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Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók-,
jobb cég- és beszerzési források UTPUTATÓ

E rovatban mindazoknak, kik a  -Fogadó* egész 
évre fizetik el5, üzleti címét állandóan és díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 20.—, félévre 10.— és negyedévre 

6 koronába kerül.

BUDAPEST.

Fogadók.
HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 

K ishid-utoa. (lg. Burger. K.) 
PANNÓNIA SZÁLLODA (to l. 
Glück F rigyes K erepesi-ut 3. 

BRISTOL SZÁLLODA ( lllits  
József. IV. Mária V aléria-u. 

ERZSÉBET SZÁLLODA (tú l. 
M ayer Józsefi, IV., belváros. 
Egyetem -u. 5.

O RIENT SZÁLLODA (tn lajd.) 
Molnár Sándor.: Népszínház
z a l szemben.

APPL JÁNOS Debreeen-foga- 
dója VII.. KerepLsi-ut 88. 

KELLÁR JÁNOS -Két korona* 
szállodája, é tterem , kávéház.
IX ., Sor >ksári-ntca 14.

Vendéglök.
ALBERT VIKTOR vendéglője, 

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

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

Szentkirályi-utca 26. 
BLASCUKA ÍSTVÁN na^yven

déglője V I , Klrály-mca 110. 
BEDÖ FERENC .Zöldhordó ven

déglője*, IV ., Kishid-utca 3. 
BOGNÁR KÁROLY vendéglője

11., Tö-ök-utca 5.
BRAUN BÉLA vendéglője VII.,

K lanzál-ntca 2.
BREL'ER JÓZSEF vendéglője.

1., Kemeszes-utca 0. Gellért
hegy alatt.

RAGUZSÁN ANTAL vendéglő
je  IV,, Gerióci-utca 2. 

CÓBOR ANTAL .Ú jv ilág , ven
déglője, IV., Ujviiág-u. 23 —28. 

CS l'T Y  GYULA vendéglője,
V., Vaci-ut :u.

DÉKÁNY SÁNDOR vendég
lője, C söm öri-nt 3 . sz. a  k. 
pá lyaudvarra l.

DEUTSCH PÁL 'e z e lő tt 
Schw ab A.) vendéglője. VII., 
A k ic -s  Dohány-utca sarkán . 
K artársak találkozója. 

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

EBF.RHARDT GÁBOR vendég  
lője. V ili.. G ólya-u tca  38. 

EHM JÁNOS éttermei, VIII., 
Kerepesi-ut 1.

ERNST MÁTÉ -Nagyvendéglője*
V. Szabadság-tér 29.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője,
bor- és sörcsarnoka, rV lIL . 
Ullöi-ut 4.

FÖLDI ANTAL r Uj kiapipa-.
IV. U jvilig-u. 14. Belvárosi 
p in c é n  b a r  vendéglője. 

FR A NK I. SÁNDOR Fehér-

FABIÁN ELEK -Vörösdisznó*- 
vendéglöje, I., Bornemisza-ut 
32 (Kulylk-féle villa).

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

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

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

GRÁFF SÁNDOR vendéglője,
V I.. A ndrassy-ut 14. Özletbe- 
liek találkozóhelye. 

GREGORíG SIMON vendéglője 
VI., Paióc-ntca 1. 

GEBHARDT ANTAL vendég
lője V III.. N épsziobáz-u. 1. 

HÁBETLER LAJOS -Magyar 
Csárda* vendéglője VIH., Mag- 
dolna-utca H>( Agulár-féle ház 

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1., Böszörményi-ut 2 1 . csend- 
őrlaktanya

HAJDÚ SÁNDOR -Bableves- 
Csárda* nagyvendéglője, V II,

HALASTIK JÓZSEF vendég
lője, V ,  A radi és Cseageri-

HORVÁTH KÁROLY vendég
lője. IV .. M átyás-ntca 5 ,  
Idénypiaccal szemben.

HANKUS IMRÉNÉ kávé- és 
étterme Vili., Baross-utca 
és Szentkirályi-utca 48.

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

HUFNAGEL HENRIK (Hor- 
váth-féle) vendéglője. V i l i ,  
V aa-ntca 1.

JURÁK MIHÁLY vendéglője. 
I I . (Budán). G ellérthegy-n. 3.

JANURAKÁROLY vendéglője 
Podm anicky- és Gyár-utca 
sarkán . Fővárosi p incérkar 
ta lálkozója.

KÁROLYI GYULA -Saskor* 
vendéglője, IV., Irányi-u. 17.

KELLÓ VILMOS Singhoffer-féle 
halászcsárda vendéglője, I ,  
Mohai-ut 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, V i l i ,  Jőzset’-utca 2.

KÓNYA SÁNDOR -Rózsa bo
kor* vendéglője. Nagymező- 
u tca . Ü zletbeliek vendéglője

KLIVÉNY1 FERENC, éttermei
V I ,  Andrássy-ut.

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

KOLLMANN LAJOS vendéglője, 
II , Margít-kőrut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője
V II ,  A lm ássy-tér 16.

KOHN GÉZA vendéglője VHI..
Kerepesi-ut 69.

KARDOSS JÓ Z SE F vendég
lője. IX .. G ró f H aller-n . 21.

KUBANEK VINCE -Budai vi
ga d ó ' é tterm ei. I I ,  F ö-u .

LAKATOS GYULA vendéglője 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci
pész-ipartestületi ház)

LÉIKAM wYÖRGY vendég
lő je , I . A lag-utca 1.

LADÁNYI (LITTMANj JÓ 
Z S E F  é tterm e i, VI , Lipót- 
k ö rn t 27.

LADÁNYI OTTÓ -Vázsonyi 
kert* vendéglője, V I, Her-
m ina-u t 51.

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

LUKÁCS JÁNOS vendéglője 
I.. Fehérvári-nt 14.

MARKOVITS DOMONKOS 
vendéglője, I ,  Döbrentey-tér 
5. A p iacéri-kar találkozója.

M llIÁ LY FI SÁNDORNÉ ven
déglője, VII... A réna-u t 8.

MIRTH ANDRÁS vendéglője. 
D ohány- é s  Sip-u. sarkán. 
Olcsó, m agyaros konyha.

M IH ÁLFI SÁNDOR Váci-kür-

MOIIOS FER ENC vendéglője, 
V II ,  Csöm öri-nt 87.

NAGY GÉZA nagy -Pilseni* 
sörcsamoka, V II , Arena-ut 58.

N1KA ANTAL IV. kerüle t, 
(Belváros.1 Váci-utca, sa já t 
ház. Régi p incén  gá rda  ven
déglője.

PODOLETZ FERENC vendég
lője V ili.. Szerdahelyi-u. 2.

PUTZER M. nagyvendéglője, 
' H ,  Arena-ut 80.

IF J . RÁCZKEVYLAJOS VHI. 
Baross-utca 46.

R l ZICSKA JÓ ZSEF vendég
lője, Szővetség-u. 24. VH. 
kér. po lgárok  ta lálkozó 
helye.

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

RELL MIKLÓS vendéglője, 
U j-u tca  és H ajós-u tca  s a r 
kán. A  V L ké r. ü z le ti kar- 
tá rsak  látogatják .

ROSEXBERG SÁNDOR ven
déglője, V II,C sengeri-u . II.

SCHODITS ALAJOS (Országos 
Tisztviselők Egyesülete kör- 
és nyilvános étterm ei) V ili ,  
Eszterházy-utca 4.

SCHUSTER ERNŐ N yugati pá
lyaudvari vasú ti vendéglője.

SCHVETZ JÓZSEF vendéglője 
I V ,  Zöldfa-utca 10.

SZABÓ GYULA vendéglője VIII. 
Szigitvári-ntca 21.

SCHRATZ HUGÓ Leheti-féle 
vendéglője V H I., Kerepeai-ut 
41. sz.

SPRINGER JÓ ZSEF vendég
lője. V ili.. K őzvágóhiu- 
u tc a  12.

SZESZICH OTTOKÁR vendég
lő je ,^ ! . .  D ávid-ntca 12. Ter
m e lőktő l v e tt borok.

SZÜTS ÉSB A LIK A  étterm ei. 
D eák -tér  2. A MOPE tag
ja in ak  találkozóhelye.

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

TOMIK JÁNOS V II ,  Dohány- 
u tc a  Ü zletiek központi 
vendéglője.

TOTOLA IMRE vendöglöje, 
V II . A lsóerdősor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

T H E SSI JÁNOS vendéglője, IV. 
Molnar-utca 8.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungiria- 
u t 258. sz.

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

WURGLITS ANTAL vendéglője. 
V ili .. Kerepe«l-ut és GyOngy- 
tyuk-ntca sarkán

V1ZÍ MÓR -Központi vásárcsar
nok . IV , Zöldfa-utca 37.

Kávéházak.
ANTONY_ VILMOS kávéháza. 

Csömöri-ut és Verseny-ntca 
sarkin.

ALMÁSSY KÁROLY .K isfa- 
ludy-kávéháza'. T eréz-körut 
és Szondy-utc.a sarkán .

BALATON KÁVÉHÁZ (Tiha
n y i József t.)  K erepesi-u t és 
S zeotk irály i-u tca  sarkán .

BODÓ KÁVÉHÁZ, József- 
kö ru t éa B aross-u. sa rk in .

BOULEVARD K.ÁVÉHÁZ (t. 
G oldham m er Á.) Y áci-k.24.

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

CITY-KÁVÉHÁZSchreiberilugó
Szabadság-tér.

E LITE KÁVÉHÁZ (t. Pollik  
Sándor) K erepesi-n t és Ka- 
zincy-utca  sarkán .

ERZSÉBET-HID KÁVÉHAZ 
Rapszky Zsigm ond) I . kér. 

D öbrentei-tér.
FARAGÓ KÁAÉHÁZ (tnlajd. 

Faragó Nagy Sándor, V II , 
K erepcsi-ut 55.

FELLEG I ED E .E leváto r-ká- 
véház*. F e renc-bőru t.

GRUBER JÓZSEF .K ö rú ti ká
véház.. V II., Erzsébet-kör. 6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (tú l. H i- 
m os Rezső V IH .. József- 
kö rú t 4.

KATONA GYULA „KLUB' ká- 
véháza, V.. L ipót-körut, a 
V igszinbáz m e lle tt.

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

KLE(N TESTVÉREK -A dria - 
szájló^kávéhaza. VHI, Kere-

KLOTILD KÁVÉHÁZ (tulajd. 
K ato n a  G ) Belváros, Váci-u.

KORNSTEIN IGNÁC kávé- 
háza, V I ,  V orösm arty-u.
6(1. SZ. Tízlethnliatr t-.ilá I L-r.-,.*.

LAUKO PÁL kávéháza. VII..
Csömöri- és Aréua-ut sark in . 

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

MENTON-KÁVÉHÁZ ( t  Schauer
\ ic t .  Frigy.) V I ,  Oktogon-tér

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

NEW-YORK KÁVÉHÁZ E r- 
zsóbet-körut (H arsiny i test-

NEIVELT SAMU -Sindortéri 
bávéh iza" . V II I ,  Rökk Szi
lárd-utca 21.

OTTHON-KÁVÉHÁZ (Böhm és 
Pollik) V ili, Kerepesi-ut 9/b.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (tol. 
Gárdonyi József), V ,  Nádor- 
utca  33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem Pelzmann Ferenc.

PETŐ FI KÁVÉHÁZ ü. vezető 
Szalay K ároly) VII., E rzsé 
bet-körut és D ob-utca saroki 
házban. Ü zletb. találkozója.

RÉC SEI GUSZTÁV bávéháza. 
V H , Csöm öri-ut. K . pálya
ud v arra l szem ben.

SCHABENBÖCK JÓZSEF -Pe
tő f i ' kávéháza, Petöfi-tér 1.

SECESSIO KÁVÉHÁZ (tú l. 
A lbeeker Sándor) VT, An- 
drássy-nt. . . .

SPLENDID KAVEHAZ (tnlajd. 
Tyroler Józsefné és Seeman 
K arolin), IV .. Kiroly-körut.

SVERTF.TZKY KÁROLY -O r- 
leáns* kávéi, áza  I  V ,G erl öcy- 
n tc a ^ l.  Ü zletbeliek  ta lá l-

SYBERT JÁNOS kivéháza, 
H ajós; és K iro ly -n tca  sa r
k in . Ü zleti feartársak ta lá l
kozó helye.

ULITS LŐRINC -Á rpád“-kávó- 
ház, E rzsébet-köru t és Do
h á ny -u tca  sa rk in .

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

V I D É K .

Alaólandva XEUBAUER 
ANDRÁS -K orona- szállo
dája.

FERENTZY JÓ ZSEF vendég
lője. (vo ltP oppel vendéglő.)

REVEREXTS1CS 1STV. ven
déglője. közel a  vasúthoz

LENARICS VIKTOR (Tüske- 
féle) ^vendéglője. Magyaros

RÉVÉSZ SAMU K özponti ká
véház, a  F ö -u tcán .

KRAJCSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a »Zöldfi*-hoz. 
Saját sziirecü borok.A.-lanflva - Hoaazufalu.
SABJAN VENDEL kiránduló  
vendéglője.Arad. BRAUN É S SCHUH 
sö rcsa rnoka  és é tterm e i, a 
városházzal szem ben.

11UNGÁRIAKÁVÉ HÁZ (W itt- 
maon Károly tn la jd .) a  város 
központján.

NÁDOR S.ZÁLLODA (t. Páska 
Ignác). É tte rem , sőrcsam ok 
és nyári kert.

SPITZER MIHÁLY (Erdélyi- 
féle) kávéháza. A p incér urak 
o tthou ias  találkozó helye.

FIUME K Á V É H Á Z jW einber- 
ger Sándor ü.v .).Ü zletbeliek 
ta lálkozója .

SZUSZ MÓR Japán*  kávéháza. 
Sz. a  Városháza.

TÓTH ENDRE köbánvai sör
csam oka és éttermei : Sza
badságiét.

ABBAZ1A-KÁVÉHÁZ (fül. Ko- 
v its  Artúr) Szabadság-tér

Abo i. PERTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.Almó-Kubin. - 8H1ELLER 
JAKAB »Nenueti« szállód íja , 
étterem és k áv éim .

Alvlnc. HARRÓ FERENC 
vasúti vendéglője. Szállodai 
szobák.Bala. HORVÁTH SÁNDOR 
„Bárány* szállodája. Magya
ros konyha.Boroajanö. KOCSY ANTAL 
-K özponti' szállodája .Battonya. L1ZANEC JÁNOS 
„Nemzeti szállodája -Balaaaagyarmat. .TÓTH 
ISTVÁN szállodája. Á llam i 
Bzöllötelepi. borok.

P1R1NGER KAROKY -Zrínyi* 
vendéglője. Nyári étterm ek.Bmrca (telep). IIOFFMAN 
ÉS KRÁUSZ -Garni., sz á l
lodá ja  az á llom ás m e lle tt.

DOBAY SÁNDOR „K özponti11 
vendéglője, m agyar konyha, 
olcsó szobák.Borogazáaz. őzv. POSCH 
Nándorné Ú ri kaszinói ny il
vános é tterm ei. — Magyar 
konyha. Term. v e tt borok.

BRENNER Márton Ösbudaváj 
kávéháza. Ürletbeliek ta lá l
kozója.Baaztaroo. MÓL DO VAN
DÁNIEL -E u ró p a ' kávéhá
z a . Üzletiek találkozója

LULAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a  közönség kirándulója.

Boaztarcabánya. SOOR 
Mór -H u n g á r ia ' kávéháza.Bőké*. KETTER FERENC 
„Városi' szállodája. Étterem , 
sörcsarnok.B.-Caaba. BARTOS. JÁNOS 
N ádor szállodája. É t té ré n , 
kávéház. sörödé.

ENDERSZ 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.

FREIBERCER MÁRTON -Ko
rona* kávéháza. Ü letbeliek 
ta lá lk . he lye .

BORS SIMON .V a sú ti ' szál
lodája. O. szobák. Csongrád- 
v idék i borok.

