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Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók-,
jobb cég- és beszerxósi források.

ÚTMUTATÓ
E rovatban mindazok, kik a .Fogadó" eg(sz 
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PANNOSU SZÁLLODA ital.
Gittek Frigyi sí Kerepesi-ut 3. 

BRISTOL. SZÁLLODA ilUite 
József) IV., Mária Valéria-n. 

DÖKKER FERENC London 
szállodája VI. V&ci-körut 65. 

ERZSÉBET SZÁLLODA llol- 
Mayer Józsefi IV., belváros. 
Egyet em-n. 5.

i 'KIEST SZÁLLODA itnlajd. 
Molnár Sándor) Népszínház-

SZT. LEKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló lü. v. Ries Gyula) 

APPL .1ÁNOS Debrecen foga
dója. VII.. Kerepesi-at 88.

K ELLÁK JÁNOS .Két korona" 
szállodája, étterem, kávébáz.

ksAri-'.l 1 14.

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője, 
V1U., Rökk SzilArd-ntca 10. 

ASZNÉK JÓZSEF vendéglője, 
VII., Dohány-otea 88.

BAYER JÁNOS vendéglője, 
VII. kér.. Arena-nt t. szám. 

RAUMa NN A. LAJOS Malo- 
s 'hik-féle veneéglője VII.,
Csányi-awa n.

BLASCHKA ISTVÁN nagyven- 
déglője, VI., Király-utca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
II.. Török-utca 2.

BKAl’N BÉLA vendéglője VI!., 
Klaozál-ntca 2.

CADA ADOLF vendéglője, az 
.5 csillaghoz" Szövetség-u. 24. 

CSICSAY ISTVÁN vendéglője,
VH. . Garay-tér és Muránvi-u.

CSÖBÖR ANTAL ,njvilág" ven- 
déglője,IV., Ujvilág-a.23 —25. 

CSOTY GYULA vendéglője,
V., Váei-at 34.

DOFFING FRIGYES vendég
lője. VII.. Dohány- és szövet
ség-uta sarok.

DOMSITZ JÓZSEF vendéglője,
VII. , Arena-nt 54. 

DROSGYÁK IZIDOR Vustin-
ger-féle vendéglője, VIL, Óvo
da-utca 28.

EBERHARDT GÁBOR vendég
lője. VII., Gólya-utca 38. 

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

FARKAS ÁRPÁD vdndéglöje 
VIL, Csőmöri-ut 111- 

FSHÉR SÁNDOR vendéglője,
VIII. , CUői-ut 53.

FÖLDI ANTAL rL'j kiapipa".
IV.. Ujviláz-u. 14. Belvárosi 
pincérkar vendéglője. 

FLÜDOROV1TS ISTVÁN ven
déglője, V., Nádor-utca 32. 

GAÁL SÁNDOR vendéglője, 
VII., Csőmöri-ut 5.

■■URAS JÓZSEF vendéglője. 
X.. Külső Jászberényi-nt öl. 
(Kőbánya.)

GEBAUER ANTAL Fiume- 
ezálló étterme II., I.ánchid-u. 
iDunaparton).

GATTO KÁROLY vendéglője,
VI. , Lehel utca 21. ez. 

GÖMBÖS JÁNOS vendéglője,
Magyar-ntca 3. Üzletbeliek

GÖMBÖS I-AJOS veneéglője, 
IV., Vároeház-n. 10. Som>gy- 
Zalai kariáreak vendéglője. 

GgTTLER LÁSZLÓ vendéglője, 
IV. Veres Pálné-utca 2. 

GRSGORITS SIMON vendég
lője VL, Palóc-utca 1. 

GEBHARDT ANTAL vendég
lője Vili., Népszinbáz-u. 1. 

HOPFINGER JÓZSEF vendég
lője VIII.. Gyöngytynk-n 3. 

I1AMORNYIK KÁROLY ven
déglője VII., Dohány-n. 39.

HAJÓS KÁROLY vendéglője, 
I., Böszörményi-ut 21., csend
őrt aktenya.

H-\JDU SÁNDOR .Bableves- 
Csá-da" nagyvendéglöje, VII., 
Miksa utca 8.

HÁBETLER LAJOS Istvftntéri 

Diófa-utca sarkán.
HORVÁTH KÁROLY vendég

lő e IX.. Mátyás-utca 5. 
Idénypiaccal szemben.

HATZMANN JÁNOS vendéglője
VIL, Csömöri-ut 29.
HECKER LAJOS vendéglője, 

VIL, Király-ntca 51.
HIRSCHKRON GYULA szarvas 

szállója. V II, Szőve teég-u. 4.
HUFNAGEL HENRIK ftlor- 

vá.b-féle) vendéglője, vili., 
Vas-utca 1.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó- 
vendégiöj“ , reggelig nyitva. 
IN., Fővámtér i Idény piaci

HARÁMY ISTVÁN vendéglője 
VL, Nagymező-utca 44.

HOMOR GYULA Jégpince ven
déglője VII., Erzsébet király
né ut 36.

.TANÚRA KÁROLY vendéglője 
Podmaniezky- és Gyár-utca 
sarkán. Fővárosi pincérkar 
találkozója.

JAYCAY MIHÁLY vendéglője. 
Vili., Külső kerepesi-nt 1.

KARDOS JÖZSEFNÉ vendég
lője, VIII., Baross-tt. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS ivóit Mubri vendég 
lője, 0. v. Koháts János.- 
VI., Szerecsen-utca 33. i 

KASS BÉLA éttermei (volt 
Drexler) VI., Andrássy-nt 25. 

KELLŐ VILMOS Singhoffer- 
féle halászcsárda vendéglője,
1., Mobal-ut 8.

KEKESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, VUL, József-utca 2. 

KIS KOVÁTS GYULA borozó 
vendégleje, VII., Dohány-u. 
47. üzletiek találkozója. 

KÓNYA SÁNDOR -Rozsa bo
kor" vendéglője. Nagymező- 
utca. Üzletbeliek vendéglője. 

KLIVÉN YI FERENC éttermei,
VI. , Andrássy-nt. 

KOLLMANN I. A JÓS vendéglője
11., Margit körút 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője!
VII. , Almássy-tér 16. 

