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k á v ésipa r , a hazai \ é r d e k e it  felk a r o l ó  
ÉS IDEGENFORGALOM ES A HAZAI BORGAZDASÁG i SZAKKOZLÖNY.

SZERKESZTI ES KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

TARTALOM.

Hibák.
Borgazdaságunk.
Egyletek, Szövetkezetek. 

Budapesti P.-Egyletböl. 
— Rendk. közgyűlés. 

Győri kongresszus.
A mi családunk:

(Minden T.-tól.) 
Felhívás.
Különféle közlemények. Kü

lön kiadásunk. Hymen. 
Szakiskola megnyitás. 
Szegzárdi tanács. Zug- 
fogadók. Értesülések. 
Vendéglősök mészár

széke. Úri műveltség. A 
győri püspök pincéjében. 
Kongresszusi pezsgők. 
Almos vendéglős.Gyász
rovat.

Konyhaművészet. (Cinhober 
F.-tőI.)

Üzleti híreink. (Helyválto
zások. I

Hétröl-Hctre. Az én bará
tom (Matsád J.) R . . .- 
hoz (Stk)

Szerkesztői üzenetek.

Hirdetések.



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

E rovatban mindazoknak, kik a »Fogadó« egész 
évre fizetik e!3, Üzleti a m i t  állandóan és díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 20.—, félévre 10.— és negyedévre 

6 koronába keTül.

BUDAPEST.
Fogadók.

BRISTOL SZÁLLODA (Illits  
József; IV . Mária V aléria-n.

ERZSÉB ET SZÁLLODA (túl. 
M ayer Jó z sef , 1V., be lváros. 
Egyetem -u. ö. ,

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
K ishid-utea. (Jg. Burger. K.)

K.ELLÁR JÁNOS -Két korona« 
szállodája, étterem , kávé hu z.
IX .. Soroksári-utca M.

ORIEXT SZÁLLODA (tulajd.) 
Molnár Sándor, Népszínház
zal szemben.

P1NDINGER LAJOS , Alföld” 
vendégfogadója, a  k. pá lya 
udvarra l sz. Az üzletheliek 
szállodája.

PANNÓNIA SZÁLLODA (túl.
(Hitek Frigyes) K eropesi-ot 3.

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

Vendéglők.
ALBERT VIKTOR vendéglője, 

Rökk Sz ilá rd -u tca  10. sz.
BAYER JÁNOS vendéglője, 

VII. kér.. A rena-u t 0. szám.
BANDL ANTAL vendéglője Vili., 

Szentkirályi-utca 26.
BLASCHKA ISTVÁN nagyven- 

dég lő je  V I , Király-utca 110.
BEDÖ FERENC-ZŐIdhordó ven

déglője*, IV., Kishid-utca 3.
BRAUN BÉLA vendéglője VII., 

K lnuzál-utca 2.
BREUER JÓZSEF vendéglője.

I., Kemeszes-utca 6. Gellért
hegy alatt.

C0BOR ANTAL -Újvilág* ven
déglője, IV., Ujviiág-u. -23-25.

CSCTY GYULA vendéglője.

DÉKÁ N T SÁNDOR vendég
lője, C süm öri-ut 3 . sz. a  k. 
pá lyaudvarra l,

DEUTSCH PÁL eze lő tt 
Schw ab A. vendéglője. VIL, 
A kác-s Dohány-utca sarkán . 
K artársak találkozója. 

DOMSITZ JÓ ZSEF vendég
lője, VIL, A rena-ut 54. 

EBERHARDTGÁBOII vendég
lője, V III.. G ólya-utca 88. 

EHM JÁNOS éttermei, VIII., 
Kerepesi-ut 1

ElíNST MÁTÉ „Nagyvendéglője'"
V. Szabadsag-tcr 29.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője,
bor- és söresarcoka, IX., So- 
roksári-ntca 74.

FÖLDI ANTAL „Uj k ispipa-.
IV. U jvilág-n. 14. Belvárosi 
p in c é n  k a r  veniiéglöje. 

FR ANKI, SÁNDOR Fehér-

FÁB1AN ELEK »Vürösdisznő«- 
vendéglője, 1., Bornemisza-ut 
3'.' (Kulyák-féle villa).

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

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

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

GRÁFF SÁNDOR vendéglője, 
V I., Andrassy-ut ?4. Üzietbe- 
liek találkozóhelye. 

GREGORIG SIMON vendéglője 
V I , Palóc-utca l .  

GEBllARDT ANTAL vendég
lője V III.. N épszinbáz-u. 1. 

llA B EfLER LAJOS -Magyar 
Cs uda- vendéglője Vili.. Mag- 
dolna-otca C0( Agulár-féle ház 

HAJÓS KÁROLY vendéglője. 
L , B5szörményi-nt 21. csend
őrlaktanya

HAJDÚ SÁNDOR -Bableves- 
Csárda- nagvvendéglöje, VIL. 
Miksa-utca 8.

HALASTIK JÓZSEF vendég- 
-öje, V., A radi és Cseageri- 
utcza sarkán.

HORVÁTH KÁROLY vendég
lője. IV .. M átyás-utca 5., 
Idénypiaccal szem ben.

HANKUS 1MRÉNÉ kávé- és 
étterme V III., Baross-utca 
és Szentkirályi-utca 4S.

H ECK ER LAJOS vendéglője. 
VIL. K irá ly -u tca  öl.

HUFNAGEL HENRIK (Hor- 
váth-féle) vendéglője, V III.,

JURÁK MIHÁLY vendéglője. 
I I .  (Bndán). G ellérthegy-u. 3.

JA N I RA KÁROLY vendéglője 
Podm auicky- és C yár-ntca 
sa rkán . Fővárosi pineórkar 
találkozója.

KÁROLYI GYULA .Saskör1 
vendéglője, IV., Irányi-n. 17.

KELLŐ VILMOS Singhoffer-féle 
halászcsárda vendéglője, 1., 
M ohai-nt 8.

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

KÓNYA SÁNDOR „Rózsa bo
kor- vendéglője. Nagymező- 
u tc a . U zletbeliek vendéglője

KLIVÉNY1 FERENC, éttermei 
VI., Andrássy-ut.

KORONA VENDÉGLŐ (ü.v. ven
déglős SZABÓ Gyula) V III.,

KOLLMANN LAJOS vendéglője,
11., Ma'git-körut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője
VII., A lm ássy-tér 16.

KOHN GÉZA vendéglője VIII.. 
K erepesi-ut, K9.

KARDOSS JÓ Z SE F vendég
lője, IX., G rő f H aller-n. 24. 

KUBANEK VINCE .Budai v i
gadó" étterm ei. I I . , Fö-u. 

LAKATOS GYULA vendéglője 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci
pész-ipartest ••Jeti ház) 

I.KIKAM GYÖRGY vendég
lő je , 1. A lag-utca 1. 

LADÁNYI (L1TTMAN, JÓ- 
Z SE F é tterm e i, V I., Lipót- 
k ő ru t 27.

LADÁNYI OTTÓ -Vázsonyi 
kert« vendéglője, VI., Her- 
m ina-u t öl.

LÁNG PÁL vendéglője, VII., 
V erseny-u tca  10. A keleti 
p.-ttdvar közv. közelében. 

LUKÁCS JÁNOS vendéglője
1.. Fehérvári-ut 14. 

MARKOVITS DOMONKOS
vendéglője, I . ,  Döbrente.v-tér 
5. A piucéri-kar találkozója. 

MIHÁLYFI SÁNDORNÉ ven- 
déglöje, VII... A réna-u t 8. 

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

M IH ÁLFI SÁNDOR Váci-kör-

MOIIOS FERENC vendéglője, 
VII , Csöm öri-ut 87.

NAGY GÉZA nagy -P ilsetm  
sörcsarnoka, V IL, Arena-ut ö8. 

N1KA ANTAL IV. keriilet, 
(Belvárosi Váci-utca, sa já t 
ház. Régi pincén  gárda  ven
déglője.

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

PUTZER M. nagyvendéglöje, 
VII., Arena-ut 8Ö,

IF J . RÁCZKEVY LAJOS V III. 
Baross-ntca 4K.

RUZICSKA JÓ ZSEF vendég
lője, Szövetség-u. 24. VII. 
kér. po lgárok  ta lálkozó 
helye.

REZSŐ MIHÁLY vendéglője. 
V II., E rzsébet-kö ru t és 
D ob-utca sa rkán .

R EI.L  MIKLÓS vendéglője, 
U j-utca és H ajós-n tca  sa r
kán. A VI. kér. ü z le ti kar
tá rsak  látogatják . 

ROSEXBERG SÁNDOR ven
déglője, v n . ,  Cseng«ri-n. 11. 

SCHODITS ALAJOS (Országos 
Tisztviselők E gyesülete kör- 

s nyilvános étterm ei) V ili.,
Esz

SCÍIUSTEíT eRNÖ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője. 

SCHVETZ JÓZSEF vendéglője 
IV., Zöldfa-utca 10.

SZABÓ GYULA vendéglője Vili. 
Szig tvári-utca 21.

ü 4-

SCHRATZ HUGÓ Leheti-féle 
vendéglője V ili ., Kerepesi-ut 
41. sz. ,

SPRINGER JÓ ZSEF vendég
lője, V ili., Közvágóhid-

SZESZICH OTTOKÁR vendég
lő je , VI.. D ávid-utca 12. T er
m előktő l v e tt borok.

SZÜTS ÉSB A LIK A  étterm ei. 
D eák -tér  2. A MOPF. tag
ja in a k  találkozóhelye.

SPESNY EDE Szervita borház 
vendéglője, IV.. Városház u.

TÓJUK JÁNOS V n ., Dohány- 
u tca  38. Ü zletiek központi 
vendéglője.

TOTOLA IMRE vcndöglöje,
V II. . A lsóerdösor 10. A zala- 
v idékiek találkozója.

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

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungáriá
ul 256. sz.

WURGLITS VILMOS vendég
lő je  K erepesi-u t és Agg- 
te lek i-u . sarkán.

WURGLITS ANTAL vend'glóje,
V III. , Kerepe-l-ut és Gyongy- 
tyuk-utca sarkán

Kávéházak.
AXTONY VILMOS kávéháza. 

Csömöri-ut és Verseny-utca 
sarkán.

ALMÁSSY KÁROLY .Kisfa- 
ludy-kávéháza". T eréz-körut 
és Szondy-utca  sarkán .

BALATON KÁVÉHÁZ íTiha- 
ny i József t.)  K erepesi-u t és 
Szentkirályi-utca Barkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ, József- 
köru t és B aross-n. sarkán.

BOULEVARD KÁVÉHÁZ (t. 
G oldham m er Á.) Váci-k. 24.

B1BER JÓ Z SE F kávébáza, IV. 
M agyar-utca 5.

CITY-KÁVÉHÁZ Schreiber Hngó 
Szabadság-tér.

E L IT E  KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Smdoc) K erepesi-u t és Ka-

ERZSÉBET-HID KÁVÉHAZ 
i Rapszky Zsigmond) I. kér. 
D öbrentei-tér.

FARAGÓ KÁAÉHÁZ (tnlajd. 
Faragó N agy Sándor, VII.,

FELLEGI EDE .E levátor-ká- 
véhiz". F e renc-köru t.

GRUBER JÓZSEF -K örú ti ká
véház*. V II., Erzséhet-kör. 6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Há- 
m os Rezső) V III.. Józsefi 
körnr 4.

KATONA GYUL A „KLUB" ká
véháza, V.. L ipó t-köm t, a 
V ígszínház m e lle tt.

KIRÁLV-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márku3 V II., Erzsébet-körut 
és Király-utca sarok.

KLEIN TESTVÉREK -Adria«- 
szállé kávéháza. Vili., Kere- 
pcsi-ut.

KLOTILD KÁVÉHÁZ tula jd . 
K atona  G.) Belváros, Váci-n.

KORNSTEIN IGNÁC kávé
háza, V I., V örösm arry-u. 
63. sz. U zletbeliek ta lálkozó 
helye.

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

LYON KÁVÉHÁZ (t. K nappé 
János) V I., A ndrássy-ut 27.

MENTON-KÁVÉHÁZ (t. Schauer 
Vict. Frigy.) VI., Oktogon-tér

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér.. 
K oronalierceg-utca, (Haris- 
bazár.) Ü zletbeliek  ta lálk .

NEW -YORK KÁVÉHÁZ F.r- 
z sébet-körn t i H arsány! test-

NEIVELT SAMU .S indortéri 
kavébáza". V ili.. Rökk Szi- 
lard-utca 2 1 .

OTTHON-KÁVÉHÁZ (Böhm és 
Pollák) VIII., Kerepcsi-ut 9/b.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi Józset), V., Nádor- 
utca 33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem Pelzmann Ferenc.

PETŐ FI KÁVÉHÁZ ii. vezető 
Szalay Károly; VIL. E rzsé - 
bet-kürut„és D ob-utca saroki 
házban. Ű zletb . találkozója.

RÉC SEI GUSZTÁV kávéháza. 
V II.. C söm öri-nt. K. pálya- 
nd v arra l szem ben.

SCHABENBÖCK JÓZSEF .P e 
tőfi- kávéháza , Petófi-tér 1.

SECESSIO  KÁVÉHÁZ (túl. 
A lbecker Sándor) VI., An
drássy-ut.

SPLENDID K-AVKHAZ (tulajd. 
Tyroler Józsefné és Seem an 
Karolin), IV .. K iroly-körut.

SVERTETZKY KÁROLY --.Or- 
leáus* káv ; háza  IV. ,G er|ócy- 
u tc a  1 Ü zletbeliek  ta lá l
kozóhelye.