-BAROSS* vendéglő é s  kávé
ház (üzletv. Turányi Jánosi.B.-Byula. OSZUSZKY JÁ
NOS vendéglője (és nyári 
kiránduló ja) a  vasú tnál.Bonyhtd. ERDŐS ZSIG
MOND Oroszlán szállodája. 
Étterem, kávéház,

Bánróva. SZABÓ GYŐZŐ 
Vasúti vendéglője.Bácm-Topofya. — CSER- 
NYUS LIHALY -Nemzeti* 
szállodája.

HORVÁTH JÓZSEF szállodája. 
É'terem, sörcsarnok.Braaaó. GOTTSMANN EDE 
„Vigadó" kávéháza. Ü zlet- 
be liek  találkozója .

ROTHEXBACHER JÓZS. „Vi 
gadó ' é tte rem  és sörcsa r-

CHUBODA VINCE (vo lt Drex- 
le r) k ivéháza. Fő tér.

KUN MENYHÉRT -Metropol* 
szálló, é tterem  és kávéháza.

HIXDAK FERENC „Korona
szállodája. Olcsó szobák.

DAKÓ BÁLINT vendéglője a 
„C enk '-hez.Boglár. B E R G E R VILMOS 
„V asúti11 szállodája, étterem

Cmiktornya. PRIED L JÓ
Z SE F Z rínyi-szálloda, ven
déglő, kávéhoz.

HORVÁTH GÉZA Aranybá
rány  szállodája.

Oaongrid. GODA ISTVÁN 
„Magyar király* szállodája.

KASZANITZKYISTVÁN nagy 
„Polgári11 vendéglője.
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ORSZÁGOS
VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGAOO OKÍZAGOS

PINCÉR SZAKKGZL ONY

VOLT SZEGEDI „Ú JK O R "

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ERDEKEK SZAKKÖZLON YE

Előfizetés: E g v  é v r e  12  k o r . F é lé v re  6  k o r .  
N e g y e d é v re  3  k o r .
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k is aigunu nlum.

Azt mondják többen kishitüek, hogy 
a mi iparunknál semmiféle haladás sem 
tapasztalható. Hogy itt minden úgy van, 
mint ahogy volt régen, s hogy itt úgy 
személyi, mint dologi ügyekben na
gyobb a hátramaradottság, mint bár
mely más iparágon. Mindezt pedig a 
kritikán alul való rossz viszonyokkal és 
azzal kísérlik bizonyítani, hogy a szakma 
képesittetlen s hogy e mesterségbe min
den kófic ember bele kontárkodhat.

Hát, akik ilyesmiket beszélnek, van 
valamelyes igazuk; azonban, csak vala
melyes és pedig azon a részben, hogy 
rosszak, túlságosan rosszak a viszo
nyok. Másutt, más terén ez iparnak: 
— nem úgy van már, mint volt ré
gen . . . .  Az a bizonyos szellemi és 
anyagi lendület, ami egész nemzet és 
társadalmunkat uralja — e szaknál is 
meglátszik. Igaz, hogy nem a legmeg
felelőbb arányban; ami azonban a más 
osztályuaknál sincsen másként. A ha
ladásban, kiilönösképen pedig a szel
lemi haladásban, mindenütt, úgy a 
felső, mint az alsó osztályokon egy
forma a szellemi szegénység és hátra- 
maradotság. A mi magyar társadal
munknak legalább is ötven évre van 
még szüksége, hogy magát az igazán 
képzett és művelt nemzetek közé so
rozhassa.

Másik részére annak a kérdésnek, 
mely a hátramaradotságot az ipari ké
pesítéssel állítja szembe, egy előkelő foga
dós szaktársunknak leveléből mutatunk 
be néhány sort, amelyet a múltkori 
Fogadó ,,Hibák" című közleményére 
intézett lapunkhoz a következőképen : 

A „Hibák" című vezetöküzleménynek az a 
része, amely a győri vendéglős-kongresszus
nak az állami közvetítőbe utalt vendéglői al
kalmazottak helyeszközlésével foglalkozik, leg
jobban föltárja azt a hibás rendszert és mind
ama nagy hibákat, amelyeket a ini osztályunk 
több érdekügyei intézésére hivatottak, követnek 
el abból a közönséges körülményből kifolyó
lag, mert hogy nem óhajtanak a bajok mélyére 
atni és ezen okból tájékozásért azokhoz

fordulni, akik ezeket a bajokat a maguk rossza
ságában és teljesen ismerik. Ki az ördög tartja 
jónak és helyesnek, hogy amidőn az osztályok 
a saját függetlenitesükré törekszenek, a ven
déglős-ipar állami, rendőri és más ha
tósági közegektől körülvett állami intézettel 
óhajt nexust teremteni. Vagy talán oka, szük
sége volna a mi osztályunknak arra, hogy ép 
e legfontossabb és belsőbb ügye helyeztessék 
rendőri felügyelet alá . . .  A dolgoknak ilyetén 
való hibás fölfogása csak azoktól telhet ki. 
akik e szakma jobb jövő sorsa és bajaival 
csak amolyan felületes és nemtörődöm módon 
gondolkoznak.

Ez a hibás fölfogás és szándék egyébként 
sok mindent illuziorussá tesz Illuziorussá 
teszi legelső sorban a vendéglős-iparnak ké
pesítéshez való kötése kérdését, de illuziorussá 
és nevetségessé teszi mindazokat a törekvé
seket is, amelyek a nagy és kis bajaink meg
szüntetését s ez iparnak koniolylvá és nagygvá 
tevését hangoztatják . . .

Amikor pedig vendéglős szaktársunk 
leveléből ezeket a sorokat közre adjuk, 
csak azt sajnáljuk, hogy nevét is nem 
ismertethetjük, mely ténnyel még jobb 
dokumentálását láthatnák némely szak
köreink annak, hogy a Fogadónak egy 
vagy más kérdésben vallott álláspontja 
nemcsak egyes egyéni, hanem egész 
szaktársadalmunk nézetével egyezik. 
Ekként talált általános helyeslésre múlt
kori közlésünk ama kijelentése is, hogy 
a helyközvetités s a hasonló fontosabb 
közdolgaink ügyét sohase egyoldalulag, 
hanem ezen osztály minden részéről 
való hozzászólás és hozzájárulással tö
rekedjünk megvalósítani.

Ez utóbbi körülményt illetőleg szol
gál némi bizonyítékul a bécsi hason 
osztályuaknak szintén az ezen szakma 
képesítéshez kötése kérdése, melyben 
az ottani pincértestület hathatós kér
vényben fordult az illetékes fölsőbb 
helyre, nem régen. Ám, a pincérségnek 
azt a siirgősszerü törekvéséta vendég
lősök is magukévá tették, s most e 
mindenkinek közjavát képező ügyet 
ugyancsak a célhoz hasonló közaka
rattal fogják megvalósítani. Nem a bé
csieket célunk példaképen ideállitani 
akkor, amidőn isméden is azt ajánljuk, 
hogy közügyeink érvényesülését köz
erővel és egyakarattal igyekezzünk mi 
is megszerezni.

BORGAZDASAGUNK.

Kitüntetések . A liegei világkiál
lítás a napokban ért véget, amikor a 
kiállítás főbizottsága is befejezte műkö
dését és kiosztotta világkiállítási kitün
tetéseit. Ezen a világhirüségben nem 
valami nagy nevezetű kiállításon 9 (ki
lenc) magyarországi borkereskedő is 
kapott holmi kisebb s nagyobb grand 
prikszeket melyek persze nemsokára a 
többi ily és más módon szerzett érmek 
sorában fognak fityegni . . . Amelyre 
nézve egyébként mi csak annyit óhaj
tunk megjegyezni, hogy amíg borke
reskedőink ezeket a fityegöket oly nagy 
buzgósággal gyűjtik, addig e hazában 
minden valamirevaló vendéglői és 
kocsmai vendég — ha borkereskedői 
borról értesül — vagy a fogát szívja, 
vagy egyszerűen : egy pohár sört kér. . .

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.

A Budapesti Kávés-lparta-sulat, mint 
utóbbi számunkban jeleztük, e hó 25-én 
a Royal szállodában rendkívüli közgyű
lést tartott, amelyen kizár-' lag a kávé
főzőknek immár az üzletekre is vesze
delmessé válni kezdő sztrájkjával fog
lalkozott. Az ipartestület agjai közül 
vagy 220-an jelentek meg i közgyűlé
sen, amelyet, miután Némái Antal ipar
társulati elnök megnyitott, ismertette a 
rendkívüli közgyűlés összehívása célját 
és hangoztatta, hogy most már nem 
marad más hatra, minthogy véglegesen 
állást foglaljanak a konyhaszemélyzet 
követeléseivel szemben. Egyúttal be
mutatta a kávéfőzők szakegyesületének 
ultimátumál. Az átirat ismertetése után 
Berger Leó kávés állott fel szólásra és 
határozati javaslatot terjesztett be, amely- 
ban azt indítványozta, hogy a konyha
személyzet munkaviszonyainak rende
zése tárgyában 1904. évi február hó 
22-én tartott közgyűlésében hozott ha
tározatát egcsz terjedelmében érvényen 
kívül helyezi. A közgyűlés kimondja 
hogy az ipartársulat a szakegyé.->ü!e:tc
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minden további összeköttetést megsza
kít. Utasítja a közgyűlés a választ
mányt. hogy a társulati munkaközvetítő 
és szakiskola haladéktalanul vr.ó föl
állítására tegye meg a szükséges intéz
kedéseket. E célra a közgyűlés már 
ezúttal 10,000 korona hiteit bocsát a 
választmány rendelkezésére. Kimondja 
továbbá a közgyűlés, hogy a konyha- 
személyzetnek a hetenkinti szabadnap 
megadását továbbra is kívánatosnak 
tartja és fölhívja a tagokat, hogy e 
részben kiki saját belátása szerint in
tézkedjék. Végezetül kijelenti a köz
gyűlés, hogy a Budapesti Kávéfőzők 
Szakegyesülete által egyes tagoktól jog
talan eszközökkel erőszakosan kieszkö
zölt aláírásokat törvényellenesnek és 
érvénytelennek tekinti. — A közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta Berger Leó javas
latát, s a jelenvoltak aláírásukkal kötelez
ték magukat a határozat megtartására. — 
A „budapesti Kávés-Ipariársulat" Némái 
A. elnök vezetésével a napokban a bel
ügyminisztériumban is panaszt tett a 
kávéfőzőknek mind a kávésok, mind 
pedig a kávéházi publikum elet- és 
vagyonbiztosságát veszélyeztető zakla
tása miatt. A miniszter energikus vizs
gálatot indított és intézkedett, hogy a 
rendőrség a tüntetéseknek nyomban 
elejét vegye. Az ipartársulat illetve a 
minisztérium ebbeli eljárásának foga
natja is lett, amennyiben a helyeiket 
elhagyott tüzilegények volt főnökeiknél 
egymásután jelentkeztek a visszafogadás 
végett. Sok közülük persze megjárta, 
mert az időközben felvett és megfelelt 
alkalmazottat, kinek se volt eszében 
szélnek bocsájtani.

Pályázati hi dfctmény. A Budapesti 
Pincér-Egylet elnöksége közhírré teszi, 
hogy az általa kezelt következő alapít
ványok kamatai clszegényedett pincér- 
kartársaknak lesznek kiadandók és pe
dig : — Az Aiih János féle alapítvány ka
matja 40 kor. A szállodások és vendég
lősök és kocsmárosok ipartársulatának 
„Millenium" alapítványa. — A Karnmer 
Ernő-féle alapitv. kamata 40 kor. és az 
ifj. Karnmer Ernő-féle alapitv. kamata 
40 kor. — Írásbeli kérvények a Budapesti 
Pincér-Egylet elnökségéhez Vili. kér. 
Kerepesi-őt 9 B. 1905. évi október hó 
15-én délután 6 óráig nyújtandók be. 
Később érkezett kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Budapest, 1905. szept. 
hó 28-án. Az elnökség.

Az ..Országa Nyuadij egyesűlat--be
Delfin Samu utján újabban a követ
kező tagok léptek b e :

Sopron: Eiszler Antal 1000, Hackl 
János 1000, Haditsch Ferenc 1200, 
Reiteritz János 1000. Maszloviís Antal 
1200. Bock Ernő 1000; Szombathely: 
Kalóczay István 1200. Csecsinovits Já
nos 600, Supper Sándor 1200, Heisz

János 1200, Laky Kálmán 600, Nika 
Samu 800, Surányi Emil 1000, Szendy 
János 600. Polczer József 1200, Heid 
Kálmán 600, Leyrer József 1000, Huss 
László 1200, Vajda István 2000, Né
meth Vince 600, Szép József 600, Dom- 
bay István 600; Budapest: Valentin 
Ödön 800 ; Kőszeg: Török János 1600, 
Plechl István 1000; Győr: Mojzer Fe- 
reoc 800, Németh Alajos 1000, Feld- 
már B. Béla 1000; Pápa: Kern József 600, 
Juhász István 1000, Ötvös Sándor 800; 
M.-Óvár: Varga István 2000, Földes 
József 1000, Cseh János 1200 ; Csorna: 
Csányi Lajos 600, Fillér György 1000, 
Dreisziger Sándor 1000, Grünfcld Adolf 
1000; Zsolna: Érti Dezső 800, Litkey 
Kálmán 800. Petra József 1000, Wu- 
kits Ferenc, Polgár Mihály 2000; Ró
zsahegy: Kosszey Károly 2000, Well- 
mann Rezső 1000; L.-Szt.-Miklós: Desics 
Elek 1000; T.-Szt.-Márton : Schmieder 
Keresztéi)’ 1000, Röszler M. József 1000; 
Ruttka: Ascher Artliur 1000, Hosoff 
László 1030, Mancza József 2000, Csep- 
csányi József 2000; Miskolc: Prekopy Ti
vadar 1000, Dicker Hermann 1000, 
Deme István 600, Béley Ferenc 800, 
Bokros László 600, Bokros Géza 600, 
Győr: Tóth Lajos 1000, Acél Miksa 1000, 
KÍauser Győző 600, Bognár Sebestyén 
600, Szabó János 600, Csákány István 
600, Cserepes István 600 korona.

A balatoni kirándulás. A győri ven
déglős-kongresszus kellemes epilogja, 
illetve az ünnepélyeket bezáró „bala
toni kirándulás" végső fejezetet képező 
keszthelyi látogatás eseménye, amelynek 
czuttali regisztrálását a múlt „Fogadó" 
térsziike kényszeríti, ugyancsak az elő
zőkhöz hasonló kellemes körülmények 
.<özt folyt le. A Badacsonyból hajón 
érkezett társaságot — mint azt már 
jelentettük is —az elöljáróság élén Nagy 
István városbiró a diadalkapus mólón 
fogadta és köszöntötte, amelyre Gumid 
János szövetségi elnök válaszolt és fe
jezte ki köszönetét a lelkes fogadta
tásért. Ezután a vendegek a „Hullám" 
fogadóban megozsonáztak, melynek vé
geztével egy része „Hévvizrc" rándult 
ki, mig többen a szép balatonparti 
várost tekintették meg. Este a vendé
gek a lampionokkal kivilágított bala
toni sétányokon és a balatonon tiszte
letükre rendezett „velencei éj"-ben gyö
nyörködtek. Kilenc órakor a „Hullám" 
fogadóban 160 terítékes bankett volt, 
ahol elsőnek Bognár Imre főjegyző 
mondott fölköszöntőt, majd utána Gun- 
del elnök a város elöljáróságát, utána 
Strausz Miksa fogadós szaktársunkat, a 
„Hullám" kiváló gazdáját köszöntötte 
föl lelkes meleg szókkal. A díszvacsora 
után tánc következett, amelyen a kirán
duló társaság minden egyes tagja táncra 
perdült és ropta fiatalos vig-kedvvel a 
hajnalig tartó csárdást. A táncmulatság

főszereplői: Takáts János, Boros Gyula 
vendéglősök, Zsombor László (a győri 
„Royal“ főpincére.) és Maisad János a 

Fogadó‘‘-t elejétől végig képviselő, 
lapunk munkatársa voltak. A kellemes 
mulatságnak a hajnal és a „Hullám" 
fogadó közelségében állomásozó Keszt- 
hely-B.-szt.-györgyi vicinális füttye ve
tett végett, amikor is a kirándulók — 
egy kis kivétellel — vonatra száltak, s 
amig a vékony gőzü kis masina a Ba
laton túlsó partjára sétált át szép csön
desen, ök álomba szenderülve álom
képben folytatták továbbá múlt napok 
gyönyörű vigalmait.