KUBANEK VINCE „Budai vi
gadó" éttermei, IL, Fő-u.

KOUSZ ANTAL Kerétz-féle 
vendéglője, V., Gizeila-tér 8. 

LIPPERT LAJOS vendéglője, 
VIL, Erzsébet-körút és Do- 
hány-ntca sarok.

LAKATOS GYULA vendéglője, 
VII., Wessclényi-utca 17. az. 
(Cipész-ipsrteetUleti ház.) 

LEIKAM GYÖRGY vendéglője,
1., A.lag utca 1.

LADÁNYI (LITTMAN) JÓZSEE 
éttermei, VL, Lipőt-körut 27.

LUKACS JÁNOS vendéglője,
I., Fehérvári-ut 14.

LÁSZLÓ GÉZA „Fészek" bo
rozója, VII, Akácfa-utca 7.

LENGYEL LAJOS vendéglője, 
VIL, Nefelejts-utca 9.

MAYER BENEDEK Zöldko- 
szororu szállodája, VI., Alsó-

MALOVErz GYULA vendég
lője, VI., Csengery-ntca 45. 
(Aradi-utca sarok)

MARKOVITS DOMONKOS ven
déglője. I., Döhrentei-tér 5. 
A pincén kar találkozója. 

MIHÁLYIT SÁNDORNÉ ven
déglője, VH ,'Arena-ut 8. 

MIRTH ANDRÁS vendéglője. 
Dohány- és Sip-utca sarkán. 
Olcsó magyaros konyha. 

MIHÁLY FY SÁNDOR Váci-bö- 
rut 82/a.

MOLNÁR SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldbordó vendég
lője, IV . Kishid-ii. 3.

NAGY GÉZA nagy „Pilseui" 
sörcsarnoka,VIl.,Arena-ut 58.

N1KA ANTAI. IV. kerület, 
i Belvárosi Váci-utca, saját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

PELZMANX FERENC „Pannó
nia- étterme és kávéháza. 
V IL, Kerepest ut 7.

PORÉDOS JÁNOS vendéglője, 
VL, Podmanick.v-n. 4.

PODOLETZ FERENC vendég
lője, VIII., Szerdahelyi-utca 2.

PUTZEIÍ M. nagyveadéglője, 
VIL, Arena-nt 8ü.

PROC 
IV.,

RELL MIKLÓS vendéglője, 
VI., Hajós-utca 31. Üzlet
beliek találkozója.

ROHÁTS JÁNOS (Karikás-féle 
vendéglője. VI., Szerenaen-

RUVALD GYŰL, mdéglője,

RACCRBAUER JÁNOS, ven
déglője, VI., Gyár- és Szondy- 
utca sarkán.

SCHMAUDER JÓZSEF ven
déglője, IX., Viola-n. 21.

UNTERREESER VINCE ven
déglője. VIL, Nyár-utca 6. 
Üzlet beliek találkozója.

VÁRADI JÓZSEF vendéglője, 
VI., Teréz-kőrut 28.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője. Hungária- 
ut 256. ez.

VEI LEK JÓZSEF vendéglője, 
VIL, Akacfa-utca 34.

VILMA BOROZÓ (Sverietzky 
Károly vendéglője) VIH , Jó- 
zsef-körnt 10.

WURGIJTS VILMOS vendég
lője, Kerepesi-nl és Aggte-

leki-u. sarkán.
WÜRGLITS ANTAL vendéglője, 

VI L. Kerepesi-nt és Gyöngv- 
tyuk-iitca sarkán.

BALATON KÁVÉHAZ (Tihanyi
srf

SCIIUSTER ERNŐ Nyngati pá
lyaudvari vasúti vendéglője.

SCHRRTTNEK MÁRTON ven
déglője, VII., Izabclla-tér 2.

SZÜTS ÉS BALIKA éttermei, 
Deák-tér 2. A MOPE tagjai
nak találkozóhelye.

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi boro
zója, VI., Dalszinház-utca 8.

SZENDE IGNÁC fővárosi boro
zója, VHI, Népszinház-u. 11.

SCHRATZ HUGÓ I.ebeti-féle 
vendéglője, VJH., Kerepesi-nt 
41. BZ.

SPRINGER JÓZSEF vendéglője, 
VUL, küzvágóhid-utca 12. sz.

STEIN1TZ MANÓ éjjeli boro
zója, VII., Szövetség-utca 4.

STÖLZL NÁNDOR vendéglője. 
L, Disztér I.

SZAGER JÓZSEF vendéglője,
IX., Ranolder-u. 31.

STEINER PÁL vendéglője. 
Vlü., Baross utca 117.

SAUER ISTVÁN vendéglője, 
VUL, Szigetvári otca 1.

TARJÁNYI SÁNDOR „Magyar 
Otthon Fogadó11 vendéglője 
és kávéliáza. VUL, Főherceg 
Sándor-u. 30.

TÖRÖK MIHÁLY vendéglője, 
VH., Erzsébe'-körnt 49. (Ma
gántisztviselők kőre.

TOTOLA IMRE vendéglője, 
VH., Alsóorflőeor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

THF.SSI JÁNOS vendéglője, 
IV., Molnár-utca 8.

TOMPA LUKÁCS vendéglője, 
VHL, Vendel-ntca 11.

Szentkiráyi-utca
BOlló KÁVÉHÁZ (tilt. Bodó 

AdoFi VIII.. József-börnt 42.
BOÜI.EVARD KÁVÉIÍÁZ (t. 

Goldhammer Á.l Váci-k. 24.
BIBÉK JÓZSEF bávéháza, IV.,

ELITE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Sándor) Kerepesi-ut ős Ka- 
ziney-utca sarkán.

ERZSÉBET-HIO KÁVÉHÁZ 
(Rapszky Zsigmondi I. kér., 
Döbrentei tér.

FELLEGI EDE .. Elevátor-kávé
it Az. r ei en'-körnt.

GRUBER JÓZSEF „Köniti ké
véhez. VII., Erzsébet-körut6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezső) Vili., .Tözsef-k. 4.

HOCH LAJOS nagykávéháza,
VII., Néps inház-u. 29. Üzlet
beliek találkozó kávéháza.

II.LITS KÁVÉHÁZ (tol. Illits 
Gyula) IV. Vigadóltér 3.

