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

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

G koronába kerül.

BUDAPEST.

Fogadók

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
K ish id-u tca. (lg. Burger. K. 

PANNÓNIA SZÁLLODA (tnl. 
(lliick F rigyes K erepesi-u t 3. 

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

ERZSÉBET SZÁLLODA (tnl. 
M ayer J ó z s e f ,  IV., belváros, 
Egyetem -n. 5.

ORIENT SZÁLLODA/tulaj.I.. 
Molnár Sándor, N .|i szín ház
zal szemben.

APPL JÁNOS D ebecen-foga- 
dója VII., K ereptsi-ut 88. 

KELLAR JÁNOS »Két korona-, 
szállodája, é ttéréin, kávé ha z. 
IX .. Soroksári-utca 14.

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője.
Iiökk Sz ilá rd -u tca  I". sz. 

BAVER JÁNOS vendéglője,
VII. kér.. A rena-u t ti. szám. 

BLASCHKA ISTVÁN nagyven- 
déglüj* V I , Kl.'ily-u’Cá 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
11., Tő ok-utca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VII..
K l*n/ál-ut. a 2.

ROUGUZSÁN ANTAL vendég
lője IV., G erjóci-utca 2. 

CADA ANTAL vendéglője VII 
Szovetség-utea 21,

CSÖBÖR ANTAL ..Újvilág..ven
déglője, IV., Ujviiág-u. 23—26. 

CSI'TY  GYULA vendéglője, 
V , Váci-ut 34.

UH LA DE K JÓZSEF Alföld ven
dégfogadója és vendéglője. 
V JI„ Csőmöri-ct 8.

DOMSrrZ JÓ ZSEF vendég
lője, VII., Arena-Ut 51. 

KBERHARDT GÁBO R vendég.
lője, V III., G ólya-n tca  :ts. 

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

ERNST MÁTÉ -Ragi-vendéglője"
V. Szabadság-ter 29.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője, 
bor- és sörcsarnoka, tV M L, 
Hilői-ut 4.

FÖLDI ANTAL -Uj kispipa".
IV. U jvilág-u. 14. Belvárosi 
p in cén  k a r  vendéglője. 

FRANKI, SÁNDOR Fehér
vár l-n t ö l.

FÁBIÁN ELEK »Vörösdisznő«- 
vendéglöjc, I., Bomomisza-nt 
32 (Kulyák-féle villa).

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

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

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
V árnsház-n t.a  10. Somogv- 
Z alai k a rtá rsak  vendéglője. 

GREGORITS SIMON vendég- 
löje V I , Palóc-utca 1. 

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

MÁBKTLER LAJOS -Magyar 
t 's  i da* vendéglője Vili., Mag- 
d lna-utca íoi Agulár-féle ház 

HAIÓS KÁROLY vendéglője.
1., Bőszörmcayi-u: 21. csend- 
öriak tanya

HAJDÚ SÁNDOR “Bableves- 
t'sárda« nagyvendéglője, VII., 
Miksa-utca 8.

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

HALASTIK JÓZSEF vendég
lője, V,, Aradi és Csengeri- 
u trza  sarkán.

HANKl'S IMRÉNK kávé- és 
étterme V ili., Baross-utea 
és Szentkirályi-utca 45. 

H ECK ER LAJOS vendéglője.
VJI.. K irály-u tca  öl.

HUFNAGEL HENRIK <Hor- 
váth-téle) vendéglője, V III., 
Vas-ntca 1 .

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

JANURA KÁROLY vendéglője 
Podm anicky- és G yár-utca 
sarkún. Fővárosi p icoérkar 
találkozója.

KARIKÁS volt.Muhr) vendéglő 
íü. v. Roháts János) 

KÁROLYI GYULA -Saskőr“ 
vendéglője. IV.. Innyi-u. 17. 

KELLÓ VILMOS Singhoffer-féle 
hulászcsárja  vendéglője, I., 
M ohai-ut' 8.

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

KÓNYA SÁNDOR .R ózsa bo
k o r ' vendéglője. Nagymező- 
u tc a . Ü zletbeliek vendéglője 

KLIVÉNYI FERENC, éttermei
VI. , Ar.drássy-ut.

KOLLMANN LAJOS vendéglője,
II , Ma-git körút 8.

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

KUBÁN EK VINCE „Budai v i
gadó- é tterm ei. II ., Fö-u.

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

LEIK A M GYÖRGY vendég
lője, I. .Mag-utca 1. 

LADÁNYI (LITTMAN JÓ 
Z SE F é tterm e i, VI , Lipót-

I.ADÁNYI OTTÓ “Vázsunyi 
keit« vendéglője, VL, Her-

LUKÁOS JÁNOS vendéglője
I., Fehérvári-nt 14. 

MARKOVIT:? DOMONKOS 
vendéglője, I . ,  Döbreiitcy-tér 
5. A p inc iri-ka r találkozója. 

MIHÁLYÉ! SÁNDOR NÉ ven- 
dégliije, V II.. A réna-u t 8. 

M1RTH ANDRÁS vendéglője. 
D ohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, m agyaros konyha. 

MIHÁLFI SÁNDOR Váci-kőr
ú t  Kj/a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
VII . Csöm öri-ut *7.

NAGY GÉZA nagy »Pilseni« 
sörcsarnoka, VII., Arera-utö8. 

ÁTKA ANTAL IV. kerüle t, 
(Belváros; Váci-utca, sa já t 
ház. Régi pinc-éri gárda  ven
déglője.

PODOLETZ FERENC vendég
lő je  V ili.. Szcrdahel.vi-u. 2. 

PUTZER M. nagyvendéglője, 
VII., Arena-ut 80.

PRIMESZ JÓZSEF vendéglője 
a»Koronaőr«-höz. I I . ,  Palota
túr 2.

RVZICSKA JÓ ZSEF vendég
lője, Szövetség-u. 24. VII. 
kér. polgárok  találkozó
helye.
Komlókért vendéglője, V., 
D orcttva-nti-a

KELL MIKLÓS vendéglője, 
l 'j-u tcu  és HajAs-ntcá sa r
kán. A VI. kér. ü z le ti kar
társak  látogatják .

SC1I0DITS ALAJOS (Országos 
Tisztviselők E gyesülete kör
ös nyilvános éttermei) Vili , 
Eszterhazy-utca 4. 

SCHUSTER ERNŐ N yugati pá
lyaudvari vasú ti vendéglője. 

SCHRETTNER MARTON ven
déglője VII . Iz a b e lla - té r  2. 

SZÜTS ÉS UAÍ.IKA étterm ei. 
D eák-tér 2. A M OPE tag
ja in ak  találkozóhelye.

SCHRATZ HUGÓ Leheti-féle 
vendéglője V III., Kerepesi-ut

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

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

STÖLZL NÁNDOR vendéglöjo
I., Disz-té - I

TASSY LAJOS vendéglője VI. 
C sengerj-n tcn  29 (Király- 
u tea  sarkán)-

TOMIK JÁNOS VII., Doháuy- 
u ten  38. Ü zletiek központi 
vendéglője.

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

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

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungária- 
u t 25*. sz.

WEKER ÉS GROSZ .H árom  
holló '- vendéglője, VI.. An- 
drássy-ut 24.

W URGI.ITS VILMOS vendég
lője K erepesi-ut és Agg- 
te lek i-u . sarkán.

WURGLITS ANTAL vend glöje, 
V ili ., Kerepe-l-ut és Gyöngy- 
tyuk-utc* sarkán

Kávéházak.
ALMÁSSY KÁROLY „Kisl'a- 

Ludy-kavéháza". T eréz-körut 
és Szondy-u tca  sa rkán .

BALATON KÁVÉHÁZ (Tiha
nyi József t .)  K erepesi-ut és 
S zentk iráiy i-u tca  sarkán .

BOULEVARD K.ÁVÉHÁZ ,t. 
G oldbam m er A ..■ Váei-k.24.

B1BER JÓ Z SE F kávéhaza, IV.

CITY-KÁVÉHÁZ Schreiber I lugó 
Szabadság-tér.

E L IT E  KÁVÉILÁZ ít. Pollák 
Sm dor, K erepesi-ut és Ka- 
ziney-u tca  sarkán .

ERZSÉBET-HII) KÁVÉHAZ 
iRapszk.v Zsigm oud) I. kér. 
O öbrentci-tór.

FARAGÓ KÁVÉHÁZ (tu la jd . 
Faragó Nagy Sándor, VII., 
K erepcsi-ut 55.

FELLEGI EDE „Elevátor-ká- 
véház", Ferenc -kö ru t.

GRUBER .JÓZSEF “K örú ti ká
véháza. V II., Erzsébet-kör. 6.

HAZÁM KÁVÉILÁZ (túl. Vá
m os Dezső, V ili.. József- 
k ö rú t 4.

HOCH LAJOS nagy kávéháza 
V ili., X épszinhaz-utca zü. 
Üzletbe lick találkozók évéi iázu

KATONA GYUL A „KLUB- ká
véháza, V., L ipó t-körn t, a  
Vígszínház m elle tt.

KIRÁLY-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márkus V II., Erzsébat-körut 
és Király-utca sarok.

KLEIN TESTVÉREK »Adria«- 
szálló nagykávéháza. Vili.,

K L Ó U L D  KÁVÉHÁZ tulajd. 
K atona  G ) Belváros, Váei-u.

LÁBESZ FRIGYES kávéháza.
I V .  Hajó- cs Sütő-Utcák 
sarkán . A pincéri k a r  ta lá l
kozó helye.

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

LYON K.ÁVÉHÁZ (t. Knappé 
Jáuos és T ársai VI., András- 
sy-u t 27.

MOLNÁR K.ÁVÉHÁZ IV . kér., 
K oronaherceg-utca, (Haris
bazár.; Ü zletbeliek  ta lál k.

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

NEW -YORK KÁVÉHÁZ E r
zsébet- körú t (H arsány! te s t
vérek).

NE1VELT SAMU „Sándortéri 
kávéházn". V ili., Rőkk Szi
lárd-utca 21.

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

ORLEÁNS KÁVÉHAZ (túl. 
Kohn Sándomc) Üzletbeliek 
találkozóhelye.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonri Józset), V., Nádor
é ira  33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem Pelzmann Ferenc.

PETŐFI KÁVÉILÁZ (ii. vezető 
Szalav K árolyi VII., Krzsó- 
bet-kőrut és D ob-u tca  saroki 
házban. Üzletit, találkozója.

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

SPLENDID KÁVÉHÁZ tulajd. 
Tyroler Józstfnó és Seeman 
Karolin), IV.. K iroly-körut.

SUGÁR SÁNDOR és Társa 
“Szabárfa-kávéháza« VII., 
Dohány-és N yár-utca sarkán. 
Pincérek ta lálkozóhelye.

SYBERT JÁNOS Gizella-kávé- 
háza, II .. Széna  té r . Üzleti 
ka rta rsak  ta lálkozó  lielye.

UI.ITS LŐRINC .Á rp á d -k áv é - 
ház, E rzsébet-kö ru t és I>o- 
h á n y -u tc a  sarkán.

W EISZ ÁGOSTON „Kaszinó, 
kávéliáza, I I . kér. M argit- 
körut.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendég öje) V U L, 
Józscf-kőru t lü.

V I D É K .

Alsójára, Tóniit-Aranyosm ) 
TÓTH KÁROLY szállodája.Alsólendva. NKl’BAUER 
ANDRÁS „Korona- szálio-

FERENTZY JÓZSEF vendég
lője. (volt Poppel vendéglő.)

UEVEREXTSICS 1STV. ven
déglője. közel a  vasúthoz

LENARICS VIKTOR [Tüske- 
féle) vendéglője. Magyaros 
konyha.

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

KRAJCSIOS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a »Zöldfá«-hoz. 
■Saját szürotü borok.A.-leadva - Hosszulalu. 
SABJÁX VENDEL kiránduló 
vendéglője.Arad. BRAUN ÉS SCHUH 
sörcsaruoka és é tterm e i, a 
városházzal szem ben.

HUNGÁRIA KÁ V É  HÁ Z (W itt- 
mann Károly tn la jd .) a  város 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA t. Páska 
Ignác). É tte rem , sörcsarnok

SPITZER MIHÁLY Erdélyi- 
féle) kávéliáza. A pincér uruk 
o tthonias találkozó helye.

FIUME K Á V ÉH Á ZjW einbor- 
g e r Sándor ti. v.i.Ü zletbeliek 
ta lálkozója .

SZUSZ MÓR „Japán" kávéháza. 
Sz. a  Városháza.

TÓTH ENDRE kőbányai sör- 
csarnoka és éttermei : Sza
badságtér.

ABBAZrA-KÁVÉHÁZ (rul. Ko- 
váts Artúr) Szabadság-térAboi. PERTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.Alsó-Kubín. BII1ELLER 
JAKAB »\'emzeti« szállodája, 
étterem és kávéház.Alvinc. IIAKRÓ FERENC 
vasúti vendéglője. Szállodai 
szobák.

Baja. HORVÁTH SÁNDOR 
„Bárány' szállodája. Magya
rok konyha.Borosjonö. KOCSY ANTAL 
„Központi" szallodajtt. Battonya. LlZANEC JÁNOS 
„Nemzeti szállodája-, Balassagyarmat. TÓTH 
ISTVÁN szállodája. Á llam i 
szöllötelepi borok. 

PlIUNGER KÁROKY »Zri.i;.U 
vendéglője. Nyári é tterm ek. Barcs (telep). HOFFMAN 
É S  KRÁUSZ .G nrn i. sz á l
lo d á ja  az á llom ás m e lle tt. 

DOBAY SÁNDOR ..Központi' 
vendéglője, m agyar konyha, 
olcsó szobák.Beregszász, özv. P0SCH 
Nándorné Úri kaszinói ny il
vános étterm ei. — Magyar 
konyha. Term. v e tt borok.

BRENNEK Márton Osbudav.-U 
kávéháza. Ürletbeliek ta lá l
kozója.Beszterce. MO L DO V A X
DÁ NIEL .E u ró p a- kávéhá
z a . Üzletiek találkozója 

LULAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a  közönség kirándulója,Besztercebánya. SOOR 
Mór „H ungária" kávéháza. Békés. KF.TTER FERENC 
„Városi" szállodája. Érte rém, 
sörcsarnok.B.-Csaba. BARTOS JÁNOS 
N ádor szállodája. É tte re t-' . 
kávéliáz, sörödé.

ENDERSZ KÁROLY vasú ti 
vendéglője, a  városi közön
ség k iránduló ja.

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

KOZMA MÁRTON Feliér bá
rá n y  szálló  és vendéglője. 

EREIBERCER MÁRTON .K o
rona" kávéháza. É letbéliek  
ta lá lk . he lye.

BORS SIMON -V asú ti-  szál
lodája. O. szobák. Csongrá I- 
vidéfci borok.

“BAROSS* vendéglő és kávé- 
ház (iizletv. Turanyi János . B.-Gyula. OSZl'SZK Y  J \ -  
NOS vendéglője (ós nyári 
kiránduió ju j a vasútnál. Bánréve. SZABD GYŰZŰ 
Vasúti vendéglője. Bács-Tapa'ya. CSER- 
NYUS LIHAI.Y “Nemzet « 
szállód íja

HORVÁTH JÓZSEF szülődé,a.
Éderem, sörcsarnok. Brassó. GOTTSMANN EDE 
-Vigadó- kávéliáza. l 'z le t-  
beliek találkozója . 

ROTHENBÁCHER JÓZS -Vi 
gadó- é tterem  és sörcsar-

CHUBODA VINCE (volt Drex- 
le rj kávéliáza. F ő tér.

KUN MENYHÉRT -M etropoh 
szálló, é tterem  és kávéháza. 

H1NDAK FERENC „Korona 
szállodája. Olcsó szobák. 

DAKÖ BÁLINT vendéglője ti 
„Cenk"-hez.Bottlár. B E R G E R  VILMOS 
„V asú ti"  szálló Iája, literen! 
kávéház.Csáktornya. FRÍ EDI, JÓ 
ZSEF Z rínyi-szálloda, Ven
déglő, kávéliáz.Csongrád. GODA ISTVÁN 
-M agyar k irály- szállodája. 

KASZANITZKY ISTVÁN nagy 
„Polgári” vendéglője. Cegléd. BÁRÁNY LAJOS.
Úri kaszinó vendéglője. 