Uj óvadékiunk
(mint szövetkezet.)

A nyári hónapok alatt nagy figye
lemmel kísértük azt a munkát, amelyet 
a „Budapesti Pincér-egylet" elnöke, 
Varga István, az egyesület és szakosz
tályunknak egy-két kiváló tagjával 
folytatott s amelyet e hóban ugyancsak 
érdemes sikerrel fejeztek be. Ez a 
munka egy uj óvadék-szövetkezet nagy 
munkája volt, amelynek előkészítésében 
a Bpesti P.-egylet vezéregyénein kívül 
Katona Géza, a Klotild kávéház kitűnő 
tulajdonosa vett részt, akivel az ügyet 
Varga elnök még tervállapotában is
mertette. Az efajta pénzügyi számítá
sokban zseniális kávés szaktársunk, nagy 
helyesléssel fogadta az ügybuzgó elnök 
eszméjét, amelyet aztán kettesben mind 
alapszerüleg, mind a kivitel módoza
taira a lehető legjobban dolgoztak ki, 
s amikor munkájukkal kész lettek, 
Varga István az egész és jól átgondolt 
tervezetet a Bpesti P.-egylet választ
mánya egy e célból tartott értekezlete 
elé terjesztette. Az egyesület választ
mánya a takarék-alapra fektetett óva- 
dék-szövetkezetet helyesnek találta s 
az előző tervekkel szemben a testü
leten kívül hozzájárulást javasolta.

Az ezen előzmények után az ovadék- 
szövetkezetnek alapitói a „Magyar Or
szágos Óvadékbank mint szövetkezet" 
címet adták s megállapították, hogy a 
szövetkezet óvadék és személyi hitel
nyújtás céljából kizárólag a pincérség 
érdekében alakul és arra törekszik, hogy 
a főpincéreket a különböző nyerészke
désekre alapított hitelszövetkezetek ki
használásaitól megvédje. Ami egyéb
ként a kibocsájtott „Körlevel“-ekben is 
kellő kifejezésre jut és pedig aképpen, 
hogy eddigelé az 1000 kor. óvadék 
után többféle cimen fizetett 86 kor. 74 
fül. helyett a „Magy. Orsz. Óvadék- 
bankinál csak 25 kor. 50 fill. fize
tendő.

Az uj óvadékbank alapitói között 
a következő garanciális nevek lát
hatók: — Katona Géza kávéháztulaj
donos, Varga István a „Bpesti Pincér- 
Egylet" elnöke, Mitrovátz Adolf ház
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tulajdonos, Miiller Antal vendéglős, 
Förster Konrád vendéglős, Katona 
Gyula kávéháztulajdonos, Ebenhő Ká
rolyi-bérlő, Dr. Katona László ügyvéd, 
Krassy Bódog és Kigel István főpin
cérek, Kőim Bernát háztulajdonos, 
Francois Lajos, Fritz Ferenc és János 
főpincérek, Beríhardt Ferenc, Zidarits 
Ödön, Almássy Károly, Holub Rezső, 
Cifrák Antal és Neumann Károly fő- 
pincérek.

A Mi CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

A mi asszonyaink.
Van-e szeretetebb és e körülmény

ben ismertebb, mint egy jó vendég- 
lősné? Akit nem egy és ketten, nem 
tizen és húszán, hanem százan és ezren 
tisztelnek és szeretnek, úgy, amint en
nek híre a röpke szó szárnyán mind
jobban és mind távolabra száll. Mert 
mivelhogy nem kell a jó konyhának több, 
csak egy csipetnyi jó szó; amely aztán 
egy szájról tizre-százra és ennyiről még 
több százra száll . . .  Az ezredik szájról 
szálló hir már aztán egy félországban 
hordozza a jó vendéglősné szeretetét.

S a mi asszonyaink, a magyar ven- 
déglösnék közt sem egy, sem tizével, 
hanem százával vannak, kiknek a jó 
konyhájuk költötte hirét heted-hét vár
megyében át halják és ismerik. Az az 
utazó, aki tennap Miskolc és Ujhelyen 
járt, holnapután már Kolozsvárt vagy 
Sopron tájékán dicséri dicsekvöleg Szi
lágyiné asszonyom, vagy a derék mis
kolci restaurááósnénak pompás főztjét. 
Nem is említve a lokális társadalomnak 
a vendéglőkre utalt azon tagjait, akik 
az ilyen fajta híreknek mindennemű 
újságnál jobb és megfelelőbb terjesztői, 
és akik a mi asszonyainkat illető eme

Bognár Káioly Budapest

szeretetteljes viszonyt és népszerűséget, 
úgy be- mint kifelé, ugyancsak kedvvel 
ápolják és terjesztik.

Az ily körülményekben kiváló és a 
mi osztályunknak két ilyen derék asz- 
szonyát mutatja be a mai „Fogadó11.

FOGADÓ

Mindakettő híres és kiváló, s mint ilye
nek nemcsak Borsod- és Zempléni, ha
nem összes szakiparosainknak emelik 
jó hirét és dicséretét. Érdemesek tehát, 
sőt az ebből származó mi tiszteletünkre 
annái inkább is érdemesek, mert eme 
dicséretes működésüket, mint özvegyek, 
s >gy egyedül a saját szaktelietség- és 
tudásaknái fogva teljesítik. De az ek- 
kénti működéséről volt már régebben 
ismert

Kováts Ferencné
a miskolci vasúti vendéglőnek derék bérlő 
tulajdonosa, aki a jelen üzletét megelőzőleg a 
sümegi „Korona" fogadót vezette az immár öt 
éve boldogult cs szintén kiváló szakember 
férjével; aki egyébként az ezen egyik legjobb 
vasúti vendéglő bérlete elnyerését ugyancsak 
eme jó hírneve és széles körben ismert jó
konyhájának tulajdoníthatta. Kováts Ferenc- 
nének kedves emlékezésben álló Ilire és jó 
konyhája még mindig a szép balatontáji és a 
zalai közönségnél, de ugyanilyen kedveltség
iek  örvendő a borsod- és vidéke, valamint az 
utaztában itt megforduló egész hazai publi
kum előtt, innen-onnan tiz éve lesz, hogy a 
roppant elfoglaltságot nyújtó nagy vasúti üzlet

özv. Kovscs Ferencné Miskolc

legfontosabb részét személyesen vezeti, ám a 
vendéglói jó közönség fenti időhöz szívből 
óhajt Legalább is még vagy hat évtizedet. De 
hasonló óhajokat táplálnak az üzletében szin
tén mind évek hosszú sora óta működő derék 
alkalmazottai is, kiknek elén az ismert Böcögö 
íöpincér, illetve az üzletvezetési teendőket is 
teljesítő derék Steiner János, a kiváló ven- 
déglösné sógora ált, intézvén dolgait mind 
a szeretett főnöknő, mind az utazó közönség 
nagy megelégedésére.

Szilágyi Lajosné.
Amilyen híres Zemplén nagy szülöttei és 

Tokaji hegyeiről, ép olyan ismert e nevezetes 
vármegye*'székhelyét vendéglöi-konyhájáyal 
meghódító Szilágyi Lajosné A mi asszonvaink 
eme derék asszonyát egyébként és hasonló 
értelemben egyszerre három vármegye: Zem
plén, Ung és ’Bereg valja a magáénak, amely 
megyékben előzőleg és ugyancsak meleg ked- 
veltségnek örvendöen működött, boldogult fér
jével hosszabb ideig. Az ungvári, a munkácsi 
és a több éveken át birt Hársfaival fürdő in
telligens közönsége szinte rajongással volt 
iránta, és a vendégek ízlését annyira kielégítő 
jó konyhája miatt mindenkor zajos és láto
gatott volt a Szilágyi-féle vendégfogadó. Ep 
ezért mint egyik, mint másik helyen nehéz 
szívvel vették'távozását a jó vendéglösnének, 
aki boldogult emlékű férje elhunytával a su
garas Zemplénbe jött át, ahol a sátoralja
újhelyi Vadászkiirt fogadó éttermének lett az 
előbbi megyék szeretett Szilágyiné-ja és ugyan
csak hasonló kedvvel keresett jó vendég- 
lösnöje.

Zadria Vilmos
i V .Fuga.!«J- ló . számiból.

A régi gárdának és a régi, jól szak
képzett pincérségnek egyik kiváló tagja, 
Zadria Vilmos főpincér, aki ezen mi
nőségben immár hosszabb idő óta az
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Fikher Antal S.-A.-Ujbíi}

Üllöi-uti „Valéria" kávéházban műkö
dik. Születési és tanoncéveinek helye, 
mint annyi sok derék szakembernek, a 
tuladunai szép Pécs város, ahol, miután a 
pincéri alaptudást teljesen elsajátította, 
szakképzettsége alapos kibővítésére 
Bpestre jött, jhol a Hungária és régi 
Frischauf (je enleg Sziits és Palika) 
éttermekben valamint egyéb előkelő üzle
tekben hosszabb ideig működött. Ugyan
csak itt kezdte, majd a vidék több na
gyobb üzletében folytatta föpincérségét, 
mely működésével kapcsolatban, mint 
jelenlegi állásában, úgy mindenütt te
kintélyére és dicséretére vált osztá
lyának.

Grűsz Már fegsdós.
(.Munkács.)

Hogy a hazai ipari és foglalkozási 
ágak közt a mi foglalkozási águnk a 
legelső és leghasznosabb, ennek a kö
rülménynek kifejezését oly ritkán, de 
ugyancsak a legritkább esetben látjuk. 
Pedig hát, elég ezeren vagyunk, akik 
ezt a gazdaságos pályát űzzük, arra 
törekedvén, hogy az épen nem kis fá
radsággal járó üzleti dolgaink mentül 
több eredménnyel járjanak. Igaz, nem 
mondjuk, nem is akarjuk állítani, hogy 
ebbeli dolgaink mindenütt eredmény
telenek. sőt hála Isten, vannak itt-ott 
több olyanok, akik anyagi siker dol
gában ugyancsak magasan állanak a 
más ágbelieken. Mindazáltal mégis igen 
csekély, sőt elenyészően csekély gaz
dag fogadósaink száma, különösen ha 
azt tekintjük, hogy a magyar fogadós
ipar az ő kedvező helyzet és kapcsolt 
viszonyainál még mindig a legalkalma
sabb a meggazdagodásra.

Csakhogy ennek a meggazdagodási 
körülménynek módját, eljárását ismerni 
kell, mint teórice, azaz hogy: inkább 
praktice, mint teórice. Akként például, 
mint ahogy ezt Grósz Mór munkácsi 
fogadós szaktársunk gyakorolja. . .  Grósz 
fogadós szaktársunk egyébként Margi - 
tárói, ahol szintén szállodás volt, ez
előtt három évvel került Munkácsra, 
hol a Latorca-pai ti Magyar király-t,
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miután Mezei fogadós társától meg
vette, azt lassan-lassan akként alakí
totta át és rendezte be, hogy a nagy 
területen fekvő modern, ízléses foga
dónak most minden kis zeg-zuga meg
felelő haszonnal érvényesül. Eltekintve 
a marha- és egyéb speciális húsoktól 
— Grósz szaktársunk a többi szüksé
ges hús és konyhai cikk, sőt még a 
zöldtermény egy részét is fogadóján 
bellii találja. Emellett a konyháról szép 
husu és súlyos termetekké hizó serté
sek is majd oly nagy jövedelmet haj
tanak, mint a kis kimérése;, kiviil nagy
ban adódó borai, amelyek hegyi nagy
pincéjében még nagyobb hordókban 
és ugyancsak szüztisztán fekszenek. 
„Gondos tenyésztő és termelő, jó bor
gazda és kereskedő" — ebből áll Grósz 
Mór szaktársunk fogadóssága; amihez 
ha a kis gyermekkorától gyakorolt szak
tudását is hozzávesszük, bátran elmond
hatjuk, hogy az Isten is fogadósnak 
teremtette.

Grósz szaktársunk jó fogadós
sága és szép hasznú fogadójában 
azonban nagy része van az ö sze- 
relmetes nejének is, akinek jő 
szive és kedvességénél csak az ő 
derék házi- és gazdasszonyi mi
volta nagyobb. Emellett magyar 
minden izében, miként minden 
békési Alföldön született jó ma
gyar honleány s mikéntien erős 
magyar érzésű férjura; aki igaz 
kedvtelését légióként a magyar 
nemzete dolgai magasztalásában 
és abban találja, ha egy vagy 
másik jó ismerősét vagy fogadós- 
társát, amúgy igazi magyarosan 
és jó! megvendégelheti.

Hajnal Aladár.
A „Foga ló- 17. szamából ;

Ha azt iriiók róla, hogy pünkösd napjá1 
megelőző napon, hajnalban született olva
sóink bizonyára tréfának vélnék, vagy egy
szerűen nem hinnék el a históriát. Amiben 
pedig semmi kételkedni való sincsen, mind
annak dacára, hogy Hajnal barátunk születé
sét illetőleg egy árva szót se regisztrálunk. 
Csupán csak annyit, hogy pincérnek, igazi 
pincérnék született . . .

Ami ugyan már csak volt «t. i. pincér), 
mert hogy ö immár nagy idő óta fcpincér és 
hogy. mint föpincér, mindig az elitébb foga
dókban működik — ez is az ö perfekt szak- 
képzettségét bizonyítja.

Jelenleg különben a nagykanizsai s a haj
danta is nagy nevezetű „Szarvas" fogadónak 
főpincére és pedig az időtől, hogy azt derék 
főnöke, Szilágyi fogadós szaktársunk ez év 
elején átvette. Mind a vendégközönség, mind 
főnöke igen nagyra becsüli, mely körülményt 
utóbbi it. i. főnöke), még azzal is elismer, 
hogy az ebéd és vacsoránál fogyasztott bada
csonyiból (.bárha derék fönöknöje ellenzésére 
is) naponta rendesen megkínálja. Mind
ezeknél fogva tehát jóravaló, derék szakegyén, 
de nemcsak ez, művész is amatőr fotog
ráfus, a mi Hajnalunk. A „Fogadó41 17. szá
mában megjelent fényképét is saját maga 
fényképezte, ami ugyan hogy nem a legjobban 
sikerült, ennek sem ö, sem a masinája, hanem 
a hajnali reggel volt az okozója, amely igen 
sok jóra, de fényképezésre egy csipetnyit sem 
alkalmatos.

Fikker Antal.
A pincér-társadalomnak egyik első

rendű és oly derék tagja, akinél a mi 
szakfoglalkozásunk gazdasági szelleme 
is a legmegfelelőbben nyer kifejezést. 
Fikker szaktársunk ugyanis foglalko
zását nemcsak egyszerű szokásból, ha-

:Szllápyi Lijosn*- .S.-a.-ujheJy

nem a legkomolyabb szorgalommal és 
oly módon űzi, hogy e törekvését im
már régen egy szép" szőlőgazdasági si
ker koronázza. De őszintén kívánjuk, 
hogy ne csak a saját, hanem egy a 
szekszárdi hegyek minden borát elmérő 
nagy fogadót is nevezhessen mielőbb 
tulajdonának szaktársunk, ki e pályát 
ugyancsak egyszerű borfiuként kezdte 
a 80-as évek első felében a b.-csabai 
vasúti vendéglőben, Steinmannál, akitől 
három év után Szeged, majd Temes
várra éthordónak, s aztán Budapestre 
került, ahol mint segédpincér az „Ab
báziádban, a régi „Merán“ stb. elő
kelő kávéházban töltött hosszabb időt. 
Ezután föpincér lett Bpest, majd a ba
latonfüredi „Kelén" gőzhajón, a temes
vári Koronaherceg kávéház, a pécsi 
Royal, a miskolci Pannónia, majd a 
szegszárdi nagyszállodában, mely utóbbi 
helyén nemcsak a boldog házasok, ha
nem a több holdas szőlőbirtokosok 
sorába is belépett. És miként azóta, 
úgy ezidöszerint is hű szorgalommal 
főpincéreskedik és pedig a s.-a.-ujhelyi 
„Központi44 kávéházban, amelynek ily 
teendőit immár régebben és ugyancsak 
a legnagyobb közbecsülés mellett intézi.