KATONA GYULA „CLUB11 
kávéháza. V., I.ipót-köru , a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY KÁVÉHÁZ C. Kallós 
Márkus) VIL. E-zsébet-körnt 
és Király-utca sarok.

KI.0TILD KÁVÉHÁZ uulajd. 
Katona G.i Belváros, Y4ci-n.

KOTSERA MIHÁLYNÉ kávé
háza, VII., Csömöri- és Arena- 
ut sarkán.

KDRHEJJA ISTVÁN ..Zrínyi11 
kávéháza, VHI., Mátyás-tér 2.

KOVÁT? MIKSA „Kis Otthon11 
kSvéháza. Vili , Kernpesi-ut 
61. sz.

LÁBESZ FRIGYES kávéháza- 
IV., Hajó- és Sütö-utcAh sár, 
kán. A pincéri kar találkozó

LAUKÓ PÁL kávébáza, VH., 
Erzsénet-kBrut 44.

LYON KÁVÉHÁZ (t^Knappe .lá
nc J és társa) VI.; Andrássy- 
ut 27.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér., 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazári. Üzletbeliek tatáik.

MÁDAI SÁNDOR „Akadémia11 
kávébáza, V., Akadémia-u. 4.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzsé- 
bet-kőrnt (Haraányi test
vérek!.

NEIVELT SAMU „Sándortéri 
kávéhá/a“ . VIII., Rökk Szi
lárd-utca 21.

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

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ (tulajd. 
Kulin Sándorné) Szletoeliek 
találkozó helye.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem (Pelzman Fereno). 

PINDINOER LAJOS Gizella- 
kávéháza, n.. Széna-tér 7,

PETŐFI KÁVÉHÁZ ili. veze;5 
Szalay Károlyi VII., Erzsébct- 
körut és Dob-utca sarok- 
Üzletb. találkozója 

SUGÁR SÁNDOR és H1RSCH- 
féld Vasat kávéháza, VII., 
Csömöri- és Verseny-n;ri,

REKLÁM KÁVÉHÁZ (Knlu- 
zsay Emil) VI., Andrásaj-m

SPLENDID KÁVÉHÁZ l u'aj.t. 
Tyroler Jézsefné és Seemar. 
Karolin.) IV , Károly-körui 

FODOR JÓZSEF „Szabária 
kávéháza''. VIl., Dobiny- 
utca és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye. 

SPRINGER JÓZSEF kávéháza 
VH., Almássy-tér 7.

TOMIK JÁNOS kávéháza VI.. 
Nagymező-utca 55. A pincér; 
kar találkozója.

TEPL1 JÓZSEF Milano bávé
háza VIL, Király-utca 35 

UPOK JÓZSEF Tőzsde nagy- 
ká'éháza, V.. Szabadság-tér. 
12. BZ.

WFJSZ NÁNDOR bávéháza.
VIII., Kerepesi-ut 51. Mope 
tagjai találkozója.

V ID É K .
Alsójára. (Torda-Aranyos m.i 

TÓTH KÁROLY szállodája.
Alsőlendva. NEUBaUEIí ANI •- 

líÁS „Korona'- szállodája.
FEREXCY JÓZSEF vendég

lője (volt Poppel vendéglő.
RÉVÉSZ SAMU Központi ká

véház, a Fő-utcán.
KRAJCS1CS ISTVÁN és FIA 

vendéglője, a „zöldfádhoz. 
Saját szüretü borok.

LEN'ARITS VIKTOR vendég
lője.

Arad. BRAUN GUSZTÁV 
sörcsarnoka é ‘ éttermei. * 
városházzal szemben.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁX (Witt- 
ma-jn Károly tulajd.) a váron 
központján.
ná d o r  Sz á l l o d a  (t. Páska
Ignác). Étterem sörcsarnok

SPITZER MIHÁLY (Erdélyi- 
féle) kávéháza. A pincér urak 
otthonias találkozó helye.

SCHUCH FERENC Fehér ke
reszt szállodája.

SZÜSZ MÓR „Japán11 kávéháza 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA KÁVÉHÁZ (túl. Ko- 
váts Ártéri Szabadság tér.

GELLER SAMU Fiume kávé
háza. Üzletiek találkozója.

ZAJONSZKOVSZKY JÁNOS 
BarosB kávcs&za.

Abos. PERTI. JÁNOS vaud 
vendéglője.

Alsó-Kubin BIHELLER JA
KAB „Nemzeti-1 szállodája, 
étterem és kávéhéz.

Alvinc. HARRÓ FEREN' 
vasúti vendéglője. S/állodni

Apatin. l.rNDENMAYER 1 
NOS „Schöffer“-féle szálló.

Barcs ‘ t 1-,... HUFFMAN FS 
KRAÜSZ „Garni11 szánodéi , 
az állou.ás mellett.

DOBAY SÁNDOB „Közponli" 
vendéglője, magyar bonyőr. 
olcsó szobák.

Baja. HORVÁTI! JÁNOS .H\- 
rány" szállodája. Magyaros 
konyha.

SKALLÁT DÉNES JÓZSEF 
Corzó bávéháza.

SCHREIER SIMON „Zóna" v.: 
déglője a vasút meUoti.

Borosjenő. KOCSY AKTA). 
„Központi" szállodája.

Battonya. LÁNG JÁNOS , W. 
Korona" szállodája.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VII., Kerepesi-ut 13. sz.

Tulipános husvét . . .
— Húsvéti örömek. —

M ivelhogy csak  szerény  
S zak lap irók  vagyunk,
Nem vitatkozunk és  
Nem politizálu n k;
De azért a  tettből 
K ivesszük a részünk ,
S mindig ott vagyunk, hol 
Többi m agyar vérünk.

Íg y  együtt cselekszün k, 
Minden k is  dologban,
Küzdünk és szenvedünk 
Minden jóban , roszban ;
Es őrülünk hogyha  
Végre, valahára,
R áragyog eg y  k is  fény,
E  szegény hazára.

Most kisütött napunk,
A m agyarok  napja .
F én yét mindenkire 
Szórja, rag y og ta tja ;
R agyog  m indenfelé  
A derűs napsugár,
S  minden m agyar keb el 
Fényben, örömben áll.

