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FLÓR GYŐZŐ.

TAR TALOM.
Kongresszus előtt (Irta: 

Egy vendéglős)
borgazdaságunk:

A tokaji-ról.
Egyletek, Szövetkezetek. A 

győri kongresszus. Tá
jékoztató. A Mope igaz
gatósági pénzei. Az orsz. 
nyugdijegyesiiletböl.

Pénteki találkozók.
A mi családunk:

(Minden T.-tól.)
A „gseft“.
Különféle közlemények Al

manach. Hvilién Idegen
forgalom. A derék ven- 
déglösné. Harc a menv- 
dörgős ellen. Receptek. 
Névmagyarosítás. Har
minc kis leány. A frakk. 
A borravaló első fecs

kéje. Elismerés. Éliös 
Péter dalaiból. Podoletz 
Grammophonja. A sze
relmes borfiu. Gyász
rovat.

Konyhaművészet. iCinhober 
F - tő i)

Gazdálkodás. (Gombater
melés. LS'z J.-től.i

Üzleti híreink. (Helyválto
zások l

Hétröl-Hétre. Bohóleány 
(Matsád J.i A félreértés. 
Válasz a szerk. üze
netre iLobermayer J ) 
Pezsgős mézeshetek. 
N . . . hez (Stki

Pályázatok, bérletek.
Szerkesztői üzenetek
Hirdetések.



Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók",
jobb cég- és beszerzési források Ú t m u t a t ó

E rovatban mindazoknak, kik a »Fogadó« egész 
érre fizetik elő, üzleti címét állandóan és díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 20.—, félévre 10.— és negyedévre 

6 koronába kerül.

BUDAPEST.
Fogadók.

BRISTOL SZÁLLODA (Illits 
Józsefi IV. Mária V aléria-n. 

ERZSÉBET SZÁLLODA (túl. 
M ayer J ó z s e f , IV., belváros, 
Egvetem -u. 5.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
K isliid -u tia . dg . Burger. K.) 

KELLÁR JÁNOS -Két korona- 
szállodája, ötterem , kavéház.
IX ., Soroksári-utca 14. 

O RIEXT SZÁLLODA (tulajil.) 
Molnár Sándor, Népszínház
zal szemben.

PINDINOER LAJOS „Alföld* 
vendégfogadója, a  k. pálya
udvarral sz. Az üzletbeliek 
szállodája.

PANNÓNIA SZÁLLODA (tnl. 
tfliick F rigyes) K erepesi-ut 3. 

VÍZI MÓR -Központi vásárcsar
nok . IV., Zöldfa utca 37.

Vendéglők.
ALBERT VIKTOR vendéglője, 

Ri'.kk Sz ilá rd -u tca  10. sz. 
BAYER JÁNOS vendéglője,

VII. kér.. A rena-u t 6. szám. 
BÁNI>L ANTAL vendéglője Vili.,

BLASCHKA ISTVÁN" nagy ven
déglője VI , Király-utca 110. 

BEDÖ FERENC-Zöldhordó ven
déglője*, IV'., Ktshid-utea 3. 

BR A l'N  BÉLA vendéglője VII., 
K l-uzál-ntca 2.

BREUER JÓZSEF vendéglője,
1., Kemeszes-utca ö. Gellért
hegy alatt.

CÓBuR ANTAL -Újvilág- ven
déglője, IV'., Ujviiág-u. 03—25. 

CSUTY GYULA vendéglője,
V., Váei-ut 34.

DÉKÁNY SÁNDOR vendég
lője, C söm öri-ut 3 . sz. a  k . 
pályau d v a rra l.

DEUTSCH PÁL eze lő tt 
Schwab A.i vendéglője. VII., 
A kác-s Dohány-utca sarkán. 
K artársak találkozója. 

DOMSCH1TZ JÓ ZSEF vendég
lője, VII., A rena-ut 51. 

EBERHARDT GÁBOR vendég 
lője, V III.. O ólva-utca 33 

EHM JÁNOS éttermei, V ili., 
Kerepesi-ut 1.

ERNST MÁTÉ „Nagvvendéglöje"
V. Szabadság-tor 29 

FARKAS ÁRPÁD vendéglője,
bor- és Körcsarnoka, JX., So- 
■oksári-nten 74.

FÖLDI ANTAL „Uj kispipa*.
IV. U jvilág-u. 14. Belvárosi 
p incéri k a r  vendéglője. 

FRÁXKL_ SÁNDOR Feliér-

FÁBIÁN ELEK -V őrösdisznó- 
vendéglője, I., Bornemisza-ut 
32 (Kulyák-féle villa).

GATTO KÁROLY vendéglője,
VI. , Lehel-utca 21. sz. 

GÖMBÖS JÁNOS vendéglője.
M agyar-utca 3. Ü zletbeliek

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
V árosház-utca 10. Somogy - 
Z alai k a rtá rsak  vendéglője. 

GRÁFÉ SÁNDOR vendéglője,
V I.. Andrassy-ut?4. Czletbe- 
liek találkozóhelye. 

GREGORIG SIMON vendéglője 
VI , Paiűc-utca 1. 

GEBHARDT ANTAL vendég
lője V il i . .  N ép-zinbáz-n. 1. 

HABErLEK LAJOS -Magyar 
Osáida- vendéglője V ili., Mag- 
doIna-utcaiO(Aguiár-féle ház 

HAJÓS KÁROLY vendéglőié.
1., Böszörményi-ut 21. c íend- 
öriaktanva

HAJDÚ SÁNDOR -Bableves- 
Csárda- nagvvendéglöje, VII., 
Miksa-utca $.

HALASTIK JÓZSEF vendég
lője, V., Aradi és Csengeri-

HORVÁTH KÁROLY vendég
lője. IV .. M átyás-nrca 5., 
Idénypiaceal szemben.

H ECK ER LAJOS vendéglője, 
V II.. K irá ly -u tca  51.

H fF X A G E L  HENRIK íilor- 
vátb-féle, vendéglője. V ili., 
V as-utca 1.

JURÁK MIHÁLY vendéglője, 
I I . 1 Budán).G ellérthegy-u. 3.

JANURA KÁROLY vendéglője 
Podm anicky- és G yár-utca 
sarkán . Fővárosi p incérkar 
találkozója.

KÁROLYI GYULA .Saskör* 
vendéglője, IV., írányi-u. 17.

KELLÓ VILMOS Singhoífer-féle 
halászcsárda vendéglője, I., 
M obai-nt 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, V ili., Júzsef-utca 2.

KÓNYA SÁNDOR „Rózsa bo
kor* vendéglője. Nagymező- 
u tc a . Ü zletbeliek ven léglöje

KLIVÉNYI FERENC, éttermei 
VI., Andrássy-iit.

KORONA VENDÉGLŐ (ü. v. ven
déglős SZABÓ Gyula) V III., 
Baross-utca 93.

KOLLMANN LAJOS vendéglője, 
II , Margit körút 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője 
VLL, A lm ássy-tér lő.

KOHN GÉZA vendéglője VIII., 
K erepesi-nt ö9.

KARDOSS JÓ Z SE F 1 endég- 
löje, IX .. G ró f H alD r-u. 24.

KUB ÁN EK VINCE „Budai v i
gadó- étterm ei. I I . ,  F ö-u .

LAKATOSGYULA vendéglője
V II., Wesselényi-utca 17 (Ci- 
pész-ipartest' leti ház)

LE1KAM GYÖRGY vendég
lő je , I. A lag-ntca X.

LADÁNYI (L1TTMAN JÓ 
Z SE F é tterm e i, VI , í.ipót- 
k ö ru t 27.

LADÁNYI OTTÓ -Vázsonyi 
k e rt. vendéglője, VI., H e -

LÁNG PÁL vendéglője, V II., 
V erseny-utca Ili. A keleti 
p .-udvar közv. közelében.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője
1.. Fehérvári-nt 14.

M tR KO V ITS DOMONKOS 
vendéglője, I . , Döbrentzy-tér 
5. A pincéri-kur találkozója.

MIHÁLYFI SÁNDORXÉ ven 
déglője. VII... A ré n a-n t S.

MIRTH AXDRAS vendéglője. 
D ohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, m agyaros konyha.

MIHÁLFI SÁNDOR Váoi-kür-

MOIIÓS FERENC vendéglője, 
VII . Csöm öri-ut 37.

NAGY GÉZA nagy »Pilseni« 
sörcsarnoka,VII., A re ra-u t58.

N1 KA ANTAL IV. kerü le t, 
(Belvárosi Váci-utca, sa já t 
ház. Régi pincéri gá rda  ven
déglője.

PODOLETZ FERENC, vendég
lője VIII., Szerdabelyi-u. 2.

PUTZER M. nagvvendéglöje,
VII., Arena-ut 8>.

IF J. RÁCZKEVYLAJOS VIII. 
Baross-utca 41.

RUZICSKA JÓ ZSEF vendég-

ker. polgárok

REZSŐ MIHÁLY vendéglője. 
V II., E rzsébet-kö ru t és 
D ob-u tcasarkán .

RELL MIKLÓS vendéglője, 
U j-utca és U ajós-n tva  sa r
kán. A VI. kér. üz le ti kar
társak  látogatják .

ROSEXBERG SÁNDOR ven
déglőié, V II., Cseng“ri-u . 11.

SCHODITS ALAJOS (Qrsz'gos 
Tisztví-elök E gyesülete kör- 
és nyilvános éttermei) Vili.. 
E sz terha  zy-ntci* 4.

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pi- 
lyaudvari vasori 1 enrfézl&je.

SCHv KTZ JÓZSEF vendéglője
IV ., Zöldfa-utca 10.

SCHRATZ HUGÓ Lsheti-féle 
vendéglője V ili ., Kerepesi-ut

SZABÓ GYULA vendéglője Vili. 
Szig .tvári-utca 21.

SPRINGER JÓ ZSEF vendég
lője. ( ) VI1I„ K özvágóhid-

SZESZICH OTTOKÁR vendég
lője, VI.. D ávid-ntca 12. Ter
m előktő l v e tt borok.

SZÜTS ÉS BALIKA étterm ei. 
D eák-tér 2. A MOPE tag
ja in ak  ta lálkozóhelye. 

SPESNY EDE Szervita bőrhöz 
vendéglője, IV., Városház-u. 

TOMIK JÁNOS V II., Dohánv- 
u tca  38. Ü zletiek központi 
vendéglője.

TOTOLA IMRE vendöglöie, 
VII . A lsóerdösor 10. A z.aía- 
vidékiek találkozója. 

TH ESSI JÁNOS vendéglője, IV. 
Molnár-utca 8.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungária- 
ut 25*. sz.

WURGLITS VILMOS vendég
lője K erepesi-nt. és Agg- 
te lek i-n . sarkán.

WURGLITS ANTAL vendéglője. 
V il i . ,  KerepeM-ut cs Gyongy- 
tyuk-utea sarkán

Kávéházak.
ANTONY VILMOS „Magvar 

színház* kávéli&za. W esse- 
lényi-u. és Izabelia-tér. 

ALMÁSSY KÁROLY' „Kisfa- 
ludy-kavéháza*. Teréz-körut 
és Szondy-u tca  sa rkán . 

BABÁRY KÁVÉHÁZ (Cigány
J.) W esselényi- és Sip-utea

BALATON KÁVÉHÁZ íTiha- 
ny i József t .)  K erepesi-ut és 
S zentk irály i-u tca  sarkán. 

BODÓ KÁVÉHÁZ, József- 
kö rú t és B aross-u. sa rk in . 

BOULEVARD K.ÁVÉHÁZ ;t.
G oldham m er A.) Váci-k. 24. 

BIBER JÓ Z SE F kávehúza, IV. 
M agyar-utca ö.

CI'IV-KÁVÉHÁZSchreiberlIagó
Szabadság-tér.

KLITE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
S indon  K erepesi-ut és Ka-

ERZSÉBET-HID KÁVÉHAZ 
■ Rapszky Zsigm ondi 1. bér.

FARAGÓ KÁAÉHÁZ (tu la jd . 
P a n g ó  N agy Sándor, VII., 
K erepcsi-ut 55.

FELLEGI ED E  „Eleváíor-ká- 
véiiáz*. Pereno-köru t. 

GRUBER JÓZSEF .K ö rú ti ká
véház.. VII.. Etzsébet-kör. 6. 

HAZÁM K.ÁVÉHÁZ (túl. Há- 
m os Rezső) V III.. Józset- 
k ö ru t 4.

KATONA GYŰL V .KLUB* ká
véháza, V., L ipót-körnt, a  
V ígszínház m elle tt. 

K1RÁLY-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márkus: VII Erzsébet-köru! 
és Király-utca sarok.

KLEIN TESTVÉREK »Adria«- 
szallé kivéháza. Vili., Kere
pesi-ut.

KLOTILD KÁVÉHÁZ tu la jd .
K atona  G ) Belváros, Váci-u. 

KORNSTEIN IGNÁC kávé
háza, VI , V örösm arty-u. 
*3. sz. Ü zletbeliek találkozó 
helye.

LAUKO PÁL kávéháza. VII..
Csömöri- és Aréna-ut sarkán. 

LYON KÁVÉHÁZ (t. Knappé 
Jáuos) VI., A ndréssy-ut z7. 

MENTON-KÁVÉIIÁZ (t. Schau.-r 
Vicl. Frigy.) VI., Oktogon-té. 

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér.. 
K oronah-rceg-n tea, (Haris- 
bazár.) Ü zletbeliek tulálk. 

NEVV-YORK KÁVÉHÁZ E r 
zsébet-körü l H arsányt test-

NEIVELT SAMU „SindortéH 
kávéházit’'. V ili.. R őkk  Szi
lárd-u tca  2 1 .

OTTHON-KÁVÉHÁZ (Böhm és 
Pollák) Vili., Kerepesi-ut 9/b.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉ1IÁZ (tűi. 
Gárdonyi József), V ., Nador- 
utca 31.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem Pelzmann Ferenc.

PETŐ FI KÁVÉHÁZ fii. vezető 
Szalay K ároly) VII.. K rzsé-

házban. Ü zletb. találkozója.
RÉCSF.I GUSZTÁV kávéháza. 

VII.. C söinöri-ut. K . pálya
udvarral szem ben.

SCHABENBÓCK JÓZSEF .P e 
tőfi* kávéháza , Petóti-tér 1.

SECESSIO KÁVÉHÁZ (fül. 
A lbecker Sándor) VI., Átí
rt rá ssy-ut. . . .

SPLEND1D KAVKHAZ itulajd. 
Tyroler Józsefné és Seeniau 
Karolin), IV.. K uoly-kŐrut.

SVERTETZKY KÁROLY 
leáns«káy  háza IV.,Gerlócy- 
n tc a  1. U zletbelie it ta lá l
kozóhelye.

SYBERT ' JÁNOS kávéháza. 
Hajós- és K ároly-utun f a r 
kán. Ü zleti kartarsak  ta lá l
kozó helye.

ULITS LŐRINC _Árpáilu-kávő- 
ház, E rzsébet-kö ru t és Do-

: -̂ Sfes

l'NTEIIREI- 
X ER VINCE 
„Liget - - kávé
h áza , VII. kér., 
A reun-ut Sí.

W EISZ ÁGOSTON .K aszinó„ 
kávéháza, I I . kér. M argit- 
körut.

V I D É K .
Alsójára, Torda-Aranyosm ) 

TÓTH KÁROLY szállodája.Alsólendva. NEUBAUEK 
ANDRÁS „Korona* szállo-

FERÉNTZY JÓZSEF vendég
lő je  volt Poppal vendéglő.)

REV E RENTSIGS 1 STV. ven
déglője. közel a  vasúthoz

LENAHICS VIKTOR Tüske- 
le-Le) vendéglője. Magyaros 
konyha.

RÉV ÉSZ SAMU K özponti ká-

krajcsícs istván’ éS fia
vendéglője a »Zö:dif «-hoz.

A./eníva - H o s s z ú  fa lu.
SABJAN VEN DEL kiránduló 
vendéglője.Arad. BRAUN É 5  SCHUH 
.sörcsarnoka és é tterm e i, a 
városházzal szem ben.

KASS BÉLA é tterm e i éssörö- 
zűjo it Szabadság-téren.

HUNGÁR1A KÁVÉHÁZ 'S ker
eti la  István  tn la jd .) a  város 
központján .

PÓLTZL M IKSA kávéháza, 
Szabadság-tér.

NÁDOR SZÁLLODA (t. Páska 
Ignác). É tte rem , sörcsatnok 
és nyári ke it.

SP1TZER MIHÁLY Erdélyi
fele; kávéháza. A pincérurak  
o tthon ias  találkozó helye.

TÜCHLER ANDOR A bbázia- 
kávéháza, Szabadság-téren.