Acél 0:zkár.
|A Fogadó 16. számából.i

A fővárosi „Mentőn" kávéház éjjeli 
főpincére ugyancsak hasonló nagy üz
letben, a miskolci vasúti vendéglőben 
kezdte pályáját a 80-as években, ahon
nan tanoncévei befejeztével egyenesen 
a fővárosi Balaton kávéházba került 
segédpincérnek, honnan huzamosb idő 
után a Royal, majd az Andrássy-uti 
Drexler kávéházba ment. Mint teljesen 
s úgy éttermi, mint kávéházilag képzett 
egyén lépett elő főpincérré, mely 
állásaiban ugyancsak előbbiekhez ha
sonló üzletekben működött, amelyeket 
az aug. hó elejével elkészült „Menton"-i 
alkalmazásával cserélt föl. Acél szak
társunk, mint régebbi, úgy jelenlegi 
üzletében is köztiszteletnek örvendőleg 
teljesiti fáradságos teendőit.

Bognár Károly.
A „Fogadódnak egy nem régi száma 

adta hírül uj vendéglőst eseményét. 
Bognár szaktársunk a szakmájá
ban előnyösen ismert és mester
ségét alaposan értő főpincér tehát, 
vendéglős lett és pedig Budán, 
ahol a Török-utca 5. sz. alatti 
vendéglőt vette át. Hogy pályáján 
cserélt vendéglős szaktársunk ez 
uj pályáján is fenfogja tariani 
népszerűségét s hogy a budaiak 
rövidesen egyik legkedveltebb 
vendéglőse lesz, arról eleve is 
meg vagyunk győződve, amely 
meggyőződést az ö nagy szak- 
avatottsága mellett igazi magyaros 
konyhája és jó borai keltik ben
nünk. Mindezt különben kívánjuk 
is őszintén az uj vendéglősnek, 

akinek pályafutása szülővárosában a 
zalaszentgróti nagyfogadó, illetve a győri 
vasúti vendéglőben kezdődött, honnan 
felszabadulásával Zalaegerszeg, majd 
Bpestre a Petánovits vendéglőbe kerül 
éthordónak. Föpincérségét szintén a 
fővárosban kezdte, ahol az Andrássy-uti 
Jahn-féle stb. hasonló üzleteknek, inig 
végül a siófoki „Fogas" fogadónak lett 
főpincére, mely állásából aztán afenebb 
jelzett és szép jövőjű budai üzletébe, 
mint főnök lépett át.

A pincér és a vendég.
Látz J. F.-tól —

Nem tudom, hogy jól választottam-e 
ezt a fenebbi címet, amelynek fogalmi 
köre elég tág és inkább enged másra 
következtetni, mintáz alábbközlöttekre. 
Az a körülmény azonban, amely ami 
foglalkozásunkat külömbözteti meg a 
többitől, s amely ami teendőink legfőbb 
részét a vendégekket való elfoglaltság
ban szabja meg, hű kifejezését tatálja 
benne, aminthogy ugyancsak én azt a 
szándékot kívánom elérni eme cikkem
mel, amely a pincérnek, légióként pe
dig az ifjabb nemzedékhez tartozóknak
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a vendégekkel szembeni viselkedéséről 
mondok el egyet-mást

Hogy viselkedjen és tartsa magát 
a pincér?

A feleletet erre a gyakorlat a követ
kezőkben adja.

A pincér testtartása egyenes és tet
szetős, mozdulatai pedig biztosak és 
elegánsak legyenek. Járásában minden
kor elevenség — hogy úgy mondjam: 
írisseség — mutatkozzék: ne tipegjen, 
lábát maga után ne vonszolja; ne 
csapjon át hóbortos sietségbe, mert ez 
rendszerint bajt szokott előidézni. Ha a 
pincér összeütközik szolgálat közben 
valakivel, s esetleg a kezében lévő 
tárgyakat elejti, ezzel saját magának 
okoz kárt és szégyent, de a főnöknek 
is kárt tesz, a vendég előtt pedig kel
lemetlen hatást idéz elő. De azért leg- 
kevésbbé se járjon oly egykedvűen, 
miként ha az egész üzlettel s a jelen
levő ve; dégekkel, mit sem törődnék. 
Ne legyen lótó-futó, de ne legyen 
támolygó, lusta járású sem. E szabály 
egyébként nemcsak a kiszolgálási 
órákra, de egyáltalában az üzletben 
töltött egész időre vonatkozik; — a test 
magatartására és mozdulatára minden 
időben kiváló gond fordítandó főképpen, 
ha hölgy vendégek is vannak jelen. Nincs 
szebb, mint egy csinos külsejű délceg 
alakú pincér, kinek minden egyes moz
dulata igazi eleganciát tüntet föl; mig 
ellenben az ugrándozó vagy buskomo- 
ran ide-oda motyogó pincér szörnyen 
nevetséges. Hozzáteszem, hogy ez a 
szabály kiterjed minden szállodai-, ét
termi-, kávéházi alkalmazottra. — Főleg 
óvakodjék a pincér a confidentiától, 
mert a confidentia soha jót nem hozott, 
de nem is fog hozni. Épp azért minden 
pincér a legéberebb figyelemmel legyen 
önmagára. Ügyeljen, hogy teste min
denkor egyenes, természetes alakjában 
maradjon, hogy az Hiedelem paragra
fusait tökéletesen ismerje és azokat 
szigorúan t e  is tartsa.

Megjegyzem azonban, hogy a pincér 
soha se feledje azt el, hogy ö nem rab
szolga, hanem ipari alkalmazott, kiben 
kellő önérzet mellett elegendő udvarias
ság is legyen, de az sohase fajuljon el 
szolgai lealacsonyosodásig.

— Folyt. höv. —

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem ! Mindazon t. előfizetőinket, 
akiknek a múlt és a jelen számmal 
postautalvány mellékeltetett, kérjük,hogy 
előfizetésüket szíveskedjenek mielőbb 
beküldeni.

Tisztelt olvosóinkat, barátainkat és 
ösmeröseinket kérjük, hogy „Fogadó“ 
szaklapunkat terjeszteni és pártolásra 
ajánlani szíveskedjenek.

A „Fogadó'' előfizetési feltételei:egy 
évre 12 kor., félévre 6 korona.

Hymen hírek. — Szakosztályunk egyik 
ismert főpincér tagja, a kisebbik Dávid 
illetve karádi Dávid Pál, utóbb a Tren- 
csén-teplici Ehn fogadó éttermeinek fő
pincére szintén a boldogabb emberek so
rába lépett: — a napokban jegyezte el 
szép szive választottját, a Tr.-teplici 
Pannónia fogadós bájos szép leányát, 
Matejka Ilonka kisasszonyt. — Kováts 
Lajos, a besztercebányai Hungária ká
véház derék főpincére e hó 12-én vál
tott jegyet nádszeghy Kováts Bertuska 
kisasszony, nádszeghy Kováts Béla ven
déglős szép műveltségű leányával.

Egy hibás belügyminiszteri rendelet
nek, amely az elmúlt évben annyi zűr
zavarnak volt okozója, vetett véget a 
napokban a belügyminisztérium. Az 
alapszabályok nélkül létező és működő 
Asztaltársaságok feloszlatására irányuló 
rendeletéi semmisitette meg az a belügy
miniszteri rendelkezés, amelyet sokan, 
különösen a mi szakmánkhoz tartozók 
fogadtak nagy megelégedéssel.

Beiratás a szegedi pincériskclába. A 
szegedi kávésok, szállodások és kocs- 
márosok ipartársulata által fentartott 
szakirányú vendéglős tanonc-iskolába a 
beiratások kedden történtek meg.

Leégett fogado. Mint utólag értesü
lünk, a múlt hó 10—12-én Nagybá
nyán dúló nagy tűzvésznek a városi 
tulajdont képező nagy szálloda bérlője, 
Rumpold Gyula szaktársunk is áldozata 
lett. Az este fél 10-kor kigyuladt szom
széd Göbel házból átcsapó lángol* a 
szállodát is teljes földig hamvasztották 
és pedig oly rohamosan, hogy Rum
pold szaktársunknak majdnem mindene 
odaégett. A fogadó égés különben öt 
napig tartott, mely alkalommel az össze
omló falak a borpincét is beszakitották, 
tönkre silányitva egyszersmind a szál
lodásnak ötezer forint értékű borát. — 
A mi iparunkat érintő tűzveszedelmek 
sorában ebben az évben ez már a má
sodik, amely súlyos csapásával ismét 
és ugyancsak egy oly kiváló foglalko
zóját érte iparunknak, aki a tisztes 
igyekezet és szorgalomnak mindig min
tája volt. Őszintén kívánjuk, hogy újra 
épülő fogadója — melyről „Üzleti hí
reink" rovat* ad hirt — a szenvedett 
nagy veszteségben minél előbb kár
pótolja.

Vendéglősök mészárszéke. A Debre
ceni Vendéglős Ipartársulat a m. hónap
ban Hauer Bertalan elnöklete alatt ülést 
tartván elhatározta, hogy olyképpen 
igyekszik a vendéglős ipart ma már 
igazán a legnyomasztóbban sújtó hus- 
drágaságnak elejét venni, hogy saját 
kezelésében mészárszéket állít föl. A 
mészárszékben első sorban a vendég
lősök szükségletét fogják kielégíteni, 
az esetleg megmaradó húst pedig a 
közönségnek adnák el olyan áron, mint

azt a vendéglősöknek adják. A debre
ceniek ezen okos ideáját többi ipar
társulatainknak is figyelműi ajánlják.

Dijtekezes . . .  A „Bpesti P.-egylet“
2-ik és ez évben utolsó dijtekézése ki
tünően sikerült szép ünnepélylyel e hó 
25-én délután fejeződött be. Az egyéb
ként 20 igen értékes díjjakért folyó 
kugliversenyen az egylet volt és jelen
legi kiváló elnökei: Mitrovátz Adolf és 
Varga István, valamint a kellemes csa
ládi szórakozássá vált dijtekéz.'-t leg
inkább létre hozó (s egyben e rögös 
pincérpályának is búcsút mondó) Stölzl 
Nándor szaktársaink vezérletével majd
nem 80 egyleti tag vett részt, akik a 
dijak iránt való tele lelkes reménynyel, 
fentnevezett napon már a kora dél
utáni órákban megkezdték a versenyt. 
Akinek aztán biztos, ügyes karja és 
néminemű szerencséje volt, sikerült fel
kötni egy 20—24 koronába kerülő fő- 
pincéri táskát, vagy kézbe venni egy 
még értékesebb kézi bőrböröndöt. A 
dijjak 1-ső s Iegértékesbiét különben, 
egy 150 koronás aranyórái lánccal, 
Hazclgruber Alajos és Vabel F. 2-ik, 
Kinzl Antal 3-ik, JUayr József 4-ik, 
Erdössy J. 5-ik, mig Stölzl Nándor, le
endő szép budai üzlete számára a 6-ik 
egy diszóra dijjat nyert. A következő 
6 tag, üzletbe használható praktikus 
dolgot és pedig Kövessy István oldal 
számlatárcát, Almássy Károly szipka
tárcát Nagy Gyula sörkancsót, Killár 
Ferenc kávé-servist mig Oelbman András 
hátsó (főpincéri) és Mitrovátz Adolf 
oldaltáskát nyertek. Varga elnök az 
ő tisztéhez méltó egy komoly bankó 
bugyellárist, Csernák gazda szintén 
tárcát, mig a következő Pauly alelnök, 
Kitlner János, Kinzl J. Zárét? József, 
Leitgeb /., Orosz József szintén mind 
értékes díjban részesültek. Csernák Jó
zsef körgazda„kimondhatatlan" s szintén 
nagybecsű dijját Kremzer Ferencnek 
sikerült elnyerni. A dijdobálások és ki
osztások hat órakor értek véget, ami
kor is a versenyzők a körgazda felü
gyelete mellett készült és felszolgál, 
pompás birkapörkölt ozsonnához ültekt 
melynek közepe táján Varga elnök a 
versenyek nemes jelentősége és össze- 
tartozandősága Mitrovátz Adolf az ebből 
származó kellemes barátság és Pauly 
Antal a szaksajtó jelenlévő tagjaira 
mondtak sikerült fölköszöntőt. — A ki
tűnő jól sikerült ünnepélyen Flór Győző 
és Matsád János (a ,,Fogadó“-töl) 
Ihász György és ezeken kívül Fodor 
Károly, Gécy Kálmán stb. vendég és 
uj egyleti tagok is megjelentek.

Trafik — a szállodában. A nyíregy
házi „Korona" szálloda bérlői, Salamon 
János és Nebenmayer Antal azzal a 
kéréssel fordultak a háztulajdonos Nyír
egyháza városához, hogy engedélyez
tessék nekik egy uj portás fülke léte
sítése, ahol külön e célra berendezve
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trafik, újság, bélyeg, levélpapír és lev.- 
lap árusittatnék. Ezt az újítást, amit 
ugyan mi némileg pincéri érdekbe 
vágónak is tartunk, a városi képviselő
testület a napokban engedélyezte.

Az a lóverseny . . . Haj, haj, az a 
huncut lóverseny, ha az nem volna . . . 
Hány szegény keservesen kereső em
bernek maradna meg a legfontosabb 
életszükségletül szánt pár koronája. 
Aminthogy megmaradt volna Petánovits 
József fővárosi fogadósnak is az a sok 
húsa, amit Zeymann Albert konyha
mészáros, az összejátszott Pálfi Jenő 
mészárossal lopkodtak ei naponta, 
amelynek árát aztán hűségesen kihord- 
ták a lóversenyekre és elióversenyezték. 
Petánovits fogadós szaktársunk persze 
elcsapta a konyhamészárost s föladta a 
tolvajokat, akik fölött a több száz fo
rintot érő és ellóversenyezett húsok 
miatt a napokban ültek törvényt. El is 
ítélték őket, még pedig egy-egy évre, 
hiába hivatkoztak arra, hogy a bűnös 
Keresmény legnagyobb részét volt fő
nökük lovaira rakták. Igaz ugyan, hogy 
ez a büntetés nem sokat fog segiteni 
a roegtéve'y.dettcken, akik, ha kike
rülnek a hűvösből, megint csak hódolni 
fognak ennek a bolond játék szenve
délynek, s ahogy hódolni fognak, 
játszanak is mindaddig, amig csak abba 
a lóversenybe bele nem üt valamilyen 
istennyila . . .

A debreceni pincérszakiskola meg
nyitása. A debreceni kávésok és ven
déglősök ipartársulata által fentartott 
pincériskolát most vasárnap tartotta, 
meg. Az ünnepi beszédet Hauer Ber
talan ipartársuiati elnök nyitotta meg, 
ki az ifjakat komoly munkára buzdí
totta. A megnyitó ünnepélyen jelen volt 
Rosenbcrg Simon, a pincéregyesület 
elnöke is. Az iskolába huszonhármán 
iratkoztak be.

Úri műveltség. Hogy a dicsőséges 
szép műveltséggel nemcsak nálunk, 
hanem az úgynevezett úri fertályban 
is sokan hadilábon állanak, bizonyítja 
az a két eset, amelyről egyszerre két 
helyről is kaptunk értesülést. Az esetek 
egyike egy kaposvári vendéglőben 
történt, hol egy tisztviselő, mert a pin
cér kissé elkésve hozta a tésztához való 
cukrot, odakiáltott a pincérhez: Hozza 
már azt a cukrot, gazember! — A 
pincér elképedt e durva támadáson, 
mindamellett elég higgadtan tiltakozott 
ellene, hogy őt sértegessék. A tiszt
viselő azonban erre még jobban lár
mázott : Fogja be a száját! — A pincér 
erre odament vendégéhez s a többi 
vendégek nagy helyeslése közben három
szor alaposon arcai vágta . . . Hasonló 
eset volt egyik Arad melletti nagyobb 
községben is ; ott is valami pökhendi 
fickó sértegette a pincért. A pincér 
kezdetben szabadkozott, de mikor a 
szitok-özön nem akart megszűnni, sőt

egyre jobban dűlt az illető mosdatlan 
szájából, pincérünk jól applikált pofo
nokat alkalmazott a komiszkodó vendég
képes felére. . .  Hát biz ez kissé sajnos 
állapot, hogy a művelődési viszo
nyokba a pincérnek is s hozzá ily módon 
szükséges néha-néha befolyni.