■ . . Olyan korm ány van most 
Szép M agyarországon.
Hogy m ég ilyen  nem volt 
S ehol e v ilágon ;
Sem angol, német, sem  
Frankhonban, sem seho l — 
Olyan mint eg y  bájos,
Szép tulipánbokor.

Gyönyörű szép bokor,
Öröm r á ja  nézni —
Hogyne örülne hát 
Minden m agyar n ék i!  
Örvendünk mint Jézus 
Szép föltámadásán,
Örvendünk a  sok  bu s 
B ajn ak megváltásán.

Hol v agy tok  leányok,
Bájos m agyar h ö lg y ek !
K ik  részesi vagy tok  
Szint’ e nagy öröm nek; 
F on jatok koszorút 
Tulipánból, szépet,
S  koszoruzzátok m eg  
Ezt a szép hu svétet! ! . .

Vénfogadós.

A Vendéglősök Sör
gyára Előkészítő Bi- 
zotsága felkéri mindazokat, 
kik a hozzájuk intézett felhívásra 
mindeddignem nyilatkoztak, hogy 
válaszukat az ügy fontos
ságára, való tekintet
tel mielőbb beküldeni szíves
kedjenek.

Vendéglősök sörgyára.
VII.

Irta: G id iá a z .
Fakad a rügy. Lombja bereknek, 

fának itt is, ott is zöldül. A mező is 
zöldéi, a madár is dalol. A kiskertekben 
bimbózik a rózsa, a jácint és virágzik 
a —  tulipán.

De nemcsak a kertekben . . .  A 
tavasznak ez az első legszebb virága, 
mindenütt virít. Ott van minden férfi 
és minden női keblen. Mintha mindenki 
tulipános-kertbe járt volna, vagy mintha 
az egész világ egy tulipánkert volna... 
A d.t ű s  nap sugarai, tavasznak enyhe 
fuvalmai, annyi tulipán virágot még 
sose láttak, mint a mennyi most a 
magyar kebleken virul.

És közben száll a tavaszi fény, és 
mind enyhébb lesz a lég, és mind 
lombosabb a táj. S a lombozó tavasz- 
szal kizöldel a remény, kihajt az öröm. 
Az emberi szivek mintha egy egészen 
más és sokkal szebb világban éreznék 
magukat. És ez az érzet mindenkit uj 
remény, vágy és örömmel tölt el. Re- 
méllik a szebb és azt a jobbik létet, 
amit a közelmúlt sivársága és ezernyi 
baja teljesen eltemetett. Vájjon föl 
fog-e támadni, be íog-e következni? 
De a tavasz reménye zöldül s a keb
lek tulipánja — virul.

Szóval, lombozó tavaszt, tulipános 
korszakot élünk. Tudod-e érdemes ol
vasóm, hogy ez a szép virágos korszak 
mit jelent? Tudod-e, hogy a magyar 
hazai ipar és minden ágbeli gazda
ságnak tavaszi, kikeleti korszaka ez?!

A fordulat különben beált. Az a 
fordulat, amelyben ezelőtt két héttel 
senki se hitt, senki se remélt. Ma
gyarország élére uj kormány került. 
Olyan kormány, amely e hon gazda
sága hasznosítását, minden kis népe 
érdekét és boldogságát tartja szem

előtt. Dicső nevű nagyoknak fiai fog
lalnak helyet az uj kormányban. Akik 
e nemzet gazdaságának betemetett for
rásait fölfogják nyitni s azokbul a 
forrásokból száz és százféle jót fognak 
elővarázsolni. Az ipari, kereskedelmi 
és minden gazdasági téren uj alaku
latok és az igaz. életnek nagy len
dülete fog nemsokára bekövetkezni.

Hát. a mi iparunknak, a magyar 
fogadós és vendéglős-iparhoz tartozók
nak. lesz-e ebben a bekövetkezésben 
része? Hoz-e ezekre is szépet és jót 
a tulipános remény? Elérik-e a mi 
foglalkozóink is, hogy az ipari terük
kel kapcsolatos nagy gazdaságot ők. 
mint egyedüli birtokosok birtokolhat
ják és hasznosíthatják ?

Arra, hogy valaki a saját szakmája 
nyújtotta előnyöket kihasználhassa, 
alkalmasabb idő a mostaninál még 
egy esetben sem volt. Nekünk tehát 
szintén rajta kell lennünk és pedig 
minden erőnkkel, hogy ezt az alkalmas 
időt, fontos gazdasági céljaink elérésére 
el ne mulasszuk. Az ut egyébként 
könnyű: meg van már törve. A Ven
déglősök Sörgyára utján, a többi érde
keinek céljához is könnyen eljuthatunk.

De legelső sorban ezzel, a minden 
vendéglősi érdeknél fontosabb Vendég
lősök Sörgyára dolgával kell készen 
lennünk. Ezt a hasznaiban minden más 
gazdasági vállalatot fölülmúló érdekün
ket kell érvényre juttatni. S ezt célra 
vinni, uj sörgyárunkat fölállítani, kivált 
a jelen körülmények közt, nem nehéz 
Nem pedig a fenti és azon oknál fogva, 
hogy a kezdeményezők a kezdeten 
már túl vannak, és pedig oly eredmény
nyel, hogy a Vendéglősök Sörgvára 
fönnállását biztosító fogyasztók zöme 
immár teljesen biztosítva van.

Tüzzük föl a tulipánt s e minden 
jó  remények jelvényével, igaz tettaka
rattal és buzgalommal lássunk hozzá 
ezen, valamint többi gazdasági dol
gainkhoz !

BORGAZDASÁGUNK.

Egy kitüntetésről. Ezúttal nem 
afféle Grandprixröl. hanem a magyar 
tudományos akadémia Wahrman-félc 
érméről van szó. amelyet ez a derék 
vaskalapos testület Jálics Ferenc bor- 
nagykereskedönek ítélt oda a bor-
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kereskedelem terén a világhírű magyar 
borok terjesztésével szerzett érdemei
ért. Mi, Jálics borkereskedőt és műkö
dését nem ösmerjük, csak azt tudjuk, 
hogy a világhírű magyar boroknak a 
hazai borkereskedelem által tönkre
tett hírnevét, sem a Jálics-féle, sem 
egy nagykereskedői cég se szerezte 
vissza mindezideig S a ^Borászati 
Lapok« tisztelt szaklaptársunk, tán 
szintén ezt kívánja kifejezni, amidőn 
jelen hirt oly  m egnyugvással és  
regisztrálással hozza, hogy a kitün
tetés olyan céget ért, mely a bor
kereskedelemnek tiszteletet és becsü
lést szerzett — a bel- és külföldön 
egyaránt . . .