SYBERT JÁNOS kávébáza. 
Hajós-, és K áro ly-u tca  sar
kán. Ü zleti kartársak  ta lá l
kozó helye.

ULITS LŐRINC .Á rpád“-kávé- 
ház, E rzsébet-köru t és Do
h á ny -u tca  sarkán.

UNTKRKKI- 

* ER VI!ÍCE
lA  ! rt,Iget" ‘ kávé' 

h áza , V II.kér., 
A rena-u t 33.

W EISZ ÁGOSTON .K asz inó , 
kávéháza, I I . kér. M argit- 
körut.

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

TÓTH KÁROLY szállodája.Alsólondva. NEUBAUER 
ANDRÁS .K orona- szállo
dája.

FERENTZY JÓ ZSEF vendég
lője. (volt Poppel vendéglő.)

REVERENTSICS 1STV. ven
dég lő je. közel a  vasúthoz

LENARICS VIKTOR (Tüske
féle) vendéglőjo. Magyaros 
konyha.

RÉVÉSZ SAMU K özponti k á 
véház. a  Fö -u tcán .

KRAJCS1CS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a  »Zöldfé*-hoz.

A.-lendva - Hosszú falu.
SABJAX VENDEL kiránduló  
vendéglője.Arad. BRAUN ÉS SCHUll 
sörcsarnoka és é tte rm e i, a 
városházzal szem ben.

HUNGÁRIAKÁVÉHÁZ (Sker- 
g u la  Is tván  tu la jd .) a  város 
K özpontján.

NÁDGR SZÁLLODA (t. Páska 
Ignác). É tterem , sórcsarnok 
és nyári kert.

SP1TZER MIHÁLY Erdélyi- 
féle: kávébáza A p incér urak 
o tthonias találkozó helye.

FIUME K Á VÉH Á ZJW einber- 
g e r Sándor ü.v.) U zletbeliek 
ta lálkozója .

SZUSZ FRIGYES „Japán' kávé- 
háza. Sz. a  Varosháza.

TÓTH ENDRE kőbányai sör- 
csarnoka és éttermei : Sza-

Alvlnc. HARRÓ FERENC 
vasúti vendéglője. Szállodai

Alaó-Kubin. BIHELLER 
JAKAB -Nemzeti* szállodája, 
étterem  és kávé ház.Abot. PERTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.Baja. HORVÁTH SÁNDOR 
-Bárány-^szállodája. Magya-

Borosfcnö. KOCSY ANTAL 
„Központi- szállodája .

PIRINGER. KÁROKY »Zrin\ u

Barcs (telei'!. IIOFFMAN 
É S KRAUSZ -G aru i, sz á l
lodá ja  nz á llom ás m elle tt

váii"S étterm ei. — Magyar 
konyha. T-rm . v e it borok.

BREXNER Márton Osbudav.tj 
kávébáza. Örletbelick ta lá l-  
kozrtja.Bcszterce. KOVA IS  JÁ 
NOS _B nnbard ie r- vendég
lőié

MOLDOVAX DÁNIEL „E uró
p a” kávébáza. Üzletiek tslélk.

I.ULAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a  közönség kirándulója.Besztercebánya. SODR 
Mór .H ungária"  kávébáza.Békés. KETTER FERENC 
„Városi- szállodája. Étterem , 
sörcsarnok.B.-Csaba. BARTOS JÁNOS 
N ádor szállodája. É tté re n , 
kávéház, sörödé.

ENDKRSZ KÁROLY vasúti 
vendéglője, a  városi közön
ség k iránduló ja.

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

KOZMA MÁRTON F e h é r  bá
rán y  szálló  és vendéglője.

VOCET ADOLF „Kioszk, nagy 
vendéglője. S é ta tér .

FREIBERCER MÁRTON „Ko
rona- kávéháza. Ületbeliek 
ta lá lk . he lye .

BORS SIMON „V asúti- szál
lodája. O. szobák. Csongrád

. Túrái
;ló t i kávé

lodáia. O. szobi 
v idék i borok.

-BAROSS* vend 
ház (üzletB.-Gyula. OSZUSZKY JÁ
NOS vendéglője (és nyári 
kiránduló ja) a  vasú tnál.Bonyhád. ERDŐS ZSIG
MOND Oroszlán szállodája. 
Étterem, kávéház,Bánréve. SZABÓ GYŐZŐ 
Va-úti vendéglője.Bács-Topo'ya. CSER- 
NYUS I.IHALY -Nemzeti* 
szállodája ,

H"RVATH JÓZSEF szállodája. 
Étterem, sörcsa.nok.Brassó. GOTTSMANNKD E 

[átló- kávébáza. Üzlet-
jeliek t álkoz

ROTHEXBACHER JOZS. „Vi

CHUBODA VINCE (voItDrex- 
ler) kávéháza. Fő tér.

KUN MENYHÉRT „Metropol- 
szálló, é tterem  és kávébáza

HINDAK FERENC „Korona 
szállodája. Olcsó szobák.

DAKÓ^BÁLINT vendéglője a

Boglár. B E R G E R VILMOS 
„V asúti"  szállodája, étterem 
kávéház.Cegléd. BÁRÁNY LAJOS 
Úri kaszinó vendéglője.

OROSZVÁRT' LÁSZLÓ Nem
zeti szálloda  a. É tte rem , 
sörcsnrnok.

KERNÁTS LAJOS vendégio- 
gadója  „Kossuth"-hoz.Csáktornya. FR1EDL JÓ
Z S E F  Z rínyi-szálloda, ven
déglő. kávéház.

HORVÁTH GÉZA A ranybá
rány  szállodája.Csongrád. G01>A ISTVÁN 
.M agyar király" szállodája.

KASZANITZKY ISTVÁN nagy 
„P olgári"  vendéglője.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B u d a p e s t, V I I . ,  K e rc p c s i -u t  13 . sz.

Mai számunk a kongresszus miatt 
két nappal később jelent meg.

Hibák
— Kongresszus után.

A mi országos gyülekezéseink között 
talán egy sem volt olyan látogatott, 
mint a győri; amelyre úgy a főváros
ból, mint az ország legtávolibb részé
ből hűségesen eljöttek a mi közügyeink 
iránt érdeklődő derék pályatársaink. 
Eljöttek mindazok, akiknek immár meg
szokottá válott az év amaz idejére eső 
kongresszuson való részvétel, "eljöttek 
azok is (és a legtöbben ezek) akik ezt 
a jó szokást ugyancsak egyik elmu- 
lasztha*atlan kötelességnek fogja1, ezen
túl tekinteni.— „Járjunk csak és vándo
roljunk, mert a mi dolgainkat ezek az 
ide-oda vándorlások fogják sikerre jut- 
tatni“ — mondta egyik legifjabb lelkű 
bár ossz hajú elnökünk, Juránovits 
Ferenc.

A mi győri kongresszusunk népessé
gét illetőleg tehát mi szó sem lehet, 
sőt egyáltalában a kongresszus felől 
más, mint dicsérő szó nem is eshet
nék, ha nem volna hiba. Azonban hiba 
van! Olyan hiba van, melyet érdemes, 
sőt szükséges szóvá tenni: a győri or
szágos gyűlésünkön egyetlen egy sem 
jelent meg osztályunk ifjúságából — a 
pincéri karból. Hogyan van ezésh^gy 
történt? Tán csak nem lett hűtlen a 
mi pincérségűnk az ő ősi hagyomá
nyaihoz? Vagy talán nem látja célját, 
hasznát a köztéren való és mindenkinek 
javára szolgáló küzdelemnek? Avagy 
hát mért vágta sutba azt az ő nála 
annyira megszokott és a neki annyira 
jólálló ügybuzgalmat és lelkesedést ?

Nagy kardinális hiba az, hogy a pin- 
cérség a közdolgainktól ilyenkép elide- 
genittetik. Az a körülmény ugyanis, hogy 
pincérségiinkből egy sem jött el Győrbe, 
nem magában a pincérségben, a pin
céri kar személyeiben, hanem abban 
találja okát, hogy ezt a derék munkás

testületet, a mi munkástársainkat Ias- 
san-lassan mintegy mesterségesen el- 
idegenittik a társadalmi téren, hogy 
úgy mondjuk kizárják a kifejtendő ak
ció keretéből, Pedig hát a mi orsz. intéz
ményeinkben, melyek a kongresszust tu
lajdonképen képezték, nekik is részük 
van ! Sőt, a legtöbb rész az övék, mert 
orsz. nyugdíjintézetünk alapját kraj- 
cáros gyűjtéseikkel ők vetették meg. 
Részük volna a másik intézmény, az 
orsz. szövetségben is, és pedig azon 
okból, mert a Magy. Vend. Orsz. Szö
vetségének egyes a pincér-társadalom 
javát is célzó intézkedései, a pincérség 
meghalgatása, azoknak hozzászólása 
nélkül sem jól, sem megfelelően nem 
intézhetők el. S hol van mindeme jobb 
és ugyancsak megfelelőbb alkalom, ha 
nem a hasonló orsz. kongresszusokon. . .

Csak egy dolgot említünk föl, ami 
a fentiekről mondott szavainkat teljesen 
igazolja, s ami a vendégl. szövetségnek 
illetve kongresszusunknak mint egyik 
legkirívóbb hibája ötlik szembe. Ez a 
kirívó hiba a szövetség közvetítési ügy
osztályának a kongresszuson határo
zattá vált azon évi jelentése, amely ki
mondja, hogy a Szövetség a pincér- 
helyeszközlést az állami közvetítő inté
zettel óhajtja kapcsolatba hozni . . .

Hát, őszinte lélekkel mondva, mi 
ennél hibásabb, tévesebb és a mi egész 
társadalmi és ipari érdekeinkkel szem- 
behelyezkedőbb bolondabb dolgot el 
sem tudunk képzelni. Ki csinálta és 
szerkesztette ezt a pontját annak az 
ügyosztályi jelentésnek . . . Hogy nem 
szakember, arról teljesen bizonyosak 
vagyunk. De hogy nem is lett az elbí
rálás vagy megvitatás céljából az ezen 
szakmát minden oldalról képviselő 
egyénekeié terjesztve, arról szintén meg
vagyunk győződve. Az, hogy egy-két ven
déglős előzőleg láthatta, olvasásban ezt 
a jelentést — nem megítélése az ügy
nek és ennek érdekében egyáltalában 
nem cselekedet, nem intézkedés. Min
den közvetlen érdekeltnek látni és is
merni szükséges azt. Ismeri-e vagy

Iátta-e a másik közvetlen érdekelt fé 
a pincérség?

De nemcsak ez, más és több oly 
ügyeink-dolgaink vannak, amelyek nem
csak nekünk tulajdonosoknak, hanem 
a szorosan hozzánk tartozó s a mi 
dolgainkban a legbelsőbb társunk, a 
pincérségre is közvetlen érdekeltséggel 
tartoznak. Ha a pincérséget ezekből a 
mind reánk, mind reájuk tartozó dol
gokból kizárjuk;a legnagyobb tévedések 
és olyan hibáknak vagyunk • nmagunk 
az okozói, amely hibákat k>..>óbb bár
minő áldozatok árán sem lehet jóvá
tenni. Most még nem késő ezeknek 
elejét venni, de nem késő az sem, hogy 
a közibénk furakodott idegen (nem 
szak) szellem által fokozatosan elide
geníteni szándékozó pincérséget. az őt 
megillető bizalomban részesítsük. Ép 
ezért ha megtörtént az, hogy mostani 
kongresszusunkon egyetlen egy pincér 
sem vett részt, igyekezzünk arra töre
kedni, hogy a jövőben ez a valamely 
részről szándékosan csinált sajnos eset 
elő ne fordulhasson. Régebbi kongresz- 
szusaink, amelyeken a pincérség a ven
déglőséghez hasonló arányban vett részt 
eszmékben gazdagok, vitákban élénkek 
és érdekesek, de ugyancsak eredmé
nyesebbek is voltak. Minderre egyébként 
még jól emlékezhetnek a mi osztályunk 
vezérférfiai és a mi szakmánk közér
dek-ügyei iránt őszintén érdeklődő 
szaktársaink.

BORGAZDASÁGUNK.
A székelyhídi borászati kongresszus a

múlt napokban zajlott le. Érdemes 
evvel a kongresszussal egy olyan szem
pontból is foglalkozni, melyről a kon
gresszusról szóló hivatalos tudósítások 
hallgattak. A kongresszusra megjelent 
vendéglősöknek ugyanis, akik ott vásá
rolni akartak, olyan áron akarták a bort 
adni, mint a milyen áron ők maguk 
mérhetik a palackozott bort. — Hát, 
talán csak nem lehetett célja annak a 
borkiállítással egybekötött kongresszus-
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nak, hogy szépen vignetíázott palac
kokat mutatóba odaállítsanak, — a vá
sárolni szándékozókatpedig a felcsigázott 
árakkal elriaszszák? A székelyhídi ter
melők kissé elszámitják magukat, amikor 
nem gondolnak arra, hogy az ő boruk 
mégis csak — székelyhídi bor.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A Budapesti Pincér-egyietből.
Jegyzőkönyvi kivonat, a „Budapesti 

Pincéregylet" 1905. évi szeptember hó
11-én saját helyiségében tartott választ
mányi üléséről. Jelen voltak: Varga 
István elnök, Pauli Antal alelnök, 
Szkalitzky Károly titkár, Mitrovátz Adolf, 
Doffing Frigyes, Almássy Károly, Lang- 
haus Ágoston, Hautzinger János, Wirth 
Ferenc, Kilar Ferenc, Csernák József, 
Kövessy István és Herkner Ferenc vá
lasztmányi tagok.