Kupaktanácsi ész . . . A nagyszom
bati Fekete Sas fogadó bérlete lejárt. 
Az ottani tanács a pályázati hirdet
ményt közzétette egyik környékbeli lap
ban, minek meg is lett az a nagyszerű 
eredménye, hogy senki sem pályázott. 
A tanács újra összeült s akkor kupakos 
eszével kispckulálta, hogy a hirdetést 
közzéteszik a német nyelvű pozsonyi 
Grenzboteban. Arról, hogy tulajdonkép
pen szaklapokat érdekel az ilyesmi, a 
németül hirdető nagyszombati kupak- 
tanácsnak nincsen tudomása.

Szomorú hírek. Két előnyösen ismert 
kartársunkat érintő szomorú hírről érte
sülünk, mely annál inkább is megdöb
bentőbb, mert szakosztályunk e két 
derék tagját aránylag fiatalon és hiva
tás közben érte az egyik esetben gyász 
s a másikban örökös bénultságot okozó 
végzetes csapás. Az egyik esetben egyéb
ként Zimmerl Ferenc, a ,.Bpesti Pincér- 
egylet“-nek egyik legagilisabb tagja (a 
pincéri bálák ismert táncrendezője) s 
Szarajevó egyik előkelő üzletének fő- 
pincére lett áldozata, örökös betege az 
alattomos szélütésnek, mig az ugyan
csak hasonló, de kimenetelében végze
tes sors érte a temesvári Hungária szál
loda üzletvezetőjét, az országszerte is
mert Pandula Lajost, akit múlt szombat 
este szintén foglalkozás közben esett 
össze és halt meg nyomban. Az özve
gyet és leányárvát hagyó Pandula La
jost nagy részvét mellett múlt hétfőn 
délután temették el.

Podoletz grammophonja. Amikor az 
áramcsodák egyik legfurfangosb készü
léke, a fonográf majd a grammophon 
kitalálódtak, vendéglőink e hangnemek
nek mindenféle sustorékoló változatá
val lettek tele, Höstenori, primadonnái, 
klarinét és kis bőgő ének és zenéjét 
osztották a fono- és grammophonok, 
végezetül pedig sustorékoltak úgy, 
hogy a finomabb fiilidegzetüek mind
járt az isten-nyilát kívánták Edison 
fejetetejére. Podoletz Ferenc fővárosi 
vendéglős szaktársunknak szintén kel
lemetlen volt ez a sustorékolás s ez és 
sokszor az ijedősbe átment hangok 
megrepalására határozta el magát oly- 
képen, hogy némileg más mintájú és 
oly grammophont állított össze a saját 
kombinációja szerint, hogy abból min
den sustorékolás nélkül s a legkelie- 
mesb érzéseket keltő hangok áradnak 
a hallgatók felé. A szerdahelyi-utca 
2-ik sz. alatti Podoletz vendéglő nagy 
pincei helyiségében, akik megfordultak 
a legnagyobb elismerés hangján szól
nak Podoletz Ferenc e nevezetes talál-
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mányáró], aminek eredményeként ne
künk örvendetes reményünk van meg
érni, hogy a grammophon teljes töké
letesítését az emberiség nemsokára egy 
magyar vendéglősnek fogja köszönni.

Szerelemből. T ru b a c se k  Kálmán, a miskolci 
Nemzeti kaszinó főpincére, afölötti elkesere
désében, hogy feleségét egy jókedvű fiatal ur 
megcsókolta, Kassára utazott és egy ottani 
kisebb szállodában agyonlőtte magát. Az ön
gyilkos temetésén — bús feleségén kívül -  
rokonai és rajtuk kívül többen jelentek meg.

Úszó fogadó . . . Valami sok-sok 
pénzzel biró anglius társaság Bécsben 
fura fogadó tervén fárad. Egy nagy 
hajót akar építtetni, melyen nagy fény
űzéssel felszerelt fogadóval egybekötött 
mulatóhely készülne. A mulatóhely a bécs 
városát átszelő Duna csatornán járna, 
olyképpen valahogy, hogy a hajó meg- 
állana imitt-amott s felszedné a mulatni 
vágyó közönséget. Ám, a bécsi vendéglős 
ipartársulat nem valami túlságosan lel
kesedik az eszmeért: konkurenciát lát 
benne. Fel is irt a tanácshoz, hogy 
van már Bécsben elég mulatóhely, 
nem kell ide még uszodaformáju 
is! Ha már mindenáron meg akarják 
csinálni ezt a dolgot, akkor vigyék ki 
azt a hajót a városon kivül a nagy 
Dunára — ami ugyan kint van a hetedik 
határban, vagy pedig vontassák ki a 
szárazra. A tanács eddigeté nem tu
datta a társulattal, hogy — melyik 
ajánlatot fogadja el.

Szent István naoja Ksrlsbidban. Orosz Ödön, 
egyik jobb nevű helyeszközlő ügynökünk, 
a rtyáfi augusztusból két hetet rendesen Karls- 
bad'ban tölt el, hogy ott az orvos megállapí
totta tizenkétnapi kúrállak eleget tegyen, fcb- 
böl a szempontból látogatott el az idén is 
Karlsbadba, amely látogalása a/.onbarl — mini 
ottani levelezőnk irja nevezetessé vált azzal, 
hogy Kossuth Ferenc is ott fürdözött. Grosz 
Ödön, aki nemcsak élelmes üzletember, de igen 
jó hazafi is, a nemzet vezére iránti mély tiszte
letének lés a hazafias ügy iránt való érdeklődé
nek! óhajtott kifejezést adni akkor, amidőn az 
ott üdülő magyaroknak azt indítványozta, hogy 
Szt. István napján Kossuth Ferencet üdvözöl
jék. Grosz indítványát a jó honfiak lelkesedve 
fogadták és a nagy ünnep reggelén egy nagy 
díszes társasággá egyesülve mentek Kossuth 
lakására, ahol a küldöttség nötagjai, Grosz 
Ödönné és Zerkovitz L.-néval az élen egy 
nemzeti szallaggal átkötött gyönyörű bokrétát 
nyújtottak át Kossuthnak. Az ekként ünnepelt 
és meglepett vezér megható szavakkal vála
szolt az üdvözlő szónoklatra, és örömteljes ki
fejezését különösen a hölgyeknek nyilvánította 
akik ezzel is bebizonyították, hogy a hazán 
kivül is derék honleányok . . . Hogy pedig 
a tisztelgés mily kellemesen esett Kossuth 
Ferencnek, az bizonyítja leginkább, hogy 
névjegyén Grosz Ödönné úrnőhöz megtisz
telő sorokat intézett, amelyben, mint a gyö
nyörű bokréta átadójának meleg köszönetét 
fejezte ki és megígérte, hogy Bpestre érke
zésekor arcképét küldi el Grosz Ödönnének. 
A karlsbadi szent István napi ezen esemény
nek egyébként a győri kongresszuson is volt 
folytatása, ami abban nyilvánult meg, hogy 
Grosz Ödön helyeszközlőnek a kongresszisták 
közül többen és ugyancsak melegen gratu
lálták.

A  szerelmes borfiu. Marcinesák Gyula, 
a s.-a.-ujhelyi vasúti vendéglő v. borftu 
alkalmazottja, mint ottani levelezőnk 
irja — nyilvános helyen és egész ko -
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molyán agyonlőtte magát s ugyancsak
— szerelemből . . .

Lóhus. Most már csakugyan meges- 
lietik Kolozsvárott, hogy rossz-ból való 
rosszprádlit kap a vendég, mint az az 
egyszeri magyarral Becsben történt. 
Kolozsvárott lómészárszék nyílt meg, 
amelyben valami Hamák Vencel prágai 
hentes méri a lóhust, jó étvágyat kí
vánva minden vevőjének. Azonban nem
csak a kincses városban, a fővárosban 
is megnyitotta lóhus mészárszékét — 
a főváros. Mi meg az idevalósiaknak 
kívánunk — jó apitust!

Gyászrovat. Meghalt Franci bácsi, 
aki húsz teljes évig hordta hűségesen 
az Orient kávéház csésze- és pikolójait. 
A derék Franci bácsit e hó 23-án utolsó 
útjára nagy számmal kisérték el kolle
gái, akik az elhunyt árván maradt csa
ládja részére hamarosan 100 koronát 
gyűjtöttek össze.

A Nagyváradi Pincér-egylet szomo
rodott szívvel jelenti Mányi Aurélnak, 
az egylet régi tagjának e hó 24-én 
42 éves korábani elhunyták Temetése 
nagy részvét mellett 26-án történt.

Stögermayer Antal szolnoki vendéglős- 
szaktársunkat súlyos csapás érte, egyet
len fivére Stögermayer Károly Kölni 
vendéglős elvesztésével. Az elhunytat 
fivére és nagyszámú közönség részvéte 
mellett a m. hó 13-án helyezték örök 
nyugalomra a ciprusiombos Kölni nagy 
temetőbe.

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

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

Október 6-án : Fehér János vendég
lőjében, VI., Királyi Pál-utca 14.

Október 13-án : Lednitzky Pál ven
déglőjében, VII., Ovoda-utca 38.

Október 20-án: Fehér Sándor ven
déglőjében, IX., Üllői-ut 53.

Kongresszusi emlékek.
Irta: Minden Tamás.

„Nem az a szép uraim, amit ez az 
uj épület nyújt, hanem ami az ennek 
helyén állott ócska vityilóban, a régi 
jó világban, Plátó és a többi híresek 
idejében történt. Ezek az események és 
ezeknek emlékei szebbek minden mo
numentális oszlopnál és gyönyörű foga
dónál !“

Egy Plátó-korabeli üreg fogadós 
mondta ezt azoknak, akik az ö régi 
kisszerű vendéglője helyén épített nagy 
épület szépsége fölött fejezték ki bá
mulatukat. És ahogy ez a régi jó öreg 
fogadós fejezte ki, akkor évezredek előtt 
úgy van a dolog még máma is. — 
Nem az a szép, ami van, ami él, — 
hanem ami volt és elmúlt: — a múlt

ködébe vesző históriák és emlékeik a 
szépek . . .

Mindazonáltal én itt nem filozófiai 
ügyekről, hanem a győri kongresszus
ról óhajtok egyet-mást följegyezni. 
Azokat az eseteket, amelyek a három 
folyó egybefolyásánál velünkésálta'unk 
estek és történtek meg, s amelyekről 
egy vagy más fogékonyabb kongresz- 
szista még talán jövő ilyenkor is kel- 
lemetesen fog el-elmélkedni. Nem mon
dom, hogy az idősebbek, ámbátor . . .  
Juránovits szegedi fogadós nem egy
hamar fogja felejteni, hogy a győri 
„Roya!“-os — kinek bárha tömérdek 
is volt az elfoglaltsága, — elfelejtett 
neki bemutatkozni. Amiként hogy 
Bokros Károly elnöknek is morózus 
emlékét fogja képezni az a tény, hogy 
győri társaink egy akkori gyászese
ményt ép a nyugdijközgyülés meg
nyitása idejében, öt órakor rendeztek. 
Nem is említve Haunold bátyánkat, akit 
a győri fogadó-bizottság minden tagja 
és kedves nője tiltakozása ellenére 
Becsbe kívánt vmni a türelmetlen gyors 
vonat. (Aminek egyébként egy sok ér
dekeset mesélni tudó gyorsvonati cim
bora volt az okozója . . .)

Mindezeknél fogva tehát hiába mon
danám, hogy csak a fiatalabb kon- 
gresszistákat érdeklő dolgok történtek 
'Győrben. Nem áll ez kérem, mert 
mivelhogy mindenkire, még Decsényire, 
a Törley cég vezérutazójára is íontos- 
sak voltak ezek a napok. (Ez utóbbi 
különben, a fővárosi kongresszistákat 
szállító gyorsvonaton s még Fiizitő 
előtt bátorkodott kérdezni, hogy ugyan 
hát melyik és hova való fogadósnak is 
a kis leánya az a bizonyos — szép 
leány? — Oh ! . . .) A legérdekszeriibb 
és szebb emléket hagyóbb esete azon
ban mégis csak a Bózsa József elnök 
vezette pécsieknek volt, akik vezetőjük 
Takáts Jenő győri vendéglős bölcs 
programmja folytán nemcsak a győri 
székesegyház ezer éves dolgait és drága 
kincseit' láthatták, hanem a hajdani 
török urak földi paradicsomai (háremek) 
helyét elfoglaló győri püspöki pincék 
80—60 éves borait is rendre kóstol
gatták. — ,,Levegőre, levegőre!" — 
mondta vagy egy órai ott tartózkodás 
után a 71 éves Cirják bátya (derék ős- 
kocsmárosa Pécs városának) akit aztán 
Radocsay fogadós, maga is derült lépé
sekkel, 'segített föl a sok misztikus 
dolgot és hősi históriákat rejtő kaza
maták sötét belsejéből . . .  De ha már 
jó magam is ide tévedtem, elmondom 
nagyjából az itt látottakat, illetve az 
ezekkel kapcsolatos históriát.

A „Fogadó" szerkesztője, akinek a 
püspöki vár látogatása dolgát Takáts 
Jenő vendéglős, bár roppant „négy- 
szemközt" még előző nap tudomásul 
adta, az ; 46-kor megnyitott nyugdíj- 
kongresszusról (ahol egy ménkű nagy

ceruzával és árkussal Matsád munka- 
táriusát hagyta) szinte lihegve ment a 
püspöki vár felé. Ennek a nagy siet
ségnek egyébként (a nyugdij-gyülés kez
désén kívül) még az az oka is meg volt 
hogy a nagyszerű kirándulásba a somo
gyiakat, a temesváriakat, különösen 
pedig a régi szépeket gondos szeretet
tel gyűjtő Haunold kis leányokat, Gom- 
básnét és a szatmári pápista-kör ven
déglő derék historikus gazdáját, Pon
grác Lajost is be óhajtotta vonni; 
akiknek azonban, miután igen hosszú 
útról és csak 5 felé érkeztek, egy 
csipetnyi pihenésre s másmire volt el- 
engedhetlen szükségük. A Fogadó 
szerkesztője eme bevonása céljának 
végül is pedig az lön az eredménye, 
hogy a kazamatai stb. helyekről majd 
hogy maga is lemaradt; sőt igy is 
alakultak volna a viszonyok, ha Takáts 
Jánossal (Jenő bátyjával) a sáncok 
fölött össze nem találkozik, aki ugyan
csak az ős kincseket látni ment társa
ság után kutatott. Egy negyed óra 
múlva aztán bent voltak a székesegy
házban, amelynek főoltáránál száza
dokkal ezelőtt tőrök lovak rúgták és 
kapálták az almot. Mennyi kincs és 
mennyi ősiségi . . .  Ez az öreg szé
kesegyház, amelynek alapkövét Szenl- 
István magyar királyunk tette le, az 
ezeréves szép Magyarországnak, maga 
egy nagy és igen sokat elmondó szép 
történelem könyve.

* *
A nyár vége és ősz kezdete közt 

járó napnak végső sugarai már csak 
a magas falak legmagasabb ablakrészén 
és hajszálnyi sávokban néztek be, mi
nélfogva a templom mélyén és az ol
tárok körüli látnivalókat erős félhomály 
födte be. Mindazáltal látható volt a 
Boldogságos-szűz képe, mely állítólag 
1700 március 17-én vért könnyezett s 
a vérkönny egy alatta álló katona vál
lára csöppent. Ez a csudatévő kép, ezen
kívül első István képe, amelyen a 
szent király az ősi templom alapkövét 
teszi le, nemkülönben a szent László 
király koponyáját őrző arany bura, a 
törökök elől fekete festékkel bemázolt 
és tiszta szinaranyból készült két kisebb 
oltár, valamint a többi szent emlékeket 
feltáró festmények és egyházi kincsek 
mind-mind a legendás szép korról és 
a magyar nemzet régi dicsőséges múlt
járól beszélnek a szemlélőnek.