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK. 

A győri ipartársulatból.
A »GyőriVend., Kávésok és Italmérők 

Ipartársulata* — mint múltkori lapunk
ban emlitettük, — az évi rendes köz
gyűlésével kapcsolatban, az egylet 
hatvan éves fönnállását is megülte. Az 
érdekes évfordulóról a közgyűlésen 
elhangzó elnöki beszédek emlékeztek 
meg, ismertetvén az ipartársulat ala
pítása történetét, valamint az ezen 
szakma érdekében a régi, valamint 
az újabb időbeni működését.

Hogy pedig az ipartársulat múltja, 
illetve a múlt és jelenben való műkö
désének története egyike a legérde
kesebbeknek, azt legjobban az ipar- 
társulat jól szituált vagyoni állapota 
és az a körülmény igazolja, hogy Győr 
szab. kir. város vendéglőseinek gazda
sági érdekei védelmére a szükséges 
teendők mint a jelenben, a múltban 
sem mulasztanak el. Az élelmezési, a 
szikvizgyártási és a sör beszerzési téren 
az ipartársulat maga já r  elöl, maga tart 
raktárt s űz vállalatot, hogy ez által 
tagjai a szükségleti cikkekhez könnyen s 
a beszerzési árban juthassanak. Mind
amellett, hogy a tagok ebben óriási 
előnyüket találják, az ipartársulat is 
tisztes haszonra tesz szert és gyarapodik 
örvendetesen. Gyarapodását mutatja 
egy a testület tulajdonát képező szép 
nagy földszintes ház, melyben a tekin
télyes házbéreket  űzető lakókon kívül 
az ipartársulat szikvizgyára, sörraktára 
stb. működéséül szolgáló helyiségek 
vannak elhelyezve. Az ipartársulatnak 
ugyan e házában, az irodául is szolgáló 
tanácskozási termében vannak elhe
lyezve az ipartársulat régi vezérem
bereinek életnagyságban megfestett 
arcképei, s ezek közt Lates  Jakab, 
az egylet megalapítójának a képe. 
Ez a derék férfiú volt az, aki az 
1845—1846. években az egylet alakí
tási mozgalmát megindította, s kitartó 
buzgalma és akkori kartársai támo
gatásával a mozgalmat sikerre vezette.

Az egylet ekkor, illetve 1846-ban

»Győri G asztrom-Egylet« néven ala
kult, mig 1864-ben »Györi Vendéglő
sök, Kávésok és Italmérők Társulatait 
címet vette föl, mely utóbbi cimben 
azonban a »Társulata* szó nem so
kára »Ipartársulatá«-ra módosult.

Az ipartársulat első vezetősége 
Lates  Jakab elnök, Müller János al- 
elnök, Wőnisch Jakab pénztáros, Ku- 
randa Alajos, R afffnger  Sándor, 
W órdinger Antal és L an dgra ff Já 
nos v.-tagokból állott. — Az egylet 
első tagjai pedig a következők voltak : 
Tüske  Dániel, Marchardt Ferenc, 
Lehner  Mari, Schmidt György, Walc- 
h o ffer  Nándor és Jakab, Spáth György, 
Müller János, Schadl Tamás és Já 
nos, Schreuer  Antal, Fuhrmann An
tal, Kohlnhoffer  József, W akacek  
Vince, Payert János, Karner  Károly, 
Lates  Jakab, Hechtl Frigyes, Reic- 
hardt Ede, Ilaizinger  Ferenc, Ilae-  
nish Gusztáv, L an dgraf János. Frank  
Ferenc, Ráfiinger  Sándor, Matsany 
Alajos, Richardt Ferenc, Raammes- 
hofter  József, Lichtneckert Mátyás, 
Wenisch Jakab, Gstaltner Lipót, Lei- 
pold  György, Schmidt Péter, Haucin- 
ger  Ádám, Kuranda Alajos, Lipperi 
András, Opitz Mihály, R elle  Dániel, 
W eichinger Péter, Marschioni János, 
Hayn József.

Az ipartársulat első alapszabályai 
a testület célját ilyformán körvona
lazták : — »Az egylet által jövőre vá
lasztandó elöljárók, szóval minden 
egyes részvényes tag, leginkább arra 
törekedjék, hogy ezen egylet becse, 
minden visszaélések, s hasztalan sza
bályok hozása áltat ne csorbittassék, 
hanem inkább példás s hű kezelés 
által növekedjék.

És a 60 éves győri ipartársulat tag
ja i ezt a szabályt betartották s az 
abban kifejtett célt olyképen juttatták 
érvényre, hogy a testületek ez idő 
szerint nemcsak anyagi, hanem er
kölcsi tekintetben is ez első helyet 
foglalja el hazai szaktestületeink kö
zött. De meg is becsülték és mindig 
készséggel követték ama szaktársain
kat, akiket bizalmuk a testület élére 
állított, s akik ugyancsak teljes oda
adással és buzgósággal tettek eleget 
a rájuk bízott teendőknek. Alig van még 
egy testület vagy ipartársulat, amelynek 
vezetősége oly komolyan fogta föl a 
közjó dolgát és véste magába azt a 
tudatot, hogy egy társulatnak igazi nagy 
sikerei csak úgy lehetnek, ha annak 
vezetősége is komolyan és minden 
erejével törekszik eme sikerek elérésére.