Elnök üdvözli a megjelent választ
mányi tagokat, azokat határozatképesnek 
nyilvánítván, az ülést megnyitja. Kéri 
a múlt jegyzőkönyv és a titkári jelen
tés felolvasását. A jegyzőkönyv hitele
síttetett, valamint a titkári jelentés tudo
másul vétetett.

Elnök jelenti, hogy az egylet tagjairól 
egy uj terjedelmes és minden adatot 
felölelő törzskönyv szereztetett be, mely 
már el is készült és ezáltal mindenkor 
kimerítő tájékozást nyújthat az egyleti 
tagok tartózkodásáról és változásairól. 
Nemkülömben egy terjedelmes beteg 
nyilvántartási könyv is készült, melyben 
a beteg tagokról az összes adatok fel
jegyzése által részletes kimutatás készít
hető. Jelenti továbbá, hogy a 24 órai 
szünidő tárgyában szerkesztett „Memo
randum", valamint a Langhaus Ágoston 
és — társai fele indítvány egy-egy pél
dánya az egyleti tagok között kiosztattak. 
Jelenti továbbá, hogy az egyleti helyi
séget a nyár folyamán teljesen átalakí
tana, a kor igényeinek megfelelő szel
lőztető készülékek és a többi beszerzése 
által az egyleti helyiséget kellemes 
szórakoztató helyé varázsolta.

Megemliti, hogy örvendetes emelke
dést mutathatnak fel az uj tagok jelent
kezéséről, a mennyiben a f. évi julius 
és augusztus hóban 49 rendes — 3 
rendk. — összesen 52 uj tagot vettek 
fel. Rendes tagokul, — Erdelits Ferenc, 
Vince József, Schvartz Antal, Csisinkó 
Béla, HermannZsigmond,Szeidel István, 
Horváth Sándor. Kleindinst Károly, 
Totsche Gyula, Kappel Samu, Messzinger 
Mihály, Tachler Lajos, Horváth Lajos, 
Heffinger Antal, Wacovszky Sándor, 
Augusztin Ferenc, Hurtu Ödön, Horváth 
Ferenc, Bakos Jenő, Einfall Ede, Elischer 
János, Grün József, Groszmann Hermann, 
Kozák Béla, Koch Gusztáv, Kovács 
József. Markó Gyula, Molnár Gábor, 
Németh István, Riegel Károly, Szalay 
Károly. Steingassner János, Spesny

Gusztáv, Schick Adolf, Schvartz Victor, 
Tóth N. István, Tüdős Béla, Zsulavinsky 
Bernát, Kovács Jenő, Fodor Károly, 
Rigell Gusztáv, Taschler Márton, Legáth 
György, Kutsera József, Gallasch Lajos, 
Riesz Károly, Kolb Lajos, Pausz János 
és Szebelédy Mihály. Rendkívüli tagokul 
pedig — Hermann Zsigmondné, Deutsch 
Ferenc és Neusiedler Géza.

Jelenti továbbá, hogy a beteg nyilván
tartási könyv után készült kimutatás- 
szerint 1905. év első felében 35 beteg 
tagnak összesen 2788 korona táppénz 
fizetett ki.

Fellegi Ottó ügyvezető bemutatja 
1905. évi julius hóról szóló pénztári 
kimutatást, mely szerint a pénztári ma
radvány 234 korona, 67 fillér. Tudo
másul vétetett.

Elhatároztatott, hogy egy szaklapot 
kívánnak az egylet tagjainak díjmentesen 
rendelkezésükre bocsájtani, miért is a 
„Fogadó" szerkesztőjével való tárgyalás 
végett egy bizottságot kér kiküldetni, 
amely bizottságba Mittrovátz Adolf, 
Doffing Frigyes, Kövessy István urak 
választották meg. Egyúttal jelenti, hogy 
a körmegnyitást f. hó szeptember 14-én 
fogják megtartani, mely alkalommal Dr. 
Virágh Gyula ügyvéd ur szakszerű fel
olvasást, illetve szabad előadást fog 
tartani, amelyre a meghívók már szét
küldettek.

Varga István elnök jelenti, hogy a 
„fővárosi Nyári színház" illetve „Nép
színház", „Magyar-szinház" és „Víg
színház igazgatóságaitól" kedvezményes 
áru belépti jegyek megváltására utal
vány-lapokat szereztek be, a melyek a 
tagok részére az egyleti irodában a 
hivatalos órák alatt tagsági könyv vagy 
utolsó havi nyugta bemutatása mellett 
díjmentesen szerezhetők meg.

Egyébb kérvények elintézése után az 
elnök megköszöni a választmányi tagok 
megjelenését és az ülést bezárta.

Varga István.

Rendkívüli közgyűlés. A „Budapesti 
kávés ipartársulat" e hó 25-én délután 
4 órakor a Royal szálloda külön ter
mében rendkiviili közgyűlést tart, a 
kávéfőzők töbrendbeli követelései tár
gyában.

Győri kongresszus.
A f. hó 11 —12-re nagy előkészült- 

séggel jelzett fogadósok kongresszusa 
az előkészületnek megfelelő nagyszámú 
közönség részvételével történt meg. Az 
igazán sikerültnek nevezhető kongresz- 
szuson a fővárosból, valamint az or
szág minden részéből — a győri és 
közeli környéki vendéglősökön kivül, 
közel 220-an jelentek meg. Ha eme 
számhoz vesszük az említett és 100— 
120-ra tehető győri és vidékei vendég
lősöket, a győri kongresszus, szám

tekintély és az ezen körülmény magú 
után vonta erkölcsi sikerekben magas.u 
fölül áll az ez ideig tartott ily országos 
gyülekezeteken. Győri kongresszusunk 
díszét nagyban emelték a mi szakcsa
ládunk (bár ugyan kisebb számú) szép 
hölgytagjai, akik a mind üzlettulajdo
nosokból álló kongresszisták komoly 
seregébe a legszebb évszak kellemes 
derűjét hozták magukkal.

A magyar fogadósok országos gyü
lekezetéről a kongresszusi látogatá
sokból ismertebb szaktársak közül — a 
következőket jegyeztük föl: Gundcl 
János, Gliick Frigyes, Bokros Károly, 
Juranovits Ferenc (és neje), Dancinger 
János, Priváry Pál stb. (Szeged), Hauer' 
Berci, Erős Jakab (Debrecen), Seres 
Márton, Szentgyörgyi Ferenc (Kassa), 
Randvegh József és Kováts József (Kő
szeg), Auslander Gyula (Miskolc), Pon
grác Lajos (Szatmár), Braun Gusztáv 
(és neje), Nagy Lajos, Szabó Kálin. 
(Arad), Richter Antal, Weiszberger Jó
zsef, Pásztor Ede titkár (N.-Várad), 
Haunold János (és neje), Gombás Gyula 
(és neje), Haunold Tildácska és unoka
nővére, Halmágyi Arnold és Gombás 
István (Temesvár), Naubauer András 
(Alsólendva), Szilágyi Adolf (N.-ka- 
nizsa), Grünwald Mór, Lengyel József, 
Bodó Imre (Kaposvár), Cséry Ignác 
(Somogyvár), Pitner György (Csoko- 
nya), Mandl J. (Lakócsa), Kaiser Ignác 
(Marcali ', Szabó József (Hóból), Bózsu 
József, Radocsay Imre, ifj. Zidarits Jó
zsef, Cirják Antal, Weisz Sándor stb. 
(Pécs), Zsilinszky Lajos (Pápa), Ritig- 
hofferjak. (Szombathely), Renglovits Já
nos, Tóth Árpád (Komárom), Schlederer 
János, Peck János, Wiedemann János, 
Rozina Hermann (Sopron). Rácky Ágos
ton (Medgyes), Csernák Ágoston (Tren- 
csén), Mezei Mór (Bátyú). — A többi vi
déki és győrieken kivül jelen volt Bu
dapestiek: Pelzman Ferenc, Petánovits 
József, Ehn János, Baross Gyula, Wil- 
burger Károly, Rezső Mihály, Blaschka 
István, Koch József (és nejei Maloschik 
Antal, Krisztii K. Ferenc, Bittner József, 
Zöldhelyi Lajos, Miiller Antal, Schmiedt 
Konrád, Kasztéi Mihály stb. A szaksajtót 
Flór Győző, (a „Fogadó11 szerkesztője) 
Matsád János (a „Fogadó" munkatársa) 
és Ihász György (a „Vendéglősök Lapja" 
szerkesztője) képviselték.

Az itt fölsoroltak és a megjelentek
nek nagyobb részét képező többi kon
gresszisták hétfőn délelőtt és délután 
érkeztek, úgy hogy az ugyancsak az 
nap délután 5 órakor tartott nyugdij- 
egyesiileti közgyűlésről már ki sem hi
ányzott Az érkezőkre minden vo
natnál a városonkénti csoportokban 
beosztott rendező-bizottsági tagok vár
tak pontosan, mig a délelőtt 11 óra 
29 p. gyorsvonattal érkező fővárosi és 
több vidéki kongresszistákat az egész 
rendezőség élén Herceg Ferenc elnök
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fogadta, akinek szives Isten hozott üd
vözlő szávaira Gundel jános szövetségi 
elnök válaszolt, ugyancsak szivei kol
legiális szókkal. Az utolsó érkezőket, 
a mi kongresszusaink hűséges látoga
tója, az ősz Juranovitsl elnök vezette 
Szegediekés Temesváriak voltak. Ezek 
hölgytagjait a fogadó bizottságba be
osztott „Fogadó'*, a győri kiskertek 
termette szegfű és tubarózsa bokréták
kal fogadta az állomáson. A maguk is 
szép tubarózsához hasonló hölgyek az
tán, amig a hosszú útban elgyűrödött 
ruhájukat cserélték ki és hozták rendbe 
kényelmes szállásukon, addig a komoly 
munkára hivott férfiak sietve öltöztek 
át és mentek át a városi székházba, mely
nek emeleti dísztermében az Országos

Nyufidijegyejület közgyűlésé
bokros károly elnök megnyitójával 5 
órakor vette kezdetéi.

Bokros K. elnök miután a megjeíén-' 
teket lelkesen üdvözölte, meleg szavak
ban mondott köszönetét a vendégsze
rető Győr városának, majd a határozat- 
képesség megállapításával a közgyűlést 
megnyílódnak nyilvánította; a jegyzői 
tisztet dr. Solti Ödön és Neyr József 
töltötték be.

Jelentéstétel következett ezután az 
igazgatóság évi működéséről, amelyet 
ur. Solti Ödön jogtanácsos terjesztett 
élő. E jelentésből a következőket vesz- 
sziik ki.

Egyesületi vagyon. A vagyon emel
kedésének hű tükre a mérleg. Az 1904. 
jun. 30-iki mérleg szerint az egyesület 
vagyona 216,773 korona 13. fill. volt. 
Viszont az egyes tételek az 1905. jú
nius 30-iki mérlegben a követezők:

Tartózik: Pénztár-számla K 77 X8, más pénz
intézeteknél : Folyószámlái adós. számla: K 
100,91712, m. k. postatakarékp. K 3,183'22, 
értékpapír K 142,21)0, hátralékos 1a[>sági d>j 
7,251-30 összesen K 253,629-52 — Követel: 
Tagsági díjszámla K 140,72748, alapítvány 
és adomány K 105,38461) tartalék-töke K 
5,40513, kezelési alap K 82535, függő tétel 
K 1,286-90 összesen K 253,629 52.

A vagyongyar.ipodás tehát 37,000 
koronát tesz ki egy év alatt. — Tag
létszám-kimutatás szerint 630.

Zárószámadás 1904. évről. Tartozik: A pénz
tárban 154 K. 11 f. Folyószámlán 82558 K. 
12 f. A m. kir. postatak.-pénztárban 428 K. 
20 f. Értékpapírban 143.709 K. 67 f. Hátra
lékos tagsági dijakban 7251 K.60 f. Követel: 
Tagsági dijakban 125014 K. 97 f. Alapítvány 
és adomány 100412 K. 35 f. Tartalék-alap 
5405 K. 13 f. Kezelési-alap 375 K. 59 f. Át
meneti tételben 1326 K. 34 f. Függő tételben 
1567 K. 02 f.

A fölügyelő-bizottság jelentését az 
ülésről távolmaradt Francois L. fel- 
biz. elnök helyett a közgyűlés egyik 
jegyzője terjesztette be, s miután a 
költség és zárszámadásokat megejtették 
az igazgatósági és felügy. bizottsági 
tagok betöltésére került a sor. Megvá
lasztattak igazg. tagnak Payer Ferenc 
(Ólmosi J. helyett) és feliigy. b.-tagok-

nak: Hajdú Imre. Kymmer Béla és Pú- 
rizs Vilmos.

Az alaptőke kamatai felhasználá
sáról való döntés majd az 1901. évi 
közgyűlés 10. sz. határozatának végre
hajtásáról szóló jelentéstételek után Lőw 
Alajos felebbezése következett. £ tárgy
hoz SöTö.s Márton választm. elnök, majd 
Ausliinder Gyüla (Miskolcról) szólalt föl, 
védelmezvén a nyögdijegylet eszméjét, 
annak idején nagyon fölkaroló Lőw fel
lebbezési ügyét. A felszólamlás, azon
ban az alapszabályoknak ide vonat
kozó szakaszai miatt a fölszólalók ér
telmezésében megfelelő elintézést nem 
nyerhetett, A hosszabb vitát okozó emez 
és a győri választm. és Varga J. fel
lebbezési tárgys. pontok után következő 
indítványoknál Bokros elnök helyett, 
(kinek halaszthatatlan otthoni ügyei miatt 
el kellett utazni), Guruiéi János szö
vetségi elnök vette át a közgyűlés ve
zetését, s ugyancsak ő tartotta lelkes 
hangon a zárbeszédet is, majd köszö
nettel honorálván a jelenlevők szives 
türelmét, a közgyűlést berekesztette.

