy az általa 
alaposan megalapított „Hazám" kávéhá
zat eladta, elköltözött Budára s annak 
kies táján, a rózsadombon építtetett 
egy csinos villát, melynek kertéiben 
eddigelé rózsa ültetéssel foglalkozott. 
Mi előre tudtuk, hogy az izgő-mozgó 
és a  valódi üzletembernek született 
Pollák szaktársunkat ez a  nyugalmas és 
szép poétikus foglalkozás nem sokáig 
fogja nyugtatni, ami ugyancsak hamar 
és azzal vált be, hogy minden előzetes 
kombináció nélkül megvette a Fogadó 
közel szomszédságában lévő „Elité" 
kávéházat, a Kerepesi-ut legnagyobb 
ily üzletét. A kis Pollák név tehát 
újra forgalomba jön és megforgalma- 
sitja állandóan az eddig is nagy üzle
teket eszközlö „Elit“-ét, amelyet egyéb
ként e hó 12-én vesz át saját tulajdo
nába és kezelésébe. Újból kávéssá lett 
szaktársunkat szívesen üdvözöljük !

F ü rd ö l  hírek. Sz.-László (püspök) fürdő 
gyógyház éttermében Magassy Árpád föpincér 
mellett Tergulica Antal etlapirói, Zuker Miksa 
és Korodi Sándor mint éthordók működnek. 
A Fétix-fürdő gyógyház éttermében Somhegyi 
Dezső föp. mellett Rádlcr János fizetöp., Po- 
rédos László étlapiró, Görög Mihály és Krausz 
Sándor mint éthordók működnek. U. i. a Viktor 
szálló szobafőpincéri állását a több éveken át 
működő Popovics János és a fürdő gondnoki 
állását Kúcy Szilárd töltik be. Badacsony
ban a Hableányban Kousz Antal föpincér mel
lett Godavszky György éthordói állást nyert. 
— Trencsénteplicen a Gyógyház- iCursalon-) 
kávéház főpincéri állását Zukasz Henrik tölti 
be. U. i. a Teplic-szállóban Petrás Márton, 
Horváth József, Köszeghy Imre és Dornics 
Rezső éthordók és Kuruc Endre kávéh. segédp. 
működnek A Gyógyház-vendéglőben még 
Biiky István, Kiszel József, Flandorfer János 
és Feucreiszcn Miksa, inig a Wild-étteremben 
Balogh György föp. mellett: Brunner Károly, 
Müller Ferenc, Bányász István, Scherhák József 
és Kotrosits Mihály vannak alkalmazásban.

- Siófokon a Telepi-vendéglő főpincérségét 
Zurtl Lipót és Lajos intézik. Zsifkovits György 
(levelezőnk) és Szerm i Schwach József szoba
főpincéri és Gomba Gyula kávéházi f.-pincéri 
állást töltenek be. A Fogas nagyszállodában 
Bognár Károly föpincér, Afoór Béla fizetöp., 
Posch Gusztáv étlapiró, mig a Karpelesz-ven- 
déglöben l'auschek József fő- és Galgöcy Mik
lós fizetöpincér működnek. - Hévizén a Leüt
ne* nagyvendéglö főpincéri teendőit Boltos 
Lajos szaktársunk intézi. Fischl József a Mexikó 
vendéglő föp. állását tölti be. — Stubnya- 
fiirdön a öyógyház-étteremben Guál Andor 
föpincér és mint éthordók : Simkovits Géza 
(étlapiró), Fiilöp József, Rózsás Lajos és Copott 
József foglaltak állást. - -  Barlangiigeien a 
nagyvendéglö főpincéri teendőit Kosztka Fri
gyes intézi. — Herkulesfürdőn az Erdélyi ká
véházban iGyógyház) Brichcr Kálmán föpincér 
mellett Kráhl István segédp. .állást nyert. — 
Bázna-fürdön Lcvasberényi Árpád föp. melleit 
Cenger Béla, Pártos István és Lovasberényi 
Aladár éthordók működnek. — Borosznó fü r 
dőn Németh Adolfon kívül Kováts Lajos fizetö
pincér, Spies Rezső és Spiller Arnokl éthordók 
vannak alkalmazásban. Üzletvezető: Kováts 
Béla_. — Korytnicán a Nagyvendéglöben Bitskey 
Gerö föpincérrel Csukovits József fizetőpincér, 
Lencsó Dezső étlapiró, Ligetkuthy Balya Ár
pád, Bicsák Gyula és Szabó Géza éthordók 
nyertek állást — Thurzó fiireden Molnár La
jos szaktársunkkal Holsinger Géza étlapiró és 
Ékes Lajos és Kadi Sándor éthordók működ
nek. — Tusnád-fiirdön a Gyógyház-étterem- 
ben: Edelman Mór, Haring József szoba
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pincér, Illés Pál, Óvári (Oriovics) Károly Bldga 
György és Jahoaa Károly éthordók. Schveitz 
szálloda: Schwartz F. Adolf föpincér, Griincr 
József étlapiró és éthordó, (luttmann József. 
'Háromhuszár-szállüda Klein Ernő fő- és éthor
dók: Szüts Istv., Hentz Károly, Árvay N. Kóser
vendéglő: szobapincér, Veis'zak Ferenc, Kristó 
szálloda: Ifj. Kristó Béla föpinc. és fizetöp. 
Grünfeld Sándor. — Felkán a Turista-park 
főpincéri állását Keményt József tölti be. U. itt 
ni. éthordók Kohány Géza és Freiberger Gyula 
működnek. -  Virágvölgy-fiirdön a Sámson 
nagyvendéglö föpincérségét Szigovinyi János 
főpincér intézi — Csorbatón Kedrovits Mihály 
főpincér mellett Hörl Gergely kávéházi fizető- 
pincér s  újabban Krech Vilmos, Schweiger 
Endre és Knesz Lajos éthordók működnek.
U. itt az üzletvezetői állást Pfaltzer M ,a  
konyha főnökit Bauer Károly és a szobapin- 
céri állástJDénes Kálmán töltik be. -  Hasonló 
alkalmazásban vannak Otátrafüredcn a Má
té jka-f éle vendéglőben Schwartz Frigyes és 
Horváth Ferenc. — Alsótátmfüreden Baycr 
Frigyes kávéházi fizetöpincéri és Páska János 
éthordói állást töltenek be.