OROSZVÁRA' LÁSZLÓ Nem
zeti szállodája. É tte re m , 
sörcsarnok .Csíkszereda. MUTTER 
FOGADÓ lüzletv. Bsnkü Z-.; 

LACHF.K GYULA »Otthon« k i- 
véhiza. Üzletiek találkozó;» Csákóvá. S1MONCSITS JÁ
NOS szállodája



Budapest, 1905. november 1. 21. szám.

ORSZÁGOS
VENDÉGLŐS SZAKKÖZLONY

Vili, évfolyam____________

FOGADÓ ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

VOLT SZEGEDI „Ú JK O R "
A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASAGI EROEKEK SZAKKÓZLÖUYE

Előfizetés: E g v  é v r e  12  k o r . F é lé v re  6  k o r .  Szerkesztő és laptulajdonos Szerkesztőség és kiadóhivatal:
N e g y e d é v re  3 ^ k o r ._________ ______  FLÓR GYŐZŐ. B u d a p e s t, V I I . ,  K e re p c s i-u t  13 . sz

Közjavunk
Irta: Egy vendéglős.

I. Közlemény.

Fogadó lapunk „Apró dolgok11 cinül 
múltkori vezérközleményében egy erdélyi 
vendéglős szaktársam sörös-buját ol
vastam, kellően megindokolva és azzal 
a keserű kifakadással, hogy a mi águnk
hoz nem tartozók: had’ hízzanak és 
boldoguljanak! . . .

Én meg azt leszek bátor fölvetni, 
hogy: — miért hizlaljuk és boldogít
suk mi ezeket az élősködőket. Miért 
etessük és gyarapitsuk mi azokat a har
madikokat, akiknek mi hozzánk és szak
iparunkhoz abszolúte semmi köze sincs. 
Vagy tartozunk mi annak a sör- és 
borügynök és mindenféle közvetítőnek 
odaajándékozni jövedelmünknek egy 
részét, s csak épen azért — hogy . . . 
Mert hogy a mi gyárosaink, egy vagy 
másik nagy iparosunk — (esetleg egyik
másik szaktársunk kényelme) úgy kí
vánja . . .

Nem rendjén való dolog az, kérem. 
Ha köröskörül nézzük az élősködő ala
kok által annyira megszállott fogadós 
ipart; láthatunk itt a mi fajtáinkból való 
elég munkabíró, bár elszegényedett ven
déglős és pincér embert, akikre ugyan
csak és sokkal inkább ráférne az a sok 
haszontalanul kiadott garas . . .  Nyug- 
dijegyesületct alkotunk rcngetegeröfeszi- 
téssel, hogy majd idővel lehessen miből 
támogatni munkaképtelen kartársainkat. 
Közben nehéz százezreket dobálunk ki 
megokolatlan célból és nekünk mi jót 
és hasznost sem tévő egyéneknek, s a 
hozzánk tartozó ép, egészséges erőket 
sínylődni, nyomorogni hagyjuk.

Egyébiránt más dolgok volnának szó
kérdésben. Azt volna elsősorban ok- és 
célszerű tisztázni, hogy a sörgyárosok 
miért gyakorolják rajtunk minden eset
ben fönsőbségüket, s miért szükséges 
nekünk úgy és olyan veréblépéseket 
gyakorolni, mint ahogy ők rángatják a 
drótot. Mi ugyanis hiába kívánjuk a 
velük való sörügyleteinket más, esetleg

a mi céljainknak jobban megfelelően 
lebonyolítani: mintha valamely szolgai 
lánc csatolna bennünket hozzájuk — úgy 
kell cselekednünk, amint ők rendelik. 
Ha renitenskedni találunk: kinyitják az 
ajtót s — tessék tovább menni 1 . . .  Se 
baj, van még ezen a gömbölyű földön, 
óhajtom Írni: széles Budapesten más 
sörfőzde is, tesszük tiszteletünket ama
zoknál. — Vagy úgy — szólnak amottan 
— csakhogy az urnák semmi rendelke
zési, semmi beleszólási joga a köztünk 
leendő üzleti dolgokba. Az aláírásokat, 
a fizetségeket és minden ezzel kapcso
latos ügyet akként lesz zives eszkö
zölni, ahogy mi azt előjegyezzük. Mit, 
ha romlott, zavaros söröket kap hébe- 
hóba ( ? ) . . .  Akkor intézkedhet, esetleg 
veszekedhet ottani raktárosunkkal, de 
mi sem tőle, sem az úrtól semminemű 
romlott italt vissza nem fogadunk. Tes
sék — nem tetszik? Menjen más sör
gyárba."

Mikor pedig ily módon és alaposan 
elbántak velünk, jövünk csak rá, hogy 
hiszen a budapesti sörgyárosok mind 
egy húron pendülnek és pedig a magu
kat szorosabb szövetségesekké köiő 
kartell húrján. Na, igy azután már ért
hető a fensőbség, a vendéglősökkel 
való packázás. S hogy az Árpád biro
dalmát maguk közt szépen elosztó fővá
rosi gyárak egyike sem nyújt előnyt 
egy fogadósnak sem a másikuk rová
sára . . .  Nem-e ? — majd a rendbe állí
tott kérdések legvégsőjénél meglátjuk!

BORGAZDASÁGUNK.

Borárveréíek. Az aradhegyaljai sző- 
ösgazdák egyesülete tervbe vette, hogy 
vröl-évre borárveréseket rendez. Az 
dei ily vásárt decemberben tartják 
meg. — A hevesmegyei gazdasági egye
sület a múlt évben Gyöngyösen tartott 
borvásári sikertől buzdulva szintén el
határozta, hogy az idén s ugyancsak 
december hóban hasonló borárverést 
rendez. Megjegyezzük, hogy a tavalyi 
gyöngyösi borvásárt, tekintettel az ezen

vidék lőreszerü, olcsó boraira, a b<>i 
kereskedők tették fentemlitett s?keresse

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK

A Pécs-baranyai Vendéglősök Ipartár 
sulata a m. hó 26-án tartotta választ
mányi ülését, amelyen elsősorban Bózsa 
József elnök a győri kongresszusról 
számolt be, amelyen tudvalevőleg Bózsa 
József elnök, Radocsay Imre, Cirják 
Antal, ifj. Zidarils József és Veisz Sán
dor titkár vettek reszt. Ezután az 1907- 
ben a pécsi kiállítás alkalmából rende
zendő kongresszus tárgyában, majd a 
pécsi sütőmunkások szövetsége melletti 
állásfoglalás ügyében, nem különben 
a kofák elővásárlása ellen indított moz
galomra érkezett tökapitányi határozat 
megfölebbezése tárgyában állapodtak 
meg.

a szegedi Mope föloszlása. Egy múlt 
hó elejéni lapunkban megemlékeztünk 
arról a levélről, amit a Bpesti „Mope" 
a szegedihez intézett — anyagi segít
ség dolgában. Amelyre vonatkozva a 
szegedi fiók — és csak ideiglanes Ope 
midőn elutasitó választ adott, a Bpesti 
jelenlegi vezetőség egy olyan goromba 
levelet küldött, hogy az egy múlt szá
zadbeli tisztes csizmadia testületnek is 
becsületére vált volna. A szegedi Ope. 
elnöksége egyébként ezt a modern 
gondolkozás stíljén kívül eső levelet a 
f. hó 16-ikí V.— ülésén a jelenlevők 
nagy megbotránkozása mellett fölolvas
tatta ; s ugyanezen alkalommal f. hó 
30-ra rendkívüli közgyűlés egybehivá- 
sát határozták el, amikor az Ópe. föl
oszlása, egyben a régi szegedi Pincér
egylet visszaállítása iránt intézkednek.

Á Somogyvármegyei Vendéglősök es 
Kocsm átok Egye-ülete, mint ezt már 
jeleztük is, c hó elejével szándékozott 
megnyitani az egyesület által íentar- 
tandó pincér-szakiskolát. Az eset azon
ban halasztást szenvedett és pedig 
azon okból, mert Gliick Frigyes, ki a 
szakiskola megnyitásán való megjele
nést még az év elejével megígérte, kül-

FOGflDÓS, UEH- 
DÉGLŐS, KfítfÉS 
ÉS PltlCÉR ALMANACH ^tfendéglői szakács- 

könyv. — Etel- és 
Étlapisme.

pvFogadó fllbum»-a.
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földi utón van, ahonnan csak e hó 
folyamán érkezik vissza. A szakiskola 
megnyílása ennélfogva csak a jövő hó
1-én lesz. — A legújabb kaposvári szak
tanonciskola élén, mint iskolabizottsági 
tagok a következők állanak: Tatár 
Gusztáv és Szabó Imre szállodások, 
Lengyel József, Hódosi Adolf, Schubert 
Ede és Lobi Ferene vendéglősök; Ham- 
bcck József, Lichneckert Gergely, Bárdy 
József. Oszvald Ferenc, Bíró József, 
Reigl László és Rehling Gábor főpin
cérek és szaktanárok: Cucor László, 
Bognár Ferenc és Sdilemmer Ferenc.

A Budapesti Pincér-Egylet
rendkívüli közgyűlése

A „ Budapesti P.-egylet“ tegnap este 
tartotta azt a rendkívüli közgyűlését, a 
melynek meghívója és tárgysorozatát 
múlt lapunkban ismertettük s amely 
ennek a régi tisztes testületnek — a 
pincérség életére kiható nagy reform 
teendőiben — kezdetét, újjászületését 
jelenti. Ép, amint ezt az egyesület régi, 
kiváló harcosa és érdemes elnöke: 
Mitrovátz Adolf jegyezte meg a köz
gyűlés nagy sikerét méltató ama szavai
ban, hogy az egylet jelenlegi elnöke 
törekvését kifejező ez a mai rendkívüli 
közgyűlés a Budapesti P.-egyletnek 
ötven évi mulasztását hozta helyre.

Mi egyébként lapzártán állunk ; a kész 
lap oldalaira a gép és ezen sorokra 
kiszabott hely vár. Minélfogva a mi 
szakéletűnknek nagy és fontos mozza
natán jelentő ezen eseményt ép csak
hogy megemlíthetjük. Hasonlóan, futó
lagos megjegyzésszerüen regisztráljuk a 
közgyűlés szentesítette azt a tényt is, 
hogy a „Budapesti Pincér Egylet14 és a 
„Fogadó" a mai naptól a legerősebb

U T A Z Á S .

I r t a : B o to ’z. 2

Végre is eiált a kakasmadár szója,
(Elaludt nyilván a hajnal virasztója ;
Alig a ködhomály és a borongó árnyak. 
Hajnallal egy másik éj Ilonába szálfák.

S reggel le t t . .  . szép napos, napsugaras reggel, 
Rezgő sugár játszva szált imbolygó köddel ; 
Melyet még a hajnal hagyott itt a földön 
Valamelyik erdőn, valamelyik völgyön . . .

Vagy valamely város hús sikátorába.
Ahol magas házak állanak sorjába;
De ahol napsugár és fény soha sincsen — 
Csak homályos árnyék és lárma szünetlen.

Kip-kop. kip-kop szólnak máris a menések, 
S amott földhorpasztó, nagy szekérzörgések - 
Mely zajba süvítve csenget be a villám' — 
Ne bolonduljon meg itt az ember aztáni. . .

Szóval kiviláglott, kisütött a reggel,
S keltek az emberek, beesett szemekkel; 
Azaz, ahogy kinek milyen volt nyugalma,
S ki nem feküdt lustán, avagy délig alva.

Merthogy vannak sokan, olyanok a földön. 
Kiknek a sok alvás éd's mennyei öröm :
S kiket aztán ez az öröm-édes tudat,
Egész délig, sőt még aztán is ágyba tart.

kötelékekkel egymáshoz fűzött szövet
ségesekké váltak. A „Fogadó44 ugyanis 
mint ilyen, illetve mint az egyesület hiva
talosa fog ezentúl küzdeni azokért a 
fontos és magasztos célokért, amelye
kért a foglalkozási ágak legintelligen
sebb munkásai, magyar pincérségünk 
érdekébe vett fel programmpontjába az 
Egyesület ambiciózus és lelkes vezető
sége s amelyeket a mi lelkes munkás
ságunk cs szakosztályunk intelligens 
elemei segítségével fog megvalósítani 
rendről-rendre és fokozatosan. A mind
eme nagy dolgok javára tartott köz
gyűlés lefolyását a Budapest P.-egylet
nek következő jegyzőkönyvi kivonata 
ismerteti:

Jegyzőkönyvi kivonat.
A Budapesti pincér-egylet az alap

szabályainak módosítása tárgyában 
1905. október hó 30-án éjjel 1 óra
kor rendkívüli közgyűlést tartott.

Jelen voltak: Varga István elnök, 
Pauly Antal alelnök, Ebenhö Károly 
titkár, a választmányi tagok teljes szám
ban és körülbelül 160 egyleti tag.

Elnök: Üdvözli a tagokat és ismer
teti a közgyűlés összehívásának rend
kívüli szükségességét; ezután a vá
lasztmány által előterjesztett alapszabá
lyok módosítása csekély változással egy
hangúlag elfogadtatott.

Úgyszintén a tagdijfelemelés, u. m. a 
rendes tagokat 2 koronáról 3 koronára 
(I. oszt.) a rendkívüli tagokét 1 koroná
ról 2 koronára. (II. oszt.) Azon kiviil a 
Helyeszközlés osztályába a férfi tag 2 
kor. beiratási tagdíj 1 koronával a női 
tag 1 kor, beiratási tagdíj 50 fillérrel 
állapíttatott meg.

Varga István elnök nagyon meglepő
dött a tagok által az egylet érdeke irá
nyában oly ragaszkodó szeretettel való vi-

Persze, az ilyenek nem gondolnak azzal.
Hogy őket az élet tartja csak úgy, loppal; 
Vagy hogy ők lopják az éltet — vagy különben, 
Aludjék, akinek egyéb dolga sincsen . . .

Jeremiás szintén így gondolta ezt el.
Ahogy szemeire rásütött a reggel;
Mi ugyan nem is oly nagy dologból állott — 
A kelő nap ép az ablakra sugárzott.

Van-e az ilyennél szebb ébresztő óra ? 
Jeremiás ébredt a napsugár szóra . .
Az asztalfiából kiszedte a lábát,
És gyors egv-kettöre rendbe hozta magát.

„Huh, a dicsőségit!“ — szólt, hogy rendben 
állott

S kacagott attól amit ott szerte látott;
Asztal alatt kántor, fölött végrehajtó.
Ott cigány, emitten egy földöntött hordó.

A bontatlan ágyon pedig jó gazdája,
A szobapincér á szoba más zugába;
Szintúgy a bíró s egy más hivatalbéli — 
Mind-mind Álomország szép táját szemléli.

„Huh, az üstjét! — szólott ismét Jeremiás, 
Hogy essék reájuk valami hatmázsás —
Csak a gazdámra ne, jaj, csak azt ne érje“ . . .  
S nevetett hogy szinte könny jött a szemébe.

Aztán, hogy ekéntlen mulatott egy kis jót, 
Kiment, rázárván az alvókra az ajtót;

selkedésén, amiért hálás köszönetét fejezi 
ki s az alapszabály' .* n ódositását egy
hangúlag elfogadottal..iák jelenté ki.

A pincér és a vendég.
Látz J. F. töl -

Az esetben, ha a pincér más helyen 
nincs elfoglalva, tartós figyelemmel 
kisérje vendégét, de kellő távolságban 
maradjon mindig, nehogy a közellevö- 
ség a vendéget zavarja vagy feszélyezze. 
Ha pedig a szolgálat úgy hozza magá
val, hogy a pintér a vendégek közvet
len közelében tartózkodjék, akkor tár
salgásukra ügyet se vessen.

„Fairé les honneurs de la maison1'. 
A vendégek fogadása és tisztelet meg
adása mii.enkor első sorban az üzlet
vezető, vagy a főpincér hatásköréhez 
tartozik s csak azok távolléte vagy 
akadályozása esetén illeti meg a több: 
pincért, ama rendes beosztás szerint, 
mely ilyenkor az üzlet ügykezelésében 
szokásban van. Ez esetben azonban az 
ily pincér rendesen nagyobb szerény
séget és tartózkodást tanúsítson. Az 
érkező belépő vendéget nem lármával, 
valamelyik sarokból kiabálva kell fo
gadni, hanem barátságos arckifejezéssel 
és pedig hazai nyelven kell üdvözölni. 
Csak ha a vendég idegen, akkor kell 
idegen nyelvhez fordulni. A szokásos 
üdvözlés után a pincér első dolga, hogy 
a vendégnek az asztalhoz való elhe
lyezkedéséről gondoskodjék. Ez a szol
gálatkészsége azonban sohase aljasod- 
jék le szolgai csúszás-mászássá, mert 
ilyesmivel a művelt vendégnek csak 
terhére válhatik. Hasonló szabály és 
magaviselet tartandó be a vendég tá
vozásakor is. Leghelyénvalóbb ilyenkor 
a könnyed, ildomos meghajlás. Nagyon 
rossz szokás és helytelen eset ' az

A kulcsot kivette s  a zsebébe tette,
És ment le a lépcsőn, ment nagyon s ie r ie ..