A régi kor kézi- és ipari művészete 
iránt érdeklődőket hasonlóan ragadták 
el a szer- és kincstári helyiségek, ahol 
nemcsak drága kincsek, hanem régiség
szerű dolgok is bőven láthatók. Ami 
különösen a mi figyelmünket lekötötte, 
egy rendkívüli öblösnek látszó és állí
tólag az a kupa volt. amelyből első 
nagy iteejét ama nevezetes és híres 
„Cinkotai kántor" itta.

(Vége következik.)
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ÜZLETI HÍREINK.

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

A legnagyobb fogadó. Egészen negy
venkét emeletes lesz az fogadó, ame
lyet Newyork legszebb helyén, a 6. és 
7. avenuek között fog építtetni egy 
szindikátus. A. J. Adams, a társaság 
megbízottja már meg is bízta C. Menit 
építészt a felhők közé nyúló fogadó 
építésével. Az óriás szálló magassága 
5()0 láb s szobáinak száma másfélszer 
annyi lesz, mint a Waldorf-Astoriáé, a 
világ eddigi legnagyobb fogadójáé. A 
fogadót egyébként 50 emeletre tervez
ték, de az épitész tanácsára csak 42 
emelet lesz, mert az ezen fölüli eme
letek már jóval a felhőkön túl érnének. 
(Állítsák még aztán, hogy az iparok 
között nem a fogadós-ipar a leg
nagyobb . . .)

Póftyénben a Rónai-féle vendéglői 
üzleteket Schubert Ferenc ismert kassai 
vendéglős megvette s azokat saját ke
zelésébe újévkor fogja átvenni.

Uj kávéház a fővárosban. A kerepesi- 
ut és szentkirály-utca sarkán a régi 
Mátyás király helyén épülő uj palotá
ban nagyszabású uj kávéházat fognak 
berendezni. A tulajdonos Weingruber 
Károly, a városligeti fővárosi pavilIon
nak volt kávésa lesz, aki az üzletet 
13000 koronáért fogja bérelni. A kávé
ház falai csupa márvány- és a leg
előkelőbb fénynyel lesz berendezve.

Sátoraljaújhelyen mint értesülünk, özv. 
Roscnberg J.-né a fő-utcán egy foga
dónak alkalmas díszes épületet szán
dékozik emeltetni. Az építést állítólag a 
jövő tavasszal kezdik meg.

Külföldi hírek. Triesztben az év
tizedek óta létező, de utóbb zárva ált 
Hotel Stadt Trieszt a napokban újra 
megnyílt. Az újonnan átalakított fogadót 
ez alkalommal tulajdonosa Winklei 
János „Grand Hotel Steiererhof“-ra 
keresztelte el.

Uj fogadó Nagybányán. Rtimpold Gyula, 
a m. hónapban leégett nagybányai Nagy* 
szálloda bérlője, u. ott a Főtér- ésVár-u. 
sarkán lévő saját házából uj fogadót 
építtetett Az uj fogadó elegáns berende
zéssel épül, lesz előkelő kávéháza, 
étterme és 18 vendégszobája. Rum- 
pold szaktársunk ez uj díszes fo
gadója október 15-re készül el és 
..Vadászkürt' 4 címmel ugyanekkor fogja 
ünnepélyesen megnyittani.

Budapesten a Soroksári-utca 74. sz. 
alatti vendéglőnek volt népszerű gaz
dája, Farkas Árpád, e hó 23-án az 
Üllői-ut 14. sz. alatt lévő jómenetü 
vendéglőt vette át. Farkas szaktársunk 
ez újabb üzlete ünnepélyes megnyitását 
szeptember 14-én eszközölte. "

Uj fogadós. Pincérségünk egyik derék 
törekvésül tagja Bcrky. Pál, aki

utóbb a bártfai Newyork szállodának 
volt főpincére, a napokban megvette a 
baranyamegyei Mágócsi „Korona44 szál
lodát, amelyet a modern ízlésnek meg
felelően uj berendezéssel ellátva e hó 
elejével nyit meg. Uj fogadós szaktár
sunk vállalkozásához kívánunk sok sze
rencsét.

Fiume magyar vendéglője. Hirth Pál 
ismert vendéglős Fiumében, a Riva 
Szápáryn magyar vendéglőt nyitott, hol 
egyúttal pompás berendezésű a ten
gerre való kilátással biró szobák is 
állanak rendelkezésre. A fiumei és Fiu- 
mébe utazók magyarok bizonyosan 
örömest keresik fel ezt a magyar ven
dégfogadót.

Hoch Lajos kávóháza. Pincéri osz
tályunknak egyik előnyösen ismert és 
nagy szakavatottságu tagja változtatott 
pályát és lön tulajdonosa a főváros 
egyik nagyobb szabású![kávéházának. 
Hoch Lajos szaktársunk, a fővárosi és 
vidéki előkelő kávéházak ismert főpin
cére a Népszinház-utca 29. száma alatt 
lévő Árvai-féle kávéházat vette meg, 
amelyet újból és nagy áldozatokkal a 
budapesti nagy kávéházak előkelő szín
vonalán akként rendezett be és fog 
vezetni, hogy üzlete nemcsak legszebb 
otthona, de a legkellemesebb szórakozó 
helye is leend a Józsefvárosi közön
ségnek. Hoch Lajost, aki a pincéri köz
ügyek terén is igen sokat tett és áldo
zott, volt pályatársai és kartársaink 
figyelmébe és pártolásába ajánljuk s a 
szeptember 30-án, katona-zenével ünne
pélyesen megnyitott szép üzlete előmene 
telét és sikerét szívből kívánjuk.

Kávéház megnyitás. Szombathelyen az 
„Elité44 kávéházat uj tulajdonosa Balassa 
Mihály szaktársunk, uj átalakítás és 
gyönyörű berendezéssel f. hó 23-án, 
este nyitotta meg ünnepélyesen.

Maoyaróvárott a Hufnagel által birt 
vendéglőt Gébért János ismert pozsonyi 
vendéglős jövő év elején fogja ismét 
saját kezelésébe átvenni.

Kaposváron a Berzsenyi-utcábanőz/csty 
Péter egy a mai kor igényeinek meg
felelő vendéglőt nyitott „Mátyás király" 
címen. Az uj üzlet gazdája badacsonyi 
borok és jó magyar konyhával igyek
szik a vendéglő jó hirét megalapítani.

A szerb kávéház uj kezekben. A bel
városi szerb kávéház a napokban gaz
dát cserélt, amennyiben azt régi jó ös- 
merősiink, Sybert János kávéháztulaj
donostól Labesz Frigyes volt Baross-utca 
ismert kávés vette meg. Az uj tulajdonos 
a mi szakmánkhoz tartozók által is 
kedvvel látogatott üzletet f. hó 1-én 
veszi át.

Bátyúban a vasúti vendéglőt Márkus 
József, a nagykárolyi Központi fogadó
nak husszu időn át volt bérlője októ
ber hó elsején vette át.

Az Alföld vendégfogadó, Pindinger 
Lajos barátunknak a keleti p.-udvarral 
szemben lévő nagyforgalmu vendéglői 
üzlete gazdát cserélt és pedig Chladek 
József vendéglős személyében, aki az 
elődje megalapította kedvelt üzletét 
saját kezelésébe f. hó 20-án vette át.

Munkácson az Abbázia kávéházat volt 
tulajdonosa, Gerber Jenő e hó köze
pén újból átvette a saját kezelésébe. A 
volt ismert főpincér szaktársunk a La
torcaparti üzletet máris föllenditette.

Áfalakifások. Nagykanizsán a régi jó 
„Szarvas" fogadó kávéháza nagy vál
tozáson ment át. A modem stilíi kávé
házat kitűnő gazdája, Szilágyi Adolf 
szaktársunk a legfinomabb Ízlés szerint 
és úgy rendezte be, hogy a Szarvas 
kávéház nagykanizsa és a Zala-vidéknek 
legszebbik ily üzletét képezi. — Kecs
keméten a kiváló szép épületté fejlődött 
Millecker (Beretvás) szállodához ha
sonlóan renováltatott, nem rég a „Royal" 
fogadó is, amely emellett szobáiban 
is tetemesen bővült. A szálloda sör
csarnoka ugyanekkor tágas étteremnek 
lett átalakítva.

Az aradi Mikadá kert. Szakosztályunk egyik előnyösen ismert és szakképzett tagja, 
Szusz Mór aradi kávés szaktársunk szép üzleti tervét valósitolta meg a nyár kezdetével A 
„Japán44 kávéház kerthelyiségéhez ugyanis hozzácsatolta a nagy árnyas fákkal bővelkedő^ 

>  _ szomszédos telket’
s miután azt meg
felelően elrendezte 
annak két sarka és 
oldalán négy ízlé
ses vitorlavászon 
filagóriát emelt, s 
ezeket a négy híres 
hadvezér: Oku,
Oyama, Kuroki és 
Togo nevekre ke
resztelte, mig a kö
zel kétezerötszáz 
személyt befogadó 
óriás kerthelyet 
„Mikadó kert“-jé- 
nek nevezte el. Az 
ezen sorainkkal 
kapcsolatosan be
mutatott nagy nyári 
kert, melynek elő
terében Szusz Mól

szaktársunk lathatu. kedvelt nyári kirándulóját képezte az Arad és vidéke közönségnek, amely 
ugyan az öregmamák nyarába nyúló jelen szép időben is még mindigiszeretetleljesen látogatja.
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Skerkula István kiváló szaktársunk, 
Arad város első kávéháza, a „Hun
gáriádnak volt népszerű tulajdo
nosa, Sátoraljaújhelyen a „Központi 
kávéház“-at Breiner Hermanfól megvette 
s azt saját tulajdonába e 3-án veszi át.

A „Három holló'1 vendéglőt, az An- 
drássy-ut emez ismert régi üzletét Gráf 
Jánostól, a miskolci Polgári volt elő
nyösen ismert vendéglőse, Grosz János 
szaktársunk vette át.

Pápán a Fő-utcán lévő Singer-féle 
vendéglőt Schivartz Ignác vette át, aki 
az üzlet jómenetelét jó borai és kony
hájával igyekszik biztosítani.

GrubBr mulató. Gruber József szak
társunk e hó elsejével átvett „ Körúti “ 
kávéházat mulatóvá alakította át és pe
dig olykcpen, hogy a nagy kávéház 
helyiségében naponta magyar énekesek 
s ezekből is a legválogatottabb tagok 
fognak előadást tartani. A mulató meg
nyitása e hó 30-án volt.

Vendéglő-kávéház átvétel. Ungváron 
az „Erzsébet" szálloda éttermi és ká
véházi helyiségeit Fuchs Manó szak
társunk, az ottani „Kaszinódnak hosz- 
szu időn át volt kedvelt vendéglőse 
vette át. Ismert jó magyar konyhája 
üzlete jó hírnevét és menetét már is 
megalapította.

Miskolcon. A Lloyd szállodát Sziisz 
Károly átvette s azt ujan berendezve 
és átalakítva szept 16-án nyitotta meg.

Uj kávéház Szombathelyen. Varasdy 
Sándor szombathelyi kávés, minta „Sz. 
U“. írja, a városi tanácshoz azzal for
dult,hogy a város tulajdonát képező Kika- 
ker-féle ház üzleth. engedje átneki, hol 
egy teljesen modern berendezésű kávé
házat óhajt nyitni. A képviselőtestület 
közelebb határoz a beadvány fölött.

Balassagyarmaton a Zrinyi-féle étter
met és sörcsarnokot Földy István vette 
át. Az uj vendéglős magyaros konyhája 
fogja biztosítani az üzlet jómenetelét.

A gödö'lői fogadó bérbeadása. A gö
döllői Erzsébet fogadó, mely a kincstár 
tulajdona, uj bérlet alá kerül. A fogadó 
bérlétéért pályáztak, az eddigi bérlő 
Fritz Mihály, továbbá Blumenthal Manó, 
Szauer Lajos és Fenyő Mayer. Az aján
latok felett a földm. miniszter dönt.’ 

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

IVeisz Andor pincér hollétét, ki evekkel ez 
előtt Debrecenben tartózkodott. Horváth 
Gusztáv föpincér (Pozsony, Hungária káveház) 
kéri tudatni.

Uj vendéglősök. Fővárosi pincér karunk
nak, kőt előnyösen ismert derék tagja cs 
pedig Silölzl Nándor, a „Vadászkiirt" szálló 
étterme főpincére és Ebeuhcö Károly az 
Országos Kaszinó egyik főpincére szeren
csés pályaváltozást eszközöltek. Stölz Nán
dor, a  budai dísztéren lévő líauer-féle ven
déglőt vette meg, inig Ebenhei Károly a 
fenyőházai fürdői vendéglő bérletét nyerte 
el. Uj vendéglős szak társainknak eleve is 
gratulálunk.

Temesvárt a gyárvárosi fő-utcán lévő 
„Vörös ökör“ vendéglőt Erk Péter vette 
át. Tiszta borai és jó konyhája üzlete 
jó menetét biztosítja.

Kolozsvárt a Mátyás király-utcában 
lévő Hungária kávéházat Kaidos Simon 
átalakította és ez uj alakításban a múlt 
hó utolján nyitotta meg.

Sopronbeleden a község tulajdonát 
képező nagyvendéglőt Gombás István 
ismert csornai főpincér átvette s azt 
ujan berendezve és ünnepélyes meg
nyitással e hó 2-án adja át a közfor
galomnak.

Szegeden a „Newyork“ kávéházat 
Aranyos Vilmostól, aki az üzletet az 
elmúlt ősszel rendezte be igen csino
san, Kaufmann és Fischer vették át.

Zimonyban a jó nevű „Fekete macska“ 
vendéglőt Karaszek volt ismert nevű 
szakember megvette. Az uj tulajdonos 
folyó hó 15-én veszi át az üzletet saját 
kezelésébe.

Sybert János szaktársunk a belvá
rosi „Szerb kávéháznak11 volt tulajdo
nosa Budán, a széna-téri Gizella kávé
házat e hó 1-én meg- és átvette, ame
lyet azonban renoválás miatt csak no
vember elsejével fog megnyittani.

Fürdöbérbeadás. A büdöspataki fürdő 
1906. május elsejétől kezdve bérbeadó. 
Az ajánlati’ tárgyalás 1905. október 
16-án lesz a nagyilondai körjegyzői 
hivatalban. Az évi haszonbér kikiáltási 
ára 2400 kn-.

H e ly  v á l to z á s o k .  — Budapesten. Szvetics 
Károly a belvárosi „Sas-kör" vendéglő fö- 
pincéri állását foglalta e!. A Lauko káveház- 
ban Kráhl István a regg. számadói állást 
töltötte be. Balázs József az Orleans kávéház 
föp. állását foglalta el Somorjay János a 
Raguzsán vendéglőben éthordói alkalmazást 
nyert. Petrovits Gyula az. Erzsébet szállo
dában éthordói állást nyert. Puska József, az 
Orient kávéháznak öt éven át volt kedvelt Józsi 
bácsija, az Andrássy-uti Lyon kávéház nappali 
föpincérí állását foglaltad. Ujváry József szak
társunk az Angol kávéház föpineéri állását 
tölti be.