A Sz. K. és K. Nyugdijegyesület tiszti
kara'. igazgatósága és választmányai 
tisztikara:

Vezetőség: Elnök: Bokros Károly. Alelnö- 
kök: Müller Antal. Sztanoj Miklós. Igazgató
sági tagok : 1. Választás alapján: GlückErös, 
Petanovits József. Ehm János, Prindl Nándor, 
Förster Konrád, Diikker Ferenc-, Berger Leó, 
Weingruber Ignác, Schnell József, Mittroyátz 
Adolf, Ebenheő Károly, Ólmosy József. 2. Állá
suknál fogva: Gundel János, ipartárs. elnök, 
Seress Márton v elnök, Gottwald Rezső v. 
elnök, Varasdy Sándor v. elnök, Meixner Mi
hály v. elnök, Juranovics Ferenc v. elnök, 
Braun Gusztáv v. elnök, Varga István, bpesti 
pincércgyleti elnök. Jogtanácsos: Dr. Solti 
Ödön, ügyvéd, főkönyvelő: Szempfhei Mackó 
Kálmán, könyvelő : Nagy Sándor, taggyüjtö : 
Delfin Samu.

Budapesti választmány: Einök: Ehm János, 
alelnök: Mittrovátz Adolf, pénztáros: Kiss 
Henrik, ellenőr: Krassy A. Bódog, titkár: 
Nagy Sándor.

Kassai választmány : Elnök: Seress Márton, 
alelnök: Szállásé Alajos, pénztáros: Greiner 
Márk, ellenőr: Gutheil Aladár, titkár: Lado- 
inérszkv Gyula.

Szegedi választmány : Elnök : Juranovits Fe
renc. pénztáros: Keth Károly, ügyvezető: 
Burghardt Lajos.

Győri választmány: E lnök: Meixner Mihály, 
alelnök: Hannich József, ellenőr: Major Ba
lázs, pénztáros: Kuster Géza, titkár: Révész 
Sándor.

Aradi választmány: Elnök: Braun Gusztáv, 
pénztáros: Mayer Károly, ellenőr: Königstorfer 
Károly.

Szombathelyi választmány: Elnök: Varasdy 
Sándor, ellenőr: Heigli István.

Miskolci választmány. E lnök: Gottwald 
Rezső, pénztáros: id. Schwartz Jenő. ellenőr: 
Feuereisen Géza.

Ismerkedési estély.
Az első komoly munka, a Nyugdij

egyesület közgyűlése után jóleső érzés
sel mentek vendéglőseink a széképü
lettel szembeni Royal fogadóba, melynek 
az ily ismerkedésre nagyon alkalmas 
és barátságos szép télikert-éttermében 
Meixner gazda és Zsombor László fő

pincér vezérletével kitűnő pincér-gárda 
várta a kedves vendégeket. A pompá
san terített asztaloknál aztán gyorsan 
ment az ismerkedés, azaz csak ment 
vőfna. ha kongresszistáink immár javá
ban nem ismerték volna egymást. Ez a 
körülmény különben a mindig éberen 
őrködő Gunde! elnöknek szolgált javára, 
akinek egy jóakaró pillantására a toasz- 
tozók alig nyúlfarknyi rövidre szabták 
mondókáikaf. Ezzel a jó példával pe
dig 2 mi mivelödésünk derék har
cosa : Gliick Frigyes járt elől, aki igazi 
hazafiságtól álhatott és erre intő, buz
dító fölköszöntőjét röviden, de talpra
esetten mondta el. Ettől az iránytól 
nem mert eltérni híres Debrecen város 
gentri fogadósa, Haucr Berci sem, aki 
ugyancsak sikerült, de csak annyi ideig 
vaió köszöntőt szónokolt el, hogy Bugyi 
Mihály uram kordékerekei kétszer se 
fordulhattak volna meg a saját tengő
jük  körül. Jó Juranovits bátya szintén 
csak pár szóval vélte megtudni, hogy 
ugyan vájjon hát, ki is lesz jövőre a 
mi házigazdánk. (L i. a kongresszisták 
házigazdája . . .) A tapasztalatlanabb 
kongresszisták ugyan haljukoztak és 
kívánták a szót, ám az ily dolgokban 
járatosak már tudták, hogy mit kivan 
Gundel ta ta: aki pedig nem kívánt 
mást, mint kellemes nyugodalmat a 
szaktárs uraknak azon toldalékkal, hogy 
a másnapi közgyűlésre való tekintettel 
mentül korábban kegyeskedjenek föl
ébredni !

A iragyar vendéglősök országos szö
vetségének

V-ik é. r. közgyűlése kedden reggel 
8 órakor vette kezdetét a városi szék
épületben. A közgyűlést Gundel János, 
a szövetség elnöke nyitotta meg magvas 
és hosszabb beszédben, amelynek be
fejeztével Gelléri Mór, az Orsz. Ipar
egyesület elnöke szóialt föl; mindkét 
beszédet a jelenlevők lelkes éljenzéssel 
fogadták.

Elnök azután kiosztotta a jegyzői 
teendőket s miután a jkönyvet Seres 
Márton és Priváry Pállal hitelesít
tette, az igazgató-tanács jelentése fölol
vasását rendelte el.

A jelentésben foglaltakként a vendég
lősök ismételt panaszai dacára még 
mindig léteznek az 1899. XXV-ik t.-cikk 
rendelkezései, továbbá a különböző 
szövetkezetek visszaélései. Nagyobb 
megelégedést csak az jelent, hogy az 
ipartörvény revíziója érdekében a kor
mányhoz intézeti felterjesztések köze! 
álnak a megvalósuláshoz. Az elm űt 
esztendő jelentősebb eseményeire tén e 
— a múlt év egyik aktuális napikér
dése a kocsmák vasárnapi munkaszü- 
nete volt. Nem lehetne kifogás ez ellen, 
ha ez tényleg az alkoholizmus ellen irá
nyulna, de ép azon tényezők, kik ez 
újítást a legjobban sürgetik, más oldal
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ról a legélénkebb társadalmi tevékeny
séget fejtik ki a szövetkezetek szaporí
tása érdekében, holott e szövetkezetek
nek legkiadóbb jövedelmi forrása épen 
az ital mérési engedélylyel fentartott 
szövetkezeti bolt.

A tanoncügyi szakosztály, Glück 
Frigyessel az élén, dicséretes buzgal
mat fejtett ki, inig az országos nyug- 
dijegyesiilet életrevalóságáról a tennapi 
közgyűlés tett tanúságot. A szövetség 
vagyona 4221 kor. 38 fillér, ami annak 
a jele, hogy a szövetség az ország 
vendéglősei részéről még mindig nem 
részesül a kívánt pártolásban.

E jelentés egyhangúlag való tudomás 
vétele után, a mi szakmivelődésünk ki
váló vezére Glück Frigyes terjesztette

szövetség elnöksége arról győződött 
meg, hogy a szövetség a reform kivi
telével járó személyi és dologi kiadá
sok viselésére egymagában nem képes, 
a közgyűlés utasítja az elnökséget, hogy 
a munkaközvetítés reformja érdekében 
még ekben az esztendőben ankétet hív
jon egybe annak tárgyalása végett, 
hogy miként voina a munkaközvetítés 
a szállodás-, vendéglős-és kocsmáros- 
iparban az állami munkaközvetítő inté
zet igénybevételével országos jelleggel 
szervezhető s hogy az igy létesítendő 
intézmény fentartásához az érdekelt 
f .-lek milyen arányban járuljanak hozzá.

Az idegenforgalmi jelentés után a 
közgyűlés a szakosztályok jelentéseit a 
foglalt javaslatokkal együtt helyeslőiig

Gyűlés után.
Fridery munkája, diszebéd és más egyebek.

A vendéglős szövetség közgyűlése 
tudvalevőleg reggel 3 48-tól déli 1 +l-ig 
tartott, mely hosszadalmas idő (az 50 fo
kos celziusi melegből folyőlag) sokra ki
mentő, többre pedig szomjusági hatással 
volt. Ám, akiket az idóviszonyok ily 
körülményekbe sodortak, könnyen se
gítettek a bajon és pedig a városház
tól kakasugrásnyira lévő „Royal“ vagy 
„Hajó" fogadók éttermeiben. Féltizen- 
kettöre azonban innen is, onnan is visz- 
sza szállingóztak, s akik újból a gyűlés- 
terembe nem mentek föl, lent marad
tak a városház lépcsőjén, melynek előtte 
Fridery készülődött a kongresszisták 
csoportképe fölvételéhez.

A „Fogadó" csoportképe a győri kongresszusról. (A felvételt eszközölte

elő a tanoncügyi szakosztály jelentését, 
amely megfelelő képet nyújt a pincér
oktatás fejlődéséről. Glück Frigyes 
kezdeményezése és áldozatkészsége ré
vén immár négy pincériskola működik 
az országban s terjeszti a mi iparunk
ban a szükséges tudást és műveltsé
get. Glück Frigyesnek a jelentés kap
csán tartott előadását és nagy hatást- 
keltő buzdító szavait zajosan megélje
nezték s a közgyűlés elismerő köszö
netét szavazott az előadónak.

Ezután a közvetitésügyi osztály jelen
tésével a közgyűlés magáévá tette a 
következő indítványt: A szövetség ki
mondja, hogy a munkaközvetítés szer
vezését a szállodás, vendéglős és kocs- 
márosipar terén csakis a m. kir. állami 
munkaközvetítő intézet révén tartja vég- 
rehajthatónak. (!?) Mivel azonban a

tudomásul vette, úgyszintén elfogadta 
a Willburger Károly előterjesztette záró
számadásokat és költségvetést is.

Az indítványoknál a közgyűlés elfo
gadta a Somogyvármegyei vendéglősök 
egyesülete indítványát a méz-sör meg
adóztatása dolgában és JRadocsoy Imre 
javaslatát az ipartársulati tagoknak az 
adókivető bizottságokban való részvé
teléről, ellenben mellőzte Springer Jó
zsef, Priváry Pál (akinek indítványa 
Radocsayéval volt hasonló) Pongrác 
Lajos, Nagy Lajos és Nagy Jenő József 
indítványait.

Az indítványok elhangzásával Gundel 
elnök záróbeszédét tartotta megs miután 
a kongresszistáknak köszönetét tolmá
csolta, a szövets. közgyűlését déli 
: J -k o r berekesztettnek nyilvánította.

-  Friedery Albert, G yón

A „Fogadó“ szerkesztője különben 
már 11 órára a városháza elé hozta 
Győr város első fotográfus mesterét, 
aki miután az előkészületeket megtette, 
buzgón  ̂marasztalta a kongresszusról 
ki-ki jövőket az ottmaradásra. Glück 
Frigyest, aki egyébként Fiideryt még a 
föyárosbani működése idejéből ismeri, 
szintén felkérte a reggeli utáni vissza
térésre s a kitűnő fogadós vissza is 
jött, ám az ülés annyira húzódott, hogy 
közben Glück Frigyes kocsiba ült és 
Pannonhalmára ment ki, mig a vára
kozó csoportból is többen a reggelizés 
színhelyéül kijelölt fogadóba mentek, 
úgy hogy Fridery masinája eié csak 
az ülésteremből lejövök és a „Fogadó" 
szerkesztője által a „Royal“- és „Hajó“- 
ból előhívott kongresszisták áltak. A 
tekintélyes csoportot aztán (melynek



17. szám FOGADÓ 5. oldal

élén Gundel János elnök és a vidéki 
ipartársulatok elnökei és megbízottai 
láthatók) Fridery Albert egy-kettőre s a 
lapunkban is látható pompás, sike
rültén fényképezte le.

A kongresszus résztvevői ezután a 
Bárány, Takács Jenő és más vendég
lőkbe oszoltak el egy-két falat harapásra. 
Kétórára pedig a Lloyd emeleti, bár az 
ilyen alkalomra nagyon szűk termében 
rendezett diszebédre gyűltek vagy 340-en 
össze. A banketten a kongresszistákon 
kívül Győr város polgármestere, a vá
ros főjegyzője és több előkelő szemé
lyiség vett részt s a kongresszus né
pességének legjobban való itteni meg
nyilvánulását ugyancsak készséggel is
merték el. A banketten az első fölkö- 
szöntőfc Gundel elnök mondta s utána 
a hivatalos toasztok rendjében Wen- 
nis főjegyző, Gliick Frigyes, Herceg 
Ferenc ipartársulati elnök stb. kö
vetkeztek és mondtak érdekes be
szédeket. Fölköszöntöttek még — Ra- 
docsay Imre Pécs és Lengyel József a 
„Somogyv. Vend. L.—a" szerkesztője 
Kaposvárról, akiknél azonban — és 
minden fölköszöntőnél, a legérdeke
sebbet Braun Gusztáv kiváló aradi 
szaktársunk derék neje tartotta, aki, ugy- 
mondván, azért jött el Győrbe, mert;’az 
6 nézete szerint nem lehet az-jó, amit 
a férfiak hitvestársaik nélkül csinálnak. 
(Bizony-bizony t. férj urak, nagyon sok 
dologban úgyis van, ahogy Őnagysága 
mondjá. . .  Szerk.) A másik érdekes be
széd PitnerGyörgy, a „Somogyv. vend. 
egyesülete" alelnökeé volt, aki a jövő 
évi közgyűlést Somogyország székes
városába hívta meg. Gundel János sz.- 
elnök szívesen fogadta a meghívást s 
csak azt jegyezte meg, hogy a somogyi 
kartársak ne afféle nagy előkelőséggel, 
hanem egyszerű jó magyaros gulyással 
várják a kongresszistákat.