Gottfried József, mint egy májusi la
punkban jeleztük, az országház-tér és 
Nádor-utca sarkán lévő házban egy a 
mai előkelő színvonalnak megfelelő 
szép kávéházat rendezett be. Gottfried 
J. szaktársunk üzletét „Országház“ cí
men a mai napon nyitja meg.

Trencsén-teplicen a fürdő kirándulóját 
képező kisbaracskai vendéglő vezetését 
— mint vendéglős üzletvezető — az 
idén is Politzer Lajos intézi. Jó üzlet
emberségét a vendéglő kedveltsége és 
kitűnő látogatottsága bizonyítja.

Szálloda-átvétel. A kisújszállási „Köz
ponti" szállodát volt tulajdonosa, özv. 
Vencel Sándornétól Kolin Adolf vette 
át, aki a régi üzletet a mai kor igé
nyeinek megfelelő átalakításban fogja 
részesíteni. A megnyitást a múlt hó 
utolján eszközölte.

Ünneples. A kolozsvári „Kőmáli kert" és a 
Központi fogadó pincérsége, mint az ottani 
vendéglői közönség, szintén megünnepelte a 
„Kőmáli" kitünően sikerült megnyitását, 
amelyre legfőbb okot abban is találtak, hogy 
Márton Vilmos pincér-egyleti alelnck és a 
„Központi fogadó" föpincére nejének születése 
szintén a megnyitás — Mária Magdolna nap
jára esett. A kollegiális szeretetböl folyó ün
neplés kitünően sikerült.

Páiyaváltozás. A pincén társadalom
nak egy törekvő szorgalmas tagja, Frank 
Rezső kartársunk, aki Szabadkán a 
Lichtneker-féle szállodának volt huza- 
mosb időn át kedvelt alkalmazottja, a 
törökbecsei Urikaszinói vendéglőt e hó 
elejével vette át. Pályát változtatott 
szaktársunknak szívből kívánunk sok 
szerencsét!

Újvidéken a „Fehér-ökör" szállodát 
Horváth Gézától Lafleur József vette 
át, aki az üzletet átalakítva és ujan 
berendezve e hó 1-én nyitotta meg. A 
fogadó üzletvezetői teendőit Hoffmann 
J. intézi.

Családi öröm. Rédei Vilmos főpincér szak
társunkat, a székesfehérvári vasúti vendéglő 
föpincérét kellemes családi esemény érte : neje 
ugyanis egy egészséges leánykával ajándékozta 
meg. A boldog családapa ugyanekkor egy kis 
kellemetlenségben is részesült, amennyiben 
egy ismerősével születendő fiára  vonatkozó 
fogadást kötött, amit persze elveszitett; fö

lötte való bánkódását azonban a fiút helyet
tesítő Irénke lyánya csintalan mosolygása csak
hamar feledtette.

Weinstein Adolf, Budapesten, a Vili. 
kér. Népszínház és Nagyfuvaros-utcák 
sarkán levő nagy kávéházat a nyári 
idény alatt teljesen újjá alakitatta s uj 
díszében a napokban adta át a köz
forgalomnak.

K eres te tn ek . Kérjük azokat, akik aláb
biak tartózkodásáról tudomással bírnak, hogy 
az illetők címét megtudni óhajtóval egy leve
lezőn tudatni szíveskedjenek.

Kojbay István volt aradi, utóbb budai ven
déglős, Schiller Ferenc volt segesvári fő- 
pincér és Hányák János föpincér holléte szives 
értesítését Andrei Miklós föpincér Beszterce, 
•Magyar király kávéház) kéri.

Tusnádon a „Tó‘‘-hoz címzett ven
déglő idei bérletét Gölb Ferenc nyerte 
el. A Tó-vendéglő az ottani kartársak
nak kellemes találkozóját képezi.

Dáván a vasúti állomással szemben 
lévő s afféle kiránduló képező vendéglőt 
Réti Ignáctól Popovits Antal a múlt 
hó közepén vette át.

Vendéglői szakács és szakácsnők fi
gyelmébe ajánljuk a Fogadó „Vendéglői 
szakácskönyv“-ét, amely a szakács
könyvi részen kivül a hét- és napokra 
beosztott reggeli, ebéd és esti-étrendeket 
is tartalmazza, miáltal az étlap össze
állítás és föladásnál idejük legnagyobb 
részét takarítják meg. A „Vendéglői 
szakácskönyv“ ára, a csatolt vendéglős 
és pincér Album-mai, 3 korona. Meg
rendelhető a „Fogadó" kiadódivatalá- 
ban, Kerepesi-ut 13.

H e ly v á l to z á s o k .  Budapesten a „Men
tőn'1 kávéház főpincéri állását Vértessi Ignác 
szaktársunk s ugyanitt az éjjeli föpinc. állást 
Acél Oszkár töltik be. Az Aréna-uti uj Lauko 
nagy kávéház főpincéri állását Lakner János 
foglalta el Nagy Géza Aréna-uti nagy ven
déglője föp. állását Balogh Simon és a fizető- 
pincér fivéré, Péter foglalták el. Tart Sándor 
a Vurglits A. étterem főpincéri állását töltötte be. 
A „Lyon“ kávéház (Knappé János uj üzlete) 
főpincéri állásait László Sándor és Stix  Antal 
fogják elfoglalni. Az Elité kávéház nappali fő- 
fincéri állását, az uj főnök alatt továbbra is 
Gciszlinger Endre, mig az éjjeli főpincéri állást 
István fivére fogják betölteni.

A Fogadó (díjtalan (helyeszközlője) utján 
újabban Pataky Mihály, a Keszthelyi „Hun
gária" nagy szálloda éttermi főpincéri állását 
foglalta el, mig Pintér Sándor az ódom- 
bovári vasúti vendéglőben éthordói állást nyert.