Szépedén az Európa kávéházban Kuruc 
Endre s.-pincéri állást nyert. Schausz Jenő a 
szabadkai „Otthon" kávéházban fizetöp. állást 
foglalt. Klug Lajos Csatán a Klapholc szállo
dában fizetőpincéri állást nyert. — Salgótar
jánban a Vadász szálloda fizetöp. állását 
Bálint Ferenc foglalta el. Tromler Miklós a 
rozsnyúi Wcinberger szálloda föpineéri állását 
töltötte be Pápán a Gaá! sörödé föpineéri 
állását Kálmán István foglalta el. Szolnokon 
a Lloyd kávéház föpineéri állását Fischof Gyula 
foglalta cl. U. itt a Nemzeti szálloda kávéház 
föp. állását Riesz Henrik tölti be. Egerben a 
Kassinó szálloda sörcsarnoka föp. állását Bodó 
József tölti be. A Nemzeti szálloda éttermi 
föp. állását Werkmeister János és a kávéházi 
föp. állást Sohr Kornél intézik. S.-a. Ujhelyen 
a Skergula „Központi" (volt Breiner kávéház 
föpineéri állását. Továbbra is Pikkor Antal 
tölti be. U. i. a Vadászkürt étterem föpineéri 
állását Berger Kálmán intézi. Munkácson a 
Magyar király szálló föp. állását Mozzetig 
József szaktársunk tölti be A Csillag szálló
ban Sághy József az étlapirói állást tölti be. 
0 . itt a kávéházban Stdner Lipót nyerte ei a 
föp. állást. Érsekújvárt a vasúti vendéglőben 
Pléli János fizetőpincéri állást nyert. A’yilrán 
a Schiller kávéházban a r.-fizetöp. állást 
Gelbmann Mihály és Trencsénben a Vadász

kürt vendéglő föpineéri állását Cibulka Mihály 
töltik be. Pozsonyban a Palugyay szálloda 
éttermében Porster Adolf mint éthordó és u. 
ily minőségben a Magyar király szállodában 
Peimann József föpincér mellett Sebestyén 
József nyertek alkalmazást. Malackán a Pölc- 
mann szálloda föpineéri állást Kovács Sándor 
tölti be. Magyarúvárt a Fekete Sas szálloda 
föpineéri állását Stílekért Károly foglalta el A 
Preussberger kávéház és étteremben Thal- 
meyer Gyula föpincér mellett Pöldes József 
fizetöp. nyert alkalmazást. I'. itt a Máhninger 
vendéglő föp. áll. Mátrai iMatusz) István fog
lalta cl. Mosonban a Korona száll. föp. állást 
Síllnihcr Ferenc tölti be. Csornán a Korona 
szálloda föp. áll. Tóth László és Sopronbelcdcn 
a nagyvcndéglö föp. állását Szabó Sándor 
foglalták el. Pfancelter Károly, az újvidéki 
Mayer nagyszálló föp. állását foglalta el. 
Fáífy Gyula, a nagybccskereki Korona szál
loda föpineéri állását töltötte be. Szeged, 
iH. F. tudósi!.i Kálmánovits Lajos az „Európa" 
és Vas József a „Hova!" kávéházuk föpineéri 
állását foglalták el. Hasonló minőségben Van- 
nuv Ferenc a Kossuth kávéházba lépett be. 
Lovasbcrényi Árpád a szamosujvári Korona 
fogadó föpineéri állását foglalta el. Bocsák 
István az ungvári Korona kávéházban mint 
főpincér működik. Szatmáron az Európa 
káveház föp. állását Schvart: József és Dudás 
Gyula a Hungária kávéház íöp. állását fog
lalta el. Kalocsán. Habetier Ignác szakíár- 
sunk a kalocsai Helfer szálloda föp. állását 
foglalta el. Zimony (B. V. tudósításai Ven- 
ccl János, a ( irand szálló étterme föp. állását 
tölté be. l \  itt Berényi József szobaföpinccr. 
Balocsai Ferenc éthordói és Mutter Károly 
reggeli számadói állást nyertek.

HÉTRÖL-HÉTRE

Elmúlt a n^dr...
Elmúlt a nyár, hull a levél,
Mérvedé ész mesét regéi;
Regél elmúlt szép időről —
Szivünk boldog szerelmére! . . .

íFuddrdülrél vadvirágról,
Késén fekve csalogányról;
Ryári' csöndes éjjelekről.
Tüzes barna Iyányszemekrcl;

Szivünk titkos ábrándjáról 
Szép szerelmünk hajnaláról;
Csobogó kicsiny patakról.
Édes, forró csókjainkról . . .

S míg igy mesél ősz u nyárról.
Hervadó lomb hull a fáról;
Hullik a lomb, levél pereg. - 
S lassan az esc csepereg . . .

Matsaü János.

A ..Pattsz"
Sátoraljaujhelyben nemrég egy tár

sulatot alakított az ottani pincérí 
kar, amelynek a „Pincér-Asztal-Társa- 
ság és Takarék-Szövetkezet" diploma
tikus címet adta. A cim pedig azért 
diplomatikus, mert a Pattsznak csak a 
jótékonyság, vagyis minden karácsony
kor 12 gyermek felruházása volna cél
ja. Erre nézve a tagok a belépéskor 
egy-egy koronát tartoznak fizetni, 
amiért azonban a „Pattsz" havi gyű
lésén részt vehetnek, amikor esetleg 
az elnök, alelnök hasonlók választásá
nál jogot gyakorolhatnak, stb .. . A 
„Pattsz" különben, mint annak Szidiáiyi
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János jegyzője írja, a napokban lartott 
ily közgyűlést, amikor is elhatározta, 
hogy a jövő havi gyűlésen az alapító, 
de a városból már eltávozott elnöknek 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz és a 
lemondott alelnük helyébe, valamint a 
többi választ, tagok helyett is újakat 
választ s ezeknek, ha a városból el is 
távoznak, a gyűléseken való megjele
nést szigorú kötelességükké teszi . . . 
A „Pattsz“-nak különben eddig 700.50 
korona tőke és alapvagyona van.

El megyek én . . .
El megyek én írás vidékre,
S jövő életem (itt élem;
E falu már is tájéka
Nem a régi, mi 'o lt nékem . . .

Már hiába járom itt az 
Ismerős, kedves helyeket:
Nem találom sehol föl a 
Régi boldog életemet . . .

1905. október 10-én déli 12 óráig nyúj
tandók be. Bánatpénz -4C0 (négyszáz) 
korona. Feltételek alulirt üzletvezetőség 
forg. és keresk. osztályában és O-Dom- 
továr állomásfőnökénél valamint a ka
posvári forgalmi főnökségnél tudhatok 
meg. — Zágráb 1 £05. augusztus hó.

Az üzletvezetöség.
Fá'yézat. A m. kir. pécsi honvéd 

csapatkórház kezelő-bizottsága pályá
zatot hirdet a kórháznak 1906. január 
1-től számított egy évre való vendég- 
Iősszerü élelmezésére. A közelebbi fel
tételeket tartalmazó füzet a kórház 
gazdászatkezelö tiszti irodájában bete
kinthető és beszerezhető. — Az cgy- 
koronás bélyeggel ellátott ajánlatok az 
előirt minta szerint f. é. október 10-én
d. e. 10 óráig nyújtandók be a kórház 
kezelőbizottságához, hol a biztosítási 
tárgyalás ugyanekkor fog megtartatni.

pedig most szebb e kis falu,
Ara. gyönyört nekem mitse nyújt: 
Hogyha látom emlékimet —
Minden, minden eszembe jut . . .

Itt tanultam én egykoron 
Szeretni forrón, lángolón.
És mélységes szerelmemben,
Itt volt boldog egész valóm.

Itt öleltem én egykor a 
Falu legszebbik leányát,
S itt kötöttem koszorúba 
Lelkem sok szép dalvirágát.

Most. hogyha e dalkoszorut 
Szemlélve’ át-átolvasom —
Tört virág s reményiül olyan 
Keservesen megsiratom . ’. .

Tirdy Gátőr.

j e l e n e t ! Hej. öcsém! szállítsák már azt 
a félórája rendelt dolgot— szólott ekként egy 
„stamgaszi“-ja a győri „Rnyal“ étteremnek.'

-  Rögvest . . . rögvest kérem, csak elő
ször a mi vendégeinket, (t. i. a kongresszis- 
tákat látjuk e l ! — felelte büszkén a csöpp 
pikftlo . . .

PÁLYÁZATOK, BÉRLETEK
Pályázat vasúti vendéglőre. A Máv. 

Piski állomásán lévő vendéglő 1906. 
március 1-től számítandó 5 (öt) évre 
bérbeadatik. — A szabályszerűen bé
lyegzett és kellő bizonyítványokkal fel
szerelt ajánlatok „Ajánlat a 'Piski állo
más vendéglő bérlet érc“ címmel az aradi 
üzletvezetöség általános osztályához
1905. október hó 25-én délelőtt b ó r á 
jáig nyújtandók be. Bánatpénz 500 (öt
száz) korona. Feltételek aluiirt iizlet- 
vezetöség 1. oszt. tudhatok meg. — 
Arad, 1905. szeptember 23-án.

Az Üzletvezetöség.
Pályázat vasúti vendégére. A Máv.

O-Dombovár állomásán lévő vendéglő
1906. január 1-töl számítandó 4 (négy) 
évre bérbeadatik. — A szabályszerűen 
bélyegzett és kellő bizonyítványokkal 
felszerelt ajánlatok ..Ajánlat a zágrábi 
állomás vendéglő bérlétére" címmel a 
zágrábi üzletvezetöség titkárságához

Szerkesztői üzenetek.
K éz iratokat nem  uilnuk vissza. Névtelen levelekre

S—r. I. R-lak. 1. Ha a bor teljesen meg
tisztul. fejtse le üvegekbe s az üvegeket a 
szokásos módon fektesse le. 2. Egy kupicábii 
félig aprított és fölengedett viza hólyag eisg- 
séges 3. A mustot a behozatalkor ép úgy tar
tozik bejelenteni, mint a legtökéletesebben 
kifort ó-bort. -4. A helybeli, illetve a megyé
ben székelő pénzügyigazgatósághoz intézendő 
a kérvény.

R. 1 S reged I. A bpesti .1/. őrs:. P.-egye- 
siilet mint ilyen csak cimleg és ideig-óráig 
létezik, azután pedig, azaz hogy már is „Bpesti 
kúvéssegedek köre“-vc igyekszik átalakulni. 
2 . A . .Bpesti Pincér-eg’yiet“-nek a vidék 
bármely legtávolibb részéről is tagja lehet s 
a leendő ingyenes közvetítést s egyébb ott 
teljesíthető egyleti javakat szintén igénybe 
veheti. 3. Erre a címre; Bpesti Pincér-egylet 
elnöksége Bpest, VIII., Kerepesi-ut 9 b.’ — 
— Sz. í .  Szombathey. Azefajta köszönetnyil
vánításnak a közzétevése 15 koronába kerül. 
Mi azt hisszük, hogy ezt az áldozatot azok 
a derék álombani közreműködők is megér
demlik. A 4 lap egyébként újra lett küldve.
H. F. Szeged Azt a botrányos átiratot leg
helyesebb lesz a lomtárba helyezni, anélkül, 
hogy csak í zt csak tárgyalás alá is bocsáj- 
tanák és pedig abból a szempontból, mert itt 
nincs kivel tárgyalni és vitatkozni. Szives iidv ! 
—V. Kiál itágá-ró! (Erzsébet-körut), hogy mi a 
nézetünk ? Éppenséggel semmi . . . .  Amely 
dologban valamely érdekünknek célját nem 
látjuk, azt egyáltalában nem véleményezzük, 
s ennélfogva senki figyelmébe se ajánljuk!

Ha sima homlokodon ’. . . Majd nem jó a 
vers, de egészen — még se jó. Kérjük még 
egy kis ideig szeretetteljesen gvakorolni a 
Petőfi, Vörösmarty stb. jeleseink verses- 
bibliai forgatását. - B. E. Ungvár. A kelle- 
metes hír affele positiv forrásból jö t t . . .  saj
náljuk, hogy nem — positiv. A másik s máris 
eredményes működésért szivélves köszöntés 
és üdv! K. I. Temesvár. B. Gy. Szatmár. 
Szives köszönet és köszöntés a tudósításokért.

KiS HIRDETÉSEK.
E’tfrem és kávéház, melyhez kávéházi k. és 

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

Brockhaus féle lég-Eladó Lexikon,
uj állapotban (tokban) — a pótkötetekkel 
együtt — jutányos áron eladó. Fadnyáncu 
Kernéi, Kalocsa. 1 -5

M egy nagy vidéki városban (megyei 
székhely) egy jóforgalmu vendéglő 
2 étteremmel és szép nyári kert- 

helyiséggel. Vételár 35C0 frt. Sörgyár 201,0 
frttal járul az üzlethez. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

Átadó kaszinó vendéglő gyermektelen
szakembernek. Feltételek : 20 (busz) frt havi 
dij, biliárd, kártya és tekedijaktól 5, bortól 
2 százalék, édesített italok- (likőr, pálinka 
stb.) sör, kávé,,tea ásványvizek konyha stb. 
a vendéglősé. Átvételhez 550 forint szüksé- 
ges. Cim a kiadóban.

Etlapiró (élhoríó) urakrak jg g S t
mik e lism ert és fok időt s m unkát m egtakarít 
„H eikovits '--ftle

XXektO g r á p l i  l a p o k
s minden szinben Ivö ..téntá k“ . A nélkü lijüket len 
hektcgraphlap mimikái o ldalon tnhhsziir használható  
s  egy e redetirő l 100—120 m ásolat nyerhető  Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! K iuiosliatatlan ruhajslzb- 
festkek és Schapigráph-tekeresek m inden nagyságban

BCRKOVITS KÁROLY Sokszorosító-készü
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

S ip -u tc a lt. szám. Árjegyzék ingyen.

V e n d é g lő  á tvé te l.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo

mására adni, miszerint a jó hírnevű és régi 
borairól híressé vált W urgilcs Antal fé le  
wondég'őt IV . üerlócy-utca 2. [Városház- 
épület) átvettem. A város központjában fekvő 
vendéglőmben jó  magyaros konyhát fogok 
i'szelni s azzal valamint termelőktől beszerzett 
kitiinö boraimmal fogom bebizonyítani, hogy 
elődömnek méltó utódja vagyok, amire nézve 
kezességül szolgál a jó hirnév is, melynek 
mint kassai vendéglős évek során át örven
dettem.

Minden igyekezettel azon leszek, hogy a szé
kesfőváros igényeinek megfelelve a n. é. kö
zönség b. pártfogását mielőbb kiérdemeljem.

Kitűnő tisztelettel
Raguzsán Antal, vendéglős.

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

egyik jobbforgalmu és régi jónevü kávéházi 
üzlete, az „Európa“-kávéház örök áron eladó. 
Az üxlet meg- és átvétele felöl értekezhetni 
levélben vagy személyesen a tulajdonossal: 
Csernáth István Marosvásárhely, Deák Fe- 
renc-ut 37._________ 3—7

n ezüst éremmel kitiintetve

A K I
A K I
A K I

(Ideiglenes helyiség.

fürdőt, gyógyintézetet, fürdö-vendéglöt el
adni. bérelni vagy venni akar.

fürdőt épitt’ tni, berendezni avagy für
dői berendezéseket kádakat, gépeket, 
ruhaneműt stb. venni akar vagy fürdő- 
személyzetet keres 
kisebb s nagyobb összegű „ p e n z -  

avagy bárminemű in
formációt akar, annaicszivesen nyújt a

K özp onti fü rd ő -iro d a  Budapest, l í . ,  K a p á s-u tc a  1 2,
H A V A M A T T  nagy flözkádfürdS nyári 
U u  l n l l v  i  1 mulatóval 17000 írtért 6500 
frt lefizetéssel azonnal eladó, mely 3000frtot 
h°z tisztán. Azonkívül több nagyobb és kisebb 
fürdí^jladiWaj»^bért)eadó.

ajor
—  : G Y Ő R , S zé ch e n yi-tó r.

A győri vendéglősek és kávésok bevásárlási forrása.
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HELYESZKÖZLO
Somielyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és 

rincér urak figyelmébe a »Fogadó« U. lyftszUí'.zlr.jétají'iii I- 
;u;-. a7. ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése díjtalan.

S z á l lo d a i  k ö n y v e lé s  és minden iro
dai teendőkben teljes jártassággal biró egyén, 
aki a magyar, román, szerb és német nyel
vet ugv szóban m in t Írásban tökéletesen 
bírja, megfelelő állást óhajt elnyerni. Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivata l nyújt.