A banketről 4 óra felé kezdtek el
távozni, hogy a r. bizottság programm- 
jába felvett helybeli gyárakat megte
kintsék. Sokan tehát eme helyekre rán- 
dultak, mig többen, akiket üzleti dol
gaik vártak, haza utaztak. Akik más
napi kirándulásra Győrben maradtak, 
este a Hajó szállodában Herceg Ferenc 
ipartestületi elnök vendégei voltak, köz
tük a fenti városi notabilitások és Hű
béri Károly, Győr város orsz. képv. is.

A balatoni kirándulás.
A győri kongresszus legérdekesebb 

kirándulása a „Balatoni kirándulás" volt, 
mely szerdán reggel vette kezdetét. A 
pont hat órakor induló vonaton 140 
kongresszista utazott és gyönyörködött 
a cuha-völgynek elragadó táj szépsé
gébe, amelyen keresztül kilenc óra felé 
érkeztek meg Jutásra, honnan kocsikon 
Veszprémbe, s innen reggelizés után Al
mádiba rándultak, ahol Óv&ry Ferenc 
orszgy. képviselő és a fürdőhely igaz

gatója fogadta kirándulóinkat, akik mi
után az eddigi utak fáradalmait a Ba
laton hiis habjai közt pihenték ki, a 
hegyvidéki bortermelők borai kósto
lásához láttak; ennek végeztével a 
reájuk váró négy fogásos ebédhez ültek. 
A kirándulókra az egyetlen kellemetlen 
pont a kirándulásban emez első ebéd 
után következett, és pedig az által, hogy 
a rengeteg hőségben két hosszú órát 
utaztak kocsikon Balatonfüredre, ahova 
ellenkező esetben hajón, egy kis órán 
belül kényelmesen érhettek volna.

Útközben többen rosszul is lettek, 
különösen a hölgy kirándulók közül, 
amit azonban valamint a tett utazás 
minden kellemetlenségét csakhamar fe
ledték a legősibb fürdő, Balatonfüred- 
nek évszázados fáitól árnyékolt gyö
nyörű sétányain. A kirándulókat itt 
Mészöly Nándor fogadta szép beszéd
del, amelyre Herceg Ferenc elnök vá
laszolt. Mészöly N. ezután meghívta a 
balatonvidéki és mind nemzeti öltözet
ben jelenlévő szőlősgazdák borkiállítá
sára ; a kiránduló fogadósok közül 
úgy itt, mint Almádiban több rende
lésre tettek előjegyzést.— Estére a Vild 
étteremben várta gazdag vacsora uta
sainkat, kiket ez alkalommal Lingl Va
lérián fürdőigazgató köszöntött föl, el
citálván egy József császár korabeli 
adomát, amelyben egy jámbor zalai 
magyart egy bécsi Lampl nevű fogadós 
azzal buzdított, hogy ö felsége ha a 
„mirwerden schon maciién" szavakkal 
biztatja, — akkor biztosan nem fog 
semmit sem elérni . . .

Gundel elnök elértette az adomát s a 
derék cisztercita rendi igazgató fölkö
szöntőjére válaszoló szavaiban bizto
sítani kívánta, hogy a magyar fogadó
sok nem a kaiseri „wir verden schon 
machen" szerint, hanem akként fog
nak cselekedni, hogy a magyar borok
ból ezután ne csupán csak a „kereske
dők" lássák hasznukat . . .

Kirándulóink másnap 6 órakor bú
csút mondtak Balatonfürednek és derék 
papi igazgatójának, s Badacsony felé 
indultak: mely útjukat azonban meg
szakítottak Révfülöpnél, ahol az utí- 
programm ellenére kiszálltak, hogy az 
ottani balatonmenti gazdák borait szin
tén megkóstolják. Itt a milyen pompás 
borok, ép olyan silány reggeli várta 
őket, amit azonban kellően kárpótolt 
Badacsony Hableányának lakomaszerti 
dús ebédje.

Előbb azonban az őket zene- és 
ágyú-szóval váró diadalkapus Ba
dacsony borgazdaságát tekintették meg, 
aminek nagyarányú gazdag voltát azon
nal és legjobban herceg Eszterházy 
Miklós pincéjében látták megnyilvá
nulni, ahol az 1000— 1200-nyi hordók
ban a száz évesektől a legujabbakig a 
valódi jó boroknak mindenféle fajtája 
állott. Az ebéddel kapcsolatban volt a

badacsonyvidéki bort. szövetkezete bor
kóstolója, majd 3 órakor az „indulás 
Keszthelyére következei!, s ugyancsak 
az érkezéshez hasonló módon — ágyu- 
és tarackok durrogása közt. Kiránduló 
utasainkat azonban és legkivaltaz ifjú
ságát nem az egyre bömbölő ágyuszók, 
mint inkább az őket Keszthelyig kisérő 
zenei hangok érdekelték, amelynek édes- 
bus, majd gyors tempói mellett csap
tak nemsokára olyan táncmulatságot, 
hogy ilyent az a vén Balaton talán sose 
látott. A táncot, a mi derék fogadós 
barátunk. Takáls János kezdte s foly
tatta a többi tánckedvelő fogadós úgy, 
hogy a két szép Haunold leány 
és Gombás Gvulánénak Keszthelyig, 
ugyancsak nem volt semmi pihenése.

S mig az idősebb szaktársak ker
gették az alsót és pagátot, azalatt szép 
észrevétlenül beértek Keszthelyre, amely
nek kikötőjében Keszthely városának 
küldöttsége élén a főbíró szép beszéd
del s a „Hullám" fogadó zenekara Rá- 
kócy indulójával várta a győri kon
gresszistákat . . A mig pedig a magyar 
tenger legszebb fogadója tulajdonosa, 
Strausz Miksa szaktársunk fogadja és 
elhelyezi kedves vendégeit, addig e so
rok Írója a ..Balatoni kirándulás" 
emez egyik legkellemesebb és záró ese
ményét irja és adja le a legközelebbi 
„Fogadó" számára.

A jövő évi kongresszus-át a „Magyar 
Vendéglősök Orsz. Szövetsége" és az 
„Orsz. Nyugdij-egyesület" a „Somogy- 
vármegvei Vendéglősök Egyesülete" 
meghívására Kaposvárott tartja.

Megemléke2e . A kongresszusi ese
ményeknek a lehetőségig való hű re
gisztrálása miatt alig jutott időnk arra, 
hogy a kongresszus rendezőiről némi
leg megemlékezzünk. Amit pedig annál 
inkább sem mulaszthatunk el. mert a 
rendezöbizottság tagjainak az intézé
sükre bízott teendők iránti igazi ügy
buzgalma hozta magával azokat a si
kereket. amiket a győri kongresszus 
alkalmával olyan teljesen láttunk meg
nyilvánulni. — Az elnöknek. Herceg Fe
rencnek és az eme teendőkben méltó 
derék társa: Biharút Antalnak már elő
zőleg méltattuk érdemeit; ugyanezt 
tesszük jelenleg, amidőn a győri ven- 
dégiősség kiváló alakja Dreiszker Jó
zsef. a vasúti vendéglő ismert nevű 
bérlőjét és Kuster Géza kávéház tulaj
donosról emlékezünk meg. akiket mint 
a győri vendéglősök szikvizgyári iro
dájában, úgy a Royal, majd a város
házán ideiglenesen fölállított r. b. iro
dában. a vasúti-fogadásnál és látni le
hetett mindenütt, ahol csak a rende
zési teendők megkívánták. A Royal 
szálloda tulajdonosa: Meixner Mihály, 
Acél Miksa kávéháztnlajdonos, Takáís 
Jenő vendéglős (és egyszersmind egy 
nagy kávéháznak a kezelöjé) a „Hajó"
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fogadósa, Heberling Adolf és többen 
szintén a kongresszussal kapcsolatos 
üzleti teendőikkel tettek nagy szolgá
latokat a kongresszus rendezési ügyé
nek. Mindezenkivül nem hallottunk el
ismerő szót a legtöbb szellemi és fizi
kai kongresszusi munkát végző Révész 
Sándorról, a győri vendéglős-ipartársu- 
lat kitűnő titkáráról, annál kevésbé a 
belső fogadásokat teljesítő fogadói fő- 
és szobaföpincérekről, akiknek bár ez 
hivatásuk, de amelyet az ő szakmájuk
hoz tartozók iránti tekintetből és azok
nak kellemes kényelme szempontjából 
a hivatáson fölül és a legkifogásta- 
lanabbul teljesítettek. Schröder Ala
dár és Kiss Kálmán főpincérek, Telter 
Vilmos a Royal és Tameller Ferenc a 
„Hajó*4 szobaföpincérein kívül a Fogadó 
kongresszusi szama bemutatja Zsombor 
László és Dénezs Miklós kiváló föpin- 
cérek vezérletével a győri pincérség 
tagjait, úgyszintén Priickler M., Németh 
F., tíuchler L , Pernitz L.. Kranwacher
E. stb. vendéglős és kávés szaktársain
kat, akik a közjó ügyének szánt eme 
teendőiknek a kongresszusra amily szép 
sikerthozóan, rájuk nézve ép olyan di
cséretre valóan tettek elegei.

A 1*1 CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

Az öt Takáts.
Ki ne ismerné a mi öt lakatsunkat, 

a mi Fogadónk ez ismert alakjait és a 
mi szakcsaládunk büszkeségeit. Mert 
mivelhogy büszkeségünk nekünk ez a 
szép csoport, ez az egy törzsről szár
mazó és mind kiválóan képzett ven
déglős és pincér-szakember, akik ugyan- 
ily büszkeségei volnának minden más 
foglalkozási ágnak (már t. i., ha nem 
a mi szakmánkon lennének).

Minden családban vannak jobbak és 
rosszabbak, szeretetebb és kevésbé 
szeretett tagok, úgy, amint a születés 
és nevelés hozza magával. A mi öt 
Takátsunkban az említett hibás tulajdon
ságnak egy legcsekélyebbje sincs meg. 
Ok egyformák és olyan derékek az 
egymás iránti való és a foglalkozásuk 
iránti szeretetben, mint amily kiválók 
szakegyéni mivoltukban S amilyen elő
kelő helyen álló szaktudásuk, ép oly 
ismert és széleskörű társadalmi intelli
genciájuk.

A Győr melletti Csanakről származó 
öt Takátsról biográfiát írni ép ezeknél 
fogva fölösleges. Az ő gyermekkoruktól 
való pályafutásuk és intelligens szak- 
képzettségüket minden az ő korukbeli 
szaktárs ismeri. Ha más miként nem. 
szaksajtónk hasábjairól, amely a mi 
szakcsaládunkban ez ugyancsak neve
zetes szakcsaládot képező öt Takáts- 
csal oly szeretettel foglalkozik. Sajnos
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ugyan, hogy jelen soraink (a kongresz- 
szus miatt) csak rövid kivonatosan s 
anélkül, hogy a hatodik Takátsot ké
pező s a jelen számunkban bemutat
tuk Takáts Irén kisasszonyt, a mi öt 
Takácsunk nővérét és Takáts Jenő ven

déglős győri vendéglős kiváló gazdasz- 
szonyát kellően méltathatnák — fe
jeződnek. Róla azonban, valamint az öt 
Takátsról a szükséges többi tudnivalót 
a „Fogadó” közelebb fogja hozni.

Helyreigazítás. A „Fogadó1* múlt szá
mában bemutatott Fenyves Henriknek a 
„Föp. orsz. ovadékletéti Társa derék 
titkára vezeték nevét a szedő tévesen 
.Fenyves/-nek szedte. Ezt a névhibát 
annál inkább is szívesebben korrigáljuk 
ki, mert Fenyves Henrik a hibák és 
tévedések korrigálását maga is a leg
nagyobb szorgalommal eszközli.

Képeinkről. (Kimaradt közlések). Tér- 
szüke miatt a jövő számra maradtak: 
Hajnal Aladár főpincér (a „Fogadó*1
17. sz.) Faragó N. Sándor kávés (a 
„Fogadó*1 17. sz.) és a jelen számbani 
öt Takács-ró] szóló közlemények.

Kongresszusi csoportkép . . . Akik a 
győri kongresszusról felvett csoportké
pet óhajtanak rendelni, forduljanak ren
delésükkel Fridery Albert fényirdájához 
Győr, Baross-utca
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A „Fogadóu külön kiadása. A győri 
vendéglős kongresszuson Fogadónk is
mét megmutatta, hogy iparunk érde
keinek szolgálatában nem kímélünk sem 
fáradságot, sem anyagi áldozatot. A 
Fogadó ünnepi köntösben, diszkiadás- 
ban, drága papírra nyomva jelent meg 
Győrött és pedig olyképpen, hogy a 
kongresszusi vendégek, már megérke
zésükkor lakásaikon találták a Fogadó
nak ezt a számát, mely az*án a kon
gresszus egész tartama alatt nagyon 
hasznos szolgálatokat tett a kongresszusi 
tagoknak, mert az a szakipari bő köz
lemények mellett egyúttal teljes kon
gresszusi Útmutatóul is szolgált. A napi
lapok is méltányolták a Fogadó ebbeli 
ténykedését, s igen hízelgő szavakban 
emlékeztek meg emez ünnepi külön 
kiadásunkról. Hogy a kongresszuson 
részt nem vett tagok is megismerjék a 
Fogadó eme külön kiadását, mai szá
munkhoz csatolva megküldjük az ünnepi 
számunknak a „Fogadó11 papírjára nyo
mott egy-egy példányát.