FIUME KÁVÉHÁZ (Cs. Bu
rányi Máriái. Ü zletbeliek  
ta lá lkozó ja

SZUSZ FRIGYES „Japán" kávé
háza. Sz. a Városháza.A Irina. HARRÓ FERENC 
vasúti^vendéglője. Szállodái

Alsó-Kabin. BIHELLER 
JAKAB “Nemzeti* szállód íja,

Aba PF.RTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.Baja. HORVÁTH SÁNDOR 
„Bárány"^szállodája. Magya

l j a  Z á s s á  r^ y a r-m a f . .TÓTH 
ISTVÁN szállodája. Állami 
szöllő te lep i.borok .

P1R1NGER KAROKY »Zrin.vi» 
vendéglője. Nyári étterm ek.Barcs te lep :. HOFFMAX 
Í;S KRAUSZ „Garni„ sz á l
lodá ja  az á llom ás m elle tt.

PLANINTZ KÁROLY vendég- 

liák, m agyar konyha.Balatonszenf györgy. 
IVÁNICS JÓ ZSEFNÉ vasúti

Beregszász, özv. PO-'C H 
Nánd-irné Ú ri kaszinói ny il
vános é tterm ei. — Magyar 
konyha. Term. v e tt borok.

BRENXER Márton Osbudavaj 
kávéháza. Ürletbeliek t-alál-

Bcszterco. KOVATS JÁ 
NOS „Bom bardier- vendég-

MOLDOVÁN DÁ NIEL „Euró
pa- kávéháza. Üzletiek talélk.

LULAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a  közönség kirándulója.Besztercebánya. SODR 
Mór „Hungária* kávéháza.Békós. KETTER FERENC 
„Városi* szállodája. Étterem, 
Körcsarnok.B.-Csaba. BART0S. JÁNOS 
N ádor szállodája. É tterem  
kávéház. sörödé.

EXDERSZ KÁROLY vasúti 
vendéglője, a  városi közön
ség kiránduló ja.

FIUME SZÁLLODA (tn l. Ket- 
te r  Károly) a  központon.

KOZMA MARTON Fehér bá
rán y  szálló és vendéglője.

VOCET ADOLF „K ioszk,nagy 
vendéglöje. S é ta tér .

FREIBERCER MARJON „Ko
rona"  kávéháza. Ületbeliek 
ta tá ik , he lye.

BORS SIMON „Vasúti* szál
lodája. O. szobák. Csongrá ! 
v idéki borok.

»BAROSS* vendéglő é s  kávé-

B.-Gyula. OSZUSZKY JA- 
N O s vendéglője (és nyári 
k irándulója) a  vasú tnál.

DEBRECENI GÁBOR „Magyar 
király- szó l'udája . E lső  r.

Bonyhád. ERDŐS ZSIG- 
MÓND Oroszlán szállodája. 
Étterem, kávéház, Bánréve. SZABÓ GYŐZŐ 
Vasuti vendégleje. Bács-Topa'ya. CSER- 
NYUS I.1HALV »Nemzeti- 
szállód íja

HORVÁTH JÓZSEF szállodája. 
É'terein, sörcsaruok.Borosjenó. KOCSY ANTAL 
„Központi- szállodája .Brassó. G OTTSSIANN EI»F. 
„Vigadó- kávéháza. Üzh-r- 
belick találkozója .

ROTHEXBÁCHER JÓZS. -Vi
gadó* é tterem  és sörcsar- 
noka.

CHUBODA VINCE (volt Dre\- 
ler) kávéháza. Fő tér.

KUN MEXYH RT „Matropol 
szálló, é tterem  és kávéháza

HINÜAK FERENC „Korona 
szállodája. Olcsó szobák.

DAKÓ BÁLINT vendéglője a 
„Cenk*-hez.Cegléd. BÁRÁNY LAJO- 
Uri kaszinó vendéglője.

OROSZVÁRT LÁSZLÓ Nem
zeti szállodája. É tte rem , 
sürcsnrnok.

KERNÁTS LAJOS vendégh 
gadója „Kossuth*-hoz.Csáktornya. FR!KDL J' 
Z SE F Z rinvi-szállodn, ven
déglő. kávéház.

HORVÁTH GÉZA Aranyi : 
rány  szállodája.Csongrád. G0DA 1STVA 
„M agyar király* szállodája.

KASZAXITZKV ISTVÁN nap- 
..P o lgári-  vendéglője.



Vili, évfolyam Budapest, 1905. szeptember 1.

ORSZÁGOS
VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGAOO

17. szánt. 

ORSZÁGOS
PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

VOLT SZEGEDI „Ú JK O R "

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSiPAR, a HAZA! és IDEGENFORGALOM és BCRGAZDASAGI ÉRDEKEK SZAKKJZLONYE
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Kongresszus előtt.
Ir ta : Egy vendéglős.

A celziusi 40—50 fokos melegség 
rohamosan száll a fagypont felé, ami 
egyuttal a mi fürdői idényünk végét is 
jelenti. Még csak néhány nap, azután a 
kellemes árnyu tátrai fenyvesekben egy 
fürdőző hangja sem hallatszik . . . Egy
két későn útra indult turistának és az 
otthontól irtózó néhány nagybácsi és 
nénének téríttetnek már csak a belső 
verandái asztalok. Bálint, az idősebb 
borfiuból egyszerre éthordó- és fizető- 
pincérré avanzsált egyetlen pincérem, 
csöppet se bánná, ha e néhány szál 
vendég se itt várná be a szezon végét.

Az idényt hivatalosan záró szeptember
15-öt, azonban a tátra-vidék szépsé
gébe szerelmes néhány vendégem itt 
várja be, de a bérleti szerződés pont
jainak a végső napokra eső intézkedései 
miatt magam is kénytelen vagyok itt 
tölteni azt az igazán becses időt, 
amelyet a mi iparunk sorsával jóakara- 
tulag törődő több kartársam nemsokára 
Győrben fog értékesíteni, — ahol ugyanis 
e hó 11 és 12-én lesz megtartása a 6—7 
éve szinte szokássá gyökerezett Országos 
vendéglős-gyülekezetnek. Lesz-e és hogy 
lesz sikere, haszna, a bizonyára fontos 
tárgyakat felölelő kongresszusi tanács
kozásoknak. — ezzel mi, akik a kon
gresszusaink természetét ösmerjük, előre 
is tisztában vagyunk. Mindazonban 
tökéletesen semmit se lehet tudni. S végre 
is — örökké a hegyek se vajúdnak, 
más és sok esetben pedig a kis egér 
is igen hasznos kis állatkának bizo
nyult. Reméljük tehát — a legjobbakat.

Kérdés ezekután, hogy mily céljai, 
vagy hogy valójában vannak-e céljai a 
mi orsz. kongresszusainknak ?

Erre nézve mindenekelőtt megnyug
tató választ nyújtó az a körülmény, 
hogy a létezőkét — Orsz. nyugdijegye- 
sület és Orsz. vendéglős szövetség tes
tületeknek, az ezen gyűlések idején 
nyujtatik mód és alkalom arra, hogy 
évi működésükről, eredményük vagy 
veszteségükről beszámolhassanak. Mely

körülménynél ugyan az ezen sorok és 
mások által is szólamba vett kongresz- 
szus csak afféle szerényebb évi közgyű
lésre zsugorodik össze, amelyen hogy 
a szabályok és a jegyzők által előirt 
tárgyakon kívül más sem történhetik — 
ezen szinte csodálkozni se lehet. De 
ugyanezen okból az sem várható, hogy 
a szakosztályunk társadalmi vagy egyéb 
létszükségleti és reformra szükséges 
több komolyabb kérdés s ügyeiben 
nyerhessünk holmi tájékozást. Á tárgy
sorozati pontok s az esetleges indít
ványok kapcsán fölmerülő és perces 
határok közé vont kérdések mind csak 
olyanok, amik a sablonnak eleget tesz
nek, de a lényegen mitse változtatnak, 
így nem változik — sem a társadalmi 
tekintélyünket sem a foglalkozásunkat 
elismertető kérdésekben semmi; és 
ugyancsak ennyi (ha épen nem keve
sebb) az, ami az ezen ipart szakszerűen 
űzők összesége valamint az egyesek 
boldogulása és létjövöje érdekében elé
retett, pláne, a fenti szándék és ut- 
módok szerint.

És mindaddig, amig az évről-évre 
uzovált ezen gyülekezések vezetését, 
rendezését, valamint tárgy- és sorrendi 
összeállítását arra hivatott szakférfiak 
nem veszik kezükbe, és amig a mos
tani pro-formszerii drótszálakkal minél 
kisebb helyre kerített gyülekezés a kon
gresszusi tanácskozások tág körére ki 
nem terjeszkedik — szakiparunk és szak
iparosaink ujulását, művelődését és 
minden téren való előrehaladását sem 
szabad várni, de még reményleni sem. 
Ha valamely osztály vagy iparágnak, 
úgy legeslegelsősorbán nekünk, ven
déglős-iparosoknak szükséges szakítani 
a demokratikus eszmék és elvekkel 
össze nem férő régi rendszer és elavult 
szokásokkal, még pedig azon esetben 
is, ha ez a reformtörekvésünk némi 
áldozatba is kerül. Mert a villamos 
sebeségével haladó korral mi is csak 
igy haladhatunk, mi is csak úgy boldo
gulhatunk.

30RGAZDASAGUNK.

A Tokajról.
Sokat foglalkoztak már ezzel, .a 

mi lapunk is. más lapok is. a mi ha
zánkban is és másutt is. Most nem 
régen pedig Köslinben foglalkoztak vele, 
ahol a tokajii, az isteni tokajii, amely 
az egész világ különleges borai közt a 
legelső helye; áll. — kifogásoltak.

E kifogásolásnak különben nagyon 
meg van az alapja és pedig az, amit 
a Fogadó a tokajiról ismertetésként 
annyiszor közölt. A Tokajtól Ujhelyig 
húzódó kis városok egynémelyében 
(mint L.-Tolcsva és Sárospatak) és az 
Ujlielyben székelő kereskedőknél vagyon 
az ok; ce meg van száz és száz más 
egyes ccnzál és házalónál is, akik a 
10— 12 egy literes szomorodnival pak
kolt szatyrokkal sorról-sorra, minden 
vendéglő és kocsmában, de magános 
házaknál ó. gyakran teszik tiszteletüket. 
Az ilyen apránkint házalt tokaji-szo- 
morodnik úgy fényienek, mint a leg- 
fénylőbb arany s izlenek, mint a leg
pompásabb malaga-bor. De azért egy 
csöpjük sem igazi, természetes.

Egy r. n. nevű úriember a „Fogadó" 
emez év előtti közlését most, szintén 
belátja, s a „Borászati Lapok“-ban, A 
tokajhegyaljai bortermelőkhöz cirnü köz
leményben szintén ezzel okolja meg a 
Kösliniek rossz véleményét. Egyben azt 
ajánlja, hogy a tokajhegvaljai gazdák 
maguk vegyék a borkereskedést a 
kezükbe s a bajok szanálása végett 
termelői kartelt létesítsenek. A közle
mény Írója aztán az ezen öllet-hez való 
egy-két hozzászólásra kéri az olvasókat.

Miután mi, a Tokaji-ró\ szóló bajokat 
régebben és fenti Írónál sokkal alapo
sabban és mély ebre vágóknak ismer
jük, említett (és általunk is szorgal
mazott) ötlet-re nézve azt ajánljuk, hogy 
azt ne bank segítségével és ne Isten 
tudja mikor, hanem kizárólag a terme
lők hozzájárulásával (Tokaj és kornyé
kén elég gazdag szőlő-termelő és föld- 
birtokos van) és minél előbb valósítsák
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meg, vagy legalább is addig, amig a 
tokajhegyaljaiak is úgy nem járnak a 
Tokaji-ró1 szóló hírekkel, mint ahogy 
jártak a — szánalomra méltó Pécs- 
vidékiek.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A győri kongresszus.
Az Orsz. Nyugdijegyesület és Orsz. 

Vendéglős szövetség ez idei együttes 
közgyűlései, tekintettel a győri vendég
lős ipartársulat javasolta és kapcsolatos 
balatoni kirándulásra, az eddigelé tar
tott ily kongresszusok ötszörös munká
latait igényelték. Hogy ezek a dolgok 
mindennek dacára a legnagyobb rend
ben folynak és intézteinek el a kellő 
időre, ez elsősorban Herceg Ferenc 
ipartársulati és Erhardt Antal rendező- 
bizottsági elnökök lelkiismeretes tevé
kenységének, valamint a teendőkben 
őket támogató r. bizottsági tagoknak 
köszönhető. Ugyancsak ezek a rende
zési munkálatok eredményezték ama 
szép erkölcsi sikert, amely Veszprém és 
zala-vármegyék fő- és alispánja stb. elő
kelő helyről megnyilvánult a kiránduló 
vendéglősi közönség iránt. A győri rend. 
bizottság átirata, folytán ugyanis Vesz
prém részéről Ováry Ferenc dr. orsz. 
képviselő, Koller Sándor alispán és 
Lingl Valérián fürdőigazgató, a dörgicsei 
borgazdaság részéről Vámos Károly 
jószágkormányzó és Zalamegye részéről 
Hertelendy László főispán, a Badacsony- 
vidéki bortermelők szövetsége és Keszt
hely város főbírója : Nagy István intéz
kedtek a fogadtatás és a vendégellátási 
teendőkről. Ez az egyelőre nagy erkölcsi 
sikernek nevezhető körülmény egyébként 
kellő kárpótlás anyagi oldalról, a kirán
dulás résztvevőire.

U T A Z Á S .
A Vinfogadis meséiből.

Irta: Boto'z.
ELSŐ FEJEZET.

V ett ka rdo t, sisakot, kemény páncélinget,
S n tra  valónak vagy száz tu c a t hét in g e t. ..

,.Vagv kitudná bátya, jobban ezt a dolgot, 
Mint ki a világban sokat járt és forgott; 
Mint teszem például én, a szeles Ámon,
Kit mindenki ösmer ezen a világon.

Nincs a nagy világon egy kicsinyke kis hely, 
Avagy ember aki engemet nem ismer;
S sincs vidék, táj ahol én ne jártam volna — 
Bagdad oly ismerős előttem mint Tolna.

Vagy hires Keletnek és Nyugatnak tája, 
Észak zord Grönlandja, eszkimók hazája; 
Ahol ember, állat, növény, föld és az ég, 
Olyan mint egy valóságos jéghabarék.

Hallott-e már bátya, hires Washingtonról, 
Nagy Napóleon s’ az orosz Katalinról; 
Kiknek honát szinte mind-mind beutaztam — 
Közbe nagy Állatinak, fölkent papja voltam.

Hah, bátya mi dicső, mi Isteni élet,
Élni oly életet, mely sose ér véget . . . 
Melyből a halandó, hogyha alkonyodik, 
Egyenest a paradicsom-kertbe ugrik.

Tájékoztató. Az Országos Kongresz- 
szus győri bizottsága a következő tájé
koztatót adta ki:

Minthogy az elszállásolás az előre
látható tömeges érkezésnél sok nehéz
séggel jár és fárasztó az igen t. ven
dégeinkre, hogy a megérkezés után a 
rend. biz. irodát keressék, nagyon kér
jük a bejelentési idő pontos betartását 
és a 15 kor. részvételi dij előzetes 
beküldését, amely esetben az összes és 
személyre kiállított jegyeket és igazol
ványokat szept. 4-én már postára tesz- 
szük. — Úgy az elszállásolás, mint a 
helyi rendezés érdekében kérjük továbbá 
egyidejű pontos bejelentését azoknak az 
urhölgyeknek, akik a kongresszus tag
jaival városunkat látogatásukkaal meg
tisztelik, valamint kérjük: lehető meg
határozását annak, hogy igen t. vendé
geink, melyik napon és vonattal ér
keznek.

Szeptember 1  1-én és 12-én a rendező
bizottság irodája a „Royal-szállóu fél
emeleti helyiségében van.

Balatoni kirándulás: — Szept. 13-án, 
szerdán, reggel 6 órakor különvonaton 
indulás a vadregényes Cuhavölgyön 
(magyar Svájc) keresztül Veszprémbe.

Veszprémben kocsikon a város meg
tekintése, kikocsizás Balaton-Almádi 
fürdőhelyre.

Balaton-Almádiban az utóbbi 15 év 
alatt óriásit előrehaladt kies fürdő meg
tekintése, majd borkóstolás. Társas 
ebéd 1 órakor (leves, előétel, sült, tészta, 
gyümölcs, fekete kávé).

Ebéd után a társaság kocsikon 
Balaton-Füred fürdőbe, az örökszép, 
bűbájos magyar tenger gyönyörű pont
jára, utazik. Itt tölti a nap hátralevő 
részét, Balatonfüred fürdőiben és sétá
nyain. — Este társasvacsora (sült,

Ám. nekem nem kellett Mohammed papsága, 
Sem szultáni hárem sok gyönyörű lyánya; 
Akik oly szépek hejh. olyan szépek voltak! 
És mi tűzzel s  kéjjel öléltek, csókoltak. . .