Valentiny Sámuel szaktársunk Monakóból e 
hó elejével a svájci Interlakenbe utazott, ahol 
a „Hotel Mctropole"-ban főpincéri állást nyert. 
Oláh Vince, az Elbogoni (Csehországi fürdői 
„Hotel wcisses Ross“ éthordója főpincéri 
előléptetést nyert

Kassán a Schakkör szálló éttermi föpincér/ 
állá-sát Kraudy Elemér helyét Szederkényi 
János, ismert szaktársunk töltötte be. — 
Kolozsvárt a Newyork-szálloda kávéházában 
Orbán Gerö és Verestoy Domonkos m. segéd
pincérek s Vecsernyés Ernő a „Pannoriia“- 
szállodában mint éthordó, mig a „Központi"- 
szállodában Kugter János mint étlapiró-éthordó 
és előléptetés folytán Trcit Alajos éthordó 
nyertek alkalmazást. Az Acs-étteremben Bobág 
Gyula és Zckán Péter éthordók nyertek újabb 
alkalmazást. A Biazini szállodában Kovaltsik 
István fizetöp. és Monus Pál éthordó foglaltak 
állást. A Jókai-kávéház föp. állását Huffman 
József tölti be, u. i. r. fizetöp. Katona Vilmos 
működik. Grünfeld Sándor az Európa-kávéház

top. áll. foglaltad, — u .i .Soós Béla és Laura 
Iinre segédp állást nyertek — Deéscn a vas- 
UJ ' . vend. I II. éttermében Pálinkás József 
főpincéri és Szcntgyórgyi Árpád mint éthordó 
alkalmazást inért. Maíosvásárhetyt aTrans- 
svlvánia-szállodában llosvay József és Tóth 
Lajos éthordói állást fog a link cl. Az Európa- 
kávéház föp. állását A'o'hn Mihály töltötte be,
u. i mint segédpincér Orsevszky József mű
ködik. Békésen a Magvar korona szálló 
főpincéri állását, Zalubál János helyét Kováts 
Mihály töltötte be. - Nyíregyházán a Korona 
szálló kávéimban Waídhauser V. főpincér 
mellett Scidncr László segédpincéri állást 
nyert. Iglón a Városi szálloda főpincéri 
állását Stefánnviszky Jenő foglalta el. Szom
bathelyen az Eberhardt vendéglőben Tóth 
Lajos föp állást foglalt. 1'. itt a vasúti ven
déglő I. II. éttermében Ebcnspanger Kálmán 
éthordói állást nyert. Keszthelyen az Ama
zon kávéházban Pimperl J. föpincér mellett 
Szabó József a regg. fizetöp. állást tölti be. 
Előde Priickter Károly a hévízi nagyvendég- 
löben működik.

Miskolc (Horváth L. tudósítása) Lefkovits 
Gábor a Grand-kávéház és H a emun Gusztáv 
a szobapincéri állást foglalták el. Az étterem 
és sorházban Vágner Peti. Kovács Lászlói és 
Flórián Emil mint éthordók alkalmaztattak. 
Pavlischck György a Gazda-kör, Jancsó Bene
dek a görömbölyi-fürdö és Loncsai István a 
rimaszombati v.-vendégló föp. állását töltöt
ték be.

HÉTRÖL-HÉTRE.

Édes an\jám!
Édes enyém beteg vagyok,
[Hint őszi levél hervadok; 
írd meg nékem az a bislydny, 
Gondol-e még néha redm ?

Hosszú, hosszú éjjeken át,
Olyan bús és nehéz kin bánt; 
írd meg nékem édes anyám; 
Szcret-e még az a Iedny?

Hogyha szeret, ird meg nékem, 
írd meg édes anyám, lelkem! 
Hogyha másnak adta szivét — 
Temethetik fiad lelkét. . .

Matsád János.

Nem várt siker.

A dijtekéző „Bpesti P.-cgylet“-en a gyertek 
is felbuzdultak és elhatározták, hogy hasonló) 
dolgot valamely nemes alapra ők is fognak* 
rendezni. Minélfogva alkottak bizottságot s 
ennek vezére : Zsombor László fö- és Schrőder 
Aladár fő elnöke, Csukovits István fö ellenőre,
I. titkára Teller Vilmos, II. Plechl Lajos stb. 
Kovács B. és Tóth S., mig Kiss Kálmán a 
bizottság gazdája lett. Úgy fogadták, hogy a 
legnagyobb dijj (egy szép aranyórát) nyerő 
teszi a föalapot a jótékony ügyre (de ügyanő 
fogja fizetni a dobálú-kompánia cekjét is). 
A kuglizást aztán megkezdték s az ezen ügy
ben resztvettek: Csukovits Istvánné, Mondovits 
vendéglösné és bájos Lili leánya is. Amire 
azonban nem számítottak a'dijat Csuko
vits Istvánné nyerte el. Teller és Zsombor L. 
hét babájával szemben 8-at >és egy félig dőltet) 
dobott. A jó győriek ennek következtében zsák
utcába jutottak: nem tudták, hogy kire sózzák 
a jótékony cél alapját és a kompánia nagy- 
összegű cekjét. miután a spórolásáról ismert 
Csukovitsné sietett kijelenteni, hogy ö sem 
cekkct, sem alapot nem fizet, — fizesse Varga 
Jancsi, a Fogadó volt győri levelezője — fe
jezte ki kategorikusan . . .  [Kalap, i
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Iüost már . . . .
Most már belátom leánykám,
Óhajod teljesitnem kell;
Belátom, nem szabad téged 
Üldözni több szerelmemmel.

Ha gondolod, hogy valaha 
Terhedre lészen életem;
Csak szólj, mert óhajtásodra,
A szivemet is kitépem.

Élj te, boldogan s miattam,
Legyen nyugalma lelkednek;
Én el megyek messze, messze 
És idővel elfeledlek.

De mégis, ha úgy történne,
Hogy csalódnál hitvesedben;
Keress föl bátran mindenkor,
Lesz hely számodra szivemben . . .

Tirdy tábo r.