„Jeremiás gazda, hová oly szaporán ?“
Szólt rá a fogadós, a lépcső legalján. 
„Lenolajért uram, lenolajért kérem.
Merthogy mi ilyennel most élünk snem  télen"

S tényleg Jeremiás egy bolt előtt ált meg.
Hol azonban voltak nem ez, de fegyverek; 
Puska, pisztoly, ráspoly, kard, páncéling olló, 
S mindezek között egy szép fekete holló.

„Ejnye, be szép állat, be szép madár!" — 
mondta,

Majd hirtelen bement a nagy szatócsboltba: 
Merthogy szatócsbolt volt s  nem pediglen vasas. 
Olyan, ahol folyton kél s  forog a garas.

„Mivel szolgálhatunk?" kérdezi a boltos.
Szól a vevő: „ha van hering, mely nem rojtos 
Arábikom, ami olvad éjjel-nappal,
S ha lehetne fát is vágni majd a karddal

Ércfuró, faragó s idő mutatóra,
Es szükségem volna ott ama hollóra.
Húsz méter vászonra, tiz köteg madzagra, 
Sóra, paprikára, kemény székelysajtra" . . .

Miután még fűszert s egy jó csomó kendert. 
Hozzá pisztolyt és több fényes gombot rendelt 
Vett magas sisakot és két páncélinget 
S útravalónak vagy száztucat heringet.
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amikor egy vendéget egész pincérhad 
ivözöl és búcsúztat. Egyébiránt töre- 
, djék a pincér minél finomabb modort 
s viseletét elsajátítani, mihez egy első

rangú üzletben — már csak a vendé
gek puszta, de annál szorgalmasabb 

egfigyelésével is, bőséges alkalma 
kínálkozik. Ez a pincérek legjobb illem- 
iskolája, mely minden teóriát felülmúl. 
A  szóbeli érintkezésnél is bizonyos 
tekintetek veendők figyelembe, melye
ket hasonlókép részint a körülmények, 
részint pedig maga az üzlet szervezete 
állit fel szabályul.

A Ml CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

Kálmán Gyula.
Vérbeli szakember, és pedig azért, 

mert édes atyja szintén fogadós, s 
családjának közeli és távoli rokonai 
szintén mind ezen a téren mozogtak 
és foglalkoztak. Ha még ehhez vesszük, 
hogy a kiváló vendéglősöket termő 
Szabolcsországból való, fenti mondottak 
a maguk valóságában teljesen igazolvák. 
Hogy mindezeknél fogva Kálmán szak
társunk szintén egyike most a jó foga
dósoknak mi se bizonyítja jobban, mint 
ismeretsége és népszerűsége, amit az 
ős kuruc-városban Kassán, négy éves 
működésével szerzett és vívott ki ma
gának. Jó üzletemberségére valló ugyan
csak az a körülmény, hogy jó vállal
kozói kedv és szellemét nem is egyt 
hanem két helyen 'és pedig az ,,Ot,- 
hon“ kávéházban, Skcrgula István szak
társunknak is volt üzletében és a Szé- 
chenyi-téri nagy Kioszkban is érvénye
síti, amelyet az utóbbi időben szintén az

„így ni — szólott aztán — megvolnánk a bajjal, 
Csak még egy kis zacskót kérek, tele babbal; 
S azután az árát boltos uram rójja 
A bíró fizeti, itt az irás róla“.

S egy pöcsétes Írást vesz ki a zsebéből, 
Melyet boltos látván, ide-oda szédül;
..Kérem, mi légyen ez, alighanem téved.
Hisz tcnnap temettük el Nándori Pétert!"
I
jgy szólt a boltos, mig az irást forgatta,
Ám, de nemsokára kiderült az arca ;
És egyszerre olyan mosolygósra válott: 
„Persze, Peti megint becsapta a várost!“

És nevetett neki. hogy könnyezett bele: 
..Tudtam, tudtam én, hogy megint így lesz vele; 
Hogy Bándori lóvá tesz itt minden embert . . . 
„Hej, te pufók, ne hogy kifelejtsd a kendert

De hogy felejti az, sem azt, sem a kócot. 
Bepakolja, ha kell, mind az egész botot; 
Tudnillik az inas, ki közben suttyómba 
Ez ügyet ugyancsak jól megálmélkodta . . .

MÁSODIK FEJEZET.

Oh, jó szent Benedek! mennyi-mennyi népek, 
Az egész világból tán mind ide jöttek! . . .
De mi célból jöttek és mért ennyi sokan,
A nagy Balambér-tér mind telistele van.

egyik látogatottabb üzletek sorába emelt. 
A nyár és tél ezen derék üzletembere 
illetve a Széchenyi „Kioszk" nagy ven
déglő és az „Otthon" kávéház gazdája 
megérdemli és kívánjuk is, hogy az 
üzleti jó szerencse szinte hasonlóan s 
a legmagasabbra emelje.

Böcögö Jézsef.
Mivelhogy a mi szakcsaládunk ezen 

derék tagja a páiyabeliek és a „Fo
gadó" közönségének épp oly jó ösme- 
rőse, mint nekünk, cseppet sem volna 
a további ismertetésre szükség. De hát 
mi nem is cselekszünk ilyesmit, csak 
épen azt kívánjuk elmondani, hogy 
Böcögö József barátunk szintén ven
dégfogadós lett. Hogy milyen és mi
féle vendégfogadós, az ezen lapnak 
egy másik részében és pedig olyképen 
áll, hogy nevezetes miskolcia híres ko
csonyás Miskolc városának régi Buda
pest fogadója helyén érte el hosszú és 
nehéz pincéri pályájának jól megérde

melt célját. Hogy Böcögö József olyan 
jó és kedvelt vendéglős is leszen, mint 
a milyen főpincér volt, az annál inkább 
is bizonyosabb, mert az ő szakavat- 
ságát olyan kitűnő momentum egészíti

De nemcsak a téren, ház s erkélyek ormán. 
És van ezenkívül minden templom tornyán, 
Egy-egv sereg ember, egy-egy sereg gyerek: 
Hát te, hogy nézel ki. szegény szent Benedek!

Kinek ugyanis a szobrát védő rácsot,
IJgy megdolgozták a kovácsok és ácsok; 
Hogy azon legalábbis kétszázan ülnek — 
Hollós boltos szint' egyike a seregnek.

A boltos különben, mig a többi figyel, 
Beszéli, hogy nála mi történt ma reggel: 
Majd fele boltját, kit tennap eltemettek. 
Megvették s elvitték Bándori Péternek.

Az ott lévök néztek amulva-bámulva.
Azt hitték, a boltos meg van bolondulva; 
Kérdezték is többéi nem-e fáj a feje . . .  
Szerencse, hogy ott volt a bíró levele.

Mit ugyan megnézni nem tellett már idő,
Mert közben megmozdult tér, torony és tető. 
És minden hely, hol csak emberek valának 
S kik ily csodás dolgot még sose látának.

Mit láttak ? egy gömböt, egy hatalmas gömböt, 
Melv a levegőben lebegett,' hömpölygött,
És ahogy lebegett hol ide, hol oda — 
Egyszer csak inegállott az óriás duda.

Megállott épen szent Benedekkel szemben,
A Balambér tetöszélével egy szintben ;
Vagyis olyképen, hogy a tér minden népe — 
A léghajót egész szabadon nézhette. (Folyt.)

ki és teszi teljessé, mint az ő szerel- 
metes nejecskéje, aki amilyen bájos 
és kedves, ugyan olyan kiváló jó gazd- 
asszony is. Adja Isten, hogy vendég
fogadóságuk, mint az, akit őket kettesben 
bemutató fénykép — oly pompásan és 
jól sikerüljön.

Zsizsek János.
Az ifjabb pincéri gárdának e tehet

séges tagja szintén a java pincérek 
megyéjében. Vasban, a szentgothárdi 
Korona szállodában kezdte pályafutását, 
honnét 6 évi gyakorlat után a pécsi 
Nemzeti Kaszinó és a Vigadó étter
mekbe ment éthordónak, majd hasonló 
minőségben a barcs-telepi „Garni" és 
a nagykanizsai Korona szállodákban 
működött hosszabb ideig, mig nem 
innen a fővárosban, majd itt való alkal
mazása után ismét a szülőmegyéjébeli 
m urakereszturi nagyfogadóba főpincér- 
nek és ily állásba Komáromba került, 
^ vasúti vendéglőbe. Itteni négy éves 
főpincérkedése után pedig Győrbe ment, 
hol a Takács | vendéglő főpincérségét 
intézi, nagy megelégedésére úgy főnö
kének, ni int az ottani vendégközönségnek.

Kongresszusi emlékek.
Irta: Minden Tamás. (3)

Fenlemlitettek miatt tehát hamar vége 
volt az ismerkedési estélynek. Negyed- 
tizenkettő felé már csak az üres Törley- 
sek roppant légióját lehetett látni a 
Royal télikertjében, mig akik azokból a 
leglőreibb véri is tüzessé forraló ita- 
okat fogyasztották; elmentek aludni, 
(mint a hogy Gimdel közgyűlési elnök 
kívánta), azaz hogy csak mentek volna 
aludni, de a győri kávéházak mind 
nyitva áltak. aztán a holdvilág is olyan 
gyönyörű szépen sütött, hogy akár kint, 
akár bent. de igazán kellemesnek mu
tatkozott még egy kis félórát eltölteni.

Mindezt pedig az követte, hogy a 
viradat még mindig talált az utcán csa
patokat, amelyek egymástól vélték meg
tudni, hogy vájjon hova is vannak el
szállásolva. Grosz Ödön. aki szinte e 
célból járta föl s le a Baross-utat, nem 
kérdezett senkit s e ; a Royal szállodá
ban egyszerűen elfoglalt egy kabint, s 
amikor a hasonlóan kimaradt kongr. 
társa nagyneliezen rátalált szállására és 
az ő ezen kabinjában fáradtfejét nyu
galomra akarta hajtani, — Acélhoz, a 
Kisfaludyhoz küldte.. .

A Royal kávéházban ezalatt Gyurka 
bátyánk szidta a minden ágról ide, a 
mi iparunkra szakadt élősködőket és 
kontárokat. Különösen Csczry Mihály- 
lyal nem volt megelégedve, aki más
különben a szegedi vendéglős-ipartár- 
sulatot igyekszik élesiteni az ő köszörű- 
köves tudományával. . .  Meg is mondta 
a vén pennás, hogy a borbély marad
jon a kaptafánál, vagy ha ehhez sem 
ért, legyen Amerikában kivándorlási iigvi 
megbizott, csak a mi iparunk űzői fe-
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jére ne kívánja rábodoritani azt a rég 
divatját mulia idres-bodros frizurás né
zetét . . .

De se baj, — másnap mindenki föl
ébredt. Ki reggel 8-kor, (mintahogy a 
Gundel elnöki intelem kívánta), ki pedig 
azután és úgy, ahogy lehetett. Kivéve a 
győrieket, akiket Priickler Mátyás veze
tésével: Templa Dezső, Marosfi Dezső, 
Pápay Zoltán és Buchler Lukács, (mint 
a kiket a keltési tisztséggel ruházott 
föl a rend. bizottság) toboroztak pont 
3 18-ra a városháza elé. Ahol a vidéki 
szaktársak nagyrésze csak 11 felé, 
(tehát jóval a gyűlés kezdés után) és 
Fridery fényképész rendezési munkája 
közben gyülekezett. Minélfogva többen 
a gyűlésre sem mentek föl, hanem 
ott maradtak a masina előtt, tuda
tában annak, hogy ez esetnek a 
nagy szaknyilvánosságot képviselő Fo
gadó- bán való megjelenés lesz a kö
vetkezménye. 12-kor pedig a kongresz- 
szusnak is s ugyanakkor a csoportos 
fénykép felvételi munkának is vége volt. 
És eztán egy kis tizórúsira, vagy átöl
tözni mentek a kongresszisták, hogy a 
két órai banketten minél díszesebb rend
ben jelenhessenek meg.

A Lloyd vigadóbani eseményekről, a 
szakszempontot illetőleg sehol sem volt 
említés téve, aminek okát többen az 
ily nagy bankett számára kissé szűkös
nek tetsző teremben látták. Én, ellen
kezőleg, a terem szűkös körülményéből 
következtetem azt a sikert, amit az 
asztal összeállítási és terítési rendezés
sel ért el a Kiss Kálmán főpincér ve
zérlete alatt koncentrálódó pincéri kar. 
Merthogy szép siker az, hogy az arány
lag kis teremben a közel négyszáz 
főnyi vendég kevésbé sem volt össze
szorulva, sőt az asztaloknak kigyózó 
rendbeni állítása mindenkinek, vendég
nek, pincérnek szabad mozgást és járást 
biztosított. Büszke is volt Kiss főpincér 
(s az ebben segédkező Propper és 
Moravek f.-pincérek) erre a műveletre; 
de Priiger Gyuláné, a szép debreceni 
magyar asszony még nagyobb mérték
ben lehetett elégedett az ő urias, mind- 
azáltal mégis valódi magyaros konyhá
jával. Egy aradi hölgy, a biharszerte 
előnyösen ösmert Braun Gusztáv (Schuch 
M. szaktársunk társa) vendéglős tempe
ramentumos neje nem is feledte ezt az 
ő szakmáját is közel érintő ügyet a 
banketten mondott fel köszöntőjébebele- 
szőnni, amiért egyébként (t. i. a föl- 
köszöntője miatt) a mi szép asszonyaink 
ez egyikének szintén alaposan kijutott 
a gratulációkból.

A szeretetteljes szép karácsonyi ünne
pek vég közeledésével, rendszerint afféle 
lehangoló érzések fognak el minden
kit : azonban hamar megnyugosznak, 
mert az elmúló szép napok nyomába 
gyorsan következnek a tarka szép és

vidám farsangi vasárnapok . . .  Így volt 
ez a mi győri kongresszusunkkal is. 
Ahogy a Prügeréknél adott diszebédek 
véget értek, a íőnapokat ugyancsak mind
járt és még a tarka farsangi vasárnapok
nál is szebb napok követték. Ezek a 
szép napok persze a Balatoni kirándu
lásban fejeződtek ki, amelybe a Győr— 
Jutási vicinális másnap reggel 6 órakor 
vezette be a győri kongresszistákat. 
Be sok győri szaktársnak (ezek közt 
Heberling fogadós, Németh kávés, Zsom
bor László fő- Prüger és Priickler ven
déglősöknek) gyűlt meg ezzel a baja 
odahaza. Önagyságáék ugyanis több- 
rendbeli okban látták veszélyeztetve a 
férjurak háztüzhelyi hűségét (amely 
aggodalmuk kérem, nagyon helyén való 
is volt), nemkülönben az üzleti érdeket; 
igy aztán csak nagy kapacitáció, míg 
némelyik még nagyobb pörösködés 
révén egyezett bele a kirándulásba. De 
végre is mind beleegyeztek s a győriek 
közül senki se maradt odahaza.