De nekem nem kellett e szép asszony-féle, 
Gondoltam: bajlódjék nagy Mohammed véle; 
Fogtam üst-aranyom s ott hagytam Bizáncot, 
S mentein oda, ahol nagy Hanibál harcolt.

Olvasott-e bátya, a nagy, Hanibálról,
Hires Kártágóról meleg Ázsiáról;
Hol a cédrus erdők árnyában a meleg, 
Télen-nyáron hatvan-hetven fok közt lebeg.

Hol buján zöldült az Olympi oázis.
Ahol szép Helénát rabolt hajdan Páris;
Es hol később Xerxes seregi futottak — 
Számunkra nem egy-két diszebédet adtak. . .

Így, bátya a földet én jól össze jártam, 
Csak csupán tengeren kétszáz éjjel háltam; 
És most szint’ annyi, vagy tán még több időre 
Megyünk jó urammal föl a magas légbe.

Föl a magas légbe s léghajóink révén, 
Járjuk a világot Bándori, no, meg Én, —
S e magas utunkban meg sem állunk addig, 
Míg csak a nap háromszázszor le nem hajlik.

S fölmegyünk az égig, vagy azon is fölebb — 
Nem lát a mi szemünk nagy sokáig földet;

tészta, gyümölcs), utánna a Kisfaludy- 
verandán Balaton-Füred község bor
kóstolója. — A társasvacsora keretében 
á*dötgicsei borgazdaság borkóstolója.

Szeptember 14-én, csütörtökön, reggel 
3 órakor Balaton-Füredről indulás külön 
hajón balatoni sétahajózásra Bada
csonyig.

Kisfaludy Sándor kesergő szerelme 
édesbus emlékeinek és világhírű tüzes 
boroknak helye Badacsony, a melynek 
tetejéről a keszthelyi öböl, a Kisfaludy 
által megénekelt regényes várromok. 
Szigliget, Csobánc, Tátika, a távolban 
pedig a sümegi várromok tárnak föl 
felejthetetlen festői képet.

A badacsonyvidéki bortermelők szö
vetsége a délelőtt folyamán bemutatja 
a hegypincét több más pincével. Ebéd 
V J órakor, a szövetség borkóstolójával 
összekötve. (Ebéd : halászlé, sült, túrós 
haluska, fekete kávé.)

Ebéd után külön hajón indulás Keszt
helyre, a Balaton déli oldalának záró
pontjára. A város megtekintése, közben 
kirándulás kocsikon a világhírű Hévíz 
fürdőre. Majd látogatás a keszthelyi 
sörgyárban. Este társasvacsora (vegyes 
sült, vegyes rétes, gyümölcs), utánna a 
helyi társadalom előkelőségeinek rende
zésével tánc.

Kedvező idő esetén a Balaton keszt
helyi partjának kivilágítása és a Bala
tonon „Velencei éj“ rendezése.

Szept. 15-én, elutazás tetszésszerinti 
irányban.

Részvételi dij — beleértve Győrtől 
Keszthelyig a vasúti, kocsi és hajókölt
ségeket, a felsorolt étkezéseket és a 
balatonfüredi, s keszthelyi elszállásolást, 
személyenként 25 korona.

Keszthelytől Győrig, valamint Bala- 
tonszentgyörgytől Budapestig, szintúgy

De nincs is célunk a földön egy hamarján 
Nagy terveink vannak a nagy egek táján.

De — tette sietve hozzá — itt az óra, 
Térjünk vissza bátya, a legelső szóra ; 
Melynek ügyét, ahogy itt lát engem szembe— 
Oly bizonnyal hozom nemsokára rendbe.

Csak egyet mondjon meg bátya, igaz szóval: 
Volt-e már érintve kis leánya csókkal ? 
Vagy dőlt-e szerető férfinak karjába — 
Bárha nincsen is ez a históriába . . .“

. . .  A kocsmáros arca elborult e szókra, 
Sápadt, szomorú lett, hogy ilyképen szóla: 
„Az én kicsi lyányom nem úgy volt nevelve 
Szűz tiszta fehér volt annak teste, lelke".

Majd ekként folytatta kis pihenés u tán : 
„Egy tavaszi napon, szép derűs délután, 
Afféle magától járó kocsi vagy mi,
Tért be hozzánk magát kissé kipihenni.

Ifjú pár ült benne, ifjú férj és — hölgye, 
De ki szebb volt, mint a gyöngyök legszebb 
. . . gyöngye:
A nagy szépség csak úgy tündöklőit az arcán. 
S nem volt sehol egy kis-egy fél óra múltán.

Hova, merre lett a gyönyörű menyecske — 
Férje mint az őrült — hívta és kereste;
De mi is majd hogy aházat szét nem hánytuk 
Hasztalan, az asszonyt sehol se találtuk.
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Keszthelytől Balatonszentgyörgyig ér
vényes utazásra kedvezményes vasúti 
jegyeket kértünk, azokat a jelentkezők
nek a többi igazolványokkal egyidejűleg 
elküldjük.

Minthogy e programúinak sikeres 
keresztülvitele sok teendővel jár és 
minden állomáson a szives, kirándu
lásunk iránt lekötelező előzékenységgel 
érdeklődő rendezőséget jó előre értesí
tenünk kell a résztvevők számáról, s 
csak igy történhetik gondoskodás igen 
t. vendégeink kényelméről, kérjük, hogy 
a kirándulásban való részvételt szep
tember elsejéig — „ Vendéglős szikvizgyár 
Győr —  közölni méltóztassék.

Szintúgy az elszámolás könnyebbsége 
és azon okból, hogy Győr területére 
lépve, a keszthelyi hazautazásig igen t. 
vendégeink időtöltését misem zavarja, 
kérjük a 25 kor. kirándulási díjnak 
szintén beküldését.

A Mope igazgatósági pénzei. Furcsa 
kívánságát tudtuk meg szegedi levele
zőnknek egy hozzánk intézett tudósítá
sából, mely szerint a Mope igazgató
sága egy levélben havi 100 (egyszáz) 
korona igazgatósági kiadás fedezését 
ha másként nem. 3-szori részletben 
kérte a szegedi fiók Ope-től. Persze a 
szegedi fiók Ope, amely a budapesti 
Mope-től egészen függetlenül és saját 
maga költségeiből tarija fenn magát, 
visszautasította ezt a szerény kívánsá
got s hosszabb levelét, a melyet ez 
alkalomból intézett, a következő sorok
kal fejezte be:

. . . Miután sem az]igazgatósági :közgyülés 
lefolyásáról, annálf kevésbé annak határozatá
ról választmányunk semmi hivatalos értesítést 
nem kapott, amit megtudtunk, azt a „Fogadó" 
szaklap hasábjairól tudtuk meg, megemlítve 
hozzá a mindennapi kölcsönös Hírlapi polé
miát és a vidéki választmányok működésének 
egyik a másik után történt megszűnését —

És cn, vén ostoba, egyre mig kutattam, 
Arra még csak gondolatba se gondoltam. 
Ki nekem mindenem vala e világon —
A szép j hölgygyei eltűnt — egyetlen leá

nyom . .

S mig ezeket mondta szeme könybc lábadt, 
És szivének minden bánata föltámadt; 
Keserűségében azt se vette őszre,
Hogy Bándori jött s a számadását kérte . .  .

II.
Szent Bonifác napján hajnal hasadással, 
Kelt a kakas hangos kukorékolással; 
Kukorékolt szörnyen s oly rémitő neszszel. 
Mintha teleitta volna magát szeszszel.

A kakas zajára fönt az emeleten,
Egy ablak pattan föl igen nagy hirtelen; 
Nyomán össze-vissza hangok hallatszanak: 
„Amon,-alighanem délre harangoznak! . . . 
„Vagy talán estére — vagy az ördög tudja . . .  
Jeremiás! talán bizony meg vagy halva? 
Lódulj, mozdulj immár . - öltözz egy-kettőre, 
Bagdadba akarok lenni még ma délre!* 
Ha-ha! nagy barátja, sok-sok föld urának, 
Beszélhetsz te bármit most Jeremiásnak: 
Aki amott való nagy buzgóságába 
Ki tudja hol érzi magát, mely világba ?
Ö miatta ugyan rikolthat a kakas.
S utazhat gazdája — mind-inind hiába a z ;

választmányunk bizonytalan helyzetbe jutva 
érzi magát.

Ez okokból aztán a szegediek arra 
kérnek értesítést az igazgatóságtól, hogy 
füzhető-e remény az egyesület életké
pességéhez?

Hogy az igazgatóság mit válaszolt, 
nem tudjuk, mi azonban a budapesti 
Mope jelenlegi állapotáról a következő
ket nyújthatjuk: A Mope-nek ma úgy
szólván elnöke sincsen, amennyiben a 
magát most állandósító Ólmosi József
nek ez alkalomból folyólag elnöksége 
megszűnik; Fritz Ferenc szaktársunk 
az egész idejét lekötő üzleti teendői 
miatt ugyancsak nem teljesítheti al
elnöki teendőit s mig az igazgatóság 
jobbjai okos szavát ki se óhajtja meg
fogadni, addig az Mope-nek egy része 
uj egyesület alakítására törekszik. Most 
már aztán és ezeknél fogva a jó Isten 
tudja, hogy hova és mily képességre 
is fognak vezetni ezek a zavaros álla
potok.

Az „Országos Nyugdij-egyesülei'-be
Delfin Samu utján újabban a követ
kező tagok léptek be:

Budapest: Kiegei István 600, Dökker 
Ambrus 600, Dallmann Géza 600, Wirth 
Jenő Imre 1200, Brüll Ede 600, Kitt- 
ner Mihály 600, Kargl Antal 800, Burtz 
Béla 2000, Hámor József 4000, Tálos 
Ferenc 600, Perkovits Félix 600; M.- 
Vasárhely : Rechnitzer Mihály 1200, 
Lorbber Gyula 3000; Kolozsvár: Ve
csernyés Ernő 800, Janauschek Vilmos 
800, Hell János 800, Kugler József 
800, Schermann Kálmán 1200, Csulik 
György 1000; Arad: Czigány László 
1200, Schormann Ignác 1000; Déva: 
Wittner Károly 1000, Englisch Béla 
3000, N.-Enyed : Govicsán József 1000 
N.-Szeben: Nedved János 1000, Kas,

Amon Jeremiás, Bándori szolgája —
Alszik édesdeden a szoba zugába . . .

Alszik, de mily módon — egy feldöntött széket 
Használ vánkosul s  egy darab kerevetet, 
Ölel szeretettel, mig az egyik lába —
Fönn helyezkedik az asztalnak fiába.

Az asztalon pedig, hát, hogy mint is Írjam : 
Szörnyű rendetlenség és gabolyodás van ; 
Bor, sör, kalács, bőgő, kefe s lurrheveder, 
Mind egy nagy — egv dicső szép halomba 

hever.

„Hej, az áldotokat! szól Bándori zordul, 
Ahogy tekintete a szobán megfordul;
Hej, az áldotokat, ti zsiványok nyomba, 
Pusztuljatok innen a sötét pokolba !“

A zordon szavakra cimbalmos ölébül 
Éles parancsoló hang jö feleletül,
S szól: „Cibián, Nápoly— tizenegy-tizenöt— 
Bende! — reggel hatkor kelteni az ÖtöL“ 
Mivel pedig Bende s egyéb porta’ szolga 
Nem volt kéznél, kántor uram ugrott talpra : 
És rá kezdett Bándorira parancsolni: 
„Hamar János, hamar hajnalt harangozni!“ 
„Hajnalt a vakapád!.. szeszt kántor.tenéked." 
S szidta Bándori az álmos, részeg népet: 
Közbe nevetett, de mit is tehetett mást — 
Künn a kakas-madár kukorékolt folyvást.

Foly tatása  következik.
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per Károly 1000, Feldmann Nándor 
1000, Haydccker Mór 1000, Friedrich 
Ede 10C0, Mayer Frigyes 600, Schuller 
György 1000, ' .Matusek Alajos 1000, 
Sz -Szt.-Gy.: Miklós Mátyás 600, Po- 
gács Vilmos 1200. Tusnád-fürdő: Flei- 
scher Vilmos 1000, Fodor Mihálv 1000, 
Kristo Béla 1200, Csik-Szereda: Benkő 
Zsigmond 2000, Bara József 800, La- 
cher Gyula 2000, Brassó: Deutsch 
József 1000, Zey Antal 1000, Fiszt 
György 600, Göttche Pál 1200. Quera 
Emil 600. Chudoba Vencel 2000, Mis
kolc : Böcögő József 1000. Kovács Já
nos 800, Schaffliauser János 1000, Eger: 
Zsuzsanits István 800, Debrecen : Oza : 
nics János 1000, Medgyes: Vojt József 
800 korona.

A Ml CSALADUNK

Képeinkről.
1:1a : Minden Tamás.

Emlékek.
Csoportképeinkhez. —

A kánikulai égető melegségbe nem
csak az ember, hanem maga a nap is 
belelustul, belefárad s miként előbbi, 
úgy emez is kezdi érezni a saját okozta 
hőségnek a különféle kellemetlen 
következményeit. Az első ily kellemet
lenség ránézve az, hogy nem képes 
betartani a hajnali négy órás keléseket, 
hanem ehelyett 6 majd 7 óra után emeli 
ki nagy bágyadtan, fölhös ágyából 
sápadt és most már kevésbé sem tüzes 
fényű fejecskéjét. Az ilyképen hágya- 
dozó őnapságán aztán mindjobban 
hatalmat vesz a lagymatag nyárra ha- 
ragvó ősz, amely nem épen dicsérendő 
érzésének kifejezéseképen még időnek 
előtte dobálja s hullatja egyre arra fon
nyadt, sárga leveleit.

Az évidő eme változását pedig leg
előbb a fürdőkön működő kartársaink, 
érzik meg, akik ahogy az augusztus vége 
közeleg, elkezdik csöndesen a jövő 
tartózkodás és az emlékek gyűjtése 
dolgait előkészíteni. A ma egyik legelter
jedtebb és szebb művészetet, a fényké
pezést veszik erre nézve igénybe, amely 
ily esetben a barátság, a kartársi- 
asság és a foglalkozásban való egy
séget és egymásra való visszaemléke
zést a legszebben adja vissza és örökíti 
meg hosszú időkön át. Amit egyébként 
hasonlóan az itt közölt két csoport
képünk fejez ki, amelyek létrejövelelüket 
Petrás Márton, a Trencsén-teplici Ehm. 
(Teplic) fogadó derék ifjú aggharcos al
kalmazottja, mig a másik Kedrovits 
Mihály a Csorbatói nagyvendéglő agilis 
föpincér ideájának köszönhetik. Mind a 
két kép pedig a Fogadó-bői is többé- 
kevésbé ismert evü kartársakat mutatja 
he. ,ry a teplic. Matsód munkatársun- 
k-.i hívül — karádi Dávid Pál barátun
ké. a poéta Steert Petrást. (a ter
vező*) mig a csőri atóin Kedrovits Mihály
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levelező m. társunkat és a képeken alul- 
irtakat. Őszintén kívánjuk, hogy kartár
sainknak, a „Fogadódban is megörökí
tett e képük legyen legszebb emlékei
egyike.

Vértesi Ignác.
A Fogadó 1*1. számából.)

Vértesi Ignácról, az Andrássy-uti 
„Mentőn1* kávéház főpincéréröl a bio
gráfiái közlés legfőbb és fontosabb 
részét az o tekintélyes pincéri múltja 
ismerteti. Ép ennélfogva nekünk keveset 
szükséges róla mondani, miután igen 
sokan tudják, hogy a hetvenes évek 
elején az „Angol-kiráIynő“-ben kezdte 
pályafutását, hol 4 évig tanonckodott, 
melynek végeztével a régi „Tigris" 
fogadó, majd a belvárosi Korona ven
déglőben vett huzamosb ideig alkalma
zásban. Ezután több előkelő nagy 
üzletnek, köztük a régi „Európa** kávé
háznak 4, a „Burgei** és „Venezia“ 
kávéházaknak 5- és 7 évig lett föpincére, 
majd miután rövid ideig az önállóság

tiszteletbeli szaktárs, a „Főpincérek 
orsz. ovadékletéti társulata** titkára és 
mint titkárnak — a titkári állások szo
kása és természete szerint — ő rajta 
s körűié fordulnak meg és bonyolód
nak a legkomplikáltabb teendők, amin 
ugyan azért sincsen mit csodálni, mert

vendéglőben való összpontosítása miatt 
többször kellemetlenségbe keveredtek s 
legkivált a hölgyfűrdözők. Szilágyiné 
ugyan egészségi okokból használta a 
fürdőt, de azért étvágya jó és rendes 
volt, amelylyel szemben azonban a 
rendelt és jól fizetett ételek a kritikán 
aluliság bélyegét a legnagyobb mérv
ben magukon hordták. Szilágyiné tűrt 
egy darabig, de nem sokáig. Fogta 
magát egy délben és ment ki egyene
sen a konyhába s a vendéglősnek, némi 
bevezetés után, ezeket mondta: Magam 
is ide tartozom (t. i. ezen szakhoz) 
tehát mint ilyen megkívánom azt a 
protekciót, hogy az étlapáraknak meg
felelően legyek kielégítve . .  . Nem is 
volt oka többet egy szó panaszra sem.