Giza napja.
Nem régen két vidéki úriember a célból 

rándult föl Pestre, hogy itt szórakozzanak, fő
ként. hogy a muzsikájáról jóhirü Csóka Józsit 
végig halgassák- Tízkor érkeztek, de mire a 
Citybe meg imbisz-vacsoráztak, 12-tö lett, mi
nélfogva gyorsan szedték magukat és mentek 
az Elitébe, ahol ugyan minden ajtó és ablak 
Csóka zenéjét hirdette, de Csóka — nem volt 
sehol. — Hol vannak Csókáék? . . .

— Valahova elrepültek, mivelhogy nincse
nek itt, — mondta Ferenc ur. De hogy hova 
repültek, azt maga Ferenc ur, az ismert éjjeli 
sem tudta. — Méltóztassanak várn i. . .

A két ur tehát várt vagy másfél óráig, vagyis 
addig, ainig Csóka két kocsin megérkezett az 
Elitéig, ahol akkorra már egy pezsgővel gaz
dagon terített asztal várakozott, s ahova men
ten mind letelepedtek. A két vidéki ur oda
hivatta Csókát a pezsgős asztal mellől, elő
adván, hogy mi ok- és célból jöttének Buda
pestre . . .

- Jó-jó, gyerekek! — mondta diplomati
kusan Csóka Józsi . . .  Csakhogy a dolog úgy 
áll, hogy mindenki nagyra tartja a saját maga 
feleségét, de senkise jobban, mint egy ven
dégfogadós, vagy pincér . . .  Az itteni főpincér 
feleségének van ma Giza napja; őt éjjeli- 
zenéztük meg. Jertek. legyetek máma az én, 
azaz: a föpincér vendége.

Mivelhogy nem volt más mód — a két úri
ember átment Bricher Kálmán föpincér asz
talához, ahol a szívesen kínált pezsgővel, az 
F.lités Knappéval és Csókával szives kedvvel 
éltették Giza napját és bájos viselőjét, mi
közben Csóka csintalan tercprimássa melanko
likusan játszotta ezt a nó tá t:

Egy kedves kis asszoiiy-jiiszág 
T öbbet í r ,  m int m inden jöság  . . .

Uissza vissza néztem.
Vissza vissza néztem elhagyott falumra. 
Utánam tekintő kisded templomunkra; 
Melynek mintha most is halnám hivó hangját — 
Mért kellett elhagynom azt a szeretett tá jt!

Ott, hol fa és virág mind jó ösmerösöm,
Ott, hol feltalálom minden kis örömöm; 
Onnan űz el a sors, ez a gonosz csaló — 
Mért is lettem én ily országot csavargó !

Vándor madaraknak világ a  hazája.
Nekem csak egy kis hely — kicsiny falum tája ; 
Ezt is irigyelte sorsom és örökre 
Elűzött messzire, messze idegenbe . . .

Isten veletek hát, örömmel telt napok, 
Csacsogó gyermekek, igaz jó barátok;
Sorsom bár kergessen, hol ide. hol oda, 
Lelkemmel közietek élek kis falumba . . .

Lobermayer József.

E . . . hez.
Hogyha a sok álom 
Mind valóra válna,
S teljesülne óhajt’s 
Szivem édes álma —

Akkor boldog lennék,
Szivem megnyugodna:
S rám az á e t  legszebb 
Sugara ragyogna . . .

Stk.

PÁLYÁZATOK, BÉRLETEK.
Pályázati hlrdelmény, A Máv. Nagyszeben 

állomásán lévő pályavendéglö 190ö. január 
1-töl 19 0. dec. 31-ig tartó öt évre bérbe ada
tik. Az 1 kor. bélyeggel s a szükséges okmá
nyokkal ellátott ajánlatok, „Ajánlat a nagy
szebeni pályavendéglő bérletére 15356 1905. 
sz.“ címmel 1905. augusztus 22-én, déli 12 
óráig alulirt üzletvezetőség osztályfőnökénél 
nyújtandók be. Bánatpénz fejében 3')0 (há
romszáz i korona, nevezett üzletv. gyüjtöpénz- 
táránál teendő le. Bérleti föltételek ugyanott 
megtekinthetők, vagv kívánatra postán elkül
detnek. Arad, 19i)5. jőlius hó.

A ,,Mdv;‘ aradi üzletvezetösége.
(Utánnyomás n*m .(ijazta tik .)

Pályázat va«uti vendéglőre. A Gödöllői 
pályavendéglöre 1906. évi január hó l-löl 
1910. évi december 31-ig. pályázat hir- 
dettetik, Az 1 koronás bélyeggel s a 
kellő okmányokkal felszerelt ajánlatok
1905. évi augusztus 12 -ének déli 12  
órájáig a máv. budapest-jobbparti üz- 
letvezető-ség titkári hivatalához (Buda
pest, Külső kerepesi-ut, 8. ház) nyúj
tandók be. Bánatpénz fejében 200, (kettő
száz) korona teendő le. A bérletre vonat
kozó feltételek (Budapest, Külső kere
pesi-ut, 8. ház, I. emelet, 33. ajtó) vagy 
a győri és szabadkai forgalmi főnök
ségnél a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. Budapest, 1905. julius hó 1-én.

Az üzletvezetőség.
((Jtinnyom af nem  dijiiztatik.;

Pályázati hirdetmény. A Máv. kezelése a. 
álló fiumei punto francoban lévő két élelme
zési bódé 1906. január 1-től 1910. dec. 31-ig 
hérbe adatik. — Hideg, meieg ételekés italok 
árusítására rendelkezésre áll a bérlőnek két, 
cgv-egy szoba és egy-cgy fedett verandából 
álló helyiség. Miután a punto francoban levő 
vendéglői helyiségek a vámszabályzat értelmé
ben vámterületen levőknek tekintendők — tar
tozik bérbevevő esetleg terhére megállapított 
jövedéki kihágás biztosítása céljából a szer
ződés megkötésekvr 1000 iegyezer) korona 
biztosítékot a Máv. zágrábi üzletvezetősége 
gyiijtőpénztáránál letenni. Az 1 kor. bélyegü és 
„Ajánlat*1 a fiumei punto francoi élelmi bódék 
bérbevétele 21820-05. sz.“ cimii és kellő ok
mánnyal fölszerelt ajánlatok 1905. aug. 14-én 
déli 12  óráig a zágrábi üzletvezetőséghez, 
(Mihánovics-utca) nyújtandók be. Bánatpénz 
1800 korona. Feltétetek alulirt üzletvezetöség- 
nél, fiumei forgalmi- és állomásfőnöknél meg
tudhatók. Zágráb, 1905. julius hó.