Minélfogva a győr-jutasi, illetve a 
veszprémi állomáson, majd 200-an

Kálmán Gyula kávés, Kassa.

szálltak ki (ennyire nőtt a 140 kirán
duló száma a közbeeső stációkon való 
fölszállókkal, kik a külön vonatot az „in
gyenesség" tudatában, mint vendéglősök, 
ugyancsak igyekeztek fölhasználni.) De 
az állomáson csak a Győrből érkezők 
számára fölfogadott kocsik vártak. Hauer 
Berci (debreceni fogadós) és Sörös 
Márton (kassai vendéglős) fiatalosan 
ugrottak be egybe és vágtattak vigan 
a Fogadó munkatársa és Pitner Gy. (a 
somogymegyeiek egyesülete alelnöke) 
által lefoglalt legelső kocsi után. A Ko
rona-fogadó kávéháza és étterme aztán 
pár pillanat múlva tele lett, nagy rémü
letére a Korona fogadósa, főpincére és 
pincéri személyzetének, akik a nagy 
sokaság láttára*"ugyancsak úgy meg- 
gabalyodtak, hogy a vendégurak áltáluk 
egyetlenegy reggeli kávé, vagy kispör- 
költhöz se jutottak. Győr város fiatal 
vendéglősei: Németh Alajos, Pernitz 
Lajos, Németh Ferenc, Zsombor László, 
László J., Biichler Lukács stb. tettek 
gyorsan eleget a kiszolgálási teendők
nek, aminek következtében aztán nem

is maradt éhesen egy kiránduló sem' 
De még Juránovits elnök se, akinek
— egy komáromi fogadóssal együtt, té
vedésből — nem jutott kocsi. — „Persze
— mondta Hauer és Sörös fogadósok
nak — ti, a leventeség virágai, gyor
san, sőt egy kocsin ketten karikáztok 
be Veszprémbe, mig az öreg, sánta 
emberekre . . .

Pardonozhattak és engedelmezhettek 
aztán az ekként megtisztelt szak
társak : Juránovits bátyánk nem
adott bocsánatot, egész Révfülöpig. 
Ahol a kcrgresszistáknak ismét és 
ugyancsak a veszprémi Koronához ha
sonló rossz kiszolgálatban volt részük, 
hol azonban az első kész ételt — a 
Haunold leányok szakácsnésága révén
— Sörös és Hauer szolgálták föl Sze
ged híres fogadósának; minélfogva a 
béke és a régi jó barátság — me
gint helyreállott. ____

PÉNTEKI TALÁLKOZÓK.
A „Budapesti Kocsmárosok Ipartársu

lata“ tagjai közelebbi ozsonna-össze- 
jöveteleiket a következő sorrendben 
tartják:

November 3-án: Braun Béla vendég
lőjében, VII., Klauzál-utca 2.

November 10-én: Nonkó I>. Pál 
vendéglőjében, VII., Izabella-utca 9.

November 17-én: Steiner Pál ven
déglőjében, Vili., Baross-utca 117.

November 24-én: Száger József ven
déglőjében, IX., Ranolder-utca 31.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

legmagyarabb művelője — nincs már. 
Meghalt. El is temették. Keservesen 
megsiratott s gyászolt hamvai ott pihen
nek a Kerepesi-uti temető legszebb 
sírjai közt.

Ilyen az élet. Keveset ád, de amit 
adott, azt is elveszi. Szeszélye, a halál
nak nevezett végzet: folyton jár és 
mindig ama kevesek közt kószál. Első 
sorban és mindig csak azokat igyekszik 
tőrébe ejteni, akik a születéssel adott 
terhet nem enmaguk, hanem másokért, 
gyarló embertársaik üdve és javáért 
viselik. Bartha Miklós sem magának 
élt. A legnagyobb köz: a „Haza" és 
nemzete jólétének szentelte minden 
gondolatát. S ezeket mesteri szavakba 
öntve olvasta miljom és millió. Olvas
tuk mink is. Mink, akiknél ama többi 
miljom olvasta és szívta gyönyörűség
gel magába azokba a költői mondatokba 
öntött magasztos eszméket. Most már 
ki sem olvassa. Mint az a sok száz
ezer, — fogadós, pincér is hiába keresi a 
„Magyarország“ levelein a tüneményes 
iró nevét . . . Meghalt Bartha Miklós!

Napi munkástársai, a „Magyarország“



szerkesztősége, kegyeletét kőbe vésvén,
magyar haza dicső nevű halotjának 

Kremlekére gyűjtést indított. A „Fogadó* 
szerkesztősége, szintén ezt teszi, amidőn 
,,z alább kimutatott szerény adományá
va l .  valamint a szerkesztőségünk gyűjtő 
ivén eddig adakozott összeggel a haza
fias cselekedethez hozzá járul. Ugyan
ezen kegyeletes célból szólítjuk föl azon 
i. olvasóinkat is. akik filléreiket nélkü
lözhetik. Gyűjtsön és adjon ki-ki, ami 
tőle telik s tegye ezt azon meggyőző
désből, hogy ezt a csekély áldozatot 
a hazafiság oltárára és annak emlékére 
áldozza, aki a magyarságért magát is 
áldozó és eszméinknek legideálisabb 
hirdetője volt.

Adakozás Bartha tóiklcn síremlékére.
A nagy magyar iró és publicista sír
emlékére lapunk szerkesztősége is gyűj
tést indított. A nemes adakozások első
sorban a „Fogadó" hasábjain, azután 
esetröl-esetre a fögyüjtést intéző Magyar- 
ország napilapban fognak nyugtáztatni. 
Nagynevű Írónk .síremlékére szerkesz
tőségünk ivén a következők adakoztak:

„Fogadó1' szerkesztősége 10 korona, 
Mirth Dezső főpincér 2 kor. Egy-egy 
koronát adakoztak: Fábián Károly 
főpincér (Bpest), Tarr Sándor főpincér 
(Bpest), Szentgyörgyi Ferenc vendég
lős (Kassa), Láng Ferenc főpincér 
(Bpest), Sümeghy Károly föpincér 
(Bpest), Bőd a Mihály szállodás (Bpest), 
Bocögő József vendéglős (Miskolc), 
Ujváry József főpincér (Bpest), Kraudy 
Elemér föpincér (Bpest), Gömbös Lajos 
vendéglős (Bpest), Szederkényi János 
föpincér (Kassa), Szabó Imre (Kassa), 
Varga János (Kassa), Starnbcrger János 
(Kassa), Lefler Károly föpincér (Miskolc), 
Lcfler Béla vendéglős (Miskolc), K. H. 
(Bpest) Wurgiits Antal vendéglőst Bpest), 
Mirth Andrásné vendéglőssé (Bpest), 
Fodor károly föpincér (Bpest). Oskola 
József föpincér (Bpest), Hegedűs Zsig- 
mond szállodás (Bártfa), Szentléleky 
Károly főpincér (Bpest), Récsey Gusz
táv kávés (Bpest).

A „Budapesti Pincér-Egylet“ gyűjtő- 
ivén :

Mitrovátz Adolf a (,,P;nnonia“ fogadó 
föpincére) 5 kor., 2—2 koronát: Varga 
István a (B. P.-Egylet elnöke), Langhaus 
Ágoston, Pauly Antal. Kintzl István, 
Gelbinan András — 1 — 1 koronát: Fuchs 
János, Beer László, Koch Gusztáv, 
Imenshek János, Baldauf Ferenc, Lábesz 
Frigyes, Tomola Rólánd, Zidarits Ödön, 
Wabel N„ Kövessy István, Varga F., 
Lengyel János, Pozsgay Ferenc, Jokov 
lános, Csernák István, Dajka Ferenc 
-  50 fillért: N. N. 20—20 fillért, 
Kogier Jozefin és Amália. Összes gyűj
tésünk 70 korona 90 fillér, mely ősz- 
szeget a Magyarország szerkeztőségébe 
beszolgáltattuk.

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

Tisztelt olvasóinkat, barátainkat és 
(ismerőseinket kérjük, hogy „Fogadó“ 
szaklapunkat terjeszteni és pártolásra 
ajánlani szíveskedjenek.

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

Hymen hírek. Leblovits Sándor 
szaktársunk, az ungvári Korona szálloda 
kiváló vezetője, eljegyezte magát Reis- 
man Margit kisasszonnyal Ungvárott. — 
Juránovits Ferenc, szegedi szálloda tu
lajdonos bájos neveltleányát, Mariskát 
a múlt hó 14-én eljegyezte Gaál József, 
pincérségiink egyik elsőrendű szakkép
zetttagja. Tcller Vilmos, a győri Royal- 
szálló szobafőpincére a napokban je
gyezte e\Piettenboffer Margit kisasszonyt.

Zugfogadnk . . . Műit lapunkban meg
emlékeztünk egy bpesti zugfogadó be- 
omlásáról és pedig Komikus szerencsét
lenség címen. Ezen a zugszállodán 
különben és pedig ebből a beomlási 
esetből, most a rendőrség és a fővá
rosi hatóság foglalkozik, illetve vitat
kozik, vádolván egymást a szálloda 
nyitási engedély megadása körüli sza
bálytalanságért. Hogy eme fogadóknak 
engedélyezései nem a legideálisabb 
alapokon nyugvók, ebben annál inkább 
sincsen mit kételkedni, mert azok már 
fogalomban is és elképzelésben is a leg
nagyobb szabálytalanságot jelentik. Vagy 
nem-e ilyen és a legnagyobb abszur- 
duális dolog az, hogy a fővárosban 
majd száznál több esetben és oly helyen 
gyakorolják a tisztes fogadó-ipart címül 
és cégérül, ahol csupán csak szerelmi 
ügyletek lebonyolításával és semmi más 
egyébbel se foglalkoznak. A legvissza- 
taszitóbb a mi szakmai, valamint a 
moralizmus szempontjából az a má
sik körülmény, hogy a találkák e 
fogadóiba az éttermi, kocsmai és kávé
házi engedélyek is bevonulnak és gya
koroltatnak szintén a vendéglős-ipar 
örve alatt és oly dicséretesen, hogv a 
mi osztályosaink társadalmi presztízsét 
illetőleg ebből ugyancsak nem a leg
kellemesebb következések esnek. S inig 
ezek a rejtett fészkek, kapcsolatos dol
gaikkal egyre álnak, léteznek és mind
inkább szaporodnak, addig mi mit sem 
teszünk, nézzük ölberakott kézzel a 
bennünket mind erkölcsi, mind anyagilag 
annyira megkárosító ezen állapotokat. 
Amikor pedig ugyancsak ideje volna 
valamit lendíteni, ha nem többet, 
annyit, hogy legalább cimleg lenne egy 
kis megrendszabályozásuk. S ezzel a 
kis szabályozási ügygyei rendbe jönni, 
fogadós és vendéglős és kávés ipar
társulatainknak ugyancsak nem lenne 
valami nagy fáradságuk.

Osztalék. Az első Magyar Részvény 
Serfőzde legutóbb tartott igazgatósági 
ülésén, amelyen az 1904—5. évi mér

leg és zárszámadások kerültek bemuta
tásra. a részvények ezidei osztalékát 
110 koronában állapította meg. Kell-e 
frapánsabb bizonyíték ahhoz a nyuzás- 
hoz, amelyben magyar vendéglős szak
társainkat a hazai fővárosi sörgyárak 
olyképen részesítik, hogy részvényeseik
nek - a dús kiadásokon kívül — 
14 százalékot meghaladó osztalékot fi
zetnek.

a  kiflis vendég . . .  A fogadói világ 
sokféle vendéget ismer: törzsvendéget, 
napivendéget, egész- és fél abonás ven
déget, futóvendéget, csészés- és pikolós 
vendéget és legújabban: kiflis vendé
get . . .  Ez az utóbbi különben legújabb 
sötetü és fentiek sorába úgy került, 
hogy egy fővárosi magánhivatalnok, aki 
egy Váci-körúti kávéháznak volt törzs
vendége, minden fehér kávéjához 3—3 
kiflit fogyasztott, de a fizetésnél rende
sen csak kettőket mondott be. Az 
esetre végtére is rájött a főpincér és 
jelentést lett róla főnökének, aki pedig 
miután több napon át megfigyeltetíe és 
tényleg rájött Guth ur kiflihlicceléseire, 
levelet irt neki. amelyben legalább is 
ötszázra tette a kiflik számát és ennek 
10 írttal való kiegyenlítését kérte. Ám, 
Outit Albert ur nem fizetett, hanem be- 
pörölte becsületsértés és rágalmazásért 
Ullmann Béla kávést, akit azonban 
mind a három bíróság fölmentett a vád 
alól. Guth ur persze most fizeti az 
ötszáz kifli áránál mindenesetre töbre 
rugó pörköltségét, amiből ugyan, ha 
nincs is haszon az Ullmann kávéház v. 
főpincérére, de annál több a tanúság a 
nagy kávéházak hasonló kiflis vendé
geire . . .

Hivatalos lap A Budapesti Pincér- 
Egylet választmánya, illtve t. hó 30-ki 
rendkívüli közgyűléséből kifolyólag a 
Fogadéi-1 hivatalos lapjává választotta. 
A lapunkat ért e kitüntető esemény- 
nyei behatóbban közelebbi számunk 
fogiaikozik.

Báli készülődés. A ..somogymegyei 
vendéglősök egyesülete* vezetősége, föl- 
buzdulva a múlt farsangon tartott testü
leti mulatság sikerén, az idén egy 
valódi nagyszabású bál rendezését ha
tározta el. amelynek előkészületeit már 
is megtette. A testületi bál tisza jöve
delmét részint a most megnyitandó 
szakiskola, részint pedig a nyugdíj- 
egyesület javára fogják fordítani.

Fölolvasások. A ..Budapesti Pincér- 
egylet“ önképző körében, amióta a 
körhelyiségek a tagok számára meg
nyíltak. az elnökség a mivelőaest ter
jesztő tudományos előadások tartását 
hozta be. Az ily első előadás f. hő 
27-én délután volt, amidőn dr. Zá- 
borszky István orvos tartott előadást a 
B. P.-egylet körhelyiségeit szépen meg
töltő tagoknak.

Szobráncról. Szobránc-fürdő, mint 
szép hazánknak annyi sok fürdője,
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ózondus levegője és kéneses (glauber- 
sós) forrásai révén szintén a leghíresebb 
gyógyfürdők egyike, azonban — miként 
sok ilyen híres fürdője e honnak — 
Szobránc szintén a leggyatrábban jöve
delmez a tulajdonosoknak. Persze, ha 
ennek okát kutatjuk, könnyen meg
találjuk amaz ismert okban, hogy a 
fürdő tulajdonosai csak bevétel és men
tül több haszonra áhítoznak, mig a fürdő 
hozzáférhetése és ismertetésére fillérnyi 
áldozatot sem hoznak . . . Mint most 
értesülünk, a szobránci fürdőre alku
dozások folynak, mely ügylet, ha sike
rül, a jövő szezonra Szobráncnak nem
csak uj gazdája, de (ami eddig nem 
volt) megfelelő közlekedési utai s ami 
a legfő: szakavatott kezek által inté
zendő vendégfogadói is lesznek.

A gyatra Kristály. . .  Egy vidéki fő
pincér olvasónk a következő sorokat 
intézte hozzánk a múlt Fogadó ide 
vonatkozó közleményére:

A Pincér! közleményben említett egyesdol- 
goknak bár nehéz, de azért eleget lehet tenni, 
csak egy kis jó akarat és kitartás szükséges 
hozzá. Én pl mindannyiszor, ahányszor valaki 
Kristály vizet kér, nem tartom fáradságosnak 
elmondani, hogy ez a jónak hiresztelt viz a 
napisajtó egynémelyikének és más egyéb állí
tások szerint is a "leggyatrábban összeállított 
vizek egyike. Aminek aztán az a következ
ménye, hogy nálunk egy legkisebb fia Kristályt 
se forgalmazunk el, dacára, hogy az egy év 
előtt nyakunkba küldött 15 üveg ugyancsak 
várja ezt a sorsát. De ugyanilyen jó pincéri 
akarat és kitartással nemcsak ebben, hanem 
más minket illető ügyekben is érhetnénk el 
hasonló s szebb eredményeket. K. G. főpincér.

Epybekelés. Szántó Ferenc, a pilzeni 
Polgári sörfőzde magyar vezér képvise
lője f. évi november 5-én tartja egybe
kelését Mezey Gizi kisasszonynyal, özv. 
Mezey Gézáné bájos és szép mivelt- 
ségii leányával Budapesten. A mi szak
osztályunkban is előnyösen üsmert de
rek férfiút és bájos menyasszonyát, e 
nevezetes alkalomból mi is szívesen 
gratuláljuk!

Azox a G oszmán bácsik. Az egyik, 
s kevésbé olvasott Temesvári magyar 
újság a napokban megemlékezett Grosz- 
man Dávid föpincérnek az ottani Hun
gária kávéházból való kiléptetéséről s 
kesergős néhány sorban azon óhaj és 
reményét fejezte ki, hogy a tulajdonos 
talán csak mégis visszalépteti a 25—30 
éve ott lévő közkedves Groszman bácsit. 
Hát, mi meg azt a nézetünket fejezzük 
ki, hogy ezeknek a Groszman bácsik
nak, akik az ő egy helybeni 30 éves 
föpincérségükkel a megszerzett 50—60 
ezer forintok mellett még 50—60 ma
gyar szónak perfekt és" becsületes ki
mondását sem voltak képesek elsajátí
tani, nagyon helyes és célszerű a nyu
galomban való vonultatása. Meg azután 
— hadd boldoguljanak és érvényesül
jenek e szakmának arra való ifjabb fő- 
pincér-aspiráns tagjai.