Szilágyi/Adolf szaktársunk perfekt 
szakemberiségét ez a körülmény jel
lemzi legjobban. Az, hogy ezt a mes
terséget a hozzá legközelebb'álló neje 
(sőt két kis okos fia) is teljesen átérzi. 
Amire nézve ugyancsak hűséges tanuk

gal is megpróbálkozott a „főpincérek 
orsz. ovadékletéti társulata** megalakí
tását tűzte ki célul, ami a jelen szá
munkba közölt Fenyvessi Henrik titkár 
és Ladányi L. József (jelenleg vendég
lős) segítségével sikerült is neki és 
pedig olyképen, hogy nevezett főp. 
óvadék táisulat most a létező ily tár
saságok közt a legvirágzóbb és elter
jedtebb. Az ovadék-társulatnak alakítá
sától ő az elnöke s Fenyvessi titkáron 
kívül ugyancsak ö intézi a legtöbb, kar
társait érdeklő teendőket is.

Fenyvessi Henrik.
Nem közülünk való, illetve nem a 

mi foglalkozásunkat tanulta, de azon 
szolgálatoknál, amelyet a „Főpincérek 
*>rsz. ovadékletéti társulatáénál lévő 
titkárságából foiyólag a foglalkozóink 
érdekében teljesít, méltán becsülhetjük 
111 és tekinthetjük tiszteletbeli szaktár
sunknak. — Fenyvesi Henrik tehát, mint

ová .s K. H alabás s .  Herceg J. Kun .1. K ő sze g iü l. D on 
lla rlos J. W II.t  J .  Petr.is M. Ducid 

Ortl.oft.-r l i .  Sándor K.

pénzről, bankpénzről van szó, amihez 
pedig amig hozzá lehet férkőzni, jutni, 
sok, igen sok kis és nagy tortúrát kell 
rendezni és intézni a vele foglalkozó
nak. Fenyvessi Henrik tiszteletb. szak
társunknak tehát nem könnyű a teen
dője, emellett rengeteg felelőséggel járó, 
ami ugyan elnökére, Vértesi Ignác és 
Ladányi alelnök szaktársainkra is egy
formán háramlik. Mindazonáltal mindig 
azon van, hogy ezek a nehéz teendők 
az ovadéktársulatl főpincér tagjai érde
kében nyerjenek megoldást s ez a célja 
majd minden esetben sikerül is és pe
dig leginkább azon okból, hogy az 
osztálybeliekkel nemcsak érdekszerii- 
ség, hanem belsőleg is velük és együtt 
érez.

Sz'lágyi Adolf.
Valamelyik évben Szilágyiné egyik 

szepesi fürdőn töltötte a szezont, ahol 
a terményi- és élelmi cikkeknek e fürdői

lí.-s R. Horváti. J. Itiiky I. Sze.llacsek K . Schum ann X . 
P. M atsád J. Chvoyka J . S teer K.

Kálmán I!. L ajos J.

karádi Dávid Pali (most már Pál) 
sokáig volt kikindai főpincére és most 
Hajnal Aladár, aki a kanizsai „Szarvas" 
fogadó főpincéri teendőit az átvétel óta 
intézi s akit Szilágyiék csak úgy a 
nagyobb fiúnak, vagyis egészen a csa
ládhoz tartozónak tekintenek. Hogy 
azután az ily patriárkális és ideális szép 
családias állapotok után az üzleti teen
dőket illető bármi rendetlenség történ
hessen az üzleti alkalmazottak részéről, 
ez szinte képzelhetőn és ismeretlen 
fogalom Szilágyi fogadós szaktársunk 
környezetében.

De Szilágyi Adolf kitűnő szaktársunk 
nemcsak a jól szakképzett, hanem az 
igazi magyaros vendéglősöknek is egyik 
elsője. Somogy vármegyében, amely te
rületében és lelkében is teljesen magyar, 
született, ott is iskolázott és szakta- 
nonckodását is itt, a kaposvári híres 
„Korona" szállodában, Baborhay János
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nál végezte és pedig teljes 26 évig. 
Ennyi évig volt ugyanis itt és lön a 
tanoncból borfiu, éthordó, főpincér és 
végül üzletvezető. Miután még egy-két 
előkelő (fővárosi és vidéki) üzlet fő- 
pjncérségét tölté be, 1903-ban meg
vette a nagykikindai Nemzeti szállodát, 
majd ennek eladásával a múlt év utol
jával Nagykanizsán a régi hires Knor- 
tzer-féle és Tinagl Lajos által birt 
„Szarvas" szállodát vette át. A szálloda 
újjá lendült menete, környezete és 
minden körülménye a jó és derék üzlet
embert látja és bizonyítja benne.

Hogy azonban világosabb legyen az 
információ — vissza kell temünk a 
múlt lapunkat vezető „Apró dolgok"-ra, 
de egyben szükséges átrándulni Győrbe 
is, ahol az országos gyülekezést illetőleg 
folynak ezidőszerint az előkészületek.

A -jícheft '.
A győri kongresszushoz. —

Nem sok, csak pár nap választ el 
bennünk a győri kongresszustól, amely
nek meghívásával kapcsolatos sorrend
jét múlt lapunk regisztrálta. A mi ezen Hajnal Aladár XazykahiisÁ-

Sim on Antal Kolli István K w li Vilin >s 
Zingi Mária Nagolbach RezsS Gombos Karoly Weisz 

Perosák Kilo Koztei zky Bilitor

gyülekezetünket ugyanakkor kellően 
méltattak is, kimutatván annak je
lentőségét és célját. Azt a célt tudni
illik, amely az ily gyűléseket elveikben 
és minden körülményükben szokta ve
zérelni.

Azt is megmondtuk, néhány szóval, 
hogy a mi Kongresszusainknál ezek a 
vezérelvek még kevésbé ismertek. Itt 
egész más irányok és gyakorlatok van
nak szokásban. Olyanok például, ame
lyek külszinleg a „nagy hű-hó semmi
ért" és belsőleg a „macska fogott ege
ret" elméletétét és látszatát keltik a 
komoly szémlélőben. Az egészet pe- 
dig a gscheft-szellem, a közönséges 
„gscheft-szellem" korrumpálja, amely
ről egy öreg utazó-kereskedő ezeket a 
jellemző szavakat mondta: „gscheft,
minden gscheft ezen a világon".

>-16 • Tfi'ZuS R uta  Lajos S<hwei?er Eudr« 
m os Ke.lrovitsMiliály KedrovicsPaula R»s.vik G-za 
Diriicli K roly Uooner F . ienr-

A teendőket Herceg Ferenc, illetve 
Erhardt Antal elnoklésével derék győri 
vendéglős-szakemberek azon óhajjal 
végzik, hogy a kongresszuson megjelenő 
fővárosi és vidéki kartársakra nézve az 
ottan való tartózkodás minél kellemesebb, 
minél ottlioniasabb legyen. Csupa kolle
gialitásból és a közjó iránti nemes célból 
Teljesítik tehát az egyébként áldozatot, 
időt kívánó dolgaikat, amely önzetlen cse
lekedetükben úgy gondolják (ha nem 
is tudják), hogy ez, a központi vezető
ségnél sem történik másképen. A köz
ponti vezetőség azonban másformán 
cselekszik, -  a gscheft-szellem céljául 
használják föl a jó győrieket.

Ebben a dologban ugyan egy kis 
bolond eset is van. Az, hogy a központi 
(bpesth bizottság se tudja, hogy mit 
cselekszik a — központi bizottság. Az a

központi bizottság, amelyet a Gundcl, 
Glück, Bokros stb. ily kiváló nevű férfiak 
vezetése alatt álló Országos Vendéglős 
Szövetség rendelt ki a kongresszus rende
zésére is befolyó intézkedéssel s amelybe 
ugyancsak befoly — mint a vendéglős 
szövetség jegyzője — Bárt a Béla is, 
aki egyszersmind szerkesztője a Barta 
Bétáné „Magyar Vendéglős és Kávés 
Ipar" cimü lapjának is.

Megjegyzendő, hogy ez a lap a fenti 
intézmény hivatalos cimét is viseli, bár 
annak sem tulajdonosa: Barta Béláné 
sem pedig Bárt:: Béla sose voltak 
szakemberek, illetve a mi szakosztá
lyunkhoz sohase tartoztak; aminthogy 
mostan sem tartoznak. AV. L. régebbi 
állítása szerint B. B. hirdetést gyűjtő 
ügynök volt, — ami bár ezúttal mellé
kes. Elvégre a hirdetési ügynök foglal
kozása is lehet oly tisztes foglako-

Siiligyi Adolf szállodás és neje Nagykanizsa.

zás, mint a vendéglösi vagy pincéri, 
azon különbséggel, hogy e foglalko
zónak a gscheft szellemét is ismerni, 
de értenie is szükséges.

Az idáig közlötteknél aztán köny- 
nyen megérthető, — ami ezután követ
kezik . . . Szegedi és győri vendéglős 
szaktársaink szintén ebből érthetik okát 
ama sok zaklatásnak, amelyben a tavalyi 
és az idei kongresszus rendezése 
kapcsán, fenti Barta Béla, részesítette 
őket. E zaklatások egyébként abból 
álnak, hogy B. B kiszált Győrbe (mint 
tavaly Szegedre) vagy egy heti tartózko
dásra s oly célból, hogy a kongresszusra 
díszesebb formában megjelenő lapjuk 
költség kiadásához az ottani vendéglő
söket és vendéglös-ipartársulatot kapa
citálja. Bejárt (Győrben t. i.) minden 
fogadóst, vendéglőst, tárgyalván velők,
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hogy az üzletükről felvett fényképek 
közlési és stb. lapköltséghez 100—200 
azok ped»g, kiknek üzletét a lap nem 
mutatja — hirdetés címen — 50 
koronával járuljanak. A váltig erősen 
szorgalmazott ez ajánlatba aztán né
hány beleugrott, mig többje — vissza
utasította. Így nem volt hajlandó a 
Bartai díszes lap költségét viselni a 
Győri vendéglősök ipartársulata, de a 
hosszabb órás konferenciákra meg
megfogott Meixner Mihály kiváló foga
dós szaktársunk sem. Csak szegény 
Prüger G úla, a Lloyd vendéglő szor
galmas gazdája fogja sokáig emlegetni 
(aminthogy már is emlegeti) a másként 
is nagy terheinek ez újabb nagy 
kiadással való súlyosbodását, (a mire 
nézve ugyan meg van az a remény, 
hogy a nála tartandó kongresszusi 
bankettnémilegkárpótolandja) — Kuster 
Géza kávés, amilyen gazdag ember, ép 
oly nem szívesen bocsájtkozott bele 
ez ügyletbe, amelynek Heberling Adolf 
szaktársunk szintén csak a nagy kapa- 
citáció nem szabadulása révén tett 
eleget, 50 frt erejéig. Kuster Gézának 
(aki a saját fajtájához tartozó érdekek
nek amúgy sem nagy barátja) nem árt 
ez a kis finánciái, de annál inkább 
sajnáljuk az ebbe kényszeritett „Fehér 
hajó“ derék tulajdonosát, nemkülön
ben azon többi kartársainkat, akik 
a zaklatás-szerii nagy bebeszélé- 
sekre kénytelen-kelletlen szánták el ma
gukat a nagyon csúnya gscheft-ügyletre 
T. J. ismert vendéglős-szaktársunk emez 
eljárás hatása alatt jelentette ki valami 
Szabó nevű ügynöknek (Bartáék meg
bízottja), hogy az 50 koronáról neki, 
t. i. Szabónak jái§ províziót szívesen 
megfizeti, csak az illető zaklatással ke
gyeskedjék fölhagyni.

Ily körülményekkel, a „gscheft"- 
szellemnek ilyetén megnyilvánulásával 
kapcsolódik a magyar fogadósok, ven
déglősök és kávésok országos kongresz- 
szusa, az a kongresszus, amelynek e 
nagy ipar érdekeit illető nemes célja 
és sikerében senkinek sem volna sza
bad kételkedni. Igaz.mintahogyfenebb is 
említettük, a Központi bizottságnak 
halvány sejtelme sincsen arról, hogy az 
ő egyes benső szolgálattételre alkalma
zottai még a mi társadalmunk 
méltóságával is összeférhetlen ily ma
nővereket engednek meg maguknak.

Az ily, és mind a kongresszus tisztes 
komolyságát, mind a vendéglős-ipar 
renoméját aláásó gscheft-ügyletbe egy 
a saját szakmája érdekét önzetlenül 
szolgáló sajtó sem bocsájtkozhat, bárha 
az, anyagi tekintetben a legnagyobb si
kereket is nyújtaná. Ha a Fogadó vagy 
a ,,V. L.u külön, ünnepies formában 
óhajt megjelenni, azok a külön kiadás 
költségei fedezését bizonyára nem a 
Bpesti, sem a Győri Vendéglős-ipar- 
társulatnál, annál kevésbé várhatják 
(vagy kérhetik fenti módon) egyes ven
déglősöktől. Az, hogy egy lap egyszer

díszesebben jelenik meg mint máskor, 
lehet recompenzációja az előf. közön
ség támogatásának, ami ennélfogva 
reménység a pártolás meggyökerese- 
dése és gyarapodására; de nem lehet 
ok arra, hogy az itt registrált „gschefta- 
iigyletek szerint használja ki valaki 
(hozzá: — hivatalos lap —) a közön
ség tájékozatlanságát és áldozatkészsé
gét. Azonban, a „Magyar Vendéglős és 
Kávés Ipar" szerkesztőit már sokan 
ismerik: idegen elemek, nem közülünk 
valók. Ide jöttek és furakodtak közénk, 
mert a „gscheft“-ek kihasználására, a 
mi iparunk foglalkozóit találták a leg- 
alkalmatosabbaknak . . .  +.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kedvezményes rendelés. T. olvasóin
kat értesítjük, hogy Almanach-könyvünk 
(Vendéglői szakácskönyv — Étel- és 
étlapisme) azon esetben, ha egyszerre 
legalább is 3 példányra történik a ren- 
detés, az Almanach 3, illetve 2.50 K 
helyett csak 2 koronába kerül, kemény
kötésben 2 K 70 fillér. Az ár előleges 
beküldése mellett a rendelők könyvüket 
porto díjmentesen kapják. A „Fogadó" 
kiadóhivatala: Kerepesi-ut 13.

Győri képek. A mai „Fogadó" borí
tékján bemutatott három győri képet a 
„Fogadó" kiadásában megjelenő album- 
szerű művéből közöljük. A közölt ké
pek közül a középső a győri városhá
zat (melynek nagytermében a 11—12-ki 
orsz. kongresszusaink lesznek tartva), 
mig a két szélső a Kisfaludy-szobrot 
láttaló sétányt és a szigetivárost Győrrel 
összekötő hidat tüntetik föl. Díszes ki
adványunk az ottani több üzletről ké
szült saját felvételi képeinken kivül 
győri szaktársainkat mutatja be.

Hymen hírek. — Kellemes, szép családi 
ünnepélynek volt színhelye a belvárosi 
Magyar-utcai Gömbös-vendéglő augusz
tus hó 2!-én, amikor ugyanis Gombá- 
roviis Annuska, Gömbös János kiváló 
szaktársunk bájos sógornője tartotta 
eljegyzését Kresz Ferenccel, a Haraszty- 
féle mölakatos-műheíy üzletvezetőjével. 
— Rehling József a fővárosi Klivényi 
étterem főpincére eljegyezte Proszniís 
Róza kisasszony, özv. Prosznits Istvánná 
bájos szép leányát. — Pock Franciska 
kisaszszonyt, a győri „Royal“-szálIó tu
lajdonosa, Meixner Mihály szaktársunk 
bájos unokahugát, eljegyezte Szatler 
Gyula főkönyveiő Győrben.

Fürdői hir. Csak a cim egyszerű, 
de a hir maga annál inkább is érde
kes és fontosabb, mert arról hosszab
ban megemlékezni napilapjaink is ér
dekesnek tartották. Ez érdekes dolgot 
egyébként maga Bokros Károly — a mi 
Vajdánk, — beszéli el, Írván egy m-s- 
kolciai lapnak olyan sikerült fürdői dol
got Tr.-Teplicröl, aminőt a nagy közön
ség KoyV/ű-jának, Eötvös Károlynak is

csak a jó óráiban sikerül irni. Ez ese
ményt különben mindkettő engedelmével 
közelebb a „Fogadó“ is leközli, mig 
egyelőre csak arról emlékezik meg, hogy 
Bokros Károly kiváló fogadós szaktár
sunk 3 hétre terjedő fürdői kúráját Tr.- 
Teplicen a napokban fejezte be és 
utazott haza Miskolcra, hogy onnan 
aztán annál frissebb kedv és erőben 
menjen elnökölni a szeptember 11-iki 
győri orsz. kongresszusra.