A Budapesti Pincér egyl&t elnöksége 
értesíti a tagokat, hogy a körhelyiségek 
szept. 14-től hétfőn és csütörtökön egész 
éjjel nyifva állnak.

Hymen h’rek. Házasság. Németh Adolf 
ismert főpincér f. é. szeptember 19-én 
tartja egybekelését Csiba Juliska kis
asszonnyal, a diós-förge-patonyi ref. 
templomban. — Kettős eljegyzés. Tátzl 
Antal a szegedi vasúti vendéglő derek 
éthordó alkalmazottja e hó elején tar
totta eljegyzését Martin Juliskával, Mar
tin Péter mozdonyvezető bájos leányá
val. Ugyanekkor a derék mozdonyve
zető másik szép leányát, Rózsikat, Kádár 
Dénes jegyezte el.

Köszönetnyilvánítás. A csabai első 
asztaltársaság a nagyváradi pincér
egylet rnenháza javára 56 koronát ado
mányozott. A nemes és utánzásra méltó 
adományért ezúton fejezi ki legmélyebb 
háláját a nagyváradi pincér-egylet vá
lasztmánya megbizásából: Pásztor Ede 
titkár.

Értesülések. Amilyen megbocsátha
tatlan a mi művelt társadalmunknak az 
a fölfogása, hogy a vendéglős-pincér- 
társadalmat, az iparososztályok eme leg
intelligensebbjét mintegy kivetőnek tartja 
magából, époly visszataszító a hangu
latot adó némely napisajtónak amaz 
eljárása, amidőn egyes való eseteket 
teljesen tótágast állóan ad és közöl le. 
Ezek a tótágas dolgok persze (s tán 
mondani sem szükséges) legtöbbször a 
mi osztályosainkat érintöleg és olyan
képen történik, hogy egy szobaleányi 
vagy dadai minőségben leledző hölgy
nek a szerelmi és a vízbe ugrási ka
landja esetével nagyhangon megiródik, 
hogy illetőt ennek és ennek, pl. a sió
foki Fogas fogadónak a pincérei ug-
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rasztolták a gyilkos habokba. Mind
ebből persze egy árva szó sem igaz, 
aminthogy a siófoki „Fogas14 vendéglő 
pincérségéről kíkürtölt hírben sem volt 
egy szikrányi igaz sem; ám, azért az 
illető lapok cseppet sem igyekeznek 
azon, hogy közelebb megcáfolják ér
tesüléseiket. Hogy pedig mindezt mi 
az ördögért teszik, ennek mi nem bír
juk más okát adni, mint a nevezett 
némely lapnak a mi osztályosaink iránti 
rosszakaratának támpontul szolgáló 
rossz értesüléseit.

Étrend. A fogadósok győri kongresz- 
szusa alkalmával a Lloyd vendéglő ét
termében a következő fogások szere
peltek :

Leves.
Balaton fogas és 
kecsegc hal ikra 

mártással. 
Bélszín főzelékkel.

Jérce és fácán 
salátával és befőttel. 

Parfait. 
Gyümölcs.

Sajt.
Magyar lepény. Kávé.
Borok: szegszárdi kadarka, somlói fehór és 

Törley pezsgő . . .
A szegzárdi tan ács ......... Szegszárd

város a tulajdonát képező városi fogadó
tól a bérlőtől olyan bérösszeget szed, 
hogy az jóformán ráfizet az egész üz
letre. Abból az alkalomból, hogy a szál
lodára uj bérlet van kiírva, a szegszárdi 
lapok a városi tanácsnakegy kicsit 
megrázzák a fülét s ajánlják figyelmébe, 
hogy ne csak azon legyen, hogy a 
bérlőtől kisrófolja a bérösszeget, hanem 
járjon a bérlő kezére, hogy a vendéglő 
gyarapodjék értékében s annak forgalma 
növekedjék! . . .  És a szegszárdi la
poknak ebben a dologban teljesen igazs 
van . . .

Emlék . . .  A pécsi Ferenc Józsel-Iaktanya 
vendéglőse és az ottani vend. Ipartársulat ér- 
i emcselnöke 
Bózsa József, 
annak emlé
kére. hogy 
vendéglőse

dét nevezett 
helyen 23 éve 
tölti be, a pé
csi F. J. lakta
nya udvarán 
egy a Stróbl 
szobrász min
tája utáni és 
a pécsi Zsol
nai majolika
gyárban készült F.rzséhet szobrot emeltetett. 
Az itt bemutatott érdekes szobor leleplezése 
a múlt hónapban történt.

A debreceni oincérlskola, mely az 
ottani Vendéglős Ipartársulat kebelében 
áll fen, f. hó 20-án kezdi meg az 
1905 906. tanévet.

A győri konoresszus pezsgője. Igazi 
mulatság jó ital nélkül nincs. Ezt az 
igazságot a magyar pezsgőgyárosok is 
tudják, ép ezért a győri kongresszus 
bankettjeire mindegyike küldött bizonyos 
mennyiségit pezsgőt. Ám, a gavallér Tör
ley cég csöppött sem szükkeblüsködött, 
mert egymaga annyi pezsgőt küldött, 
amennyit a többi pezsgőgyárosok üsz-

szesen sem. — A vendéglős-kar adandó 
alkalommal persze méltányolni fogja (és 
tudja is) Törleyék ezen áldozatkészségét.

Kimaradtak. Jelen számunkból tér- 
sziike miatt a jövő számra maradt az 
„Utazás“ (a Vénfogadós meséiből) — 
„Kongresszusi emlékek“ (Minden T.-tól). 
A mi szakképesítésünk Ausztriába;; és a 
„ Különféle közlemények“ és a „Hétröl- 
hétre" rovatból több közlemény.

Gyást rovat. Győrött, a győri vendég
lős szakcsalád egyik ismert nevű tag
ját Tüske Dánielt szomorít csapás érte, 
nejének szül. Tóth Julianának elhalá
lozásával. Az életnek 83 és boldog há
zasságának 56 évet élt derék ősz 
matróna gyászesete e hó 9-én és te
metése 11-én a győri kongresszus ide
jével egybeesöleg történt. Temetésén a 
győri vendéglős ipartársulat tagját Her
ceg Ferenc elnök vezetésével és a 
kongresszus tagjai közül is nagy szám
mal jelentek meg.

Segesdy János belügyminiszteri s.-fo- 
galmazó, a keleti p.-udvari vendéglő 
I. II. éttermének fűpincéré, Stiastny Fe
renc veje, f. hó 7-én hosszas szenve
dés után Balatonfiireden elhunyt. Az 
elhunytat özvegye és két kis leánykája 
siratja.

A Nagyváradi Pincér-egylet szó ni o- 
rodottan jelenti, hogy Schreyer Farkas 
az egyesület egyik derék tagjának gyá
szos elhunytát. A boldogult végtisztes
sége e hó 7-én az egyleti tagok nagy
számú részvétele mellett történt.

Orosházán az Alföld-szálloda portá
sát Zeller Józsefet szomorú csapás érte. 
Zeller Nándor nevű 21 éves pincér fia 
az ottani ligeti vendéglöbeni való alkal
mazása közben, saját vigyázatlanságá
ból rövid szenvedés után elhalálozott. 
A jó fiú temetése nagy részvét mellett 
a m. hó közepén történt.

Budapesten a Debrecen fogadó is
mert tulajdonosának neje a napokban 
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett 
e hó 16-án történt.

Králik Mária, az Elité kávéház régi 
derék pincér alkalmazottén 18 éves 
leánya f. hó 9-én jobblétre szendertilt.

Mint lapunk zártakor részvéttel érte
sülünk, a kaposvári Szarvas szálloda 
tulajdonosa Lengyel Ignác neje, sztil. 
Neuhauss Sarolta, f. hó 12-én hosszas 
szenvedés után elhunyt. Áldás és béke 
hamvaikra!

Konyhaművészet
Cinliober F.-töl.

Süllő-szelet szultán módra.
Fiiét de Schill Szultán.

A süllőket tisztára megpucoljuk, ketté 
vágjuk, a csontjától és a bőrétől meg
szabadítva, megsózva — vaj és ele
gendő fehér borban — megpároljuk s 
a tálalásnál világoszöld (pischtás) már
tással maszkírozzuk.

Tojásétel Carnot módra.
Oeuf poche Carnot.

Két darab vajastészta crustádba főtt 
csirág fejeket teszünk, erre reá 2 drb 
oeuf pociiét, azután pedig egy jó Ízle
tes supréme mártással maszkírozzuk s 
a tetejét finom metéltre vágott szarvas- 
gombával behintve föladjuk.

ÜZLETI HÍREINK.

Nagy fogadó. Mint a „V. L. U.“ írja, 
Bukarestban egy konzocium alakult, 
amely a román király nyaraló helyéül 
szolgáló Sinába-n egy fényes szállo
dát szándékozik építeni. A gyógyinté
zettel egybe építendő nagy fogadónak 
„Hotel Casino" lesz a neve és építé
sére kerek 5 (öt) millió van előirá
nyozva.

„Akik'1 lapjukat bármi okból rendes 
időben nem kapják — kérjük egy leve
lezőlapon értesíteni kiadóhivatalunkat.

Uj szálloda Beregszászon A bereg
szászi csizmadia ipartársulatnak a Szé
chenyi és Verbőcy-utcák sarkán nagy 
telke van, melyre szállodát akarna épít
tetni. A városi kupaktanács, elulasitotta 
dacára, hogy a városnak égető szük
sége van egy '■* mai modern kor ülésében 
épült fogadóra. A belügyminiszter azon
ban ezt az ugyancsak kupaktanácsi 
határozatot hatályon kivül helyezte és 
egyúttal utasította a várost, hogy hoz
zon uj határozatot.

Vinkovits Sándor ismert pápai ven
déglős szaktársunk Szombathelyen a 
püspöki nagy sörház vendéglőt meg
vette, amelyet ujan renoválva és saját 
kezelésébe újévkor fog átvenni.

Ar; dón a „Fiume*1 Cs.-né-fele kávé- 
házat, melynek vezetését Weinberger 
Sándor széles körben ismert szaktársunk 
intézi régebben, közelebb egész uj s a 
legelőkelőbb ízlést kielégítőn renovál
tatok A csinos kávéházat az ottani 
pincérség is szívesen keresi föl.

Sepsiszentgyörgyi:n a Várady-féle szál
lodát Újhelyi M. vette át. Az uj foga
dós az üzletet ezen alkalommal egész 
uj modern és kényelmes berendezéssel 
szerelte föl.

Kolbay vendéglője Kolbay István 
volt aradi és utóbb budai vendéglős 
szaktársunk ugyancsak budán és pedig 
ezúttal a Krisztina-tér 1. szám alalti 
„Kaszinó" vendéglőt vette meg. A jó 
hírű és különösen jó magyaros kony
hája és jó borairól ismert vendéglős 
üzletét e hó 15-én veszi át.

Kávéház vétel. Aradon a Szabadság
téren lévő Abbázia kávéliázat Püdilcr 
Andor szaktársunktól Kováls Artur meg
vette. Az uj kávés üzletét átalakítva és 
újonnan renoválva fogja megnyittani.

Kávéház átvetek Áradon a Baross- 
kávéházat a múlt hó utoljával Zajons-
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kovszky János megvette; az uj tulajdonos 
a rég fenálló kávéházat ugyanez alka
lommal megfelelően renováltatta is.

Síivös Lajos fogadója. Mint egy
tavaszi lapunkban irtuk, S zív ó s  Lajos 
fogadós szaktársunk, a M.-szerdahelyi 
nagy vendéglő volt tulajdonosa, a 
somogyinegyei Marcali-bán vett „Ko
rona" szállodáját teljesen uj modern 
berendezéssé! és akként látta el, hogy 
az üzlet ez idöszerint nem csak jó borai 
és konyhája, hanem előkelő berende
zettsége miatt is egyik legszebb foga
dója Somogyországnak.

Eszte g'mban a Központi kávéházat, 
amelyet derék tulajdonosa Neubaucr 
Mihály szaktársunk nem régen teljesen 
újonnan renováltatott, Neubauer János 
megvette. Az uj tulajdonos a jómenetü 
üzletet a jövő hó elejével fogja átvenni.

Dicsöszentmártonban a Schönstein- 
féle vendéglőt Uhun Józseftől Sdiwartz 
Adolf kolozsvári főpincér megvette. A 
szakavatott kezű vendéglős a jő hírű 
üzletet e hó 7-én vette át.

Róza napj?. A szegedi vasúti vendéglő pin
cén karának emlékzetes szép ünnepévé vált 
szeptember 4-ike. mikor a náluk szinte a hagyo
mány számba menő „Róza" napot ülték meg 
olyképen. hogy a szereteti fönöknöt név
napja alkalmából egy értékes szép ajándékkal 
lepték meg. A talpraesett üdvözlő beszédet 
Lipkovits József íöpir.cér szaktársunk tartotta.

Déván, a Kaszinó vendéglői étterem 
és kávéházat Márton Béla szaktársunk 
volt üzletét Palkovits Péter, az aradi 
városligeti vendéglő volt bérlője vette 
át. Az újonnan rendezendő üzletet uj 
tulajdonosa oki. hó 1-én veszi át saját 
kezelésébe.