Sak* az ősz rák sörnek. Hellasok 
volt dicső honában szintén terjed az
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egész világot hatalmába ejteni készülő 
föivilágosodási szellem, és pedig ezúttal 
ö felsége, Gambrinus király itala alakjá
ban. A görög főváros melletti Pattisiá- 
ban ugyanis nem rég fejezték be építé
sét egy olyan nagyobb szabású sör
gyárnak, amely egy csapásra és meg
felelő jó minőségű sörével nemcsak a 
görög közönséget hódította meg, hanem 
eddig az osztrák Dréherek gyáraiból 
szállított sörök forgalmát is teljesen 
tönkre tette.

Fogadós mint vasúti vállalkozó. A
kereskedelmi miniszter a napokban 
Matcjka és Krieger poprádi lakosoknak 
Ö-tátrcifiiredtöl a Tarajka kiránduló 
helyig vezető vasút előmunkálataira 
adott engedélyt. — Ez az idegen foga
lommal kapcsolatos (és igy mindenképen 
minket illető) kis hir pedig azért érdekel 
minket, mert ez a második eset, hogy 
fogadós, vendéglős ily fajta vállalko
zásba bocsájtkozik; s amidőn mi ezt a 
második esetet regisztráljuk, csak örülni 
tudunk annak a mi sajtói szellemünk 
térfoglalásának, hogy gazdagabb foga
dósaink maguk törekszenek olyan vál
lalatokra, a melyek legközelebbi viszony
latban a mi iparunkkal állnak s igy 
elsősorban a mi foglalkozóink érdekeit 
vannak hivatva előmozdítani. Matejka 
Ferenc ó-tátra-füredi nagy vendég
lőst, az uj vasút egyik építőjét ép ez 
okból szívesen gratuláljuk s vállalkozá
sához eleve is sok sikert kívánunk.

Téve* hymea.MuIadi Sándor szegedi pincért, 
egy ottani borókás természetű kollegája min 
a Fogadó múlt számában, úgy egy ottani lap
ban is eljegyeztette. Az ekként megtréfált kol
lega eljegyzése tehát, a megtörténteken kiviil 
helyezendő.

15,696 pohár sö- . . Szegeden, a 
régi fekete házban lévő Pilzeni sörcsar- 
nok vendéglőse, Mayer J. volt vaskeres- 
kedönél az utóbbi időben annyira napi
renden vannak a főpincéri változások, 
hogy nevezett üzletbe majd minden 
két- és négy hétben kerestetik —főpin
cér. . . Ennek a sok változásnak persze 
okának kell lenni, s hogy nem jó oká
nak, az bizonyos, amint hogy az még 
bizonyosabb, hogy ez esetnek fölhozott 
oka a legrosszabb . . . Mint ugyanis a 
fáma mondja — a szegedi Pilzeni sör- 
csarnokos a föpincérekben afféle ellen
ségeket, vagyis olyan embereket lát, 
akikbe egy csöpp megbízhatóság se 
fektethető. Képzelete emellett még más 
rémeket is fest róluk, például olyasmit, 
hogy azok tudja Isten, mily temér
dek mennyiségű sörökkel károsíthatják 
meg. De hogy ő ezt nemcsak képzeli, 
hanem hiszi is, az a körülmény iga
zolja, hogy egy előbbi főpineérének 
bentartotta 600 kor. ovadékját, mert 
képzelete az súgta neki, hogy az 15,696 
pohár sörrel károsította meg. Hát, 
ehhez a feltételezéshez ugyancsak nagy 
kontárság, illetőleg vaskereskedői ész és 
képzelet szükséges, mert csak az képes
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kisütni olyant, hogy egy főnöknek egy
4- esetleg 6 hétig alkalmazott főpincér 
el tudja sinkofálni — a fenti időn át 
kimért minden, de minden sörét . . . 
Amihez különben, hogy ezúttal több 
kommentárt nem füzünk, attól van, mert 
e minden bohózatnál boliózatosabb 
dolga a szegedi vaskereskedöből lett 
vendéglősnek, — jelenleg pör alatt van.

Papiros—dohányból. Ha sáfrányból és 
különféle fűszerekből készülhet jó za
matos tokaji-bor, miért ne lehetne pa
pirosból finom elefántcsont-golyó, illetve 
dohányból — papiros. Ilyesmit ugyan 
még senki se látott ez világon, de azon
ban látni és tapasztalni fogunk és pedig 
a legújabb cigaretták forgalomba jöve
telekor, ami nem sokára s a dohányos 
emberiség gyönyörűségére már nem
sokára be is következik. Az uj cigaret
ták különben Aplcx néven lépnek a 
forgalomba és (ha ugyan igaz lesz a 
hir) külső ruházatuk (hüvelyük) török
dohányból gyártott papirosból készül.

GyáS7rovat. Lever Ignác Nagydiófa
utcai vendéglős neje, szül. Maloschik 
Antónia f. hó 14-én jobblétre szenderült.

Konyhaművészet
Cinhober F.-től.

Kolozsvári töltött káposzta 
(valódi.)

Sertéshús és kevés marhahúst finomra 
megvagdalva, rizskása, pirított hagyma, 
só és borssal összegyúrunk, ezt azután 
áka-levelekbe csavarva sertés-hússal el
látott finomra metélt savanyu káposzta 
közt megfőzzük, s félbarna rántással 
félvastagon berántjuk. Tálalásnál a 
tetejére kevés tejfelt s egy darab sült 
sertésbordát teszünk.

Kolozsvári töltött káposzta
miás módon.i

A töltött káposztát fentirt módon el
készítjük, de most ujnyi szélességűre 
vágott cika káposzta közé tesszük. Az 
apróra vágott hagymát zsírban világos 
sárgára pirítjuk, paprikával és vízzel 
föleresztve a töltelékre tesszük, s azt 
egészet készre párolván, kellő tejfölt 
adunk bele. Tálalásnál 1 drb sertés
bordát, 1 drb füstölt oldalast, I drb 
sült-kolbászt és 1 szelet bevagdalt sült 
szalonét adunk hozzá.

Kolozsvári töltött káposzta 
imás módon.)

Fenti módon készült töltelékhez^"fi
nomra vágott, savanyított káposztát 
veszünk, melyet nem rántunk be, hanem 
pirított hagyma és kevés törött bors 
hozzáadása után füstölthus lével fözniik 
puhára. Tálalásnál 1 drb féligsült — 
káposzta közt párolt — sertés-karaj, 1 
drb füstölt oldalas, 1 drb sült kolbász 
és 1 drb bevagdalt sült szalonéval 
körözzük.
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A Budapesti Pincér-Egylet alapszabálytervezete ili- módosítása. h.iytaiás)
9. Rendkívüli tagok.

Rendkívüli tagokként felvétetnek a szállodai és ven
déglői ipar keretében szerződtetett pincér, szakács és por
tás tanoncok 14. évtől 18 évig, valamint rendes tagok tör
vényes nejei lia azok 16-ik életévüket meghaladták és a 
35-öt még meg nem haladták és az egylet orvosa által 
egészségesnek találtattak.

Rendkívüli tagokat sem tanácskozási, sem szavazati, sem 
megválaszthatási jog meg nem illeti. A felvételnél a szüle
tési bizonyítvány s a házasági levél bemutatandó.

Rendkívüli tagok a körhelyiséget nem látogathatják.
10. §. Tagsávi dijak.

ü) Rendes tagok 4 korona beiratási és havi 3 korona 
tagsági dijat tartoznak fizetni.

b) Rendkívüli tagok 4 korona beiratási és havi 2 kor. 
tagsági dijat tartoznak fizetni.

c) A havi tagsági dijak mindenkor előre fizetendők.
d) Oly rendkívüli tagok, kik tagságuk közben a 18-ik 

életévüket betöltötték, rendes taggá lépnek elő.
Indokolás a W. §-hoz. A budapesti pincér-egylet veze

tősége átlátta, miszerint szociális haladás nélkül a pincérség 
legvitálisabb érdekeit megvédeni nem bírja, s ezek között 
első sorban a Helyeszközlést és a Szaklap kérdéséi kiváltja 
megoldani és mihamarább életbe léptetni. Ezen újítások 
költségei fedezése céljából a havi tagdijakat 1-ről 2-re ili. 
2-ről 3 koronára kellett felemelni.

11. §. Tagok felvétele.
A tag felvétele az e célra szolgáló nyomtatott belépési 

és orvosi nyilatkozat pontos kitöltése és 1 havi tagsági díj 
előre lefizetése ellenében történik. A belépési nyilatkozat 
egyúttal orvosi vizsgálat megejtésére is szolgál. A felvétel 
csakis az orvosi jelentés után történik, mikor is az elnökség 
tagsági könyvet állít ki.

A felvételre jelentkezők kívánságára az egyleti orvos 
saját lakásán is megvizsgálja, mely vizsgálatért 2 korona 
dij fizetendő az egylet pénztárába.

A felveendő tagok nevei az egylet és a szaklapban ki- 
hirdetendők és a következő választmányi ülésen, ameny- 
nyiben az alapszabályokban előirt követelményeknek meg
felelnek az elnökség előterjesztésére felveendők.

A felvétel megtagadása esetén a már befizetett beira
tási dij visszafizettetik, ha az illető a felvételét megtagadó 
írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül az egyleti 
pénztárnál jelentkezik.

12. §. A felvétel megtagadása.
Ha bebizonyítható, hogy a jelentkező akár az egyletet 

anyagilag, vagy erkölcsileg megkárosítandó, akár az egyleti 
rendet vagy annak létalapját veszélyeztető szándékkal kíván 
az egylet kötelékébe lépni, az elnökség a felvételt megta
gadhatja.

A felvétel okokbeli megtagadása ellen felebbezésnek 
helye nincs.

13. §. A tagok jogai.
a) A tiszteletbeli, pártoló és rendes tagoknak joguk van 

minden külön dij és fizetés nélkül az egyletnek művelő
désre és szórakozásra rendelt helyiségeit a házirendben 
megállapított időben látogatni.

b) A budapesti pincér-egylet és önképzőkör úgy rendes, 
mint rendkívüli tagjainak jogukban áll az egylet által fel
állítandó munkaközvetítési intézetet díjtalan igénybe venni. 
Az egylettől betegség esetén, baleseteknél is, ingyenes 
orvosi és gyógyszer segítséget igénybe venni. Betegség 
okozta munkaképt?lenség esetén napi 2 (kettő) korona táp
pénzre igényt tartani.

Az egyleti orvos ajánlatára kórházi utalványt kérni, mely 
kórházi ápolás 20 hetet meg nem haladhatja.

.Mindezen jogok, az „a“ pont kivételével, 3 havi tag
ság után lépnek életbe.

14. §. A segélyezés módja és méva. Táppénzek.
Oly betegeknél, kiknél a munkaképtelenség az egyleti 

orvos által megálapittatik és 3 napnál tovább tart. a bu
dapesti pincér-egylet és önképzőkör fizet: az első 20 héten 
át napi 2 (kettő) korona táppénzt, második 20 héten át 
napi 1 (egy) kor. táppénzt ugyanazon időre a 13. §-ban meg
állapított ingyenes orvosi kezelésben és gyógyszerekben ré
szesíti tagjait. A betegsegélyzés az ezen $. utolsóelőtti bekez
désében foglalt korlátokon belül azon naptól számittatik, mely 
napon a munkaképtelenség az egyleti orvos Írásbeli véle
ménye szerint beállott és végződik azon napon, melyen az 
orvos a munkaképességet megállapította, illetve a segé
lyezés egyáltalán számítható 40 heti időtartam leteltével 
végkép megszűnik.

A megbetegedés Budapesten legkésőbb 3 napon belül 
bejelentendő az egyleti orvosnál.

Vidéken tartózkodó tagok megbetegedésük esetén ható
ságilag láttamozott orvosi bizonylatot, vagy kórházi igazol
ványt tartoznak betegségük bejelentésekor az egyleti elnök
séghez haladéktalanul, de legkésőbb, megbetegedésüktől 
számított 8 napon belül küldeni. Betegségük tartama alatt 
ugyancsak 8 (nyolc) naponként hasonló orvosi bizonyít
ványt tartoznak ellenőrzés végett bemutatni. Felgyógyulás 
után utólag bejelentett betegségekés táppénzigények figye
lembe nem vétetnek. Úgyszintén a budapesti tagok a be
jelentésre megszabott 3 napon, vidéki tagok 8 napon belül 
visszamenőleg betegsegélyre igényt nem tarthatnak.

A 100 koronán felüli táppénz élvezeténél a kifizetendő 
táppénz összegéből 10" a tartalék-tőke javára levonatik.

Illatszerek, ásványvizek, fürdők (iszapfürdő kivételével), 
sérvkötők, mankók egyleti költségre nem rendelhetők.

Hivatalosan megállapított háború, kolera vagy pestis 
epidémia esetén az egylet sem táppénzt, sem temetkezést 
nem fizet.

Igazolt szegénység esetén és az egylet körül különös 
érdemeket szerzett tagok, ha az egyletnek 25 évg szaka
datlanul tagjai, a tagdíj fizetés alól jogaiknak teljes épség
ben tartása mellett közgyűlési határozattal felmenthetők.

Női tagok szülés alkalmával a !4. $. határozmányai 
szerint tápdijban, orvosi kezelésben és gyógyszerben része
sülnek.

15. §. Kivételek.
Az önhibából eredő betegségeknél (ha az munkakép

telenséggel jár is u. m. nemi betegségek, iszákossági. té
boly. öngyilkossági kísérlet) vagy verekedésből eredő se
besüléseknél. vagy olyanoknál, kik valamely gyógyintézet
ben akár megfigyelés, akár elmegyógyitás végett felvéve 
vannak, az egylet betegsegélyt nem nyújt, ili. táppénzt 
nem fizet.

16. §.
Oly tag, ki a belépésnél már meglevő valamely az 

egyleti orvos által fel nem ismerhető időleges vagy 
idült bajt elhallgatott, eltitkolt, vagy hamis életkort vallott 
be, ezen betegségét illetőleg tagsági könyve birtoka da
cára, semminemű segélyben nem részesíthető, sőt rossz
hiszeműségének bebizonyítása után az egylet kötelékéből 
választmányi határozat folytán kizárható s a már előzőleg 
felvett táppénz visszafizetésére biróilag kötelezhető. Ily 
kizárás ellen felebbezésnek helye nincs.

17 §
A felgyógyulás, azaz munkaképesség bejelentésének 

szándékos elhalasztása esetén a tag a jogtalanul felvett 
táppénzek visszafizetésére biróilag kötelezhető.

18. §.
A nemi betegségeknél a tagok helyben csakis ingye

nes orvos és gyógyszer segélyben részesülnek.
Vidéken tartózkodók eme kedvezményben nem része

sülnek. iFolytatása következik
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ÜZLETI HÍREINK.

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

Böcögö József vendéglős. Az idő 
haladásával lassan-iassan s mindinkább 
ritkul az a föpincéri gárda, amelynek 
egyik-másik ismertebb és jobb alakját 
annyira megszoktuk, hogy szinte nehe
zen esik másnak látni, mint főpincér
nek. Am, az idő (s a sors) mit se törő
dik ezzel, hanem ahogy jön : egyszer 
ezt. másszor meg a másikat lépteti ki 
a gárdából, kézbe nyomván vagy egy 
könnyen forduló kávéházi kassza, vagy 
egy csikorgósan járó nehéz pincekul
csot. Mint például az elegáns Böcögö 
Jóskának (most már ugyan József), aki 
nemsokára nevezetes Miskolc városában 
fogja intézni sorsát, vezetését egy olyan 
szép vendéglőnek, amely nemcsak a 
kor modern Ízlését, de a közönség 
igényeit is mindenben kifogja elégíteni. 
Böcögö József ismert főpincér egyéb
ként a miskolci Budapest szálló helyén 
nemrég épült szép palota tágas és 
magas pincehelyiségeit fogja Ízlésesen 
és nagy kényelemmel berendezni s 
ehhez a mind újdonatúj bútor és többi 
szükséges tárgyak összeállitását jelenleg 
intézi a fővárosban, ahonnan ugyancsak 
a mai napon utazott el Örkény, Somlyó 
és Badacsonyba, hogy e jóhirű hegyek 
legjobb fajta boraival erősen megra
kodva érkezzen egy hét múlva vissza 
Miskolciába, ahol „Pilzeni sörcsarnok 
és éttermeit“ december hő 1-én fogja 
ünnepélyen megnyitani. Jó és szűztiszta 
italokkal és az ily üzlet gazdasszony- 
ságára termett derék asszonykája által 
vezetett jó magyar konyhával igyekszik 
Böcögő barátunk megalapítani jó hír
nevét ezen első üztetének, amelyhez kü
lönben igen sok jó ösmerősével egye
temben mi is őszintén és tiszta szívből 
kívánunk sok szerencsét!