A „Győri Vendéglősök Kávésok és 
Italm érők Ipartársulata“ múltkori 
közgyűléséből kifolyólag, mint már 
emlitettük, elnöknek Erhardt Antal 
és alelnöknek Kiss Károly lett meg
választva. Ugyanekkor H erceg  Ferenc 
volt társulati elnököt, ki a szombat

helyi Szabária szálloda átvétele miatt 
még a múlt nyáron eltávozott Győr
ből, de a nagy távoliét dacára is meg
felelt a győri vendéglős kongresszus
sal kapcsolatos testületi teendőknek, 
a közgyűlés tiszteletbeli elnökévé vá
lasztotta meg. A közgyűlés továbbá 
kimondta határozatilag, hogy a ven
déglős szakirányú pincértanoneiskolát 
8 éven belül fölállítja. A közgyűlés 
ezután az Ipartársulat disztagjaivá 
Gundel Jánost, Glück Frigyest, Bok
ros Károlyt és Juranovits  Ferencet 
választotta meg. Elfogadta végül Kus- 
ter  Gézának, a testület pénztárosának 
azt a fontos indítványát, hogy a Ba
laton mentén, borpince szövetkezettel 
kapcsolatban, egy fogadósok fürdő- 
telepe  létesitessék, részvények utján. 
Ezzel egyébként lapunk más helyén 
foglalkozunk.

A Budapesti P.-egylet, mint lapunk 
múlt számában emlitettük, múlt hó 
29-én tartotta közgyűlését. A közgyű
lésen nagyobb harc mutatkozott,ameny- 
nyiben a jelenlegi állapotokkal és az 
ezt fölidéző elnök személyével több 
elégedetlenek mást akartak az elnöki 
székbe ültetni. A jelenlegi elnök azon
ban, az előre szervezett pártja támo
gatásával megmaradt állásában, úgy
szintén a választmány is, egy két 
olyan tag kivételével, akik a jelen 
rendszernek ellenesei voltak. —  Mit- 
rovátz  Adolf, az egylet volt érdemes 
elnöke, az egylet vagyonkezelőjévé 
választatott. Az egyleti közgyűlés ezen
kívül elfogadott egy olyan hóbortos 
indítványt, hogy a minisztériumhoz 
fölterjesztendő és módosítandó alap
szabályokba egy oly uj pont vétessék 
be, hogy az elnök egyszer és minden
kor három évre választassák meg. 
Megjegyezzük, hogy a Bpesti P.-egy- 
letre, ez a meggondolatlan paragrafus 
kész veszedelmet jelent, különösen a 
jelen helyzet szempontjából, amidőn 
az egylet alkalmazóijaként is szereplő 
helvközvetitői ügyvivőre valamint az 
ezzel kapcsolt semmiféle dolgokra, 
amennyiben az ügyvivő egy füst alatt 
elnök is —  megfelelő ellenőrzést senki 
se gyakorolhat. Azután meg ez a szo
kás sehol, egy a tagok érdekeivel szo
rosan kapcsolt testületnél sem dívik, 
kivéve a hadastyánok és rokkant 
vitézek  egyesületeit, amelyekben azon
ban egészen más alapon nyugvók a 
testületi érdekek védelme. A közgyűlés 
továbbá programul vette, hogy a beteg- 
segélyzőt lehetőleg kikapcsolja az egy
letből, amennyiben ez a vagyoni 
helyzetre rázkódtatólag hat.

Az étmüvészet históriája.
Glück Frigyes gasztronómiai előadása az Uránia 
tudományos színházban 1906. március 12-én.

A törökökkel rokon persa nép ét
kezési szokásairól igen érdekes leírást 
találunk P etry  de la  Valié leírásában.



7. szám. FOGADÓ 3. oldal.

ki a többi közt egy királyi ebédet is 
Ieir. A fejedelmi étkezések a »diuán 
chanéix-ban mennek végbe, egy igen 
hosszú folyósószerü kerti helyiségben, 
melynek elején a konyhahelyiségek, má
sik végén a fogadó és egyúttal ebédlő 
helyiség van, innen származik elneve
zése is, mely magyarul annyit je le n t: 
fedett folyosó. Ezen helyiség egyik 
oldala nyitott, az egész gyönyörű, nagy- 
értékü szőnyegekkel szinte túl van 
halmozva, borítva, még a padozat is. 
Ezen foglalnak helyet a vendégek, a 
legelőkelőbbek az ablakok mellett, a 
hol jóval az evés ideje előtt foglalva 
helyet, élénk beszélgetésbe merülve 
várják az első fogást. A felszolgálást 
apródok végzik, a tálaláshoz fedett 
ezüst és aranyból készült edényeket 
használnak, az asztalt ezüstös-aranyos 
szövésű terítő takarja, a ház ura 
mellett ennek legjobb barátja foglal 
helyet. Az asztalon valóságos piláfpi- 
rámisok, különböző savanyu italok 
egymás mellett mig a húsételeket a 
főudvarmester, aki egyúttal főasztalnok 
is, négyszögletes kanállal kezében 
sorba kínálja. Ismerik az ebéd utáni 
kézmosást is, de nagyon takarékoskod
nak a törülközővel. A kiszolgáló sze
mélyzet merev sorban áll a vendégek 
mögött és a főudvarmester a királyi urat 
térdelve kínálja minden újabb fogásnál.

Az előkelőbbek asztalán nem ritkák 
a karesunyaku nápolyi üvegpoharak 
sem. A bort a — a vallási tilalom elle
nére —  szívesen isszák, még pediglen 
viz nélkül és felette csudálkoznak azon. 
ha egy európai — aki pedig miattuk 
akar tartózkodni az ivástól — nem 
iszik. Ebéd után holmi gyenge, me- 
laneholikusnak tetsző zene járja.

Miként a persáknál, úgy a kínaiak 
és japánoknál is a nép nagyon ragasz- 
az ősi szokásokhoz, de a müveit osz
tályokon gyorsan és könnyen vett erőt 
az idegen befolyás. Ezen a képen az 
európai kultúra örök dicsőségére a 
jámbor rizs- és teafogyasztó kínai már 
pezsgős pohárból iszik exet s úgy lát
szik szívesen felejti el mámorában a 
kínai nemzet konyha lehetetlennél 
lehetetlenebb fogásait, körözött her
nyókat, a szűz anyaföldben hónapokon 
át párolt tojást stb., hasonló invessé- 
geket. No, de legyünk nyugodtak, a 
nyugati kultúra emlőin nevelkedő ge
neráció már nem fogyasztja e ször
nyűségeket, hajlik — a háttéren is 
láthatjuk — zene felé, sőt maga is 
résztvenni óhajt japán mintára idővel 
az európai koncerten is.