Ceheden a ,.Budapcst“ szállodát 
Domonkos László átvette s azt újonnan 
berendezve e hó 2-án nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, 
hogy alábbi címek hollétét megtudni óhajtók
kal a kért fölvilágositást egy levelezőlapon 
tudatni szíveskedjenek:

Oftsúk Sándor, az eperjesi Fekete Sas szál
loda volt szobapir.cérének hollétét Cm. /. —
1Hperjés. Fekete Sas szálló) kéri egy levelező 
lapon tudatni.

Battonyán a „Korona" nagyszállódat 
Lizanetz János B.-kulai vendéglős meg
vette. Ismert nevű szaktársunk ezen 
üzletét saját kezelésébe e hó elejével 
vette át.

Temesvárt a belvárosban lévő „Arany 
Ökör“ fogadót (Lonovits-utca) Hörnyéki 
Gáspár átvette s a mai modern kor 
ízlésének megfelelően egész újonnan 
rendezte be.

H e ly  v á l to z á s o k .  — Budapesten a Drechs- 
Icr éttermek föpincéri állását Schuller F. helvét 
Cipöth Ferenc töltötte be. l \  itt Posztpisihl 
J"/sef a fizetöpincéri állást nyerte el. Tomku 
Antal a Bodö kávéház föpincéri állását tölti 
be. Kondor Ferenc a Faragó kávéház föpincéri 
állását foglalta el. Bauer Béla nem a budai 
„Otthon"-bán, mint a múlt lapunkban közöl
tük. hanem a budai Vigadó étterem föpincéri 
állását foglalta el.

Aradon a Vadászkiírt vendéglő főp. állását 
Stitrnt Ödön foglalta el. Tóth Endre (volt 
Kass) éttermeiben Takács István, Tubán Milán.

Lukács Sándor és Dömötör János éthordók 
nyertek alkalmazást. — Békéscsabán a Fiume 
szálloda föpincéri állását Kadler János foglalta 
el. — Makón a p u .  vendéglő föpincéri állást 
Papp Oyöhjy tölti be. — Orosházán az Alföld 
Szálloda kávéházi föpincéri állását Horváth 
István tölti be. — Hódmezővásárhelyen a 
Szarvas szálloda föpincéri állását Fekete László 
a Tisza szálló föpincéri állását Juhász Antal 
és a Nemzeti szálloda szobapincéri állását 
Dömötör Pál töltik be. — Kecskeméten a 
„Royal" szállodában Kolossá Viktor föpincér 
mellett Bandi János szobapincér, Majcrcsik 
János éthordó és Afarossy Laci és Majercsik 
István nyertek alkalmazást. U. o. Dallas József 
a sétatéri Vigadó üzletvezető állást foglalta el. 
— Miskolcon a Pannónia kávéház föpincéri 
állását Máté Zsigmond töltötte be. U. itt a 
reggeli fizetöpincéri állást Schvartz Frigyes 
nyerte el. — Kassán a Büchler kávéház föpin
céri állását Weinberger Vilmos intézi. — Nagy- 
kikindán a Nemzeti szálloda föpincéri állását 
Sárközy Ferenc foglalta el. — Besztercebányán 
a Nemzeti szállodában Gondi Kálmán éthordói 
állást nyert. — Győrött & Vigadó kávéház föp. 
állását Propper Károly foglalta el. — Zimony- 
ban a (jrand szálló föpincéri állását BcrnharJt 
Vilmos (levelezőnk) foglalta el újból. A Köz
ponti szálloda föpincéri állását u. itt Klatsnmn 
Károly szaktársunk tölti be. — Esztergomban 
a Magyar király szálló föpincéri állását Kiss 
István foglalta el. — Kolozsváron a Newyork 
szálloda főszakácsi állását Cinhober Ferenc 
szakács-munkatársunk e hó elejével foglalta 
el. Gyulai Sándor szakács a győri Hajó szál
lodában nyert alkalmazást. — Sepsiszentgyör- 
gvön az Újhelyi szálloda föpincéri állását 
Ungcr Pál töltöite be. Kiszd  József a kecske
méti Beretvás szállodában éthordói és Kolro- 
sits Mihály a szatmári „Pannónia" étteremhen 
nyert alkalmazást. — Salgótarjánban a „Korona" 
fogadó föpincéri állását Jámbor Lajos fog
lalta el. — Esziergomban a Korona szálló fö
pincéri állását Spitzer Béla foglalta el. U. itt 
a Fürdő szállodában faumgartner Jenő é t
hordói állást nyert Kajtár Pál az egri Kaszinó 
szálloda föpincéri állását és Gdmbos Sándor 
a módosi ..Zágráb" szálloda föpincéri állását 
foglalta el.

HÉTRÖL-HÉTRE

flz én barátom!
Uan nekem egy jó barátom.
Ilyen legényt sose láttam!
Bár már van a negyven körül,
Ám a lelke mit se vénül . . .

Szépen gondozott hajára,
Szint' rdsüt a holdvilága;
ITlégis minden gonáclatja —
Hogy mint álljon az ö haja.

nyári csendes éjszakákon.
Ábrándozik egy csöpp lyányon ;
És hiszi a szegény feje.
Hogy miatta dobban szíve . . .

. Történt most, a multkordba.
Hogy sor jött a vallomásra!
Ám a csöpp lyány pici ajka
Szelt: — menjen már vén bolondja !

Matsád János.

R . . . hoz.
Sírtál édes lydnykdra.
Köny volt a szemedben ;
Fehér virág, őszi virág 
Volt az én kezemben.

lietcrültem véle 
Szép szemednek árját,
Azóta szeretem, 
flz ősz szép virágját.

fíaponta felveszem,
Raponta csókolom-- •
Benne édes gyerinekj 
Bájos arcod látom.

ílem volt régen . . . mégis 
Elszáradt már szirma;
Szegény, kicsiny virág 
mintha 6 is sima . . ,

StU

Szerkesztői üzenetek.
K éziratokat nem  intünk vissza^ -- N évtelen levelekre

K. Gy.-né vtrdéplcjof. Sok szakácsr.é a sa-
ját ízlését vagv pedig a francia konyháktól 
majmolt szokást követi akkor, amidőn az em
lített túrós tésztákat —kivétel nélkül rakja 
tele a magyar gusztusnak émelygős citrom és 
citromhaj. 'narancshaj avagy vaníliás cu
korral. Konyhája, illetve tésztái régi kedvelt
ségi ezen és a levelünkben is említett fölös: 
le ^ s  fűszerek alkalmazása nélkül szerezhető 
újra vissza. ,

P Gy. Tatatóváros. A kérdezett dologban 
csak az segíthetne, ha a megszáradt manti- 
nel valamely finom ráspollyal leráspoltatnék. 
így is kétséges, hogy az előbbi állapotot visz- 
sza nyeri-e.

L. 6y. Csíkszereda. Tiszta borszeszes hor
dókban, vagy amelyekben üstön égett törköly 
vagy rum alt, szállítható, de tartható is ujbor, 
mély eljárás alkalmazásából semmi hátrány 
sem származik Óbornak azonban csak az 
esetben alkalmasak, ha uj hordókban hosz- 
szabb időn ált vagy fejttetlek le hasonló bo
rok. Kivéve a hideg utón előállított szeszek, 
a közönséges gabona, szilva stb. pálinkás 
hordókat, amelyek semmi ily körülmények közt 
sem használhatók.

I hez a Bodrog parton Amikora vén nap, 
belévágja üstökös kobakját az Isteni nedűt 
termő hegyek lábát loesolgatö Bodrog vizébe, 
vagy amikor a benne fürdőnek a fűzfa ágra 
akasztott ruháit tova sodorják a jövö-tnenö és 
készülődő habok, esetleg az ezekhez hasonló 
pillanatok hangulatában kérünk Írni „Bőd 
rogról“ és minden gyönyörű kis leányhoz 
Mert mivelhogy igy ál! ez és nemkülönben 
koma! — R. J. T.-teplic. A dolgot cgv crdély- 
részi levelező munkatársunk és ugyancsak 
tévesen küldte be. (Hogy a szelek sodródjanak 
a búbja fölött) Üdv! — Cz. Gy. Sopron. Nem 
előfizetőtől stemplit kérünk a válaszolandó 
levélre minden körülmények között — 
Gr J—p. Hogy ki volt az a két kisleány — el 
nem áruljuk a világért sem, de nem ám azért, 
mivelhogy mi is nőtlen emberek vagyunk . . . 
Szives üdv! B. B. Bpe»t. Csak a közlés
ben, de a lakcimben egy csipetnyi hiba sem 
volt. — F. M. fópincér. Azt csak megírta kis 
kollegánk, hogy föpincér, de hogy melyik szab. 
kir. városban és mily megyébe tartozó tótok 
közt, azt elfe edte . . .  C—r. F—c. cinre 
Kolozsvár, Newyork szálloda. — D. N. J. Pécs. 
A levelébe foglaltakra megmondhatjuk, hogy 
több kollega helyesli, több meg nam helyesli, 
a főnökök pedig egyáltalában nem tartják 
szükségesnek . . . — B. L. Brassó. A Forkert 
éttermi park árnyai alól jött csoportos üdvöz
lést hasonló igaz szívvel viszonozzuk: — Kis- 
gazdass2ony. Mi ugyan nem tudunk a meg
emlékezésről, de azért a jólesésnek szívből 
örülünk. L J. Nagykanizsa. Elvégzett 6 
K.-nás feladatért szives köszönet és — kö
szöntés. — Káröröm Mi a versközlést nem 
előfizetési feltételekhez kötjük lés vice versat, 
hanem a vers értéke és használhatóságához. —
G. M. Torda. Sajnos, az olyan üzletek, ami
lyenről ön tesz említést, úgy a fővárosban, 
mind a vidéken nagy számmal vannak. A még 
sajnosabb pedig az, hogy sok föpincér még 
sokkal komiszabb feltételekkel is alkalmazást 
vállal. C. I. Eperjes. R í cim e: Bpest Orient 
szálló kávéház. 0  E. urat a kerestetnek 
rovatba helyeztük át. Szives üdv.
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KlS HIRDETÉSEK.
Éltnrem és kávéhíz, melyhez kávéházi k. és 

döntés, konyha, mosókonyha, kamara, pincék, 
udvar, vendéglős lakás és ezenkívül nagy 
•ívári kerthelyiség tartozik s amely a megyei 
székváros leglátdgattabb üzletét képezi, — 
teljes berendezéssel más üzlet miatt, azon
nal eladó. (Esetleg albérletbe adó.) Évi forga
tom 18000 frt. évi bér 1000 frt és az üzlet ára 
2500 frt. Cim a kiadóban.

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

Étlapiró (éthordó) uraVnak á í S '
nnk e lism ert és sok idő t s m ánkat m egtakarító  
„Herkovits'*-féle

H e k t o g r á p h l a p o k
s minden színben Iio ,,téntá k“ . A n lkiilözhetlen  
hektographlap mindkéi oldnlon többszö r haszná lható  
s egy eredetirő l 100—120 m ásolat nyerhető . Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! Kinioslinrntlan ruhajelzö- 
festkek és Schapigráph-tekercsek m inden nagyságban 

,  rendelhető
BERKOVITS KAROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen.

HELYESZKÖZLÖ.
Szemelyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és fii- 

pincér urak figyelmébe a »Fogadó« lulyeszközlőjétajánl- 
luk. Az ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése díjtalan.

Üzletvezetői (vagy kimérö-itcés) állást óhajt 
elnyerni egy az e téren nagy szakavatott- 
sággal rendelkező 32 éves nős és gyermek
telen szakegyén, aki jelenleg is mint üzlet
vezető van alkalmazva. Óvadékkal 2000 ko
ronával rendelkezik. Cim a kiadóhivatalban.

Állást keresők tartózkodási helyük pontos címét elő. 
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A »Fogadó« lmján 
csakis ismerős szakegyének hely eszközöltetnek.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban  ltőzőlt h irdetések  (eladások kizá
rólag lapunk  k iadóh ivata lában  vannak  ö sszekötte 
tésben  s azok ró l tolvilágositást, c sak is a komoly 

fizletvevö feleknek  nyú jtunk .
Kávéház, mely átlagos 55 forint napiforgal

mat eszközöl s’ bérletszerződése hat évig tart 
— nagy forgalmi! 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.

Elidó egy kávéházi kássza, egy cukoráll
vány és egy biliárd 130 frt. Sz. B.

A berlini kiállításon ezüst éremmel kitüntetve.

(Ideiglenes helyiseg.

AKI
AKI
AKI

fürdőt, gyógyintézetet, furdö-vendéglöt d -  
adnl. bérelni vagy r e m i akar.

fürdőt építtetni, berendezni avagy für
dői berendezéseket kádakat gépeket, 
ruhaneműt stb. venni ak a r; 
fürdöszeméh/.etet keres avagy bár
minemű Információt akar. annak 
szívesen nyújt a

(úzponti fürdő-iroda Budapest, II., Kapás-utca 12,
IlfiVANATn' es> ,la8r «8»kiain» "A"ü l i  I n l l U  1 i  mulatóval 17000 írtért 6500 
f/t lefizetéssel azonnal eladó, mely 3000frtot 
hoz tisztán. Azonkívül több nagyobb és kisebb 
fürdő eladó vagy bérbeadó.

Kávéházi És vendéglői berendezést, 
alpacca és chínsezüst árut vesz s elad
B ra u n , B u d a p e s t ,  s íp -u tc a  14.

Sajt i)agyk$reSk*J«S.
T E L  F F C N  7F5.