Az üzletvezetöség.
Utánnyomás nem dijaztatik.)

Pályázati hirdetmény. A Máv. Sza
badka állomásán lévő pályavendéglőre
1906. január 1-től 1910. dec. 31-ig 
terjedő öt évre pályázat hirdettetik. Az 
1 kor. bélyeggel ellátott és a kellő ok
mányokkal fölszerelt ajánlatok 1905. évi

augusztus 19-én, déli 12  óráig a magy* 
kir. államvasutak budapest-jobparti üz
letvezetőség titkári hivatatához, (Bpest, 
Külső-kerepesi-ut, 8 ház) nyújtandók be. 
Bánatpénz fejében 600 (hatszáz) korona 
nevezett üzletv. gyüjtőpénztáránál aug. 
18 déli 12  óráig teendő le. A vendég
lőre vonatkozó bérletek u. ezen üzlet
vezetőség forgalmi és keresk. osztályá
nál Külső-kerepesi-ut, 8 ház, I. 33. ajtó 
s a győri és szabadkai forgalmi főnök
ségnél tudhatok meg. Budapest, 1905. 
julius hó. Az üzletvezetöség.
(Utánnyom ás nem  d ijaztatik .)

Szálloda bérbeadás. A Hódmezö-Vá- 
sárhely város tulajdonát képező Fekete 
Sas szálloda e hó 10-én délelőtt nyil
vános árverésen 1905. nov. 1-től 12 
évi időtartamra haszonbérbe adatik. Ki
kiáltási ár 12,000 kor., bánatpénz ennek 
10 százaléka. Feltételek Hódmezővásár- 
he!” gazdasági ügyosztályánál.

Szerkesztői üzenetek.
K éziratokat ne m ad u n k  vissza. — N évtelen levelekre 

nem  válaszolunk.

M. K. vendéglős. Mi is idején értesültünk a 
dologról, de hogy a múlt számunkban még 
sem volt szó róla, ez az akkori lap túlzsúfolt
ságának köszönhető. — A kérdezett tájékozás 
a központi városház „Gazdasági ügvosztályá- 
nál“ Városház-utcai részén szerezhető be.

M—y S-né Budapest. Ha a kijátszó a játsz
mát negyven bemondással kezdi és ha ütést 
nem csinál, az ellenfél (takaró) nyerés esetén 
csak egyet irhát le.

8. A. Szováta. Régi csaták jeles vitézeiről a 
legujub kor ok sem feledkeznek meg. Hogy 
feledhetnénk hát el mi, a mi sajtónk régi, 
jeles harcosait . . .  A 10 kmnylre lévő T-ynak 
itt adjuk át üdvözletét, aki különben elsőnek 
adott hirt a mi régi katonánkról. Pártolását 
és üdvöz.letét hasonló szives köszönet és kö
szöntéssel viszonozzuk.

H. F. Szeged. A kérdezett dolgot levél vitte 
hirül. A pontos tudósitási teendőkért köszönet 
és köszöntés! — Jancsi, Fenyőháza. Mi hosszú 
elmaradását az erdője ügyeivel való elfog
laltsága okával magyaráztuk. Esetleg, azt hit
tük, hogy sz—i bubánatával Amerikába lég
hajózott. — W. J. Nyíregyháza. Az ígéret szép 
szó, megfelelő teljesítését várjuk. — S. J. 
Iglö. A dolgot meg kellett volna írni egy le
velezőlapon. A mostani lapban bent áll. — 
Kerestetnek. Ifj. Ábrahám Vince íőp Deés, 
Hungária szállodában működik. — F. G Cirk- 
venioa. 200-as P—i elment fürödni, minélfogva 
csönd uralkodik. Lap ment. Szives üdv! — 
B. S. Tusnád Levél és tudósitás jött, de azt 
elfeledte megírni, hogy Fáraó hogy érezte 
magát a Vöröstengerben. Mindazonáltal egy 
kis izgatás és buzdítás kéretik a független 
szaksajtó érdekében. — I. A. Kolozsvár. A 
közlés a lap szellemének megfelelő más meg- 
okolással jött Minélfogva M.-Magdolna nap
jához mi is gratulálunk. — H. J. Miskolc. Ot
tani postán volt a hiba. Lap újból ment.
V. F. Zenta. A kívánt gyors teljesítésért szives 
köszönet. M. J. Teplic. Verái bátyó dolgait 
— késés miatt a jövő számban. Az öreg 
kollega ezért tán nem fog bevádolni bennün
ket — Szent Péternél. . . Üdv!

K ávéházi és vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaezüst árut vesz s elad
B r a u n ,  B u d a p e s t ,  S íp - u t c a  1 4 .
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HELYESZKÖZLÖ
Szemelyzetváltozdsoknál a  t. vendéglős, kávés i s  fó- 

pincér urak figyelmébe a  »Fogadő« hilyeszközlöjétajánl- 
]uk. Az ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése díjtalan.

Saját és nagyobb óvadékkal töpincér, meg
felelő állást óhajt elnyerni. Cim a kiadóban. 
S. F.

300 200 kcrona óvadékkal töpincér szeré
nyebb üzletbe fölvétetik.

150—400 frt óvadékkal fiatal szakképzett 
egyén megfelelő föpincéri, esetleg fizetöp. 
állást óhajt elnyerni. Cime a kiadóban (G).

Üzletvezetői (vagy kimérö-itcés) állást óhajt 
elnyerni egy az e téren nagy szakavatott- 
sággal rendelkező 32 éves nős és gyermek
telen szakegyén, aki jelenleg is mint üzlet
vezető van alkalmazva. Óvadékkal 20C0 ko
ronával rendelkezik. Cim a kiadóhivatalban.