Vége az abonomának. A győri vendéglősök 
az értesítést adták k i :

Mélyen tisztelt bérlőközönségünk szives 
tudomására hozzuk, hogy f. évi szeptember 
hó 1-ével az étkezési bérletrendszert (abonema) 
Győrött beszüntetjük. Ez elhatározásra a győri 
piac közismert drágasága kényszerit bennün
ket, igen t. vendégeinknek azonban továbbra 
is rendelkezésükre áll a szelvénykönyv és a 
szintén árengedményes beíró könyvecske. — 
Mikor alulírottak ezen megállapodását beje
lentjük, szabadjon felhívni nagybecsű figyel
müket arra, hogy a havi bérlet eltörlése ven
dégeinkre nézve is előnyös, mert akárhányszor 
megtörtént, hogy meghívások vagy egyéb al
kalmak folytán nem jöttek a bérlők étkezni, a 
szelvény és beíró könyv mellett pedig csak a 
tényleges fogyasztás fizettetik és külön napi 
elszámolások (ráfizetések címén) nem okoznak 
alkalmatlanságot. — Győr, 1905. augusztus 28. 
Mély tisztelettel a győri szállodások és ven
déglősök.— E lapzártakor vett hírünkre legköze- 
visszatérünk.

Idegenfergdoín . . . Vörös László 
kcresk. miniszter rendkívül praktikus s 
a (hazai) idegenforgalmat egy csapás
sal a helyes útirányba terülő reformot 
fog megvalósítani. A közlekedést óhajtja 
olcsóbbá tenni olyképpen, hogy a 
magyar fürdőkbe egész olcsó és két 
hétre érvényes menettérti jegyek kiadá
sát fogja elrendelni. A kereskedelmi 
miniszter ezen kis reformjának a meg
valósítása sokkal több cs nagyobb 
jelentőségű, mint a széles e hazában 
tett és teendő minden „idegenforgalmi 
bizottsági" intézkedés.

Receptek. Egy idegbeteg úriember az 
idén Buziás-fürdőt választotta üdülése 
helyéül, amely dolgában azonban, hogy 
mennyire tévedett, mutatja az a körül
mény, hogy Buziás spéciéi nem ideg
betegségre berendezett fürdő, bárha 
ugyan kiimája erre is igen megfelelő, 
amint különben az a bizonyos úriember 
is tapasztalhatta. Aki egyébiránt ezt a 
tapasztalatot úgy merítette, hogy egy 
pincérembert, aki rögvest azonnal nem 
sietett eleget tenni az öt illető kiszol
gálási teendőknek — pofonvágott, de 
amúgy — alaposan, amit persze és 
ekként annáli inkább is tehetett, mert 
az inzultált pincér-ember ép akkor 
mindenféle étellel teljesen föl volt pa- 
kolódva. Azonban az ideges embernek 
ép az lett a veszte, azaz — a gyógy- 
kúrája; a pincér ugyanis a rengeteg 
halom ételt, elkezdve a levesen — 
mind hozzávágta. A „Temesvári Hírlap" 
úgy mondja, hogy az a buziási fürdő-
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veidég a hirtelen tette fajuló idegessé- 
grböl a fentebbi gyógykezelés kövei- 
kiztében teljesen kigyógyult. Mi, mind- 
a:onáltal az ily reeeptek használatát jó 
szívvel, hasonló betegségben leledző 
e?y vendégnek sem ajánljuk.

Szüts Lajos cikk?. Lapunk mai szé
nából túlzsúfoltság miatt a jövő számra 
naradt Szüts Lajos fővárosi vendéglős 
ízaklársunk hosszabb terjedelmű közle- 
nénye, amely az áldatlan polémiák 
blytán a Mope érdekügyével foglalkozik.

Á Budapesti Pincér-egylet ll-ik dij- 
íekéző versenyét e hó közepén kezdte 
Heg s annak befejezését szeptember 
10-ára állapította meg. A szerencsés 
nyerők közt 20 értékes nyereménytárgy 
esz kisorsolva . . .

Egy derék vendéglösnö. A legszebb 
erény, a humanitás erényének igazán 
való bírása és gyakorlása teszi mindétig 
ieledhetlenné a bártfa-fürdői Molnár
aié vendéglő derék tulajdonosnőjét, 
izv. Kassovszky Józsefnét azok előtt, 
ikik a vendégi igények kielégítésével 
az ő és egyben a saját érdekükben is 
zégzik hűségesen az üzleti teendőket. 
Akiknek egyébként a jelenlegi nemes, 
bár történésében ritka tettét volt al
kalmuk tapasztalni; fentemlitett ven
déglő pincérei, kiknek egyik társuk, 
Szentmiklóssi Gábor augusztus közepén 
hirtelen nehéz betegségbe esett, s akit 
nagylelkű főnöknője olyképen vett gon
dozásba, hogy a fürdőről az állomásra 
kocsin vitette ki vigyázva, hogy az utón 
baja ne történjen és ott számára Buda
pestig Il-ik oszt. vasúti jegyet váltott, 
miután a szeptember hó 1-ig terjedő 
fizetését ugyancsak kiegyenlítette. A 
beteg pincér jelenleg a Rókus-kórház- 
ban fekszik s a napokban operáción 
ment keresztül. Bármennyire is súlyos 
bajában, mindig enyhként fog hatni rá 
az, amit vele szemben tett nemeslelkü 
és derék, jó asszonya . . .

Névmagyarosítás, Gottfried J ózsef fővá
rosi kávés és az „Országház“ kávéház 
tulajdonosa nevét Gárdonyi-ra magyaro
sította. Derék kávés szaktársunk dicsé
retes szép tettéhez szívből gratulálunk.

Ka*s János gyásza. Lapunk zártakor 
vesszük a lesújtó hirt, hogy Kuss János
nak, az országszerte előnyösen ismert 
szegedi vendéglősnek neje, f. hó 27-én 
délután 5 órakor jobblétre szenderült. 
A megboldogult koporsójára a szegedi 
vendéglősök" ipartársulata és a szegedi 
fiók ope-egylet, koszorúkat helyeztek és 
testületileg gyászzászlóik alatt vonultak 
ki az augusztus 29-én nagy részvét mel
lett iefolyt temetésen. A jótékonyságáért 
számtalanoktól elsiratott halottat Szeged 
egész müveit társadalma kisérte el 
utolsó útjára.

Harc a menydörgős ellen . . .  Ezelőtt 
pár esztendővel egy ambiciózus föl
találó olyan dolgot talált föl, amellyel 
egyenesen az eget provoká'ia a földiek
ellen. Ez a kitalálmá'iy a /iharágyu

volt, amellyel a merész fejtörő a sző
lőkre zuduló jeges és menydörgős vi
hart kívánta széipuskázni. A puskák, 
illetve a viharágyuk ennélfogva szóltak 
is, ha felhőt láttak, fogyasztván minden 
ily esetben nagy adag tölteléket, pus
kaport, ami aztán az ágyút alkalmazó 
bortermelő gazdának jó 20—30 hektó 
bortermése árát kóstálta évente, még 
akkor is, ha a dörgős vihar szőlejének 
még a venyigéjét is pozdorjává verte. 
Mindezt különben, hogy t. i. az égi 
hatalmassággal nem célszerű szembe
szá ll, a „Borásza'i Lapok" már ré
gebben tanácsolja, s miként ez most a 
földmivelési kormány is kiküszöbölen
dőnek véli a haszontalan munkát végző 
viharágyukat. A csálai és barackai ál
lami szőlőtelepek sok-sok hektó borába 
és évi 2—2 ezer koronába kerülő vi- 
harágyuinak mondtak föl ebből folyólag 
a szolgálatot, amivel, úgy véljük, nem
csak Csálán, de Magyarországon is meg
szűnik a harc — a menydörgősök ellen.

Eljegyzés. Paál János ismert főpincér és 
volt fogadós szaktársunk tegnap este ülte el
jegyzési ünnepélyét Dékány Mariska k. a., 
Dékány Sándor v. csömöri-uti vendéglős bájos 
nővérével. Jó (ismerősünk és kedves mátkáját 
e nevezetes esetből szívesen gratuláljuk!

A frakk. Másoknál ez a ruha iinne- 
pies és komoly ruhadisz, mig nálunk 
az emberies önérzet sziikhatárok közé 
szorításának a kifejezője. Minélfogva 
ott, ahol az utóbbira adnak valamit, 
nem is alkalmazzák, ép aminthogy sok 
bécsi és más világvárosok több elő
kelő üzleteiben sem erőszakolják a 
frakk viselését a pincérségre. Elvégre, a 
demokratizmus korszakát éljük, de meg 
a mi komoly értelemben vett szakipa
runk amúgy sem szorul arra, hogy nem 
a fogadós (vendéglős) és kávés ipart- 
üzők, hanem a vendég kényére létező 
üzleteinkben a közönségnek az inasi 
szolgaság e jelvényeivel kedveskedjünk. 
Fővárosunk és a vidék számos előkelő 
nívójú éttermei és kávéházai tanúskod
nak arról, hogy a komoly munkásember 
formát kölcsönző zakó ruhaviselet az 
üzlet előkelő eleganciájával egész szépen 
megfér. Aminek újabb bizonyságát lát
juk abban is, hogy Budapest legelő
kelőbb és élénkebb helyén, a Kerepesi- 
uton levő és ugyancsak előkelőnek 
ismert „Elité" kávéház tulajdonosa: 
Pollák Sándor a pincéri frakk-o\ egy
szer és mindenkorra kiküszöbölte. Derék 
szaktársunkat a követésre ajánlatos és 
dicséretes ízlésének e kifejezéséért őszin
tén üdvözöljük.

A borravaló-ügy fecskéje. Egy utazó 
ismerősünk Nagyváradról érkezvén, új
ságolja nekünk, hogy az ottani Emke 
kávéház tulajdonosa azt ajánlotta pin
céri karának, hogy a borravaló el nem 
fogadása esetén 400 koronát a fő- és a 
segédpincéreknek 120—120 kor. fizet 
havonkint. Ezt az ajánlatot azonban 
— mint ösmerősünk mondja — a pin
céri kar nem fogadta el. Amikor pedig

mi a borravaló-ügy ezen első fecskéjét 
mint hallott dolgot nagy kétkedéssel 
fogadjuk, a mi ez ügybeni régi állás
pontunkhoz mérten azt fejezzük ki, 
hogy a borravaló kérdés s a hasonló 
többi reformra váró ügyek idejét, ép 
ez ügyek érdekében, leghelyesebb illő 
türelemmel bevárni.

Ehös Péter dalaiból. Az alkohol- 
ellenistáknak újabb szellemi győzel
méről szólna megint a fáma. A nem rég 
megjelent iskolai értesítők egyikéhen 
ugyanis az az indítvány látott napvilá
got, hogy az ifjúsági önképzőkörök, az 
ifjúság, a diákság és minden nebuló 
fogjon fegyvert az alkoholizmus ellen, 
s hogy az emberiségnek ez ifjabjai min
den téren, még irodatini működésük
ben is foglaljanak állást a cudar, gyű
löletes italok ellen. Miután pedig az 
antialkoholisták ezen az utón is meg
indították előreláthatólag nem sok sikerű 
akciójukat, most már azon vannak, hogy 
alkoholellenes tantársaiknak legközelebb 
egy nagyobb szabású tanintézetet léte
sítsenek, amely intézet élére — mint 
egy könyomatos írja — Irajlas tanítóját, 
Ehös Pétert igyekeznek megnyerni. így 
azután, ha ez a terv megvalósul, elle
hetünk rá készülve, hogy nemzetünk 
jövő reményei, tudományuk nagyrészét 
— Ehös Péter dalaiból fogják meríteni.

Harminc kis leány . . .  A múlt heti 
napi sajtó széltében-hosszában meg- 
közölte, hogy Pollák József, fővárosi 
helyszerző Pancsovára 30 drb kis leányt 
akart szállítani s ahogy a hir járta — 
pincér-kisasszonyoknak. A k. p.-udvar 
rendőri kirendeltsége azonban nem 
találta rendben a harminc kislyány 
pincéri dolgát s elutaztatásukat, igen 
helyesen, mint a lapok Írták — meg
akadályozta és a főkapitányságra tránsz- 
porálták őket, Pollák ellen pedig mtg- 
inditották a kihágási eljárást.

Elisxerés. Több Erdélyi és Tálrai 
fürdőkön lévő éthordóktól kaptunk ér
tesítést, amelyben a Berkovits Károly
iéi rendelt „Hektograph“-lapokra nézve 
nyilvánítják elismerésüket. Mi, ezt az 
elismerést annál inkább és szivesebben 
registráljuk, mert előfizető közönsé
günknek fenti tagjai a Fogadó hirdető 
cégei jósága és megbízhatóságát ez 
esettel is fényesen bizonyítják.

Gyász rovat. — bimbó hullás. Boros 
Gyula szaktársunkat, a budai „Márvány- 
mennyasszony" vendéglősét szomorú 
veszteség érte; Ilonka kis leányát, bimbó 
idején, 4 éves korában ragadta el a 
könyörtelen halál. Az ártatlanság teme
tése igen nagy számú közönség rész
véte mellett augusztus 28-án, hétfőn 
történt. — A Budapest Pincérzegylet 
szomorodottan jelenti r. tagjának, Sar- 
chand Sebestyénnek, aug. 28-án d. u. 
2 órakor és életének 55. évében történt 
gyászos elhunytt. A megboldogult e hó 
30-án a rákoskeresztúri temetőben ne- 
lyeztetett örök nyugalomra.
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Konyhaművészet
Cinhober F.-töl.

Nyul-szelet Togó-módral 
iLiver fiiét á la Togó.i

A nyulgerineről a két felső izomhust 
iefejtjük, kissé ellapitva lesütjük és tá
lalásnál rizskása szoklit helyezünk alája; 
a nyúl fiiét Medicis mártással leöntve 
föladjuk.

Medicis mártás.
(Sauce Medicis.)

Apróra vágott chalottnit kevés vajban 
megpirítunk és francia ecettel fölereszt
jük, majd friss tárkony leveleket, pár 
szem fekete borsot teszünk bele és be
pároljuk, most 1 deci sürü paradicso
mot, 2 tojás-sárgát, 1 deci tejszínnel 
eremmé kavarunk, azután 20 deka 
finom teavajjal kellő cayenne-peperre! 
és sóval jól összevegyitjük és muslin 
ruhán átpaszírozzuk, miután még ele
gendő apróra vágott tárkony-levelet 
tettünk bele.

Barackhab-szelet.
Piskóta-masszából két hosszúkás, 5 

ujnyi széles és egy ujnyi magasságú 
lapot sütünk, az egyiket világos-sárga 
cukor-dazurral átvonjuk, azután a két 
lapot barackizes tejszínhabbal össze- 
íöltjük, amelybe előbb hámozott, cu
korban dinsztelt félbarackokat kavarunk.

A mi gazdaságunk.
A Champignon és kulturá{a.

(Gonibatermelés.)
Közli: Latz János.

(Vége.)

A szép fehéren kandikáló, illetve a 
kikelt Champignon gombáknál ezután 
nem marad más hátra, mint várni arra, 
mig csak eléggé megnőnnek. Ha növé
sükben a kellő nagyságot elérték, annak 
rendje és módja szerint a mutató és 
hüvelykujjal gyengén és tőben megfogva, 
lassan egyet csavarintunk rajta s a 
gombát a roppanás után kiemeljük. 
Ennek az óvatos eljárásnak az az ered
ménye van meg, hogy a gombatermelő
anyag sértetlenül továbbra is megmarad.

A termő anyagot (magot) a gomba 
ágyakból különben sem lehet kiölni, 
amennyiben a fentemlitett Champignon 
téglákból a végtelenségig termelhető, 
természetesen a megfelelő vigyázat és 
türelemmel.

Az igazi és a helyén lévő termelése 
a gombának, mint említettem is már, 
kitűnő üzletet jelent a termelőre, 
pláne, ha az a termelő az ezen szak
mából való vendéglős. A Champignon 
tápláló ereje ugyanis rendkívüli nagy és 
értékes, miért is már rég egyike a 
keresett konyha-különlegességi cikkek
nek. Ép azért leginkább és lehetőleg 
maguk a praktikus és müveit francia 
vendéglősök a francia fővárosban, 
Párisban, ahol a termelt Champiquon 
avarészét a kalakombák vagy más

bányák és földalatti pincék örök sötét 
belseje szolgáltatja — termelik ezt a 
gombát.

Vannak Párisban olyan Champignon 
termelők, akik a gombatermelést any- 
nyira kultiválják, hogy naponta 5—6 
métermázsát szállítanak és értékesítenek. 
A szállítás rendesen a szedés után tör
ténik, amit ugyan itt nem szedésnek, 
hanem szüretnek neveznek, s aki ren
desen nap-nap után eszközölheti a 
Champignon-szüretelést, azt a kis Wan- 
derbild név és ugyancsak egész jogosan 
illeti meg.