És valljuk be, a japán-orosz háború 
után erre igen szép kilátásai is vannak.

E rövidke kitérő után térjünk vissza 
hölgyeim és uraim egy merész szöke- 
léssel Európába, hol a klasszikus kor 
romjain a kereszt jegyében egy egészen 
uj világ épül fel. A keresztény vallás 
és életfelfogás, a szellem erkölcsi élet 
szigorúsága folytán óriási befolyást

gyakorolt a szakácsmüvészetre is és 
purifikáló hatásával megváltoztatta, 
megszüntette a római császárság idején 
uralkodóvá vált általános tobzódást is. 
Itt pl. minden egyéb gasztronómiai 
vonatkozás nélkül az Úrvacsoráról 
mutatok be egy pár képet. Első sorban 
a milánói, sajnos már alig látható 
Úrvacsorát Leonardo da Vincétől, 
továbbá Rubens Pál úrvacsoráját, 
Krisztus megvendégelését Lévy házá
ban Paolo Veronesétől, Krisztust 
Emmausban Bassanotól és Krisztust 
Simon farizeus házában Poussaintől.

Már e képekből, melyeket e hallhat- 
lan mesterek utolérhetlen korhüséggel 
festettek meg, látható, hogy a keresz
ténység szigorú aszkézise mennyire 
visszavitte a konyhát a régi egyszerű
séghez, mely meg is maradt aztán 
változatlanul a történelmi időszámítás 
szerinti középkorig.

A középkorban majdnem minden egyes 
nemzetnél uj életmód, uj életszokások 
váltak uralkodóvá. A germán népván
dorlás óriási átalakító befolyását ter
mészetesen még per tangentem sem 
vázolhatjuk, valamint nem foglalkoz
hatunk külön az egyes államokkal, 
Angliával, Spanyolországgal stb.-vel 
sem, azért is engedjék meg igen tisztelt 
hallgatóim, hogy egyenesen Francia- 
országra térhessek át, mint arra az 
országra, melyen már ekkor meglátszott, 
hogy egykor a szakácsnői vészét terén 
vezetni fog és amelynek királyi, nem
különben főúri udvartartásai a közép
kori fejedelmi és főúri udvartartások
nak és az ezekben divatos ceremó
niáknak valóságos mintaképei, típusai.

A nagy udvari ebédek, bankettek 
rendje — mint aminőt itt bemutatok — 
bizonyos rendfokozatok megállapítását 
tette szükségessé, még pedig úgy az 
étkezésnél magánál, mint a meghivási 
jog és kötelezettség megállapításánál. 
E kép egy XIV. századbeli királyi ebédet 
ábrázol, amelynél a király egy egész 
külön asztalnál ült, a meghívott elő
kelőségek pedig vele szembín egy másik 
aztalnál foglaltak helyet, mig a többi 
vendégek, kik az előbbieknél alacso
nyabb rangban voltak — a falak mentén 
elhelyezett padokon ültek. Innen e 
padoktól, franciául >banques« szárma
zik a bankett elnevezés is.

A felszolgálás ekkor már nemcsak az 
udvari, hanem az egyesek külön, sokszor 
saját szolgáiéi tál az asztal másik oldalán 
történt és igen nagy királyi kitüntetés 
számba ment az. ha a király egyik vagy 
másik kedvel tjének borral töltött serle
get küldött. Már ekkor divatos volt az 
ily lakomákat művészi előadásokkal be
fejezni. Még a legnagyobb udvari ünnep
ségeken is, mint ezen V. Károly ide
jéből származó képen látható, a király 
és felesége külön emelvényen ültek.

Érdekes, hogy a középkorban a villa 
használata még nem volt divatos, az 
adagok felszeletelve lettek felszolgálva,

minek következtében viszont nagy fény
űzést fejtettek ki a rendszerint ezüst 
vagy aranyból készült kézmosótálak 
használatában: a »basain* szóval — 
egy ilyent itt mutatunk be — legelőször 
136 0-ban találkozunk Anjou herceg 
inventáriuniában.

Ugyancsak egy nemesi család XVI. 
századbeli ebédlőtermét tünteti fel 
következő képünk is. Nem valami nagy 
tisztaságszeretetre és pedantériára vall 
ugyan, hogy a kutya is, macska is 
a házigazdával egyazon asztalon fo
gyasztják el a nekik odahajitott cson
tokat és ételmaradékokat, no de korhű 
és ez a fő.

Hozzátartozik e kor jellemzéséhez, 
hogy a fejedelmek és főurak ebben az 
időben bárhová is mentek, egész ud- 
udrtartásukat magukkal vitték s mint 
Dürer Albert e metszetén látható, a 
fejedelmi szüitben ott volt az udvari 
cipészen és szabón kivül a jóképű 
udvari szakács és a nem minden cél
zatosság nélkül tekintélyes orrú pince
mester is.

Nem érdeknélküli e kor életbeosz
tása sem és noha e tekintetben a 
rómaik finom ízlését és rafinnementját 
még nem érték el, eléggé változatos 
már, ámbátor nem erre. mint inkább 
az egyes ételnemüek nagy tömegekben 
felszolgálására törekedtek.

Itt kívánom bemutatni ama törté
nelmi nevezetességű középkori velencei 
bankett képét, mely azt a jelenetet 
örökíti meg, midőn Dandoló Ferenc 
dozsé Avignonban kötéllel nyakán ve
zekelt ebédközben V. Clemens pápa 
előtt 1312-ben. A pápa ekkor meg
kegyelmezett ugyan, visszavonta róla 
az egyházi átkot, ám ennek ellenében 
a kartársak Cane - a kutya — 
melléknévvel tisztelték meg a magáról 
megfeledkezett dozsét.

K O N Y H A M Ű V É S Z E T .

LueullustóL
Tükörtojás M eyerbeer módra.

(Oeuf á la Meyerbeer.)
Egy vajjal megkent tányérra 3 to

jást ütünk, 2 db sült ürüvesét helye
zünk rá és paradicsom mártással le
öntjük.

K elvirág vidéki módra.
A sósvizben megfőtt kelvirágot le

öntjük paradicsom mártással és be
szórjuk vágott petrezselyemmel.