Upor József nagy kávéháza, a szabad
ság-téri uj tőzsdepalotábiin, melyről 
előzőleg már megemlékeztünk, múlt 
vasárnap nyílt meg.

Halász István fogadója Hódmezővá
sárhely város 350 ezer korona költség
gel egy nagyszabású fogadót, előkelő 
stílű étterem és kávéházat építtetett, 
amelynek bérletét Halász István szak
társunk, volt váci szállodás nyerte el. 
Ismert nevű és kiváló szakavatottságu 
fogadós .szaktársunk üzletét a legmo
dernebb kényelemmel most rendezte be 
s ünnepélyesen „Városi szálloda14 címen 
f. hó 1-én fogja megnyitani.

Üzlet átvétel. Budapesten, a Magyar
utcai Karikás-féle (volt Muhr) vendég
lőt Roháts János okt. 20-án vette át. 
A régi üzlet jő menetét Roháts vendég
lős üzleti vezetése és a neje által szemé
lyesen vezetett jó magyaros konyhája 
biztosítja.

A kassíi Schiicház házikczelésben. A kassai 
Sdulchá/. szálU~dát e hó közepétől a fogadó 
tulajdonosa, a R.-társaság házikezelésébe ment 
á t ; a kezelési teendőket úgy a vendéglői 
rész, valamint a kávéház és szobák vezetését 
a szálló főrészvényese, Schalcház Lipót kiváló 
özvegye intézi. Ugyanez időben a Schalcház 
szálloda is nagy és előnyös változáson megy ke
resztül, és pedig egy a mai modern ízlés sze
rint épülő diszes télikert-étteremmel, aminek 
következtében a fogadó szobáinak jelenlegi 
száma is vagy 20-szal fog megszaporodni. Az 
átalakítási munkálatok december hó közepével 
fejeződnek be s a díszes uj helyiségek ünne
pélyes megnyitása ugyancsak ekkor lesz.

Rauchbauer János az ősbudavári nagy
vendéglőnek volt kezelője, a Kerepesi
ü l 15. sz. alatti Fehér ló szálló éttermi 
helyiségeit kibérelte. Rauchbauer szak
társunk ezen üzletével Pilzeni sörcsar
nokot is rendez be s azt fentivel kap
csolatban e hó első felében fogja meg
nyitani.

Uj fogadó. Erzsébetvároson Szent- 
pétery Gusztáv, a Takarék-szálló volt 
bérlője, „Központi szálloda" cimen s a 
mai modern kor követelményeit kielé
gítő étterem és kávéházzal kapcsolatos 
uj fogadót nyitott.

Vendéglő nyitás. Tassy Lajos, főpin- 
céri karunknak ez ismert nevű tagja, 
a VI. kér., a Csengery- és Király-utcák 
sarkán egy mai kor igényeinek meg
felelő csinos vendéglőt rendezett be és 
nyitott a napokban. Uj vendéglős szak
társnak olcsó konyhája és termelőtől 
vett tiszta italával igyekszik üzlete jó 
hírnevét megalapítani. Vállalkozásához 
kívánunk sok szerencsét.

Msrosvá árh<*lyt, mint egy korábbi lapunk
ban említettük, a központi szállodát Acél 
Györgytől Gáspár Sándor, ismert fogadós szak- 
társunk, utóbb a Homoród-fíirdö bét lője és 
vendéglőse in. hó elsején vette át. Gáspár 
szaktársünk előnyös ismerete de különösen 
az ö kitűnő gazdasszony neje személyesen ve
zette híres székely konyhája a fogadó jó- 
hirét és menetelét biztosítja.

Pavlitsek József, a Metropol szálló 
kávéház volt főpincére, a Nyár-utcában 
lévő Graf-féle vendéglőt f. hó 1-én 
vette át.

Ügynökből fogadós. Marosvásárhely 
és nagyszékelyföldnek volt népszerű 
ügynöke, Klein Endre, aki a mi szak- 
terűn közi 7 8 év előtti mozgalmakban 
is jeles szerepet vitt, a marosujvári 
nagy vendégfogadó bérletét elnyerte. 
Az egészen uj elegáns külsejű fogadót 
a kis gyermekkorától e pályát tanult 
Klein szaktársunk dec. 1-én veszi át.

Szálloda eladás. A temesvári „Szarvas" 
szállodát, mint értesülünk, a napokban 
Lenz Jánostól Ludik János volt lugosi 
vendéglős vette meg 56000 koronáért. 
Ludik szaktársunk az üzletet nov. 1-én 
vette át.

Rumpold Gyula nagybányai fogadós 
szaktársunk, mint egy múlt hói lapunk
ban jeleztük, október hó 21-én nyitotta 
meg a saját házában épült s a mai 
modern Ízlés szerint berendezett szép 
fogadóját.

Uj budai vendéglő*: Primesz József 
elsőrendű fővárosi üzleteknek volt jó- 
nevű szakácsa, Budának egyik legal
kalmasabb helyén, az I. kér. Palota-tér 
2 . sz. alatt egy kényelmes szép ven
déglőt rendezett be, amelyet a saját 
volt kollegáin kiviil a pincéri karnak 
is olyképen óhajt kellemes otthonává 
tenni, hogy számukra egész külön 
helyiséget s egy ammelletti esetleg 
hangverseny előadás stb. számára 
szobát zongorával rendezett be. Egyéb
ként pedig olcsó, jó magyaros konyhá
val és természetes szűztiszta borokkal 
igyekszik üzlete jó menetét megalapí
tani. Vállalkozásához kívánunk sok 
szerencsét!

Szókelykocsárdon, a vasúti vendéglő 
időközbeni bérletét Stern Mór nyerte 
el. Stern vendéglős szaktársunk az 
üzletet saját kezelésébe e hó közepével 
vette át.

Sugár Sándor kávéháza. A pincéri 
karnak egyik derék alakja, Sugár Sán
dor, aki utóbb a nyíregyházi Korona, 
a miskolci Pannónia és a szolnoki 
Nemzeti szállodának volt huzamosban 
főpincére, f. hó 26-án átvette a Dohány
utca 45. sz. alatti „Szabária" kávéhá
zat, amelyet uj szisztemben és a kávé
házi árak olcsó leszállításával akként 
kíván vezetni, hogy volt kollegái a leg
kellemesebb otthonukat találják nála. 
Vállalkozó kedvű és törekvő szaktár
sunknak kívánunk sok szerencsét!

A No- 1. uj gazdája. Brassóban az 
ismert nevű No. 1. újabban „Központi 
No. 1“ fogadót Wynanek József vette 
át, aki a régóta íenállő nagy fogadót 
uj átalakításban a múlt hóban adta át 
a közforgalomnak.

Budapesten, az Erzsébet-köruti Rezső 
Mihály-féle vendéglőt Frisch Dezső 
ismert fővárosi vendéglős vette át.

Nagyvendóglö átvétel. Kassán, a szín
házzal szembe levő Schubert-féle nagy
vendéglőt és éttermeket Szálasi Alajos 
az ottani Andrássy-kávéház előnyösen 
ismert tulajdonosa bérelte ki. Kiváló 
szaktársunk az uj üzletét saját kezélé- 
sébe 1906. április 1-én veszi át.

Vilma Porozó. Stvertecky Károly ismert 
szaktársunk, a József-körut 10. sz. alatt 
„Vilma borozó" címmel egy csinos 
berendező kimérő üzletet rendezett be. 
A mind termelőktől veit jó borok az 
üzlet jő menetét biztosítják.

Fogadó bé bevetni. A szabadkai Pest
szállodára, melyet a város a jelen kor 
igényének megfelelően bővíttet ki és 
alakíttat át, az e hó 8 án tartott ver
senytárgyalás alkalmával az eddigi bér
összeg : 25000 koronával szemben 
Tumbász Lázár 20 és Vörös Ernő 25 
ezer koronás ajánlatot tettek. Az aján
latok elfogadása fölött a városi köz
gyűlés fog dönteni.

Pécsett a Nagyvigadó éttermeit Fehér 
Domokos volt kaposvári vendéglős vette
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i'c rb f; s azt saját kezelésébe a napokba 
• c tte át.

Fogadó átvétel. Mezőhegyesen, az ál
lami tulajdont képező és jóhirnévnek 
örvendő „Központi" szálloda bérletét 
Boát Lajos nyerte el. Bock fogadós 
szaktársunk az újonnan és elegánsan 
rendezendő üzletet december hő else
jével fogja átvenni.

Az Orleán^ kávéházat, az üzleti társak 
a régi kedvelt helyét a Gránátos és 
Gcrlócy-utcák sarkán Stveríetzky Károly- 
tól Kőim Sándor volt Garai-téri kávés 
e hó közepe táján meg- és átvette. Az 
uj tulajdonos törekvése oda irányul, 
hogy az Orleáns régi vendégei a leg- 
otthoniasabban találják nála magukat.

Csaádi örömek. Lefler Béla miskolci nép
szerű vendéglőst kellemes családi öröm érte : 
neje ugyanis egy szép kis babával ajándékozta 
meg. Hasonló kellemetességben részesültek: 
Boros István, kassai főpincér (lapunk levele
zője) és Vermes Márton a bpesti Splendid 
kávéház n.-főpincére is, akik szép családi aján
dékul szintén egy-egy kis babát nyertek. Az új
szülöttek — Mártha, Margit illetve László 
nevet kaptak a szt. keresztségben.

Karcaqon, a Kaszinó vendéglő helyi
ségei bérletét Mándoky Mihály Sz.- 
Hársfalva fürdő vendéglőse nyerte el. 
Mdndoky szaktársunk a csinos beren
dezésű étterem és sörcsarnokot, acetylen 
világítással ellátva a m. napokban nyi
totta meg.

K e re s te tn e k . T. olvasóinkat kérjük 
hogy alábbi címek hollétét megtudni óhajtók
kal a kért fölvilágositást egy levelezőlapon 
tudatni szíveskedjenek:

S. /. és H. G■ szaktársaink kérik azon t. 
olvasókat, akik Weisz Andor (előző években 
ismert debreceni pincén cs Kránitz Sándor 
ikisceii pincér) ho'létéről tupomással bírnak, 
hogy ezt velük, illetve c lap kiadóhivata
lával tudatni szíveskedjenek. — Vörös Marci 
címét, (ki utóbb Pöstyénben volt) D. M. fizetöp. 
Erzsébetváros, Takarék szálló kéri tudatni. — 
Keresett cim: Rúcky Vilmos Brassóban tar
tózkodik.

Salgótarjánban a Polátsek-féle jóhir- 
nevü fogadót a szakköreinkben is elő
nyösen ismert s utóbb a dévai vasúti 
vendéglő tulajdonosa Réti Ignác bérelte 
ki. Uj üzletét Réti szaktársunk a mai 
napon nyitja meg ünnepélyesen.

Müller Ferenc Dombóváron újonnan 
épült saját házábap Polgári vendéglőt 
nyitott, melyet Ízléses berendezése, jó 
konyhája és borai miatt kedvvel látogat 
az ottani és a környéki közönség.

Győrött az „Elité" kávéház, Herceg 
Ferenc szombathelyi szállodás szaktár
sunk üzlete, melyet eddig ideiglenesen 
Takáts Jenő ottani vendéglős vezetett, 
'- hó végével uj gazda kezeibe került.

Marosvásárhelyt a Transzylvánia fo
gadós Lorber S. és Tsa szállodásoktól 
Rosenbach Miksa, a szombathelyi Elité 
kávéház volt tulajdonosa és Rezső 
Mihály Budapesti vendéglős megvették. 
Ismert nevű szaktársaink a régi szállo
dát újonnan fogják renoválni s saját 
kezelésükbe f. hó 1-én veszik át.

H e ly v á l to z á s o k  Budapesten, Katritz 
József a Páris szálló és Kaltenekker István 
a Metropol kávéház főpincéri állását töltötték

?.?■.^teier, Lajos az Elité kávéház nappali 
főpincéri állását foglalta el. krdössy Kálmán 
az Erdélyi borozó vendéglő fizetöpincéri ál - 
lását töltötte be. Ugyan tt Grábner Félix és 
Szlávik Károly éthordói állást nyertek Szalay 
Imre az Orient kávéházban fizetöpincéri és 
Jahoda Károly a Szabaria kávéház nappali és 
Balázs Imre az éjjeli főpincéri állását foglalták 
el. Ugyanott Rottschild Béla és Schmiedt János 
s.-pincéri állást nyertek. Szlatorits József a 
üruber mulató éjjeli főp. állást foglalta el.

Miskolcon a vasúti vendéglői főp. állást 
Bradl József töltötte be, mig helyét az eper
jesi Feketesas szálló étterem főpincéri állását 
Kákócy István foglalta el. Ugyanitt Bán Balázs 
es mezőcsáthi Szabó Géza éthordói állást 
nyertek. Unterberger Lószló a szabadkai 
Nemzeti szállodában szobapincéri és Koppéi 
Gyula a gyöngyösi Bruckner szállodában ét
hordói állást foglaltak. Kaposvárt a Ferenc 
József fogadó főpincéri állását Reigl László 
foglalta el. Keller Ferenc aszamosujvári Korona 
kávéház regg. fizetöpincéri állását töltötte be. 
Debrecenben. Egyed György a vasúti Étterem 
főpincéri álláát tölti be. Győrben a Fehérhajó 
szálló főpincéri állását Stáusz József és az 
Elité kávéház föp. állását Radnváncu Kornél 
foglalták el. Maár János a Hajó szálló sör
csarnoka föp. állását foglalta élj a Royal szálló 
kávéházban a rendes fizetöpincéri állást 
Kein Gyula és ugyanitt a vendégszoba fö- 
pincéri állást Csesz mik foglalták el. Szilágyi 
Kálmán a Petőfi kávéház, Fleischmann I. 
Imre az Európa kávéház főpincért állását 
töltötték be. Zsizsek János hasonló állásban 
Takács Jenő vendéglőjében működik. A Kis
faludy kávéhá/.ban. mint segédpincér Ta
más Sándor és Griinfcld Adolf, mig Va
súti vendéglőben mint érhordó Jakab Mi
hály működnek. Syékelykacsárdon a vasúti 
vendéglő főpincéri állását Mandl József töl
tötte be. Mellette Kodra Károly mint éthordó 
nyert alkalmazást. Kauscky Könrád szaktár
sunk Pancsován a Weisz-féle szálló szoba- 
föpincéri állását tölti be. Kassán a Schalc- 
ház étteremben Szederkényi János főp. mel
lett éthordói állást nyertek : Albrecb Nándor, 
Izsák Lajos, Kinzl Mihály és Piti József. 
Az Európa étteremben Ásbóth József és 
Schultz Géza nyertek alkalmazást. Szabad
kán a Nemzeti szálloda étterem főpincéri 
állását Kedrovits Mihály töltötte be. 7c- 
mesvárott a Hungária kávéház főpincéri ál
lását Luncer József, ki ottan J5 évig műkö
dött mint regg. fizetöp. foglalta e l ; a r.-fizetö- 
pincéri állást Ledvinka Károly nyerte el. A 
tisztikaszinó kávéházban a főpincéri állást 
Pecol J. helyét Kottck Vilmos töltötte be : 
ugyanitt regg. fizelőpincér /ása Aladár lett. 
Petrás Márton az újvidéki Erzsébet szálló 
kávéházban a regg. fizetöpincéri állást foglalta 
el. Erhardt József a németpalánkai „Kaszinó" 
szálloda főpincéri állását töltötte be. Szeitl 
Károly a S.-a.-ujhelyi vasúti vendéglőben ét
hordói állást nyert. Zalaegerszegen a Korona 
szálló főp. állását Tóth Lajos s a Bárány 
szálló szobap. állását Szakály Ferenc foglal
ták el. Vasvárt a Zöldfa föp. állását Jurav 
Imre és a fizetöpincérit Zalka József töltik 
be. Körmenden a Rózsa szálló föp. állását 
Kerbicr Sándor s Alsólendván a Korona szál
lodait Zsuksch Sándor töltik be. Bonyliádon 
az Oroszlán szálló föpincére újból Haraszthy 
Nándor lett. Szegszárdon a nagy szálló szoba- 
föp. állását Preszthely József s  Tatán a Griff 
szálló főp. állását Jambrits Ferenc töltik be. 
Komáromban az Otthon kávéház föp. állását 
Móric Sándor tölti be. A Központi szálló föp. 
állását Perl Ernő s a Prantner vendéglő fi
zetöp. állását Markovits József foglálták el. A 
Radós kávéház s.-fizetőp. állását Katz Lajos 
tölti be. A vasúti vendéglőben Auth Lipót 
m. éthordó működik. Balassagyarmaton a 
Központi kávéház föp. állását Ákossv István 
foglalta el. A Tóth szállodában Kontz Jenő 
és Endrcsz Jenő éth. álisst nyertek. Losoncon 
a Városi szállóban Rába József föp. m. Hor

váth Antal és Waltrr János nyertek éth. al
kalmazást. Ugyanitt a kávéházi föp. állást 
Puskás József foglalta el. Jászberényben a 
Lehel szálló föp. állását Tamássv János s a 
r.-fizetöp. állást Horvát (Hirscht Mihály töltik 
be. A föportási állást Piroska János m erte el. 
Ugyanott a Japán kávéház föp. állását Berc- 
nyi Béla foglalta el.