ÜZLETI HÍREINK.

Fürdői előfizetőinket (és akik nyári 
üzletekben működnek) fölkérjük, hogy 
a szezon bezárulása előtt szíveskedje
nek értesíteni lapunk kiadóhivatalát 
egy levelező-lapon a leendő uj vagy 
állandó tartózkodási címüket illetőleg, 
hogy a lap küldésére nézve pontosan 
intézkedhessünk.

A S;le;idid kávéház. Mint egy júliusi 
lapunkban jeleztük, a belvárosra eső 
Károiy-körutnak szintén egy az előkelő 
eleganciáju fővárosi kávéházakhoz ha
sonló nagyszabású ily üzlete épült. A 
tágas, nagy helyen terülő üzletnek bur
kolata, fali és mennyezeti festménye és 
többi berendezése, többé-kevésbé a már 
ily nagy kávéházak berendezéséhez 
hasonlít, kivéve a brazíliai zöld ónix 
betétü asztalokat, valamint a finom haj
lított és egy darab fából készült széke
ket, amelyek magas, hátrahajló támláik
kal a kényelmes hajószékekre emlékez
tetnek. Az előkelő üzlet tulajdonosa 
Tyroler Józsefné sz. Seeman Karolina 
nagy áldozatot hozott, hogy a főváros 
ezen részére eső közönségnek ily kelle
mes és nagy kényelemmel berendezett 
kávéházat alapított. A nagyszabású ká
véház előnye, egyszersmind jövője biz
tositéka az a körülmény, hogy a szemé
lyes, illetve előkelő moderu férje veze
tése mellett a legválogatottabb szak
erőkből álló gárda teljesiti a szép üzlet 
teendőit.

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

Tóth Endre vendéglője. A Wittmann 
Károly kiváló fogadós szaktársunk ala
pította és utóbb Kass Béla által huza- 
mosb időn át birt aradi éttermi üzlet 
közelebb uj s az elődükhöz méltó és ki
tűnő gazdát cserélt. Arad és az egész 
Alföld vidék eme nevezetes vendégfőjét, 
az aradi szabadságtéri Wittmann-féle 
éttermeket, ismert és kiváló barátunk. 
Tóth Endre vette át. Nem az újságírói 
sablont követjük, amikor azt fejezzük 
ki, hogy Tóth Endrében Arad városa 
a legintelligensebb iparosra és kitűnő 
polgárra tett szert. Vállalkozásának si
kerét őszinte szívből kívánjuk.

A fiommerce átvéie e. Á józsef-köruí 
„Commerc6"kávíháíatPetfowísGyö(gy- 
töl Emei Jenő e hó elejével átvette ét 
azt teljes újonnan átalakítva és tentí- 
válva nyitotta meg újra.

Uj nagy fogadó. Apancsovai „Trom
bitás" szállodát, mint egy közelebbi 
lapunkban jeleztük, Witllinger Béla, a 
Weisz-féle szálloda huzamosb időn át 
volt ismert tula donosa vette át. Witt- 
linger száktársttitk ezen üzletét most 
újból átalakíttatja és rendezi es oly- 
képen böviti ki, hogy a végvidék egyik 
legnagyobb és kényelmesebb fogadója 
a régi jó nevű Trombitás lesz.

Uj vendéglős. Bognár Károly, utóbb a 
siófoki „Fogas"-vendéglő föpincére, 
Budán, a Margit-hiddal szemben lévő 
jó hírnevű Schütz-féle vendéglőt meg
vette. Uj vendéglős szaktársunk az 
üzletet saját tulajdonába és kezelésébe 
szeptember 15-én fogja átvenni.

Kávóhá2 nyitás és átvételek 
Knappé János, mint előzőleg irtuk 
Andrássy-uti „Lyon“ kávéházát augusz
tus 31-én nyitotta meg. A Lyon üzlet
vezetői teendőit Knappé Rezső, a tulaj
donos fivére fogja intézni.

KovátS Béla a Csömöri-uti és a k.- 
pályaudvarral szemben lévő „Vajda- 
hu'nyad11 kávéházat Récsei Gusztávtól e 
hó 20-án átvette.

Olmossi József az Andrássy-ut és 
Sziv-utca sarkán készülő díszes kávé
házát, melyről előzőleg már megemlé
keztünk, október hóban fogja meg- 
nyittani.

Pogáts Vilmos előnyösen ismert derék 
szaktársunk, s a sepsi-szentgyörgyi v.- 
pályaudvar volt vendéglőse, mint értesü
lünk, a tövisi vasúti vendéglő bérletét 
nyerte el.

Fogadó átvétel. Budapest egyik ős
régi fogadóját, a soroksári-utcai „Két- 
kofona* fogadót, Kollár János ismert 
nevű fővárosi szaktársunk vette át s 
annak szobáit, valamint éttermi helyi
ségeit a mai modern ízlésnek megfe
lelő szépen renováltatta és rendezte be. 
A légi üzletet ezenkívül modernné a 
kiszolgálat és látogatottá Kollár ki
tűnő magyaros és olcsó konyhája teszi.

Győrien az „Elité11 kávéház kezelé
sét, Herceg Ferenc szombathelyi szál- 
dástól, Takáts Jenő ismert nevű győri 
vendéglös-szaktársunk vette át.

Az uj börze-kávéház. A Dorottya-utca 
és Dunasoron lévő börze tudvalevőleg 
a Szabadság-téren épült monumentális 
nagy palotájába fog átköltözni. A fővárosi 
börzianereknek ezzel nemcsak a föld
teke egyik legnagyobb és szebb börze- 
palotáját, hanem egyszersmind azt a 
legnagyobb kávéházat is elfoglalják, 
amely a börze-épület földszintjén terül 
el óriási helyen. Az uj börze-ká véli ázat 
Upor József tulajdonos októher végével 
fogja megnyitni.

Szegeden, a Szeged állomás mellett 
lévő „Kőfaragó11 szállodát Engel Károly
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megvette s azt a mai kor igényeinek 
megfelelően alakította át és rendezte 
be. A szép szállodát az uj tulajdonos 
„Erzsébet királyné" címen fogja meg- 
nyittani.

Faragó-kávéház. Mint egy múlt szá
munkban jeleztük, Faragó Nagy Sándor 
szaktársunk a Kerepesi-ut 55. sz. alatt 
egy kisebb, de rendkívüli csinos kávé
házat rendezett be. A modern stylü üz
letet, derék tulajdonosa, fenti cimen 
augusztus 27-én nyitotta meg.

A kisgazda. Még egy múlt évi lapunk 
emlékezett meg arról a szomorú ese
ményről, amely Bierbauer Antal ismert 
szombathelyi vendéglős elhunytéval an
nak családját érte. Ekkor árva maradt 
mind a több tagból álló szép család 
mind az üzlet — azaz, hogy csak az 
előbbi, mert az utóbbinak derék veze
tője és feje akadt az elhunyt fiában, 
Bierbauer Antalban, aki 19—20 éve 
dacára ugyancsak nagy szakavatottság- 
gal és a legnagyobb rendben vezeti a 
szombathelyi vásár-téren lévő nagy ki
terjedésű Bierbauer-féle vendéglőt. A 
kiváló jó gazdasszony hírében lévő özv. 
vendéglősné, Bierbauer Antalné, aki 
egyébként Pindinger Lajos fővárosi ven
déglős barátunk nővére, nagy veszte
sége egy része kárpótlását méltán látja 
tulszorgalmu és derék kisgazda fiában.

Stolz János, ismert fővárosi vendég
lős a budai „Sörkocsi" vendéglőnek 
hosszú időn át kedvelt gazdája, a 
Csömöri-ut 54. sz. alatti Versenyliget 
cimü vendéglőt átvette. Kitűnő magyar 
konyhája és termelőktől vett jó borai 
az újonnan berendezett üzlet jómenetét 
biztosítja.

GruberJózsef kávéháza. Ki ne ismerné 
Gruber Józsefet, a Miksa-utcai „Bableves 
csárda nagyvendéglő“-jének volt tulaj
donosát, akinek népszerűsége és ama 
nevezetességét, hogy a legelső fővárosi 
„Bableves“-vendéglőt ő alapította, most 
az az újabb nevezetesség emeli, hogy 
— kávés lett. Gruber szaktársunk 
ugyanis megvette a múlt hónapban, 
Lakner és Hevesi által épített Körúti 
kávéház-at (Erzsébet-körul 6), melyet 
e hó 2-án veszi át. Gruber József 
kávéháza állandó jó menetét az ő ki
váló üzletembersége és élelmesége biz
tosítja és tette máris forgalmassá.

Sopronban a Magyar Király kávéhá- 
házat tulajdonosa, Schwartz Henrik a 
a mai modern kor igényeinek megfe- 
felően renováltatta és uj, kényelmes 
berendezéssel látta el. Az ünnepélyes 
megnyitás aug. 19-én volt.

Különbség ügynökök közt. Több napi
lapban és a „Fogadó“ múlt számai
ban is egyes közlemények jelentek meg, 
amelyre nézve Kováts József szállodás 
szaktársunk, a nagybecskereki „Rózsa" 
szálloda tulajdonosa, azon elvnél, hogy 
ügynök és ügynök közt sok a külömb- 
ség, a következő levelet intézte lapunk 
szerkesztőjének. A levelet, melyre köze

FOGADÓ

lebb vissza fogunk térni, egész terje
delmében itt közöljük:

Igen tisztelt Szerkesztő ur!
Tudva, hogy az Ön b. lapja teljes közérde

künket szolgálja, a fürdőből való hazajövete
lemmel a napi és e lapokban a közvetítők és 
elhelyezők ellen írott és olvasott hajsza 
cikkelyekre nem mulaszthatom el kérni a kö
vetkezők nyilvánosságra hozatalát.

A megjelent cikkekből azt véltem kiolvasni, 
hogy azok, bár személy, de mégis az egész 
ügynöki rendszer ellen szóltak. Szükségesnek 
tartom tehát, hogy a közlemények ezen iránya 
és értelmezésére én, ki évek hosszú sorát át 
pincéreskedtem, majd pedig szállodási polcra 
emelkedtem, némi reflektálással éljek. Segéd 
és föpincéri minőségben a legnagyobb biza
lommal fordultam mindig Orosz Ödönhöz, ki 
nekem a legjobb állásokat közvetítette és oly 
bizalommal voltam iránta, hogy midőn tőké
met egy szálloda vételéhez elegendőnek gon- 
goltam és tudtam, Orosz Ödön urat bíztam 
meg, hogy részemre jelenlegi üzletetem 
(„ Jcózsa“ szálloda Nagybecskerekeni megvétele 
iránt intézkedjék, megjegyezve, hogy felhatal
mazásom a szálloda megvételéhez egv maxi
mális összeghez volt kötve. Orosz Ödön, 
kinek jó hírnevét nem csak én, de az ország
nak minden szakembere ismeri, felhatalmazá
somtól nagyon is eltért, mert üzletemet 3000 
koronával olcsóbban vette meg. Mindebből 
láthatja igen tisztelt szerkesztő ur és a szak
közönség, hogy az általános ügynöki rendszer 
ellen való hajsza nem méltányos. Kijelentem 
itt a ,iyiivár;csság előtt, hogy szaktársaimnak 
vag\r bárkinek lesz közvetítésre szüksége, 
annak legjobban mint pontos és korrekt em
bert Grosz Ödönt fogom ajánlani. — Nagy- 
becskerek, 1905. aug. 22. Kiváló tisztelettel 
Kovács József, szállodás.

Kávéház átvétel. Antony Vilmos, is
mert szaktársunk, utóbb volt Izabellá
ién kávés, a Csömöri-ut és Verseny
utca sarkán lévő s eddig „Apponyi" 
cimen vezetett kávéházat vette át. 
Antony szaktársunk ez újabb üzletét 
teljes ujan renoválva és „Antony" cimen 
fogja megnyittani.

K e r e s t e t n e k .  T. olvasóinkat kérjük, 
hogy alábbi cimek hollétét megtudni óhajtók
kai a kért fölvilágositást egy levelezőlapon 
tudatni szíveskedjenek:

Vetsz János pincér hollétét Bozsa József 
(Petrozsény, Wagner-szálloda) és Süli Ambrus 
pincér hollétét Kotsy Antal szállodás (Boros- 
jenö) óhajtják megtudni. — Walcntiny Samu 
(Interlaken, Hotel Metropul, Helvétiai Horváth 
Gábor holléte tudatását kéri.

Hankus Imre, a külföldi nagy Café- 
Restaurantók mintájára, a Szentkirályi- 
és Barros-utca sarkán épült uj palotá
ban egy fényes üzletet rendezett be. 
A fényes ét- és kávétermek ünnepélyes 
megnyitása e hó elején volt.

Vendéglősből pincér-ügynök. Gonda 
Sándor, volt dévai vendéglős, ugyanott 
ügynöki irodát nyitott azon célból, hogy 
az erdélyrészi nemzetiségi tájon német 
nyelven korrespodenciázó és működő 
ügynököket kiszorítsa.

H e ly v á l to z á s o k .  Budapesten a Gambri- 
nus sörcsarnok föpincéri állását Dékány Sán
dor és Paál János kartársaink töltötték be. 
A/, aug. 25-én megnyílt Splendid kávéház fő- 
pincéri állásait Stiaszny Károly szaktársunk 
és Vermes Márton foglalták el. Ugyanitt se- 
gédpincéri állásokat Készi Gyula, Gilli János, 
Veresek József, Weisz Sándor és Kramaer 
Miksa nyerték el. — Az Antony kávéház fő- 
pincéri állását Hubincky Árpád foglalta el. 
Bauer Béla, a budai „Otthon11 kávéház főpin- 
céri állását töltötte be.

9. oldal.

Besztercebányán a Hungária-kávéhaz föpin
céri állását Kováts Lajos foglalta el. Kalo
csán a Hclfer-szálló főp. állását Pálinkás Jó
zsef töltötte be. Kontáromban a Magyar 
Király szálló föpincéri állását P uff Frigyes 
foglalta el. — Kassán az Andrássv kávéház
ban lloltzer Ágoston s.-pincéri és ugyanily 
állást nyert Bambuszkár János a nagyszent- 
miklósi Cencinger szállodában. — Karcagon 
a Nagy Szálló főp állását Fischer Béla töl
tötte be, u. itt mint éthordó Fischer Gyula 
működik. — Nagykárolyban a vasúti vendéglő 
főp. állását Keszicr Gyula töltötte be. Hasonló 
minőségben Polanek Gyula szaktársunk a 
szászvárosi Korona Fogadóban működik. — 
Nagykanizsán a Szarvas szálloda éttermében 
Kauha Lajos és Jaklits Lajos éthordói állást 
nyertek. Hasonló minőségben Terencek Mihály 
a keszthelyi Hungária szállodában alkalmaz
tatott. — Érsekújvárt a Krendt-féle sörödé 
föpincérségét Cutzor Lajos szaktársunk vette 
át. miután Száraz Lajos elődje .,Muki bácsi“- 
hoz szállt ismét vissza, a vasúti vendéglőbe.
U. itt a III. oszt. étteremben Katrisz József és 
Kutaucr Pál nyerték el a fizetöp állést. A II. 
oszt étteremben Pittner József éth. állást fog
lalt és Perobánovits Gyula borfiu "‘hordóvá 
léptettetett elő. Posch Gusztáv az Oroszlán 
szállodában Brunner Pál főp. szaktársunk 
mellett az étlapirói állást töltötte be. — Po
zsonyban a Vörös Ökör szálló étterem főp. 
állását -Jakab János foglalta el. — Sopronban 
a Pál (volt Hodits) vendéglő főp. állását Guz- 
rnits József töltötte be. Kutrovitz Antal a 
Déli vasúti vendéglő éttermében m. fizetöp. 
éth. nyert áilást. Trcmmcl Samu a sörgyári 
vendéglő főp. állását töltötte be. Fiszter Antal 
m. föpincér a Wiedemann kávéházban műkö
dik. — Szombathelyen az Elité kavéházban 
Heid István regg. fizetöp., Heid Kálmán és 
Heid János segédp. állást nyertek. 1‘ombay 
István a Szabaria szállodában éthordói állást 
nyert. — Győrött a vasút; vendéglő 1.. II. o. 
éttermében Csukovits József fizetöp. állást 
foglalt. Tameller János a Hajó szálloda szoba- 
főp. állását nyerte el. Kíauszer Viktor és hoeh 
Samu a Royal szállodában éth. állási nyertek. 
Hasonló minőségben a Vigadóban Kiss K. 
mellett Bulyovszky Etele nyert alkalmazást. 
— Debrecenben a „Fehértó*1 szálloda föpincéri 
állását Guth József foglalta el. mig a .,Deb- 
recenváros” szálló főp. állását Kolibáb And
rás töltő be. — Szegeden a Róva1 kávéház 
főp. állását Neu/told Dezső fog! ta e; mel
lette mint reggeli fizetöp. Kempfne; Lajos 
működik. Szabadkán a Pestváros száiioda 
főp. állását Fábos Ödön, a Nemzeti szálloda 
szohaföp. állását Hermáim Ferenc, mig a Pol
gári szálloda főp állását újabban Almássy 
Lajos foglalták el. Az. Aranybárány szállodá
ban Székely Károly s a vasúti vendéglő I II. 
őszi. éttermében Webet János éthordók nyer
tek alkalmazást. — Léván a Schmiedt ven
déglő föpincéri állását Simon Antal töltötte 
be. — Decsen a Hungária kavéházban Andrei 
Miklós, mint r. fizetöpincér lépett be. — Te
mesvárt a Hungária szálloda és Tiszti kaszinó 
üzletvezetői állását Pandula Lajos foglalta 
el Egerben a Kaszinó szálló főp. állását 
Kajtiir Pál tölti be. — Gebhardt Lajos a 
vasúti vendéglő III. oszt. étterem főp. állasát 
foglalta el. — Bauer Béla a Budai Otthon 
kávcíiáz. föpincéri állását tölti be. - Kismar
tonban az. Aranysas szálloda föpincéri állását 
Baumholcer József tölti be. Munkácson n Csil
lag-szálló étteremben Horváth J. top. mellett 
Lenyik Gyula éthordói állást tölt be. U. itt a 
sörcsarnok főp. állást Piaszinger J. s mellette 
m éth. Pintér Illek s a kávéházi föp. állást 
Gerber Jenő töltik be. Mint regg. számadó 
Kriváis Jenő, segédp. Harapkö János és m. 
föportás Grátsli János működnek.