600 koronával meglett szakképzett egyén 
megfelelő föpincéri állást keres helyben vagy 
vidéken. Cim a kiadóhivatalban. B. L.

Főpincér 2C00—4000 koronáig helyben vagy 
vidéken megfelelő állást óh a j t  elnyerni. Cim 
a »Fogadó«-nál. /. A.

Állást keresők tartózkodási helyük pontos címét elő' 
jegyzés végett kéretnek beküldeni. A »Fogadó« utján 
csakis ismerős szakegyének helveszköznltétnek.

Etlapiró (éthordó) uraknak SÍKK,-
n a k  e lism e rt é s  sok idő t s m unkát m egtakarító  
„B erko  v its‘‘-féle

H e k t O g r á p h - la p o k  
6 minden színben Ivö ,,téntá k“ . A nélk iilözhetlen  
hektographiap m indkéi o ldalon többször haszná lható  
s  egy e re d etirő l 100—120 m ásolat nyerli. ta . Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! K im oshata tlan  ruhajelző- 
fest kék és Schapigráph-tekercsek m inden nagyságban

BERKOVITS KÁROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
A z ezen ro v atb a n  közült h irdetések  (elállások kizá
ró lag  lapunk  kiadó  hivatalában  vannak  ö sszekötte 
té sb en  s  azokró l íö lv ilágos itá st c sak is a komoly 

üzlet vevő feleknek  nyú jtunk .

Állandó jómenetü kisebb kávéház, megyei 
megyei székvárosban a hozzátartozó meg
felelő lakás 950 frt évi bér mellett jutányo
sán átadó. Vételár 301)0 frt.

Fővároshoz kfirelesö nagy községben egy 
jó forgalmú vendéglő és kávéház. 6 beszálló 
szobával és a berendezéssel átadó. Évi bér 
600 kor. átvételhez 4000 korona szükséges. 
Szerződés 6 évig tart. T—t. S z—ó.

50—60000 koronával Bpesten az Eizsébet- 
köruton vagy Andrássy-uton előkelő kávé
ház megvételre kerestetik. (G.)

Vidéki nagyvárosok egyik legelőkelőbb kávé
házi üzlete — nagy forgalommal — 14.000 
frt készpénzzel átvehető. (Alkalmivétel.)

Kávéház, mely átlagos 55 forint napiforgal
mat eszközöl s bérletszerződésc hat évig tart 
— nagy forgalmú megyei székvárosban — 
jutányosán átadó. Megvételhez 7000 frt szük
séges.

Kávéház vidéki nagy megyei fővárosban — 
más üzletvétcl miatt — azonnal eladó. Vétel
hez 15—16000 frt szükséges.

Átadó! Budapesten állami gépgyárral szem
ben (és pályaudvar m ellett) lévő saroképü
letben berendezett és munkásoktól,látogatott 
régi vendéglő-üzlet átadó. — Átvételhez 
1500 frt (3000 korona) szükségeltetik. — 
Cim a kiadóhivatalban.

Vendéfllő-ótadá1'.
Arad főhelyén, a Szabadság-téren, 25 év 

ó ta fennálló, kitűnő üzlet-menettel biró ven
déglő átadó. Értekezhetni: özv. Hartmann 
Jánosné, Arad, Szabadság-tér 11. szám.

G erber 5  fl*|b,ir<lai vüterye
B u d a p e s t .  V l l . ,  K ir á -y -u tc x a  11.
fl »Fogadó« közönségének kedvezményes árak.

Sajt gagyksr«SkQ
TELEFON 785.

J U H G
P É T E R .

s a j t ,  v a j é  
és csem ege-áru n a g y - í  

kereskedés *■
! Fö iiz le t: í  F ióküz le t: 5

! IV., Yáiház-kof-: 12. V .  Garat-tér 5. sz. §■
; Mindenféle bei- és külföldi sajtok, hal- *
■ és h snemüek. Hal-, hús-, Szárnyas-, Fő- 2
1 zelék : Turista-és vadász stb. Conservek. ^
2 Mustár, halikra, déligyümölcs és min- § 
(dennemü csemegék, tea, likőrök. <«
; Magyar és francia pezsgöborok és min- §
' denfajta ásványvizek a legszolidabb ’

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél

O /ó - i .  / ? y -  Q J ű XA: €ó

' a u & m a n  A e c .

Budapest. (Promontor. i

El- vagy átadó üzlet.
Egy jóforgalmu vendéglő, mely egy vidéki 
nagy városban 35 év óta áll fenn és jó hír
névnek örvend, mely egyszersmind a környék
beli községek központi beszállója, elöregedés 
miatt haszonbérbe esetleg örök áron e la d ó .  

Értekezhetni lehet a tulajdonos: 
V ö r ö s  F ló r iá n  vendéglőssel Z e n ta .

KIADÓ SZÁ LLO D A .
Egy 10 szobából álló szálloda “vendéglő 

és kocsma-* 300 vendégre berendezett nyári 
kert, a város legszebb helyén, joggal együtt, 
3 evre a bérletbe kiadó. A szálloda egy 4500(1 
lakossal biró városban a vasúttól 5 percnyi 
távolságban van és mindennel el van látva: 
kuglizoval, kerti gáz-kandel. berek, külön ga:da- 
sági udvar és istátokkal. Évi bér 1 >00 forint. 
Szükséges töke 4000 fr t  Cim a kiadóban.

S Z Á L L O D A
/^(Budapest. IV., Egvetcm-utca 5. számi/-k

»  (Újonnan átalakítva) w
Kellemes osaládi tartózkodási hely a legolcsóbb 

elsőrangú családi ház a belvárosban.
A vasút- és gőzhajó-állomás közvetlen köze
lében. Villamos közlekedés m inden irányban.
Telefon e sj Villanyvilágítás e s i Fürdők
Szobaárak: -  "° n’ “
T E L JE S  E L L Á T Á S  A K o ronátó l fe ljebb .Jfuzamosb ideig tartózkodásnál lényeges árengedm 
A kávéház és éttermek L giedvcltebhck a f '~ ! 
Tosban. — Figyelm es kiszolgálás, példás i 
és csendesség.