HÉTRŐL-HÉTRE

í l tc tc ja m  r a g r ó l *  . . .

íUagam ragról* a csárdában 
Og?odül.
3de jöttem, hátija tenger 
Bánatomat elfeledni 
Sikerül.

Borba fojtom a bánatom —
K a  lehet;
flluzsika szó l:  szereUe még, 
Szeretnek*c meg ralalja 
Sitgemeí . . .

Jínzd csak cigánr . . . még tán nékem 
3 s  rirad;
mielőtt e bús életből 
£ z  átkozott sok szenredes 
Blragad . . .

Matsád János

Szerkesztői üzenetek.
K éziratokat nem adunk vissza Névtelen levelekre

6y. J. B -Csaba. - Kiadóhivatalunk, mi is 
és az egész szakközönség ezeket a Promet- 
houszi keserveket annál sajnosabban érezzük, 
mert arról mit se tehetünk — legalább egye
lőre. Azonban lesz idő, mikor abból ;  ’-^mény- 
seprőböl lett kávés v. vendéglősnek, de meg 
magának a Herköpáternek se tiszteleg afféle 
kezét csókalom módon egy pincér se. Hogy a 
szép fönöknék a jövőben se fognak kimaradni 
ebből a tiszteletkörböl, — persze ez más kér
dés. A fő most csak az, hogy a rettentő sok 
haj és rosszak elhárításán mink magunk s ne 
csak szóval, hanem minél cuppanósb tettekkel 
is törekedjünk. Szives köszöntés! — M. J. uj — 
vendéglő*. A borvirág csak akkor ártalmas a 
borra, ha azt az erjedésnek egyébb rossz el
fajulása is követi. A mi ellen a bornak tisztán 
való tartás és kezelése s a hordónak mindig 
szinültig töltése a legbiztosabb védelem. — 
— K. K. K.-n.-szentmihaiy. Említett üzlet, ha for
dul elő, azonnal értesítjük; jelenleg — tekin
tettel a nagy állásnélküliségre — nincs. Lapok 
mentek. Szives üdv! R. J. B. Győrött. Az 
ily dolognak a világért se vagyunk ellen
ségei. Sőt, örvendünk, (és magunk is rajta 
vagyunk,) hogy pincérségünk arra való tagjait 
az élelmesség és vá!lalÍ<ozói kedv szelleme 
minél nagyobb mértékben hassa ái. Az. hogy 
egy föpincér ezen állásán kívül, bár említett 
koinpanistaságban egyszersmind egy fo
gadói üzletre is mert vállalkozni, nemcsak 
neki, de itekintettel az előbbi kontár üzlet
emberrel az ottani közönségnek is előnyösjér- 
deke Ezért pedig csak dicséret illetheti osz
tályunk eme derék tag ját..  Filozófus sze
letek . . . Ennek a legújabb nevezetű eledel
nek — az átnézett recept szerint nagyon 
jónak kell lenni. Hogy azonban, a név is 
ilyen-e ? ezt már — az ottani viszonyokat 
illetőleg — Nagvsádnak szükséges tudni. Tisz
teletteljes üdv . . K. IP. Szabadka. T.-állási 
ügy rendben, változás jött, lap ment. Szives 
üdv 1 B E. Ungvár. Köszönet az eddigi fá
radozásért: S—r bátya, azt hisszük, a boldog 
esemény után készseggel fog eleget tenni az
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e zen ugyancsak nemesebb dolognak is. Egye
bekben öt is és önt is — szívesen gratu
láljuk. K. József. A positivet megütőleg 
minden ügyben, azonban abban, hogy Göcsej 
hol kezdődik — nem tudunk bizonyosat mon
dani és pedig azért nem. mert Göcsejorszá- 
gon mindenki innenvalonak mondja magát. For
duljon talán a ..Magyar Paizs“-hoz iZalaeger- 
szegre), amely a szegek-szege ügyében adandó 
válaszban a legilletékesehb. — b. J. Petrezsery. 
Újság rámák essz -gyűrűk küldése iránt azon
nal intézkedtünk. Ugyanilv készségget teszünk 
eleget máskor is és bármilyen dolognak Szi
ves üdv! — G. J. Bérli*. B. P.-ngvletnek Ber
linben nincs fiókja. Vert and Union- nak igen. 
Lapok mentek Szives üdv. a poroszok között

K. F Trencséo. M. P. Sopronban, Kaszinó ét
termekben van. Frima culpa. Nagyon avas. 
Különben névtelen levelekre nem válaszolunk. 
L. J. Vadvirágoknak őszirózsa hervadását úgy 
véljük, hogy már megizentük, mig J.-hez va
lami két nótával rövidebben és újból kérjük. 
Üdv a kurucok honába! H. F. Szrged. A 
doigok megdolgoztatának, akárcsak a — pi
rosra sült téglák és cserépzsindelyek. Szives 
üdv! K. K. G>őr. M. I. Siklósnak iBara- 
nva-m.) fogadósa már évek óta.

PÁLYÁZATOK, BÉRLETEK.

Pályázati hirdetmény. A magyar kir. 
államvasutak Tepla-Trencsén-Teplic ál
lomásán levő pályaudvari vendéglő 
bérletére 1906. évi március hő 1-től 
számítandó öt évi időtartamra nyilvá
nos pályázat hirdettetik. A kellően fel
szerelt. 1 kor. bélyeggel ellátott aján
latok /. é. november hó 16-án déli 12 
óráig a m. kir. államvasutak bpest-bal- 
parti üzletvezetősége ált. osztályához
VI., Teréz-körut 62. nyújtandók be. 
Bánatpénz — 1000 kor.

Máv. balparti iizletvezetöség.
A szászvári nagyvendéglö részére, mely

hez mészárszék is tartozik, az ehhez értő és 
anállóan vezető üzletvezető kerestetik. Aján
latok Kováts Jakab vendéglőshöz (Szászvár, 
Baranyám.) intézendök.

KIS HIRDETÉSEK.
Elsőrangú szállód*, étterem és kávéházzal a 

dél- vagy a felső vidéken megvételre keres
tetik. Értesítések „Poprád“ címen Kassa, fő- 
pósta kéretnek.

Étterem és kávéház. söntés, konyha, mosó
konyha. kamara, pincék, udvar, vendéglős 
lakás és nagy nyári kertheiyiségge! s  megyei 
székváros leglátogatottabb helyén más üzlet 
miatt azonnal esetleg albérletbe adó. Évi 
forgalom 18<XI0 írt, évi bér 1000 frt, üzlet ára 
2500 frt. Cim a kiadóban.

Toi*C a*<‘ egyúttal a föpincéri teendőket is 
I C I O  teljesíti, jómenetü szállodához kávé

ház és étteremben C000 koronával kerestetik. 
Leendő társ az üzleti kiadáshoz nem járul, 
mig ellenben a bevételből 12 százalékot kap. 
Cim a kradóhivatalban.

[ladó Lexikon. S S
uj állapotban (tokban) — a pótkötetekkel 
együtt — jutányos áron eladó (esetleg 
ilugyar Lexikonért elcserélendő. Fadnyáncu 
Kornél, Kalocsa. 1 - 5

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

helyiséggel. V ételár 8500 frt. Sörgyár 2000 
írttal járul az üzlethez. Bővebbet a kiadó
hivatalban.

Kiadó vendégfogadó.
Beél n j^ z ő v á ro s b a i)  az ottani

i)agyV ei)déglö  1906. január 1-től
k ia d ó .

Értekezhetni lehet ifj. Eerger Mór 
tulajdonosnál, Hlye, vasút állomás, Bi- 
harmegye.

A m a g y a r  g y á ro s ,  ip a ro s  é s  k tre s k e d ó  
u r a k  f ig y e lm sb e !

Hivatalos adatok nyomán kiváló gond
dal készült, sajtó alatt van és legköze

lebb megjelenik a
M ag y ar G y á rak  ?£. Ip a r 

v á l la la to k  Cin) t a r a
minden tekintetben megbízható és
egygdül teljes magyar ipari címtár.

A száraz címanyagon kívül teljes meg
bízható forássok alapján a gyár- és 
iparvállalatokra vonatkozó minden oly 
adatot közöl, a melynek ismerete az 
üzleti érintkezésben nélkülözhetetlen.

E törzskönyvszerü Címtár bizonyí
téka annak, hogy a magyar gyáiipar 
ma már sikeresen veszi fel a versenyt 
a hazánkat kizsákmányoló osztrák gyár
iparral szemben. Tanácsadója és út
mutatója a beszerzési forrásokat kutató 
magyar iparos, kereskedő és nagykö
zönségnek, amely még mindig szívesen 
fedezi szükségleteit Ausztriából, holott 
Lueger honfitársai izzó gyűlölettel vi
seltetnek minden iránt, ami magyar s 
csupán a magyar pénzt fogadják szíve
sen. Ne küldjük ezt sem Ausztriába, 
de támogassuk vele a fejlődő magyar 
ipart.

ACímtár egy példányának ara 20 korina."
Megrendelhető ilevelező-lapon isi a 
szerzőnél B0CSKAY MIKLÓS pü. szám

vizsgálónál LŐCSE (Szepesmegye.i

Étlapiró (éthordó) uraknak S S :
nak  elismert, és sok idő t s m unkát m egtakarító  
„ l!erkovits‘--féle

H e b tO g ra p li - la p o lc
S minden színben Ivó ,.téntá k“. A nélkiilüzhetlon 
hektographlap mimlkéi oldiilon tüliligzőr használható  
s egv eredetirő l 100—120 másolat nyerhető . Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! K iznoshatatlan ruhajelzö- 
festkek és Schapigráph-tekercsek m inden nagyságban 

rendelhető
BERKOVITS KÁROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, Vll., 

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen.

E la d ó  feávéh áz.
Kedvező föltételek mellett, Marosvásárhely 

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

Vendéglő megnyitás
Van szerencsém a t. pincéri karnak s volt 

szakács szaktársaimnak b. tudomására adni, 
miszerint Budán. Krisztinaváros, Palotafér 
2. sz. alatt (Attila-utca és Attila-körut között, 
villamos megállóhely) a mai kor igényeinek 
megfelelően berendezett

v e n d é g lő m e t
f. é. novem ber hó 4-én fogom megnyitni.

Fötörekvésem az lesz, hogy t. vendégeim 
nálam fesztelenül és otthoniasan érezzék ma
gukat, mely célom eléréséhez — kizárólag 
itermelőktől vásárolt kitűnő boraim s jó  ma
gyaros konyhám -  nagyban hozzá fognak 
járulni. Arról pedig, hogy zene mindenkor 
kéznél legyen, akként gondoskodtam, hogy 
vendéglömhöz kapcsolt egyik helyiségemben 
egy kitűnő szerkezetű zongorát állítottam fel
t. vendégeim szórakoztatására és használatára. 
A kartárs urak pártfogását kérve vagyok kol
legiális tisztelettel

Primesz József vendéglős.

HELYESZKÖZLŐ-
Személyzetváltozásekn4l x t. vendéglős, kávés és fii- 

r  incér urak figyelmébe a »Fogadó« htdyeszközlőjét ajánl
juk. Az ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan

Fiatal üzletember megfelelő csaplárosi üzle- 
tat vagy kaszinói vendéglőt keres. Illető nős 
igyermektelen) és 2000 kor. óvadékkal ren
delkezik. Cim a kiadóhivatalban.

S z á l l o d a i  k ö n y v e l é s  és minden iro
dai teendőkben teljes jártasságai biró egyén, 
aki a magyar, román, szerb és német nyel
vet úgy szóban, mint Írásban tökéletesen 
bírja, megfelelő állást óhajt elnyerni. Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivatal nyújt.

Állast keresők tartózkodási In-lyCk port s  (inirt elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. A »Fogi.dó» utján 
csakis ismerős szakegyének helyeszküzBltetnek.

AJOR BALÁZS
:— ——  G Y Ő R . S zó c h e n yi-té r. 

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

M P  H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. 

Szab. Osztálysorsjáték (XVII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főelárusitóknak árusitás 
végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1905. november hó 23. és 24 én tartatik meg. — A húzások a Magyar királyi állami
ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a 
Dur.a-utca felől — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusitóinál kaphatók.

Budapest, 1905. október hó 29-én.

Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték igazgatósága
G róf TE I.E IÍV . HAZAY.
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ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdeti-ele (eladások kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak ősszoköttetésben s 
azokról fölvilágositást csakis a  komoly üzletvevö felek

nek nyújtunk.

S z á l lo d a  e la d á s  . . Dunántúli Me
gyei székhely első régi jó hiúi és nagyfor- 
gálmu szállodája, mely 1 étterem, 1 polgári 
étterem, 10 komplet berendezésű szoba, nagy 
terem mellékhetyiségekkel m e ly  helyiséget az  
úri kaszinó I20Ú korona évibérért bírja) to
vábbá udvari helyiségek, istállók, kocsiszín, 
amerikai jégpince stb. más vállalat miatt el
adó. Évi bér 4 (négy) ezer korona. Értekez
hető az üzlet tulajdonosával. 
v á * íí7 1nf (külön nyári és külön téli vendéglő) 
Mii Ú tiu l kimutatható 400 hektó sör, 200 
hektó bor. 40 hektó pálinka fogyasztással — 
eladó. Vételár 6000 frt, bér (mind a két üzlet
től az illetékkel együit) 1000 frt. A vételár
nak vételkor felé fizetendő le. Cim a ki- 
adóhivatalban.

Kávéház tuldunai jóforgalmi városban, a 
város központján, a mai modern igényeknek 
megfelelő szép berendezéssel cs exisztenciát 
biztositó szép jövedelemmel — más üzlet 
miatt eladó. Vételár 3000 frt.

Állandó jómenetii kisebb kávéház, megyei 
székvárosban a hozzátartozó megfelelő lakás 
950 frt. évi bér mellett jutányosán átadó. Vé
telár 3000 frt.

Káveház, mely átlagos 55 forint napiforgal
mat eszközöl s bérletszerződése hat évig tart 
— nagyforgalinu megyei székvárosban — ju
tányosán átadó. Megvételhez 7000 forrint 
szükséges.

Eladó egy kávéházi kassza, egy cukorállvány 
és egy biliárd 130 frt. S z. B.

Pincérek legújabb otthona.
Van szgrencsénk t. kartársainkat értesíteni, 

miszerint a VII., Dohóny- és Nyár-utcák sar
kán levő »Szibária kávéházat f. évi október 
hó 26-án átvettük és pedig azon célból, hogy 
ott a t. pinerri ka n.k ál andó és kellemes ott 
hont teremtsünk.

A kitűzött cél eléréséhez t. szaktársainknak 
b. pártfogását kérve, vagyunk 
í— kollegiális tisztelettel

S u g á r  5?á s ? d ó r  é s  T s í i .