R áttházi is  vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaeiúst árut vesz s eled
B r a u n ,  B u d a p e s t ,  8 1 p -u t c a  1 4 .
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HÉTRŐL-HÉTRE

Bohó lednél
Virágokon, szép rózsákon 
őiirsz csapongva. barna l'jtinv-;
És vidáman ás kacagva 
másnak öröm s bánatán . . .

Kit eléd vaí dcrs sorsa.
És merengve rád takint —
Hiván: feltalálta lelke 
minden-minden álmait . . .

Hő reménye bús valóra 
És szerelme búru vál' 
rfívívt te mint csalifány játszi 
ődíszi vagjj ds csapoddr!

li á̂nvjfca jel vigyázz a tűzzel,
Bohó lydnyka jel vigyáz! 
íl napfény is viq'nevetve 
Szökdcl le és föl u hegyre 
S vége a bús éj. c gyász . . .

M itsád János.

Félreértés . . .
Pirulinger gazda egy finom sültet hoz 

he a konyhájáról s a kassza felé han
gosan bemondja :

— Ötvenöt! . . .
Az a vendég pedig, akinek ez a finom 

sült vivődik, tátható megütődéssel néz 
i'.:: 'ingerre 0 ugyanéként szólni is akar, 
de a gazda megelőzi:

— Hja, pajtás, ez rád nézve nagyon 
szükséges, - -  igv legalább nem blic
celhetnek meg a süli árával . . .

— Az igaz ám! — helyese! a ven
dég — és egyben bocsánatot kér a — 
félreértésért. . .

Válasz a sze kesztő üzenetére.
Rám intett a szerkesztőség,
Mert hogy én Szabolcsba - 
Vasvármegye virágait 
Szövöm dalaimba.

Ahol annyi szép asszony van:
Mert irok virágról?
Főként ilyen legény-korban —
Mért nem inkább lyányról . . .

Sót még azt se hallgatja el.
Hogy — gyönyörűbb hangon:
Várta volna, hogy Szabolcsban 
Másként szólna lantom.

Hát. biz ez a kívánsága —
Bárcsak teljesedne ;
Hogy Syirség  sok szép asszonya 
Szebb dalra hevitne.

De nem a dal. mit óhajtok.
Hogy még szebben szólna.
Vágyom inkább szép asszonyi 
Édes, forró csókra

Bár ugyan ez óhaj marad.
Csak vágy s kívánságnak. —
Mert a nyíri szép asszonyok 
Most fürdőn sétáinak . . ’.

Lobirmayer József-

A pez-gös mezeshetek.
A nagykanizsai híres Knortzer-féle szálloda 

alka ma; tt a, L >os József szoba- 
fópíncér vezette oltárhoz a m. hó elején sze
retett mátkáját. A nagyszabású lakzira, ahol

Kiss Ernő. az élet három jelentős mozdulata: 
a születés, az esküvő és a halál-lal kezdte 
be vöfényi felköszöntőjét, a vőlegény, szeretett 
gazdáját cs családját is meghívta. Szilágyi 
fogadós és neje azonban csak az üzlet vége
idé, 11 12 órakor mehettek a lakzira, addig 
is — vigasztalóul 0 üveg Törley-pezsgőt 
küldött. Loos, az uj férj, nagyot nézett a kül
dött pezsgőkre és Hajnal Aladár főpincér 
vendégéhez fordult, hogy — mitévő legyen? 
Hajnal pedig, miután a 60—70 főre rugó 
vendégseregen ismételten is széttekir.tett, elkez
dett gondolkozni, de csekhainar rá jött a he
lyes ú tra :

— Tudod mit, Józsi mondta nagy titok
zatosan — a küldött pezsgőket tedd szépen 
felre s én holnap küldök még 4 üveggel s  ti, 
a két hétig tartó mézeshetek idejére eső min
den napon igyatok meg egy-egy üveg Törleyt.

— Nagyszerű! kiáltott vidáman Loos — 
s Hajnal Aladár tanácsát az utolsó szóig hűen 
betartotta . .

p á l y á z a t o k , b é r l e t e k .
Bérbeadó vendéglők. Tiszaföldváron a vasút 

melletti vendéglő, valamint a polgári társulati 
alap tulajdonát képező nagyvendéglö szeptem
ber 3-án d. a. 2 órakor bérbeadatik.

Kioszk bérlet. A főváros tulajdonát 
képező Erzsébet-téri „Kioszk" bérletére 
a tanács nyilvános ajánlati tárgyalást 
hirdet. A bérleti idő 1905. évi novem
ber I-lől számított hat évre terjed; bá
natpénz 10,000 korona. Ajánlatokat 
szeptember 19-én délelüti 10 óráig dr. 
Vaszilievits János tanácsnok vagy he
lyettese kezéhez (központi városháza,
II. ern. VI. ügyosztály) kell benyújtani.

FHrdö- és xocsma-brbeadás. Diósgyőr köz
ség tulajdonát képező 3 kocsma és Tapolca- 
fiirdö, utóbbi a hozzátartozó 10 k. hold réttel 
bérbeadatik. Ajánlatok szeptember 12-én d. c. 
12 9 óráig a község elöljáróságához intézen- 
dök. Kikiáltási árak: 685. 800, 606 és 1380 
korona; bánatpénz a bérlet-ár 10 százaléka.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
Pályázat vasúti vendéglőre. A Máv. Székely- 

Kocsárd állomásán lévő vendéglő 1906. január 
1 —töl számítandó 5 (öt) évre bérbeadatik. A 
szabályszerűen bélyegzett és kellő bizonyít
ványokkal fölszerelt ajánlatok „Ajánlat’ a 
székely-kocsárdi állomás vendégtő bérletére“ 
címmel a kolozsvári üzletvezetőség álta!á:.,s 
osztályához 1905. szeptember 5-ikén délelőtt 
12 óráig nyújtandók be. Bánatpénz 400 négy
száz) korona. Feltételek alulirt üzletvezetöség
III. osztályú Emke-palota II. em. tudhatják meg.

Kolozsvár, 1905. augusztus 5-én.
Az üzletvezetöség.

Pályázat vasúti vendéglőre. A Máv. Debrecen 
állomásán levő vasúti vendéglőre 19öö. febr 
28-tól számítandó 5 (öt) évre bérbeadatik. A 
szabályszerűen bélyegzett és kellő bizonyít
ványokkal fölszerelt ajánlatok. „Ajánlat a deb
receni állomás vendéglő bérletére“ címmel a 
debreceni üzletvezetőség titkári hivatalához 
1905. szept. 15, déli 12 óráig nyújtandók be. 
Bánatpénz 3')u (háromszáz) kor. Feltételek 
alulirt üzletvezetöség III. osztálya Tiszapalota
H. em. 25. tudhatok meg.

Debrecen, 1905. augusztus hó
Az üzletvezetöség

A niáv. Petrozsény állomásán levő 
vendéglő átvételére pályázat hirdettetik. 
Az egy koronás bélyeggel ellátott és 
„Ajánlat a petrozsényi pályavendéglű 
bérletére a 19876 1905. számhoz“ fel
irattal ellátott, borítékba zárt és két 
tanú előtt aláirt ajánlatok a szükséges 
okmányokkal (erkölcsi bizonyítvány, 
iparengedély) együtt 1905. szeptember

hó 5-én déli 12  óráig alulirt üzletve
zetőségnél nyújtandók be. Bánatpénz 
fejében 200 (kettőszáz) korona teendő 
le. Bérleti feltételek alulirt üzletvezető
ség I. osztályában tudhatok meg.

Aradon, 1905. aug. hó 16-án.
A Máv. Aradi Üzletvezetösége.

Étlapiró (éthordó) urálinak J Ö ÍÜ
nnk  e lism ert és sok időt s m unkát m egtakarító  
„B erkavits1--féle

H e k t ö g r á p h  l a p o k  
s minden szinben Ivö ,,téntá k“ . A nélkü lözheilen  
hektograpnlap mimikái oldalon többszö r haszná lható  
s egy e redetirő l 100—120 m ásolat nyerhető . Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! K unoshnta tlnu  ruhajelzó'- 
festkek és Schaplgráph-tekercsek m inden nagyságban

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

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen.

Szerkesztői üzenetek.
K éziratokat nem  adunk  vissza. — N évtelen levelekre 

nem  válaszolunk.
K. J. Szeged, 3. F. Makó, D. L. Kassa. 1. Az

egyesületek közül belépésre, a „Budapesti 
Pincér-egylet“-et ajánljuk. Intézzenek e végből 
Bpesti Pincér-Egylet t. Elnöksége Budapest, 
Kerepesi-ut 9 B. címen levelet vagy levelező
lapot, s a belépésre vonatkozó szükséges fel
világosítást és tájékozást rövidesen megkapják. 
2 A „Bpesti P.-egylet" tagjait a betegsegély- 
zésen kívül ez év végétől díjtalan helyeszköz
lésbe is részesíti.

B. P. Bártfa-fürdi. Finom szűrőpapíron kell 
átszűrni, de előbb — amig lehető, szűrő 
nélkül — próbálja átönteni a tiszta bort. 
Ez az eljárás kissé türelmet igénylő, de több
nyire eredménynyel szokott járni. — W. S. 
Interlaken. K. K —ly cime Szombathely Sza- 
bária szálló (Polgári étterem) és egy H. G—unk 
Marosvásárhelyt (Meder szálloda) van. A köz
leményekre a jelenlegi kongresszusi ügyek és 
témák folytán — türelem. Szívélyes üdv. — 
L. F. Ver sec. A hóbortos francia doktor agy- 
velösuly statisztikáját olvastuk, amelyben azon
ban az önönmaga súlya kiszámítását nem 
tudtuk fölfedezni. Bizonyára még a pálinka
mérőnél is csekélyebb sulylyal rendelkezik. — 
Lemondás. V.-közlemény a kongresszus idő
szak befejeztével okvetlen közlödik. Üdv 
addig is. — H. F. Szeged. Az érdekes V—i 
hir már értesítve lett, de más színtérrel. 
Ugyanígy áll a jelenlegi számban is. A M—e- 
nek már kevés volt a hely. Alkalommal és 
közelebb — kireparáljuk. Szívélyes köszön
tés. — Kanibál A befejezés jött, a többi jönni 
fog — csak türelem. Az esküvő sem történik 
mindjárt, elsőben más egyéb következik. A 
b—ó ügy jelzett formában és már ki volt 
szelve. Á sebes válaszért szives köszönet és 
Iid1. — B. J. Páo». A csóka terjegetheti magát, 
röpülhet is, csak el ne röpüljön. Szíves üdv. —
V. i. A. Kubin. A küldött dologért szives köszö
net és köszöntés. — B A. Cegléd. A küldött 
ügyben köszönet, de a . .  . várit hiába vártuk.

KIS HIRDETÉSEK.
Eladó kávéhár. Egy uj berendezésű nagy 

kávéház, melyben külön játékszobák, separék, 
3 lakó-szoba ipincér-szobai és nagy raktár
pince tartozók betegség miatt el- vagy átadó.. 
Vételár: 40 0 (négyezer) frt házbér 850 frt. 
Értekezhetni Jakliny Vilmos »Hazám« kávé
ház tulajdonossal Komárom.

Két eíeg csinos nak mondott fiatal leány, 
házasság céljából, intelligens, jó állású izra
elita föpincérekkel óhajtanának megismer
kedni. Fényképes ajánlatok (melyek titok
tartás mellett azonnal visszaküldetnek) 
»Házasság« jeliigével a Fogadó kiadóhiva
talába. 1—2

három főpincér egy sörcsarnok és kettő 
kávéházba, két borfiu és egy kézileány azon
nali belépésre kerestetik. Cint a kiadóba.
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HELYESZKÖZLŐ.
Szemelyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és fő- 

pincér urak figyelmébe a »Fogadó« li. lyeszközlűjétajánl
juk. Az ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése díjtalan.

Ttnoncfiu kerestetik egy vidéki vasúti ven
déglőbe. A felveendő tanonc 2—3 évre szer
ződtetik s teljes ellátásáról és ruházatáról 
gondoskova lesz. Fölvilágositást a »Fogadó« 
kiadóhivatala nyújt.

SÓD— 1000 f r t  ovadékkai megbízható s 
szakkápzett föpincér megfelö állást óhajt 
elnyerni. Cime a kiadóhivatalban.

Felirói állás betöltésére (esetleg megfelelő 
föpincéri állásra) ajánlkozik kellő szakkép
zettséggel és ovadékkai rendelkező szakem
ber. Cime a »Fogadó« kiadóhivatalában. Sz.J.

Szállodába üzletvezetőnek, felirónak vagy 
könyvelőnek ajánlkozik egy a kettős könyv
vitelben és e téren kellő jártasággal bíró 
intelligens egyén. Cim a kiadóhivatalban. / . F.

Üzlelvezetci (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.

Föpincér 2COO—4000 koronáig helyben vagy 
vidéken megfelelő állást óhajt elnyerni. Cim 
a »Fogadódnál. /. A.

Állást keresők tartózkodási helyük pontos cimét elő. 
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A .Fogadó* .utján 
csakis ismerős szakegyének helyeszközöltetuck.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban  közölt h irdetések  (eladások kizá
ró lag  lapunk  kiadóhivatalában  vannak összekötte
té sben  s  azokró l fölvilágositást c sak is a komoly 

iizletvevö feleknek nyújtunk .
Kávéház, mely átlagos 55 forint napiforgal

mat eszközöl s  bérletszerződése hat évig tart 
— nagy forgalmú megyei székvárosban — 
jutányosán átadó. Megvételhez 7000 frt szük
séges.

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

El idő egy kávéházi kassza, egy cukoráll
vány és egy biliárd 130 frt. Sz. 3.

Kávéhát tuldunai jóforgalmu városban, a 
város központján, a mai modern igényeknek 
megfelelő szép berendezéssel és existendát 
biztosiió szép jövedelemmel — más üzlet 
miatt átadó. Vételár 3000 frt.

Vfindéglí (házzali, melyhez 1 vendég- és 
1 ivószoba, konyha, 2-szobás lakás, 2 konyha, 
pince és jégverem, 1 fészer nagy udvarral, 
1 mészárszék és egy bolt (füszerüzlet) tar
tozik — ör5k áron — 5500 írtért eladó. Az 
üzlet évente 150 hektó bort, 100 hektó pá
linkát és hetenként egy db marhát és 2 db 
sertést fogyaszt. (T—ci

A fővároshoz közel eső nagyforgalmu szék
város központján egy jóforgalmu kávéház, 
átlagos 40 frt napi bevétellel, eladó. Évi bér 
1000 frt i melyből 250 frt visszatérül), vételár 
5500 frt.

Állandó Jómanetü kisebb kávéház, megyei 
megyei székvárosban a hozzátartozó meg
felelő lakás 950 frt évi bér mellett jutányo
sán átadó. Vételár 3000 frt.

Fővároshoz közelesö 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.

Átadó! Budapesten állami gépgyárral szem
ben (és p á ly a u d v a r  m e lle tt )  lévő saroképü
letben berendezett és munkásoktól .látogatott 
régi vendéglő-üzlet átadó. — Átvételhez 
1500 frt (3000 korona) szükségeltetik. — 
Cim a kiadóhivatalban.