-uii

MA YER JÓZSEF tulajdonom. ̂

KÜLÖNLEGESSÉGEK : 
URlDIVflT, FEHÉRnEÍTIlj, 
UTAZÁSI és SPORTCIKKEK.

BU D A PEST,
IV., K O RO N A H ERCEG  UTCA 11

TELEFON 75 07.
A .Fogadó* előfizetőinek bevásárlásnál 

5 százalék  kedvezm ény.

ftagy (>er)tes és csenjegeiizlet
.Budapest központján*

Vul.. Forerceg Sándor-utca 25. szám.
kávé uraklé városi vendéglős, 

i  - t i  ig ényéinek  m e g fe le lő  H en tes  i s í s e m e g c -  
ü z ie t -  Kapható „Budapesti” h á z i, hamsai 
P rá g á i sódar, friss kolbászok, kotbász- kák (tormás virsli), paprikás ás kolozsvári szalona, (he'.' .rix* töpörtyű. — > ■ n 

kívül -HA m inőség Kaviiir u s ts e e t ic r ln t ,  szc i> 
n i.ik , g y ű rű z ö tt . '* .ing lik  vabbá lip tó i, 
im p e r ié l , ro k fo r ti c sem e g e  cikkek - á s v á n y 
vizek  vannak raktáron. N agyobb m -ur-ndeles-k- 

s házhoz szá llítva . A vendéglős urak
n.lel

Z rja n jio K a G y u la h e n tes  é

Kiadó Kávéház.
Marorvásárhely szab. kir. város köz

pontján lévő

Európa K ávéház
1905. évi november hó 1-től fi, esetleg 
több évre kedvező föltételekkel haszon

bérbe kiadó. Értekezni lehet
CSERNAT ISTVÁN háztulajdonosnál 
Marosvásárhelyt, Deák Ferenc-utca 37. számú

lakásán.

Stegedi  
i t k e i s z t i l  

m é r !
UáriAtl lettfán Szegeden, Boldogassrony-sujárut 
múl IUIIIJLvall 5S. Billirdizerelő és Billardastta- 
I08. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Árak jutányosak.



FOGADÓ 15. szám.12. oldal.

FÜRDŐK, NYARALÓK
Budapest és környéke.

Budagyöngye (túl. Strasser és Steuer) Pasa
rét. H. kér., a Zugligeti utón.

Balázs Antal nagyvendéglője Hűvösvölgy, 
Hidegkuti-ut 131.

Fodor Bérc: „Kioszk” vendéglője a Gellért
hegy tetején.

Kelemen József vendéglője Svábhegy (I , Isten) 
Költő-utca 6.

Szép Ilona — kiránduló vendéglő (túl. Hengye 
János) Pasarét II. kér., Budakcszi-uton.

Takács János »Mattoni sósfürdüi« nagy- 
vendéglője; Bndafoki-ut. villamos állomás.

„Tűndérlaku Dahmer Antal Kisgellérthegyi 
„Tündcrlak" vendéglője a szent (jeliért 
szobránál feljáró út és Szirtes-út sarkán.

Rákoskeresztúr, Arenberg Nándor nyaraló- 
vendéglője.

Bártfafürdö. Verseghy Károly »Newyork« 
szállodája. Étterem, káv. ház.

.Hegedűs Zsigmond vendéglője és étterme.
Bikszád-fLrdö Ekamp Gyula nagyvendéglöje.
Erdőbénye-fBrdő. Bock Imre nagyvendéglöje. 

Étterem kávéház.
•Féviz. Páca Lajos „Mexikó" vendéglője — 

Télen-nyáron nyitva.
Leutner Mihály fürdő nagyvendéglöje.
Herku'esfiirdd. Erdélyi Frigyes Gyógyterem 

iCursalon) vendéglője.
Millin Jean »Daiszinház« vendéglője Ét

terem, kávéház
Kcrond-fürdő (Erdély. László György ímaros- 

vásárhelyi vendéglős) fürdöbérlö és ven
déglős.

Lipüc. Friedlünder Sándor Gyógy terem (Cur- 
salon) vendéglője.

Oszvald János Nemzeti szállodája. Üzlet- 
belieknek kedvezményes koszt s  ellátás.

Leile. (Balaton fürdő) Boda Mihály nagy 
szállodája. Étterem, kávéház.

Parád-fürdő. Verseghy István nagyvendéglöje.
Ránk-F£red. Halász Mihály »Gyógyterem« 

(Cursalon) vendéglője.
Ro7sn o. Vasas fürdő és nagyvendéglö; fürdö

bérlö és vendéglős Csillug Antal.
Biofsk Telep.) A Balaton legszebb részén. 

Szállodák, étterem és kávéház. Fürdöbérlö 
Várady Gyula

Cservenyi Ferenc „Fogas" vendéglője, a vasút 
és gőzhajó állomás mellett, szemben a 
teleppel.

Fodor Ignác „Polgári vendéglője az indó- 
házzal szemben.

6zová'a fürdő. Kenyeres Lajos »Hunyadi Má
tyás* szállodája.

Szalmássy Mihály »István király« és Bercsé
nyi éttermei.

Tarcsa-fiirdfl (Vas-megyei Pésch Károly és 
Gyula Gyógyház-vendéglöje.

Jellasics Ignác Korona-szállodája és vendéglője
Schlögl Ferenc „Sióhegyi" veneéglöje.
Trencsén-Teplic fürdő Ehn József ,.Teplic‘‘- 

szálloda vendéglője.
6y6giház vendéglő és kávéház (Curszalon) 

(Ehn János.)
Kisbaracska (Fürdői kiránduló) v e n d é g lő . 

(Politzer Lajos).

TRPHPQPklI lAPfllf független politikai hetilap.
InLnuuLNI IMlU* A felvidék legolvasottabb
és legelterjedtebb lapja. Megjelenik minden va
sárnap. Előfizetési ára: egy évre 8, félévre4 k.
Főszerkesztő: Szilvay István. Felelős szerk.:
Dr. Pető Béla.