J U N G
P É T E R ,

és csem ege-áru  n a g y -* 
£  kereskedés *
5 Főüzlet: B U D A P E S T . Fióküzlet: J
|  IV,. Vám ház-körut 12. VII,. G a ray -ter 5 . sz . *
•* Mindenféle bel- és -külföldi sajtok, hal- * 
*  és h isnemüek. Hal-, hús . Szárnyas-, Fő- ? 
Nzelék: Turista-és vadász stb. Conservek. _
3  Mustár, halikra, déligyümölcs és min- S 
3, dennemü csemegék, tea. likőrök. 5 
^  Magyar és francia pezsgöborok és min- § 

denfajta ásványvizek a legszolidabb • 
árak mellett kaphatok.

Vidéki fogadós, vendéglős é ; kávés uraknak levél 
vagy sürgönyrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan es pontosan szállíttatnak.

q S ö-í Á m  QJÓ x ó . e-i e % *.
fexyyyá ia

'a t fá m á n  -iec.
Budapest. Promontor.

Z  A  L  L  O  D  A

t í (Budapest, IV., Egyetem-utca ö. szám Q
(U ionnau á talslut v a)

Kellemes családi tartózkodási hely a legolcsóbb 
elsőrangú családi ház a belváresban.

A vasút- és gőzhajó-állomás közvetlen köze
lében. Villamos közlekedés mind.-n irányban. 
Telefon e s i Villanyvilágítás e s  Fürdők

T E L JE S  E L L Á T Á S  A k o ro n á tó l fe l|cb b .
Jfuzamesb ideig tartózkodásra! lényeges árengedm A kávéház és éttermek legkedveltebbek a fővá
rosban. Figyelm es kiszolgálás, példás reu>l
és Csendesség.------MATER JÓZSEF tulajdonos.

A  S O P R O N I

J

P O L G Á R I  KÖR
kávéházi és vendéglői jogának gyakor
lására ajánlkozó alkalmas szakember 
szerződtetik. Ajánlatok szeptem ber 
20-ig a Soproni Polgári Kör titkárához 

intézendök.

Eladó phonsgraph,
részére igen alkalmas Phonograph-Automata* 
— nagy díszes üvegszekrénnyel — 160 írtért 
eladó. Eredeti ára 500 frt volt. — Wihnakel 
Vencel Szeged. Könyök-utca 3.

t á t i  
w  E D E

KÜLÖNLEGESSÉGEK :

URIDlUflT, FEHÉRnErnÜ. 
UTAZÁSI é s  SPORTCIKKEK. 

BUDAPEST,
IV., KORONAHERCEG UTCA 11

TELEFON 75 07.

íjeitfes és cseipegeiizíet
.Budapest központján*

Vili., Főherceg Sándur-utca 25. szám.
üz le ti igényeinek  m e g fe le lő  H entes > s  C sem ege - 
ü z le t Kapható , ,Budapest!" h á z i, kassai 
P rá g a i sódar. friss kolbászok, kolbász- kák (tormás virsli), paprikás c s  kólóm várt szalona, (háj) friss töpörtyű. 

kívül .'l-ó m inőségű k a v iá r ,  o s ts c e h e r in g . sz a ró  
n iá k , g y ű rű z ö tt h a l  ring lik  . rnvábbá li< t  j i ,  
im p e r iá l , ro k fo r ti  stli. c sem e g e  eikkek  a sv «  
v izek  vannak raktáron. Xugyol>b m-LT-'-ndvb-
u é l a  c:ŐK«k házhoz, szá ll .tva  \  ........ .
szives m egrendelését kéri

ZoanjiuKa Gyula ' . , ,

Eladó szálloda.
K sxtersgo inban  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 e la d ó .
A vételár 18 ezer forint, de az át-, illetve 
megvételnél ezen összeg harmadrésze is 
elégséges. Kedvező fizetési feltételek. 
Cim a kiadóhivatalban._____________ _

ilipittatoll
1878.

Gozmoso-
in tiz e lDULLERD,1

Budapest. VII., Kazincy-utca 56.
o ’e^TP'n

g -t kapja, a rongáld- te lje -on  L: m /ó v a
Az in té ze t e g y  le v e le ző lap p a l v a ló  é r te 

s í t é s r e  a  f e h é rn e m ű t e lh o z a tja  é s  a lég 
nag y o b b  p o n to s sá g g a l h a z a  sz a ll it 'a » |a .

DULLER D,
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FÜRDŐK, NYARALÓK.
Siófok Telep.i A Balaton legszebb részén. 

Szállodák, étterem és kávéház. Fürdöbérlö 
Vúrady Gyula

Szentiá izló-fűrdS. Nagyvárad mellett) fürdő
bérlő és vendéglős Kernáts János. 

Trencsén-Teplic-fürdö Ehn József „Teplic‘‘- 
szálloda vendéglője.

Gyógyház vendéglő és kávéház iCurszalon) 
(Ehn János.)

E la d ó  k á v é h á z .
Kedvező föltételek mellett, Marosvásárhely 

egyik jobbforgalmu és régi jónevü kávéházi 
üzlete, az .Európa"-kávéhúz örök áron eladó. 
Az üxlet meg- és átvétele felől értekezhetni 
levélben vagy személyesen a tulajdonossal: 
Csernáth István Marosvásárhely, Deák Fe- 
renc-ut 37. 2 - 7

Szegedi
e a j r g  l e k e a s z t a l  

II*r!

!■ 58. Billardizerelo és Billardaszta- 
los. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint. Árak jutányosak.

P in c é re k  fig y e lm é b e .
r  -  is  fizetöpincárelí, kiírnék 

o ld a l-z se b tá re a
(papirospénz) vagy

s á  - t / a  (apró- és ezüstpénz számára) van szükségük, amulynek o.
^  “ l l l u e r  l a a i v a  feneke nincs többe kiilöi beillesztve, hanem a felsőrész az «, 
3  aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be

| 8*- Á ra k  3.50 -töl 5  írtig  S S  J
5 M o ln á r  V ilm o s  m  .Máz), |
|  fiummi- és haHfolyag-különlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. — Nagy raktár a § 
u legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzóriumok és a lég-
6  különfélébb betegápolási czikkekben.

Központi vásárcsarnoki szálloda.
A vendéglői- és kávéházi üzletbeliek 

találkozó fogadója.

Epést. IV., Zo ldfa -iilca  37  és S ó -utca  sarkán.
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 Vízi Mór szállodatulajdonos.

AJOR B A L Á Z S  E S E T S Z ;
-  GYŐR, Széchenyi-tér.
jrl vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

Kárty a-tisztitás
W eisz Ábrahám

vegyészeti kártyatisztitó

O e r b e r  ^  féoyirdai njú'ternje
Budapesti VII., Kirá'y-utcza 11.
H )>FogadC'( közönségének kedvezményes árak.

Budapest, V ili., B erzsenyi-utca 4 . szám .

T em esvá ri H ír lap .
J ’oli-ikai napilap '. D élvidéknek egyetlen 
Irci-'bbszellem ben szerkesztcf napilapja. 
Szrrkesztoscg és kiadóhivatal Temes-

t .si ,r egy évre 21, Miévre t 2. negyedévre 
n kor. Felelős sz-rkeszt,, laptulajdonos 

Bíró Pál.

* ség és kiadóhivatal Kapos
vár. Zerge-utca 7. Somogyvármegye és 
a szomszédos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési dij: Egy évre 8, félévre 4 
és negyedévre 2 k.

Szombathelyi Újság I S ?  &p
kiadóh. Síéchenyi-tér 2. Vas- és Zala- 
tármegye egyetlen keresztéey kath 
irányú és legolvasottabb .politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Siombatheiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelÖ gazdák 6 kor. kedvez- 
ményes áron rendelhetik meg.

I I  évf. Pompás rajzok, magyaros humor.
krónikás adomák. Felel, szerk. E-délyi 

Zoltán. A Fogad,,' előfizetőinek egy évre 8 k. 
EűSJ Tessék m utatványszámot kérni E ta  
Kiadóh.: Budapest, IX.i Üüüiut 25, »Pátria«.

Uanvar PaÍ7C Szerkesztőség és ki- 
IflűyjDI Ifllto  adóhivatal: Zalaeger

szeg.
A Magyar Paizs erős szókimondó, 

független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, m*gyar szel
lemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor. (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : B o rb é ly  G yörgy  tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

M a g y a r  A legtüresebb szókimondó

M  Páter Mían s egy^ í̂öi
1 U lc l metszettek és karikatúrái a 

legérdekesebbek. Egv évre 12  k, félévre 6 k 
és negyedévre S kor’. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, vili., iózsef-körut 49.

Trencséni Lapok politika1
hetilap. A felvidék legolvasot
tabb és legelterjedtebb lapja. 
Meglelenlk minden vasárnap 
Előfizetési ára: egy évre 8, 
félévre 4 kor. Főszerkesztő: 
Szilvay István. Felelős szerk. 

Dr. Pető Béla.

E L A D Ó  különféle — 
Hermann-féle — kinaezüst 
piceolo, kávé- és teacsés/.e 
teás, kávés és teáskanna : 

billárd-lapdák és dákók. 
K a s a  G u s z t á v ,  P é c s ,  
„Otthon “-kávéház. 2—

ú t m u t a t ó  • FölTemesvár. H A l'X O LDJÁ- 
NOS ,. K r o  na*' -szá llodáj a.

szemben.
J1ÜLI.ER „D onga- ,

4

DOZSE EMII. -Orosz!án--szál- 
lodája. .lózsetváros. 

STKRBEXC FERENC kőbányai

Pl',MMER -P ilseni- sőrcsamnK 
Belváros. Fris, h Ede üzletv.

P itZ SE  DdME vasú ti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

COMBÁS ISTVÁN „Metropole" 
vendéglője -lózsefvaros.

REISMANN SÁNDOR .Elité" 
kávéháza és kőbán ,a i ső-- 
vsarnoka. Józsefváros

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője, G yárvaros.

Tolna. -  ADI.EI! GYÖRGY 
•P o lgári, vendéglője.

MOLNÁR ISTVÁN Sörház nagy 
vendéglője. Nagy nyári kert- 
helyiség.

FEHER LO SZÁLLODA (tulajd. 
üzv. PavliJesz Antalné)Tapolca. KASZAB ÁRPÁD 

"  ' szállodája. Étrerem,
kiveh

„Zöldfa"

Tócsa. FEJES FERENC Koro
na szállodája Magyar konyha.TlszauJIak. R O C H L I T Z  

JÓ ZSEF .K orone--szállodája.Tornaalja. KEREKES IST
VÁN vendéglője. -  Magyar 
konyha.Törökbecse. FRANK RE-
Z s ö  »Uri kaszinó, vendéglőjeTörökbálint. SZABÓ FE
RENC vendégfogadója. Ven
déglő, kávéház. Ocsó szobákTemnakubln. SÓLYOM 
GYÖRGY volt Hoffmann 
szállodája ,étterem , kávéház.Újpest. U H L KÁROLY ven
déglője Stefánia.utca 7.UJdombovár. VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglője

SZABÓ PÁ L ..K özponti" ven
déglője. A p iucéri-kar t a lá l
kozó helye.Vác. <
Pál).

a  szálló . (Ehi
■vátli-

Va-
Ulálkoz

SCHE1NBERCF.R Károly 
dászkürt" vendéglője és kávé
háza. Ű zletbeliek találkozója. 

L A FL E I R MIKLÓS ..Fehér 
zállodája és vendég

lőjeUngvái -K orona-szállo  d a -

i, kávéház.
NAGY LAJOS »Kioszk** * ven

déglője, Széchenyi-liget. A 
közönség k iránduló ja.

Fl'C HS Ma NÓ -Kaszinó- ven
déglője.

OLÜCK JÓZSEF .Abbázia, ká
véháza. Üzletiek találkozója.

KCRTZ TÓBIÁS 
féle vendéglője az állom ás 
m ellett.Vajdahunyad. KKLLKR 
MÁRTON »Központi, szállód tja 
főtér. Étterem, kávéház.Veszprém KUBAY HUBEIÍT 
kávéháza, a  fő-utcán.

HERCEG KÁLMÁN „Harc.V

1forsec. BAROSS SZÁL
LODA K ohn Hugó . É tte 
rem. Kávéház.

SZARVAS KAVÉHÁZ (Blau 
Zsigmondi. Ü zletbeliek ta 
lálkozói a.

FKAXZEM DÖMÖTÖR ,Nap- 
szállodájaa. Olcsó szobák.

MATKOV1CS KÁROLY Cof- 
m an-sörhíz vendéglője.Vasvár. BALOGH JÓ Z SE F 
Z öldfa  szálloda, étterem.'ká- 
véház, sörödé.

HORVÁTH ISTVÁN vendéglője 
a "Vasut'.-hoz, term. hegyi 
borok.Zsolna. TÓTH ANTAL vasúti 
vendéglője. A közönség kirán. 
dulója.

Zalaegerszeg. DOMON
KOS IGNÁC-..Korona" szál
lodája. Első fogadó.

KUMMER ANTAL kávéháza és 
cukrászdája.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konyha, termelői borok

ROSENKRAXTZ JÓZSEF szálló 
vendéglője.Zsombolya. SCKWARTZ 
JÁNOS „K orona"  fogadóm, 
á llom ás közűiében. Olcsó 
szobák.

KOLLING KRISTÓF szállo
dája, é tterem  és kávéház.Zalaszentlván. F.KAMP 
JÓ Z SE F (és fiai) Déli vasm 
vendéglője az  áilomásnál.

Zenta. D A L  A KAROLY 
-Eugo „--.szállodája. Étterem 
s kávéház.

„Tisza-

VÖRÖS FLÓRIÁN ..M agyar 
bo rona- vendéglője. É tte 
rem , kávéház.

MAJOROSSY PÉTER .Gazda
kör* vendéglője.

Elek Lipót könyvnyomdája, Budapest, Vli.„ Kertész-utca 20.