Vendéglő-átadás.
Arad főhelyén, a Szabadság-téren, 25 év 

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

Sajt QagykcreSk*
TELEFON 785.

J U H G
P É T E R j

es csem ege-aru nagy- 50 0.
1  kereskedés *•
5  Főüzlet: B U D A P E S T -  Fióküzlet: I

|  IV., Vámiiáz-körut 12. Vll„ Garay-tér 5. sz. »■
*  Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- 5*
*  es h.snemiiek. Kai-, hús . Szárnyas , Fő-  ̂
Nzalék: Turista-és vadász stb. Conservek. ^
ej Mustár, halikra, déligyümölcs és m in -§ 
^dennem ü csemegék, tea, likőrök.'* 
^  Magyar és francia pezsgöborok és min- § 

denfajta ásványvizek a legszolidabb * 
árak mellett kaphatók.

Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy sürgőnyrcndeletére mindenkor a legmegf-lelőhb 

cikkek gyorsan es pontosan szállíttatnak.

o /ö -i/e y  QAÍz ■j. €ó e %> 

á e c .

Budapest. (Promontor. i

S Z Á L L O D A

(Budapest, IV., Egvetem-utca 5. szám z-vV (Újonnan átalakítva) w
Kellemes családi tartózkodási hely a legolcsóbb 

elsőrangú családi ház a  belváresban.
A vasút- és gőzhajó-állomás közvetlen köze
iében. Villamos közlekedés m inden  irányban. 
Telefon e s i  Villanyvilágítás e s i  Fürdők
Szobaárak: S f j J S
T E L JE S  E L L Á T Á S  A k o ro n á tó l feljebb.
Jfuzamosb ideig tartizkidásríl lényeges árengedm.
A kávéház és éttermek legkedveltebbek a  fővá
rosban. -  Figyelm es kiszolgálás, példás reuil
és csendesség. ~ --------

^  MA YER JÓZSEF tulajdonos, j

Eladó szálloda.
Esztergomban a város főterén egy 

35 év óta fenálló és jó hírnévnek örvendő 
szálloda, melynek 7 vendégszobáján kívül 
étterme, kávéháza és táncterme van, a ház 
teljes berendezéssel együtt -  a tulajdonos 
nyugalomba vonulása miatt eladó.
A vételár 18 ezer forint, de az át-, illetve 
megvételnél ezen összeg harmadrésze is 
elégséges. — Kedvező fizetési feltételek. — 
Cim a kiadóhivatalban.

K Ü L Ö N L E G E S S É G E K  : 

URIDIUAT, FEHÉRnEm Ü. 
UTAZÁSI és  SPORTCIKKEK.

BUDAPEST,
IV., K O RON AHERCEG UTCA 11

TELEFON 75 07.
A .F o g a d ó , előfizetőinek bevásárlásnál

ha£jy freirfes és csenjegeüzíef
.Budapest központján*

Vili.. Főherceg Sándor utca 25 szám.
ü z le ti igényeinek  m e g fe le lő  H entes- • s  ( sem ege- 
ü z le l -  Kapható „Budapest!" h á z i, kassal 
P rá g ái sódar, friss kolbászok, kolbász kák (tormás virsli), paprikás é s  kolozs vári szalona, (hál) friss töpörtyű. 

kívül i-iso m inőség k a v iá r ,  o s ts e e h e r in g . szo rd i
n lá k , gyürÜ7Ötl h a t r : liptói
im p e r ia l , rok fo rti stl c sem e g e  c ikkek - >iv»

szállít'
■ bl

Znaiaipka Gyula Ö 3 . 5 3 5

Alapittatott
1878, D Ü L L E R  D .
Budapest. VII.. Kauncy-ulca 56.

Gozmoso-
intézet

v e n d é g lő s , k a v 's  e s  p in c é r urai. 
•t t i-á -  a lego lcsóbb  á rsz a b á ly o k  
s a  le g g o n d o sab b  k eze lés

Az in té ze t egy  le v e le ző lap p a l v a ló  é r te 
s íté s re  a feh é rn e m ű i e lh o za tja  é s  a  lég 
n agyobb  pnn to ssoggd l h a z a  s z a l l l t ’a tja .

'  DŰLLEK D. iS ta S i i í™
k 2 > “ - < y

fí is *e rk e re f» -  
k e d e s e  :

—  G Y Ő R . S zé ch e nyi-tó r.
A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

AJOR B A L Á Z S A —
ö e r b e t  5 - fenyiriai niterioe
R u d a p t é t c  V I I . ,  K i r á  y -u t e z a  11.
fl >Fogadó< közönségének kedvezményes drak



12. oldal. FOGADÓ 17. szám.

F Ü R D Ő K ,  N Y A R A L Ó K .
Budapest és környéke.

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

Balázs Antal nagyvendéglője Hűvösvölgy, 
Hidegkuti-ut 131.

Fodor Berci .,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., Budakeszi-uton.

Takács János »Mattoni sósfürdöi« nagy- 
vendégiője; Bndafoki-ut. villamos állomás.

. Tündérlak“ Dahmer Antal Kisgellérthegyi 
„Tündérlak" vendéglője a szent Gellért 
szobránál feljáró iit és Szirtes-út sarkán.

Rákoskeresztúr, Arenberg Nándor nyaraló- 
vendéglője.

Hévíz. Puca Lajos „Mexikó* vendéglője — 
Télcn-nyáron nyitva.

Leutner Mihály fürdő nagyvendéglöje.
Siófok i Teiepo A Balaton legszebb részén. 

Szállodák, étterem és kávéház. Fürdöbérlö 
Vűrady Gyula

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

Tarcsa-fürdo (Vas-megye) Pósch Károly és 
Gyula Gyógyház-vendéglöje.

Jellasics Ignác Korona-szállodája és vendéglője
Schlögl Ferenc „Sióhegyi" veneéglöje.
Trencsén-Teplic-fürdíj Ehn József „T eplic‘‘-  

szálloda vendéglője.
Gyögyház vendéglő és kávéház (Curszalon) 

(Ehn János.)

TRPyPQPUI I m i  független politikai hetilap.
inLNÜűLm I h i Ur 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.

Központi vásárcsarnoki szálloda.
A vendéglői- és kávéházi üzletbeliek 

találkozó fogadója.

Bpest, IV.. Zöldfa-utca 37 és Só-utca sarkin.
Újonnan és elegáns sárga rézágy stb. 
bútorral berendezve. Szép utcai szobák 
villanyvilágítással 1 frt, udvari szoba 
70 kr. A t. közönség szives pártfogá
sát kéri Vizi Mór szállodatulajdonos.

Mártim István Szegeden. Boldogasszony-sugárut 
58. Bili árd szerelő és Billardaszta-

lo8. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Arak jutányosak.

Kártya-tisztitás!
Weisz Ábrabám

v egyészeti kártyatisztitó

Budapest. Vili.. Berzsenyi-utca 4 . s íim .

Eladó különféle — Herman'nJféle — 
kinaezüst piccolo, kávé-és teacsésze, 
teás, kávés és tejeskanna; biliárd 
lapdák és dákók. K a s s  G u s z 
t á v  P é c s ,  „Otthon“ kávéház.

6

K ia d ó  k á v é h á z .
Kedvező föltételek mellett, Marosvásárhely 

egyik jobbforgalmu és régi jónevü kávéház 
üzlete, az „Earópau-kávéház örök áron eladó. 
Az üxlet meg- és átvétele felől értekezhetr 
levélben vagy személyesen a tulajdonossal: 
Csernáth István Marosvásárhely, Deák Fe- 
renc-ut 37. 1—7

P in c é re k  fig y e lm é b e Fi- is fzetifincirek, kiírnék 
, o id a l-z se b tá re a

(papirospénz) vagy 
á  «3 Í > s i  (apró-és ezüstpénz számára) van szükségük, amolynek 

L c a o i v c a .  feneke nincs többe külön beillesztve, hanem a felsőrész az 
aljával egy darabból készült - a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be

W  Á r a k  3 .5 0 - tö l  5  í r t i g
t  i ' l ___ ___ _  koziyO- és sérvkötőgy árosnál

M O l t i a r  V i l m o s  Budapest, IV., Károly-körut 28 (Közp. városház).
Gummi- és halhólyag-kiilönlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. — Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötők, szuszpenzóriumon és a leg

különfélébb betegápolási czikkekben.

Tem esvá r i  H ír lap .
.Politikai napilap2. D élvidéknek egyetlen 
legjobb szellem ben szerkesztett napilapja. 
S z e rk e sz tő ség  é s  k ia d ó h iv a ta l T em es
v á r ,  belváros, Városház-utca 16. Előfize
tési á r: egy évre 24, félévre 12, negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 

B iró  Pál.

1 az egyetlen magyar társa- 
" dalmi és családi élclap. XX. 

,  jm pás rajzok, magyaros humor, 
krónikás adomák. Felel, szerk. Erdélyi 

Zoltán. A .Fogadó’ előfizetőinek egy évre 8 k. 
G sa Tessék m ututvinrszAmot kérni ! 
Kiadóh. : Budapest, IX.; Ollöiut 23, »l*átria«.

Szombathelyi Újság PS *
kiadóh. Széchenyi-fér 2 . Vas- é* Zala- 
■ ármegye egyetlen keresztény kafh. 
irányú és legolvasottabb .politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szombatheiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelö gazdák 6 kor. kedvez
ményes áron rendelhetik meg.

M a g y a r  a  legtütesebb szókimondó 
** • * — * magyar élclap. melynek po-

f  litikai s  egyébb viccei tóról 
metszettek és karikatúrái a 

legérdekesebbek. Egy évre 12 Ir, félévre 6 k 
és negyedévre 3 kor. — Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, vili., József-körut 49.

Herkó Páter jj

MFP IfiG Poétikai hetilap. Szerkesztö- 
IIU ÜUD s§g ^  kiadóhivatal Kapos
vár, Zerge-utca 7. Somogyvármegye és 
a szomszédos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési d ij: Egy évre 8, félévre 4 
és negyedévre 2 k.

ftlnnvar PaÍ7 C Szerkesztőség és ki- mayjai adóhivatal: Zalaeger
szeg.

A Magyar Paizs erős szókimondó, 
független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, magyar szel

lemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor. (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : B orbé ly  György tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Ú T M U T A T Ó
(Folytatás).

To lna . -  ADLEK GYÖRGY 
»Polgári« vendéglője. 

MOLNÁR ISTVÁN Sörház nagy 
vendéglője. Nagy nyári ke rt-

FEHER LO SZÁLLODA (tulajd. 
iizv. Pavlidesz Antalné)

T a p o lc a .  KASZAB ÁRPÁD 
„Balaton szállodája. Étrerem, 
kávéház.

DIENES KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett t i 'z ta  borok.

T ó c s a .  FEJES FERENC Koro
na szállodája Magyar konyha.

T is z á u l la k .  R O C H L I T Z  
JÓ Z SE F-K orona--szállodája.
T o rn s a ija .  KEREKES IST

VÁN vendéglője. — M agyar

T ö rö k b e c s e .  FRANK RE
ZSŐ »Uri kaszinó® vendéglője 

T ö rö k b á lin t .  SZABÓ FE
RENC vendégfogadója. Ven
déglő, kávéház. Ocsó szobák 

Tem  n sk u b ln .  SÓLYOM 
GYÖRGY' vo lt Motfmann 
.szállodája, é tterem , kávéház.

Ú jv id é k  F l 'R S T  .f. F.rzs.ébet 
k irályné  szállodája , E tte -  

m. kávéház.

O R E R N I K  JÓ ZSEF Pilseni 
söresarnok vendéglője. Ke-

VVEISZ SÁNDOR kávéháza. 
F u ttak i-n to a . Ü zletbeliek 
találkozója.

SCHEINBERGER K árolv »Va- 
dászkürt« vendéglője és kávé
háza. Uzletbeliek találkozója.

U jd o m b o v á r .  VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglője

U n g vá r.  -K orona-szálloda1' 
'L eb low its L.) É tte rem , sö 
rödé, kávéház.

NAGY LAJOS »Kioszk“ ven 
déglője, Széchenyi-liget. A 
közönség k iránduló ja.

FUCHS MANÓ .K aszinó” ven
déglője.

SZABÓ PÁ L „K özponti" ven 
déglője. A p incéri-kar ta lá l
kozó helye,

GLÜCK JÓZSEF ..Abbázia, ká
véháza. Üzletiek találkozója.

Ú jp es t.  U H I. KÁROLY ven
déglője Stefánia-utca 7.

V á c .  Caria  szálloda. (Ehmun 
Pál).

K I RTZ TÓBIÁS (Horváth- 
féle) vendéglő je  az állom ás 
m ellett.

V a jd a h u n y a d . KELLF.R 
MÁRTON "Központi, szállodája 
főtér. Étterem , kávéház.

V e s z p ré m  KUBAY HUBERT 
kávéháza, a fő-utcán.

V e rs e c .  BAROSS SZÁL
LODA (Kohn Hugó). E tte  
rém . Kávéház.

SZARVAS KÁVÉHÁZ (Blnn 
Zsigmondi. Ü zletbeliek  ta 
lálkozója.

FRANCESU DÖMÖTÖR ,Nap 
száUod&jaa. Olcsó szobák.

MATKOVICS KÁROLY Col- 
mán-sörház vendéglője.

V a svá r. BALOGH JÓ ZSEF 
Z öldfa  szálloda, étterem, ká
véház, sörödé.

HORVÁTH ISTVÁN vendéglője 
a  »Vasut«-hoz, term . hegyi

Z a la e g e rs z e g .  DOMON
KOS IGNÁC ..K orona" szál 
lodája. Első fogadó.

KUMMER ANTAL kávéháza és 
cukrászdája.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konyha, teimelöi borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF száll 
vendégISje.

Z s o m b o ly a .  SCHWART'! 
JÁNOS „K orona"  fogadó ... 
á llom ás közelében . Öles 
szobák.

KOLL1NG KRISTÓF száll 
duja, é tterem  és kávéház

Z a la s z o n tlv á n .  E KAM l'
JÓ Z SE F (és fiai) Déli vas 
vendéglője az állomásnál

Z ó ly o m .  K l'SZY BÉLA  v. 
déglöje és kávéháza.

Z e n ta .  D A L A  KÁROi 
-Eugen--szállodája. Éttere 
s kávéház.

M1KS JÁNOS vasúti vengég!
L1NDNER JÓZSEF -Tis. 

kávéháza.
VÖRÖS FLÓRIÁN 

ko rona’'  vendéglője. É t 
rém , kávéház.

MA.TOROSSY PÉ T E R  ,Gaz 
kör* vendéglője.

Zm olna . TÓTH ANTAL va 
vendéglője. A közönség k,r. 
d utója.

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



KoijgreSSzúSi (itnjútató.
— Közgyűlések és ünnepélyük sorrendje —

Hétfőn 'Szeptember 11-én) délutánit 
ómkor a Száll., vend., kávésok, pincé
rek és kávéssegédek „ ()rsz. Nyugdij- 
cctycsiilcic" Vili. évi rendes közgyű
lése a városháza nagytermében.

Este (szept. 111 ismerkedési estély a 
„Royala-szálloda téli-kertjében.

Hetiden (szept. I2i reggel ,S órakor 
a „Magyar Vendéglősök Országos 
S.:óvctsim'" V. évi rendes közgyűlése 
a városháza nagytermében.

Közgyűlés utón villásreggeli a Bárány- 
fogadóban és

Délutón 2 órakor bankett a „Vigadó**- 
Ixan. — 5 órakor a győri gyárak meg
tekintése és

Este találkozás a ..Feliér hajó" szállo
dában.

Balatoni kirándulás.
Szerdán is/.ept. ld> reggel 6 órakor 

külön vonaton indulás Culiavölgyön 
át Veszprémbe, és Veszprém város 
megtekintése után kikocsikázás

Balaton-Almódi fiitdőhelyro : itt déli 1 
órakor társasebéd leves, előétel. sii!t. 
tészta, gyümölcs, fekete kávé'. Almá
diból a társaság kocsikon 

Balaton-Fürcdre utazik, hol este társas
vacsora és utána B -Füred és a dör- 
gicsei borgazdaság borkóstolója kö
vetkezik

Csütörtökön iszept. 14 reggel M ura
kor B -Füredről indulás kiilönliajón 

Badacsonyba, ahol a „Bndacsonyvidéki 
borlerm. szövetsége-* a hegypincét 
töhh más pincével mutatja be a dél
előtt folyamán. I . i. fél 1 <'»rakor ebéd s 
a szövetség borkóstolója. Badacsony
ból ebéd után külön hajón indulás 

Keszthelyre, ahol Héviz s a város meg
tekintése, este pedig társasvacsora s 
utána a helyi társadalom rendezésé
vel táncmulatság következik. Kedvező 
időben a balatonon „Velencei éj- 
rendezése.

Pénteken is/.ept. lő ' elutazás tetszés 
szerinti irányban.
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