NFP lllí« hetilap. Szerkesztőség és
n u d llD  kiadóhivatal Kaposvá1*, Zerge-utca 7. 
fomogyvármegye és a szoms.-edos vármegyek
legkedveltebb és legjobban szerkesztett heti
lapja. Megjelenik minden vasárnap. Elöfize'ési 
dij: Egy évre 8 , félévre 4 és negyedévre 2 k.

H I R D E T É S .
A budafoki m. kir. pincemesteri tanfolyam pincéjében folyó 

é v i augusztus hó 25 -én, pénteken, délelőtt 10 é ra 
k or tartandó ,  ____

BORARVERESEN
eladatik a vincellér-iskolák szőlőiben és az állami minta-szőlőtelepe- 
ken termelt borok , pálinka és cogn ac  egy része . . . .

A venni szándékozók az elárverezendő borokat lolyo évi 
augusztus 18-án é s  22 -én , továbbá az árverés napján 
megizlelhetik. . . ,

Az árverezendő borok jegyzékét az érdeklődők levelezőlapon 
közölt kívánságára a pincemestert tanfolyam igazgatósága megküldi, 

Budafok,' 1905. julius hó 18-án.
R A C Z  SÁNDOR, igazgató.

1

ártya-tisztitás!
Weisz Áforaliám

vegyészeti kártyatiszt tó

Budapest, Vili., Berzsenyi-utca 4 . szám.

Központi vásárcsarnoki szálloda.
A vendéglői- és kávéházi üzletbeliek 

találkozó fogadója.

Bpest. IV.. ZOMfi-iiloa 37 és Só-utca sarkán.
Újonnan és elegáns sárga rézágy stb. 
bútorral berendezve. Szép u'cai siobák 
villanyvilágítással 1 frt, udvari szoba 
70 kr. A t. közönség szives pártfogá
sát kéri Vízi Mór szállodatulajdonos.

TCUCCUÁDl UIOI AD -Politikai napilap". Déi- 
ICniLOfAnl nlULAr vidéknek egyetlen leg
jobb magyar szellemben szerkesztett napi 
lapja. Szerkesztőség és kiadóhvatal Temejvár.
belváros, Városház-u. 16. Előfizetési á r :  egy 
évre 24, félévre 12, negyedévre 6 korona. — 
Felelős szerk. és laptulajdonos Bíró Pál.

Uanuar Daiic Szerkesztőség és kicdóhlvatal: 
Magyar ralZS Zalaegerszeg.

A Mrgyar Paizs erős szókimondó, függet'en 
hetilap; magyar ipart honi terméket véd, 
mtgyar szellemet terjeszt minden téren. Évi 
ára 4 kor (Legolcsóbb lap.) szerkesztik: 
Borbély György tanár és Horváth Lajos Zala
egerszegen.

i P in c é re k  fig y e lm é b e . Fi- is fzeiiphcértk. kiknek
i o l d a l - z s e b t á r e a

Vpapirospénz) vagy
O i  őt (apró- és ezüstpénz számára) van szükségük, amelynek

IIL .K 5 1  v e l ő i v e l  f6neke nincs többe kiiiöi beillesztve, hanem a felsőrész az 
aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be 

Á rak  3.50 -töl 5  írtig  ”3*8
( V í o í t l á r  V i l m o s  Budape3t, iV., Kártly^körut 2 8  (Közp. városház).

Gummi- és halh&iyag-különlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és ó frt. — Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcser, gummiharisnyák, sérvköiök. szuszpeizöriumox és a leg

különfélébb betegápolási czikkekben.

||RAM8ÁTYÁM;! ’uyetlen magyar társu- 
™ dalmi és családi élclap. XX. 

U  évi. Pompás rajzok, magyaros humor, 
krónikás adomák. Kelői, szerk. E délyí 

Zoltán. A ,Fogadó' elöf. egész évre 8 korona. 
ES3 Tessék mutiilvinyszámot ké rn i! 
Kiadóit. : Budapest, IX., Úllöiut 26, .Pátria*.

Szombathelyi Újság ' S í ?  l? -
kiadah. Széchenyi-'('r 2. Vas- és Zals- 
ármegya egyetlen keresztény kath. 

irányú és l-golvascttabb »politikri heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szombathtiyi Ujság-ot tanitók és 
földmivelö gazdák 6 kor. kedvez- 
m én^es^ro iw endelhet^^  

M a g y a r  A legtiHesabb szókimondó

Heilió Páter-Ilii HU I U lui ettgfc í S karikatúrái a 
legérdekesebbek. Egy évre 12  k , félé-re 6 k 
és negyedévre S kc-r. — Szerkesztőség éa 
kiidóhivatai: Budapest, vili., József-körut 49.

U T J V IU T A T Ó

véház, sörödé.
HORVÁTH IS I VÁN vendéglője 

n  »Vnsut«-hnz, term . hegyi 
bomk.Zalaegerszeg. DOMON
KOS IGN Á C..K orona”  szál
lodája. Első fogadó.

KUMMER ANTAL káveháza és

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gvar konyha, te  melöi borok.

ROSEXKRAXTZ JÓZSEF szálló 
vendéglője.Zsombolya. SCHWARTZ 
JÁNOS „K orona"  fogadója, 
á lló iná l közelében. Olcsó 
szobák.

KOLL1NG KRISTÓF szállo
dája, éttorem  és kiiréház.

Zalaszontiván. EKAMP 
JÓ Z SE F (és fiai) Déli vasút 
vendéglője az  állomásnál.Zólyom K I SZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.Zonta. D A I .A  KÁROLY 
-Eugen“-szálIodája. É tterem  
s kávéház.

MIKS JÁNOS vasúti vengégléje
LINDNER JÓZSEF ,T isza“ 

ká- éliáza.
VÖRÖS FLÓRIÁN „M agyar 

korona" vendéglője. É tte 
rem , kávéház.

MA.TOROSSY PÉTER .Gazda
kör- vendéglője.Zsolna.TÓTH ANTAL vasúti 
vendéglője. A k zünség kirán. 
duiája.

Elek Lipót könyvnyomdája, Budapest, VII., Kertész-utca 20.