Állást keresők tartózkodási helyük pontos óimét ciö. 
jegvzé* végett kéretnek beküldeni. A »F<‘gaJ6« utján 
csakis ismerős szakegyének helyeszkcizültctnek.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA
Az ezen rovatban  közölt h irdetések  (eladások kizá
rólag Innunk k iadóh ivatalában  vannak  összeköt in
tésben s  azokró l lö lv ilágositást c sak is a  komoly 

iizletvevS feleknek  nyú jtunk .
S z á l lo d a  e la d á s  . . Dunántúli Me

gyei székhely első régi jó  hirü és nagyfor- 
galmu szállodája, mely 1 étterem, 1 polgári 
étterem, I0  komplet berendezésű szoba, nagy
terem mellékhelyiségekkel m ely helyiséget m  
urí kaszinó 1200 korona évi bérért bírja) to 
vábbá udvari helyiségek, istállók, kocsiszín, 
amerikai jégpince stb. más válla la t m iatt 
eladó. Évi bér 4 (négy) ezer korona. Érte
kezhető az üzlet tulajdonosával.
Kát II7lű t  Miliőn nyári és külön lé li vendéglő < 
M ii Ú t iu l kim utatható 400 hektó sör, 20.1 
hektó bor, 40 hektó pálinka fogyasztással — 
eladó. Vételár GOOO frt, bér (mind a két üzlet
től az illetékkel együtt' 100J frt. A vétel
árnak vételkor fele fizetendő le. Cim a k i- 
adóhivatalban.

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

Főpincér 2i 00—4000 koronáig helyben vagy 
vidéken megfelelő állást óhajt elnyerni. Cim 
a >Fogadó«-nál. /. A.

Kávéház tuldunai jóforgalmu városban, a 
város központján, a mai modern igényeknek 
megfelelő szép berendezéssel és existenciát 
biztosiió szép jövedelemmel — más üzlet 
m iatt átadó. Vételár 3000 frt.

A fővároshoz közel eső nagyforgalmu szék
város központján egy jóforgalmu kávéház, 
átlagos 40 fr t  napi bevétellel, eladó. Évi bér 
lOOu frt 'melyből 250 fr t visszatérül), vételár 
5500 frt.

A'landó jóimnetü kisebb kávéház, megyei 
megyei székvárosban a hozzátartozó meg
felelő lakás 95) fr t  évi bér mellett ju tányo
sán átadó. Vételár 30ü0 frt.

Fővároshoz köreíesü 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 t t )  lévő saroképü
letben berendezett és munkásoktól,látogatott 
régi vendéglő-üzlet átadó. — Átvételhez 
1'iüO fr t (3000 korona' szükségeltetik. — 
Cim a kiadóhivatalban.

Kávéház, mely átlagos 55 forint napiforgal
mat eszközöl s bérletszerzödése 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.dó egy kávéházi kassza, egy cukoráll
vány és egy b iliárd 130 frt. Sz. B.

Kávéházi és vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaezüst árut vesz s elad
B ra u n , B u d a p e s t ,  S ip -u tc a  x4-

Sajt oagyker$Sk$ J$S.
TELE FON 765.

! JUNG PÉTER.,
sajt, vaj a

! é s  c s e m e g e -á ru  n a g y -  *
5 o-: K e re s k e d é s  *
■ Főüzlet: B U D A P E S T .  Fióküzlet: 5

' IV,. Yámhaz-korut12, VII,. Garay-ler 5. sz. £
| Mindenféle bel- és külfö ldi sajtok, hal- 5 
; és h jsnemüek. Hal-. Fus . Szárnyas , Fő- J 
i^zelék Turista- és vadász sib. Coniervek
i  Mustár, halikra, déligyümölcs és m in-S  
!,dennemü csemegék, tea. iikörök. ?
| Magyar és francia pezsgöborok és m in- § 

denfajta ásványvizek a legszolidabb r  
árak mellett kaphatók.

Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy sürgönyrendcletére mindenkor a legmegfelelőbb 

Cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak.

á r > S í

KÜLÖNLEGESSÉGEK : 
U R lD I U f lT ,  F E H É R H E í n Ü ,  
U T A Z Á S I  és S P O R T C IK K E K .  

BUDAPEST,
IV., KORONAHERCEG UTCA 11

o S á i/ e y  Q J á z ó . áó Q ^ ó a
/ “ ■tyyr,i

'au&man óec.
Budapest. 'Promontor.

flagy fjewes és, cseicegeiizlet
„Badar.-t ontj.n-

V'.l!., Főherceg Sánd; r-utca 25. szám.
ü z le ti ig ényeinek  in rg fd iT u  H entes > s C sem ege
ü z le t K.r h , ,Budapesti" lin z i, kassai 
P rá g a i sódar. friss kolbászok, koibász- 
káh (tormás virsli), paprikás és kolozs
vári szalona, (háj) friss lőpörlyü. ' 
k ívül ..No jriM ös.^M  k a v iá r ,  o s ts e e h e r ln y , s z a rd i 
n ia k , g y iirü /ü l l  h a t  rinjíl k ' ■ x I  : i t i ( 
im p c r iá l , ro k fo r ti síi., c sem ege  cikkek é -a s v á

£nan>ii)Ka Gyula

ju j

S Z Á L L O D A
t j j  Budapest, IV., Egyetem-utca 5. szám qj

Kellemes családi tartózkodási hely a  legolcsóbb 
elsőrangú családi ház a bel/áresban.

ii-l'i-n. \  :!I.v;~i- ko.íl-k.A'A íiin-.J • .n.y
Telefon ess Villanyvilágítás esi Fürdők
Szobaárak:
T E L JE S  E L L Á T Á S  < koro i
Jfuzaiaosb idei-,

eljebb.
___ „ . engtdm.
A káveház és ettermek * *-«í' -•Itebi'ck a f■ • vá-

- st nd sséf!
MA TÉR JÓZSEF tulajdonos.

etö firc  |  
JőosK : S 

2 .50  K
1 á s s ;  » F 0 G flD Ó <  f r í ;  - I
§ B udapest. V ili., K ercp e s i-a t 13. szó in . ^

jiiiáLÚZiáiujzJajái

Eladó szálloda.
E t z ( e r n ; o n ib a n  a város főterén egy 

35 év óta fenálló és jó  hírnévnek örvendő 
szálloda, melynek 7 vendégszobáján kívü l 
étterme, kávéháza és táncterme van, a ház 
teljes berendezéssel együtt a tulajdonos 
nyugalomba vonulása m ia tt c i« d » .
A vételár 18 ezer forint, de az át-, illetve 
megvételnél ezen összeg harmadrésze is 
elégséges. Kedvező fizetési feltételek. 
Cim a kiadóhivatalban.

A SOPRON I
P O L G Á R I  K O R
kávéházi és vendéglői jogának gyakor
lására ajánlkozó alkalmas szakember 
szerződtetik. Ajánlatok s z e p te m b e r  
2 0 - ig  a Soproni Polgári Kör titkárához 

intézendők.

Alapitiatott
1878. D O L L E R  D . oozmoso-

intézel

^Budapest, Vll., Kazincy-utca 56

Eladó phonsgrapü,
részére igen alkalmas Phonograph-Automata 
— nagy díszes üvegszekrénnyel 160 írtért 
eladó. Eredeti ára 50ü frt volt. — Wihaakel 
Vencel Szeged, Könyök-utca 3. 2—3

-;i- .i le go lcsóbb  á rsz a b á ly o k  
le g g o n d o sab b  k e z e le ' i i! 'i

Az in téze l e g y  le v e le ző lap p a l v a ló  < é le 
s í té s r e  a  fe h é rn e m ű i e lh o z a tja  ex a  le g 
n agyobb  p o n to ssá g g a l h u ta  s z á ll ít 'ó l ja .

DDLLER D,



12. oldal. FOGADÓ 19. szám.

FÜRDŐK, NYARALÓK f
Kerkuiesfiirdö. Ottó Mihály nagyvendéglöje.

Télen-nyáron át nyitva.
Siofok 'Telep.i A Balaton legszebb részén. 

Szállodák, étterem és kávéház. Fürdöbérlö 
Várady Gyula

Szentiá uló-fűrdő. Nagyvárad mellett) fürdő- 
bérlő és vendéglős Kernúts János. 

Trencsén-Teplic fürdő Ehn József „Teplic“- 
szálloda vendéglője.

Gyógyház vendéglő és kávéház (Curszalon) 
lElin János.)

G e rb e r 5 - nyüternye
B u d a p e s t ,  V II .,  K ir á  y .u tezr. 11.
fi i'Fogadőx közönségénél; kedvezményes árak.

! Pincérek f i g y e l m é b e n ^ . !
"T ó  c E l0  (apró- és ezüstpénz számár?.) van szükségük, amelynek g-
-s K i n e e r i d S K Q  feneke nincs többe külön beilVsztve, hanem a felsőrész az e- 
s  aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett - szerezhetik be 
■“ Á r a k  3 . 5 0 - 1 ö l 5  í r t i g  ^ 8  £
•u _ _  .  r  «  !  • j   keztyit- és sérvkotögy árosnál J
w J v l o m a r  V i l m o s  B u d a p e s t ,  iV . .  K á r c ly - k ö r u t  2 8  (Közp. városház). §

fiummi- és halhóryag-különlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. Nagy raktár a § 
** legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkölök. szuszpenzóriumok és a lég- *• 

különfélébb betegápolási czikkekben.

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

módszer szerint Arak jutányosak.

T e m e s v á r i H ír la p .
-Politikai napilap-. D élvidéknek egyetlen 
legjobbszellemben szerkesztőt' napé' —:.. 
S ze rk esztő ség  é s  k ia d ó h iv a ta l Ti

K

ártya-tisztitás!
W e i s z  Á b r á i t  á m

v egyészeti k ártyatisztitó

Budapest. Vili.. Berzsenyi-utca 4 . szán.

Központi vásárcsarnoki szálloda.
A vendéglői- és kávéházi üzletbeliek 

találkozó fogadója.

Bpest. IV.. Zöldfa-utca 37 és Só-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.

Uanuar PaÍ7C Szerkesztőság és ki- 
mujjjul rúlZo adáhlvatai: Zalaeger-Ü«|J| újság " S í  £■

kiadJh. Széchenyi-'ér 2. Vas-e{ Zrh- 
’ ármegya egyetlen k>resz!éay kalh. 
irányú és hgoívascttabb -politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek.

NFP lílíl P<,li,ikai heti aP. Szerkesztő- éS E sz tik  : Borbély György‘tanár é:
• -  i s  ,ap»s- Lényes I r o f  fendeltetik La)OS Z*I* « * ’*, , *B''

Elöíize- 
-■ negyedévre 
lapiulajdunos

azeg.
A M-gyar Paizs erős szókimondó, 

független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, magyar szel- .

lemet terjeszt minden térén. Évi ára „Otthon -kavenaz. 
' kor. (Legolcsóbb lap.) szer-

i-  t  d ó  különféle — 
Hermann-féle — kinaezüst 
piccolo, kávé- és teacsésze 
:eás, kávés és teáskanna : 

billárd-lapdák és dákók. 
K a s s  G u s z t á v ,  P é c s ,

U h

h
3 - 6

u Ség és kiadóhivatal tapos 
var Zerge-utói 7. Somojyvármegye és 
a szoms edos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési nij. Egy évre 8, félévre 4 
és negyedévre 2 k.

(IRAM íáíYÁM
U kr.;n̂ T'ad1-m*r’F 1n’|*g>a,"!
C 3 | *  •FoP*<*”' előfizetőinek egy
Kiad ,!,. : BudapestJX^ÜUfrutVi,

M a gya r A Icgtütesebb szókimondó 
■ i i ’ n ' j  magvar éle Up. melynek po-
Herko F t t r j S í i a F g u g g s R
>■* negyedévre 3 k*-r‘. Szerkeszt''.ség és
kiadóhivatal: Budapest, vll'., József-körut +9.

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

Dr. Pető Béla.

ú t m u t a t óSopron. '-ROSZNER i 
..Étterme és sörcsarnoka' 
I annonia szállodában. 

FRÖIIUCH-KÁVÉH 

rrbhuch Oszkár.2 
KAI..MER MÁTYÁS

l'ÁL SAMU H..dic-féle 
lője. Szentgyörgyi-u!< 

KRANTZ LA JuS ve

KKIIKRLo SZÁLLODA. Vár- 

HOI'ICS FERENC kr.téb.za

KISS ANTAL ..O tthon - k ,

Troncsén. C S K R M
ÁGOST'.' N -Erzsébet- sz 
1 ódája. É tte rem , sörödé 1

ZOLTy

Tolna. — AD LEI, GYÖRGY

FE 'IEIi LO SZÁLLODA (tulaja.

D1ENES KÁLMÁN' ,,Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szabik. 
Évmi. vett ti zta borok.Törökbálint. SZABÓ KE 

hTN' y :nd.-g |.,.'ijjja . Ven- 
dégl'-i, k.Wéhl*. 0 ; íó ssob.k

Tab. GRÓZLY A.\

W EISZ SÁNDOR kávéháza. 
F n ttn k i-u lrá . Üzletbeliek 
találkozója.

SCHEiNBERGER Károly „Va
dászkürt.. vendéglője és kávé- 
háza. Üzletbeliek találkozója. 

LAKLEIT! MIKLÓS -F eh -r 
"kór* szálló  iá ja és vendé-*-
lője

V á c .  Curia szálloda. (Khman 

K IR T Z  TÓBIÁS (II

Vasvár. BALOGH JÓ ZSEF 
Z öldfa  szálloda, étterem,"ká 
véház, sörödé.

HORVÁTH ISTVÁN vendéglője 
a  „YasuU-huz, térni, hegyi

..ja .T Ó T H  ANTAL vasúti 
vendéglője. A közönség kirán 
dulőja.Zalaegerszeg. DOMON
KOS IGN Á C..K orona" szál
lodája. ELö fogadó.

KUMMER ANTAL kávéháza és 
cukrászdája.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma-

Zspmbolya. SCHWAlíTZ 
JÁNOS „K orona"  fogadója, 
á llom ás közelében. Olcsó

Ungvár. K .rI - — h 1 -: ■ •I. ) Km

•háza. Üz

EURÓPA SZÁLLODA .
HÁZ ( ru l. Himmer . 

PLACSINTÁR RKZS 
gadó- vendéglője.

■KRKNC 

5 KÁVÉ-

Tu-óczsronlmárlon.
ROSSLER JÓZSEF „D .ír

Tecsö. FEJES FERENC K .ró
na szállodája. Magyar konyha. Tiszaullak. l! 0  C II I. I T Z 

JÓ ZSEF-K or. me--sz.il lodája. Tornaaija. KEREKES |ST- 
kon* ba"dé?lÖJe' _ Magyar TSrnkbecae. FRANK RF-

rö.le. káv 
NAGY LAJ 

köf- n*1’ V 
GLÜCK JÓZSEF »Abbázia« ká- 

'  ............: találkozója.

■cheiiyi-Iig

fél

Veszprém KUBAY 1 
kávéhiza, a fő-utcán. 

HERCEG KÁLMÁN , 
sörcsarnoka. Vorsoc. BAROSt
LÓD A

Téhází 
SZABÓ r

Üzleti 
V L ,,K öz|

. Kávé
Hugó

I'UCIIS MANÓ „Erzsébet- szál
lodai éltermo és kávéházit. 
UzLtbeliek találkozó helye Újvidék FÜ R ST J. E rzsébet
Királyné .rá llodájn . É*fP.

Iái kozó; a.
FRAN2EM DÖMÖTÖR ,Nap- 

szállodáján. Olcsó szobák. 
MATKOVICS KÁROLY Co .

mau-sörház vendéglője. Vajdahunymd. KELLER

KOI.T.ING KRISTÓF szállo
dája, étterem  és kávéház. Zalaszentiván. EKAMP 
JÓ Z SE F (és fiai) Déli vasút 
vendéglője az állomásnál.

Zenta. D A L A  KÁROLY 
. Eujpty-száUodija. Étterem

5UKS JÁNOS vasúti vendéglője

VÖRÖS FLÓRIÁN

MÁRTON oKi
— __ ___________1 ..... ......  főtér. Étterem,

Elet Lipót könyvnyomdája, Budapest, VII, Kerlísz-nica 20.

diód j