H i r d ? t n ) ? o y .
Az almádii fiirifö részvény-tár

saság, Almádiban a gyógyterem 
mellett épült 2 nagy terem, 5 szoba, 
2 nagy konyh, pince, félszer, is
tálló, jégverem és kamarákból álló 
helyiségeket mintegy 6000 ko- 
ronányi ingó felszereléssel együtt 
1906. évi január elsejéiéi 10 evre

haszonbérbe adni
hajlandó.

Felvilágosítást ád az almádi 
fürdő r.-t. elnöke: Dr. Óvári Fe
renc orsz. képv. Veszprém.

í ávéházi és vendéglői berendezést, 
alpaccaés chinaazüst árut vesz s elad
B r e u n ,  B u d a p e s t ,  S í p - u t c a  1 4 .

Sajt i ) a g y k * r $ S k « d é S .
TELEFN 785.

Í J U N G  P É T E R  j
s sa jt, vaj <
s és csem egeáru nagykereskedés 5
t, *
J FoüUet: B U D A P E S T , Fióküzlet: J
SIV., Vamhaz-kóriM 12. VII.. Garai-tet. 5. sz, 0
i  . a
t  Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- 2 
t  és husnemiiek. Hal-, Hús-, szárnyas-, Fő- 2 
J zelék : Turista- és vadász stb. Conjervek. „
5 Mustár, halikra. déligyümölcs és m in-a 
“ dennemü csemegék, tea, likőrök. 5 
? Magyar és francia pezsgöborok és min- * 
* denfájta ásványvizek a legszolidabb ? 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy sürgönyrendeletére mindenkor a legmefelelobb 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak.

<2 / ű - i Á y ,  Q J gxó. eó

s X z z á z z z r z / r  i e c .

Budapest (Fromontor.)

és l.ávehéz berendezések vétele 
és ela d ása .B re itn e r L á s z ló  
Budapest, Szentkirály-utca I

Eladó fogadó.
Nagy erdélyi s megye székhelyét ké

pező élénk kereskedelmi városnak régi 
jó hírnévvel bíró s a helybeli és környék 
földbirtokosaitól legjobban látogatott

szállodája. =
mely tágas éttermein kívül gyönyörűen 
berendezett udvar- és kerti vendéglő, 
12 modernül berendezett vendégszoba 
szép lakással, a vendéglős és minden 
személyzet számára, egy nagy szállodá
hoz szükséges mindennemű kellékkel, 
(Omnibuszkocsi, lovak stb.) rendelkezik, 
eladó örökáron (90.000 kor.i, eset
leg bérbeadó <20.000 koronáért.) Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivatal nyújt.

K á v é h á z  e la d á s .
50.000 lakossal biró városban egy 
30 év óta fennálló uj és modern 
berennezésü kávéház betegség 
folytán eladó; havi forgalom 
1200—13000 frt, évi bér 1200 frt 
5—10 évi szerződés, vételár 5500 
frt. Esetleg házzal együtt is eladó. 

Cim a kiadóhivatalban.

€> 1  Á  S  I  
C 2  E  D  É

KÜLÖNLEGESSÉGEK :
U R I D I U f l T ,  F E H É R n E m Ü ,  

U T A Z Á S I és  S P O R T C IK K E K . 

BUDAPEST.
IV., KORONAHERCEG-UTCA 11

TELEFON 75-07.
A cKdiz-ctűinck bevásárlásnál

5 .-zázalék kedvezmény.

A berlini kiáll táson ezüst éremmel kitüntetve,

K Ö Z P O N TI F l I l i i R a D A
(Ideiclenes helyisen.

A K I
A K I
A K I

fürdőt, gyógyintézetet, fürdő-vendéglőt el
adni. betelni vagy venni akar.

fürdőt épittftni, berendezni avagy für- 
d9i berendezéseket kádakat, gepeket. 
ruhaneműt seb. venni akar vagy fürdő
személyzetet keres 
kisebb s nagyobb összegű . .p e u z -  
k ö lc s ö n t “  avagy bárminemű in
formációt akar, annakszivesen nyújt a

K H z p i t i  fü r d i -í r a d a  Bu da pe st, I I . ,  K a p is -a tc a  1 2 ,
TTPVÁWATnf esy nagy flő.’kádfürli nyári
O vi I n l l U  1 1 mulatóval 17000 írtért 6500 
f r t  lefizetéssel azonnal eladó, mely 3 HM irtot 
hoz tisztán. Azonkívül több nagyobb és kisebb 
fürdő eladó vagy bérbeadó.

D Ű L L E K  D .g“
^"Budapest. VII., Kazincy-utca 56

Az fizlet megnaxyobbitása l'ly láu  B-: la
pest füvá os egviK Ir^ iy  .-.óbb m '-ó int- 7.-1 . 
ami-lv a v e n d ég lő s , k öves t s  p im e r  urak 
ruháit lisztiria a le g o lcsó b b  á rsz a b á ly o k  
szerint es a le g g o n d o sab b  h c zc les  mellett 
Valiul ja el. A ruhák mindeu ártalm as -zár
hozzáadása nélkül kezeltetnek satnelletr. h -gy 
a  lehérnemü rag c -g i tiszta  hofelusráóget kap;a. 
a  ro. K 1 at • .............. »  zárva. .

Az in té ze t egy  le v e le ző lap p a l va ló  é r te 
s í t é s r e  a  feh é rn e m ű t c llio z a lja  e s  a  le g 
na g y o b b  p o n to s sá g g a l h a z a  s z a ll itta lia .

A 1 közönség b. pi-.tloeisát leéri

DHLLER D,
—  O ’

G e r b e r  5- müternie
B u d ap es t*  V II .,  K ir á 'v -u lc x a  II.
f l  >Fogadó«t közönségének kedvezményes árak.
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F Ü R D Ő K ,  N Y A R A L Ó K  /
Alváca-fürdi Szabó Vince vendéglője
Kerkuie8fürdö. Ottó Mihály nagyvendég]öje. 

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

Szállodák, étterem és kávéház. Fürdöbérlö 
Várady Gyula

Cservenyi Vince Fogas nagyszállodája. Étte
rem és kávéház

Szentiászló-fiirdö. (Nagyvárad mellett) fürdő
bérlő és vendéglős Kernáts János.

Tapolca-fiirdő (Diósgyőr) Máthé József ven
déglője

Trencsen-Teplic fürdő Ehn József „Teplic**- 
szálloda vendéglője.

Gyögyház vendéglő és kávéház iCurszalon) 
(Ehn János.)

Pincérek figyelmébe.' F í -  t s  fize töpin cé re k, kiknek „
o ld a l-z se b tá re a  j

(papirospénz) vagy 5
c L a  (ap ró -és  ezüstpénz számára) van szükségük, amalynek « 

„  “ i n U B r U a S K a  feneke nincs többe külön beillesztve, hanem a felsőrész az 5 
a aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett szerezhetik be £ 

W0~ Á r a k  3 . 5 0 - t ö I  5  í r t i g  ^
2  t  keztyű-és sárvkötagyárosnál í
2 MOltiar V ilm os Budapest, iV., Károly-körut 28 (Küzp. Városház). *
■« fiummi- és halhólyag-kiilönlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. — Nagy raktár a § 
uS legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötők. szuszpenzóriumok és a lég- •- 

különfélébb betegápolási czikkekben.

1

Márton Ictván Szegeden. Boltfogassiony-sugárut mm (UH lalrall 5*5. Biliárd sereié és fiillardasíti- 
los. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Árak jutányosak.

I ártya-tisztitás! I
W e l s z  A b r a h á m

v egyészeti kártyatisztitó

Budapest. Vli., Dohány-utca 4 5 .1.25. j
T em esvá ri H ír la p .
-Politikai napilap-. D élvidéknek egyetlenles elleti
S z e rk e sz tő ség  é s  k ia d ó  ti ív

, belváros, Városház-utcs 
mt: egy évre 2 1, félévre V. 
t. Felelős szerkesztő és 

B író  Pál.

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

SzombBthelyi Újság pf i aí \T
kiadoh. Széchenyi-'ér 2. Vas- és Z ilv  
\ ármegye egyetlen keresztésy kath. 
iránya és legolvasottabb ^politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szombatheiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelö gazdák fi kor. kedvez- 
inényes áron rendelhetik meg.

IIRAMáATYÁM dalmÍyi tcesa!?dTéMapaxx!
II évf. Pompás rajzok magyaros humor.

krónikus adomák. Fele!, szerk. E'd-lyi 
Zol: in. A .Fogadó' etöfiietöinek egy évre 8 k.

Tessék m utatványszám ot k é rn i! E S I 
Kiadóh. : Budapest, IX.', Üllöiut 25, .P á tria ..

Ugnuar PaÍ7C Szerkesztőség és ki- 
Rluyjul ruiLg adóhivatal: Zalaeger

szeg.
A Magyar Paizs erős szókimondó, 

független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, magyar szel
lemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor. (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : Borbély György tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

M a g y a r  A legtü-c-tabb szókimondó

W n  / , magyar élclap. melynek po-

legérdekesebbek. Kgy évre 12 k, félévre 6 k  
és negyedévre 3 kor. --  Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, vli'., József-körut 49.

^ 7 ÓI/Mu Vitán A székely társaságok hiva- 
OLCA&lj'iilajji talos közlönye. Legelterjed
tebb székelyföldi társadalmi és szépirodalmi 
hetilap. — Mutatványpéldányt készséggel küld 
Szentgyörgyi Dénes f. szerk., Marosvásúrlu ly 
porc fii llioón társadalmi, vármegyei es 
D u iry l UJoűy. közgazdasági éidekü hetilap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Beregszász. 
Verbőci-tér 1. sz. — Beregvármegye legelter
jedtebb s erős, szókimondó, függetjen irányá
nál fogval legkedveltebb lapja. — Évi ára 8 k.

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

billárd-lapdák és dákók. 
K a s s  G u sz tá v , P écs , 
„Otthon “-kávéház. 3—6

E í;
fi

Trercséní Lapok "’fi?
hetilap. A felvidék legolvasot
tabb és legelterjedtebb lapja. 
Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára: egy évre 8, 
félévre 4 kor. Főszerkesztő: 
Szilvav István. Felelős szerk. 

Dr. Pető Béla.

ú t m u t a t ó  Folytatás...Székesfehérvár. BARN A I
IGNÁC „M agyar k irá ly "  
szállodája.

EHMHECHT GYULA ..Fehérbá
rány- szálló-nagvven légióié.
Olcsó szobák. '

Szekszárd. HASPELL JÓ 
ZSEF „Szekszárd" szállodája.

Temesvár. HAVNOLDJÁ
NOS ,.Koroiia"-szállodája.

szemben.
MÜLLER „Ilungá- 

izállodéja s.
nagy 

-kioszk--

városhan

réhaz. Olcsó s.Tatai óváros. XOLL :
L os »Es*

UK-

u É tterem , k v é h a z .
’ ANTAL ..O tthon - kávé- 

haza.Tráncáén. C S E R M Á K
ÁGOSTON „Erzsébet- szál
lodája. É tte rem , sörödé ká
véház.

ZOLTÁN SIMON „P.ákóey-- 
karéháza. Üzletiek talál k.Trmncsén-Topla. DALMA 
FER EN C vasúti vendéglőjeTorda LIPOVICS FERENC 
-Jap á n -  kávéháza. Ü zletbe
liek ta lálkozója.

EURÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ- 
HÁZ (Túl. Hunmer János)

PLACS1NTÁR REZSŐ. .Vi
gadó- vendéglője.

Turóczazentm irton. 
ROSSLER JÓZSEF „Doni. 
szállodája,Tócsa. FEJES FERENC Koro
na szállodája. .Magyar konyha.

induló

DOZáE EM IL-O roszlán -szál
lodája. Józsefváros.

STERBENC FERENC kőbányai

GOMBÁS GYULA P acsirta- 
m ef ' lég ió ié . O .várváros. 
A közönség teli-nyári k irán 
dulója.

P l MMER .Pilseui" sörcsarnok 
Belváros. (F rischE de üzletv.

DOZSE DÖME vas 
lője. A közönség 
vendéglője.

GOMBÁS ISTVÁN „Metropole- 
vendéglője Józsefváros.

REISMANN SÁNDOR „Elité” 
kávé háza és kőbányai sör- 
csaruoka. Józsefvá os

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője, G yárvaros.Tornaalja. KEREKES IST
VÁN vendéglője. M agyar 
konyha.

Temsskubln. SÓLYOM 
'Volt HofFmann'

Tolna. — ADLER GYÖRGY 
.Polgárin  vendéglője.

MOLNÁR ISTVÁN Sörház nagy 
vendéglője. Nagy nyári k e rt
helyiség.

FEHER LO SZÁLLODA(tulajd. 
üzv. Pavlídesz Antalné)Tapolca. KASZAB ÁRPÁD 
„Balaton szállodája. Étrerem,

DIENES KÁLMÁN „Zöldfa- 
vendéglője. Olcsó. szobák. 
Terin, vett ti-z ta  borok.Törökbálint. SZABÓ FE - 
RENC vendégfogadója Ven
déglő, káv :. Ozsó

szállodája, étterem , kávéház.

Tab. GRÓZLY ANTAL nagv- 
vendéglöjeTörokbecse. FRANK RE
ZSŐ »Uri kaszinót, vendéglőjeUjdornbovár. VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglőjeUngvár. -K orona-szálloda- 
Leblowits L.) É tterem , sö 

rödé, kávéház.
NAGY LAJOS »Kio3zk- ven

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

GLÜCK JÓZSEF -Abbázia* ká- 
véháza. Üzletiek találkozója.

SZABÓ PÁL „K özponti"  ven
déglője. A  pincéri-kar ta lá l
kozó helye.

FUCHS MANÓ „Erzsébet* szál
lodai étterme és kavéháza. 
Üzletbeliek találkozó helyeÚjvidék FÜRST J .  E rzsébet 
k irályné  szállodája. É t te 
rem . kávéház.
. .  *t. U H L _  
déglóje Stefánia-u

W EISZ SÁNDOR kávéháza . 
F u ttnk i-u tca . Ü zletbeliek 
találkozója.

SCHEINBERGER Károly »Va- 
dászkűrt.. vendéglője és kávé
háza. Uzletbeliek találkozója.

LA FLEU R MIKLÓS -Fehér 
ökör* szállodája és vendég 
lője

a szálloda. (KlímánVác. <
Pál'.

váth-KURTZ TÓBIÁS 
féle, vendéglője az  állom ás 
m ellett.

Versec. BAROSS SZÁ L
LODA K ohn Hugó.. É tte 
rem. Kávéház.

SZARVAS KAVÉHÁZ (Blau 
Zsigmondi. Ü zletbeliek ta 
lálkozói a

FRANZEM DÖMÖTÖR .Nap- 
szállodájaa. Olcsó szobák.

-MATKOVICS KÁROLY Cof- 
man-sőrház vendéglője.

Vajdahuny ad. KEI.l.ER 
MÁRTON o Köz pontin szállód ija 
főtér. É tterem , kávéhúz.Zsolna. TÓTH ANTAL vasúti 
vendéglője. Á közönség kirán 
d utója.Zalaegerszeg. DOMON 
KOS IGNÁC „ K orona- szál- 
lodája. Első fogadó.

KUMMER AN TÁL kávéháza és

NAGY DEZSŐ vendéglője. Mi- 
gyar konyha, termelői borok

ROSENKRANTZ JÓZSEF szál 
vendéglője.Zsombolya. .SCHIVARTZ 
JÁNOS „K orona"  fogadó:: 
á llom ás közelében. Öles- 
szobák.

K O LLIN G  KRISTÓF száll - 
dá ja, é tterem  és kávéház.Zalaazentlván. EKA.M: 
JÓ Z SE F (és fiai) Déli vas • 
vendéglője az állomásnálZólyom. KUSZY BÉLA ven 
déglője és kávéháza.Zenta. D A L A  KÁROK 
-Eugeu--szállodája. Éttere 
S kávéház.

MfKS JÁNOS vasúti vendég!
LINDNER JÓZSEF „Tisz 

kávéháza.
VÖRÖS FLÓRIÁN „Mu.g.v 

korona“ vendéglője. É ti 
rém , kávéház.

MA.TOROSSY PÉ T E R  .Gaz.t 
kör* vendéglője.Zsallz. TÓTH IMRE vei
dég oje

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