Tulipán rostélyos.
Csontjától megfosztott rostélyost ujnyi vas

tagságúra vágva, kevéssé megverjük, azután 
négy fej vöröshagymát (10 rostélyoshoz) vilá
gosra pirítunk, egy deci paradicsomot tegzünk 
közé és levessel föleresztjük, s a rostélyost 
— kellően sózva — ebben a lében puhára 
pároljuk. Kőrüzetül adunk hozzá: aranyrépát, 
velögöngyöléket, (kroquette) cukorborsót, zöld- 
petrczselvmes rizsét, melyet a tálon hosszú
kásra idomítunk, s tetejére kétszer bevágott 
hónapos retket — mely tulipán alakúvá lor- 
málódik — teszünk, négy db kelvirágot, parajt,
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áttört burgonyából — papírzacskó segélyéve
— szintén egy tulipánt alakítunk, azt céklával) 
díszítjük s az egészet ízlésesen elhelyezve — 
beadjuk.

Görög rizsfölfujt.
A tejbe főtt rizsét hülni hagyjuk, 

kellő mennyiségű vajat, cukrot, 1 dk. 
fahajat. — 7s kg. rizshez — 8 tojás 
sárgáját, fehérjét habnak összekeverve 
kisütjük, s tejbe főtt csokoládéval 
leöntjük.

Cinhober F.-töl.
Baraboly vajjal.

(Erdélyi ételek.)
A megtisztított barabolyt sósvizben 

megfőzzük, azután leszűrjük és 5 per
cig vajba dinszteljük, majd apróra 
vágott zöldpetrezselyemmel behintve 
föladjuk.

Baraboly saláta.
A megtisztított barabolyt vienegrette 

mártással összevegyitjük, félóráig álni 
hagyjuk és beadjuk.

Idei burgonya alíöldiesen.
A megtisztított burgonyát kömény

magos sósvizben puhára főzzük, le
szűrjük, elegendő vajat, tehéntúrót és 
apróra vágott kaprot ráhintve föl
adjuk.

Ordas palacsinta.
4  kg. ordához 3  tojás sárgáját, ele

gendő cukrot, apróra vágott zöldkaprot
— 3 tojás fehérje habját hozzáadva
—  jól összevegvitünk, a palacsintát 
megtöltjük, elkészítjük és föladjuk.

P É N T E K I Ö SSZEJÖ VETELEK.
A Budapesti Kocsm árosok Ipartár

sulata  a legközelebbi társas-uzsonnákat 
következő sorrendben tartja:

Április 20-án: Fludorovits István 
vendéglőjében, V. Nádor-u. 32. — Április 
27-én Soronits Ferenc vendéglőjében,
V. Alkotmány-utca 21. — Május 4-én: 
Mészáros József vendéglőjében, VIII. 
Külső Kerepesi-ut 30. M ájus—  tl-én : 
H ajós  Károly vendéglőjében, I. a farkas
rét melletti csendőrlaktanyában (Közle
kedés : farkasréti villamos v.). — Május 
18-án: Nofícer Károly vendéglőjében,
VI. Erzsébetkirályné-ut 50.

K Ü LÖ N FÉ LE  K Ö ZLE M É N Y E K .

Kérelem. Azon t. előfizetőinket, kik
nek a múlt lapokkal utalvány mellé- 
keltetett, kérjük, hogy az utalványok 
fölhasználásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. — Jóbarátain
kat és  ösm erőseinket ké r jü k , hogy  a 
»Fogadó«-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen-hirek. Stern  Kálmán, a 
Csáktornyái Zrínyi szállodai kávéház 
főpincére, április 3-án vezette oltár
hoz Zellinger  Gizella kisasszonyt, 
Csáktornyán. — Meixner Gusztáv, 
Csáktornyái főpincér, Zágrábban tar
totta egybekelését Datler Teréz kis-

aszonnval, Datler Lajos városi fő
gépész szép leányával. — Kubik  Vik
tor, a besztercei Ipartestületi vendéglő 
főpincére e hó 8-án tartotta esküvőjét 
Csontos Sárikával, Csíkszeredán.

A 3odó kávéház tulipánjai. Nyíl
nak, virulnak a tulipánok, e széles 
hon határán mindenütt, de virulóbban 
tán sehol se, mint Bpesten, a József- 
körut és Baross-utca sarkán lévő 
Bodó kávéházban. A legszebb tulipá
nok itt virítanak. A falak oszlopain, 
az üzlet díszét képező kasszán s a 
kávéház minden zugában ; élő és szeb- 
nél-szebb tulipánbokrok hirdetik azt 
a sok szép reménnyel telt uj korsza
kot, mely a korrupt rendszerekkel 
teljes magyar közéletbe már is több 
üdvös szokást hozott be. Ám, ez a sok 
szép és ez előkelő kávéház legszebb 
dekorációját képező tulipánvirág, leg
előbben mégis a kávéház gazdája 
legszebb tulajdonát: igazi magyar ér
zelmét hirdeti. Aki a tulipánokat 
nemcsak ízlésből és vendégei gyönyö
rűségére alkalmazza, hanem azok je 
lentőségét más intézkedésében is ki
fejezésre juttatja. S ez az első és 
legszebb intézkedése abban nyilvánul 
meg, hogy pincérei frakk viseletét, az 
első tulipán kinyiltával. azonnal ma
gyar ruhával cseréli föl. Igen bizony, 
a Bodó-kávéház főpincérei és pincérei 
egytől-egyig a komolyságot és tekin
télyt kölcsönző, s a régebbi földesurak 
és körjegyzők magyar ruhájához ha
sonló gyönyörű viseletben teljesitik 
teendőiket. (És ezzel meg van oldva 
a szolgaiságot annyira jellemző frakk
viselet kérdése is.) Mert remélni vél
jük, hogy Bodó Adolf kitűnő kávés 
szaktársunk nem fog magára maradni, 
s ebben a legszebb tulipános tettében 
többi előkelő fogadóink és kávé
házaink tulajdonosai is követni fog
ják . .  .

Egyform a sörös üvegek. Tudva
levő, hogy a fővárosi kartelos gyárak
ból kikerülő sörös üvegek 5 és 47a 
decilitert tartalmaznak, de csak űr
ben, mert az azokba fejtett s fogyasz
tásra szánt sörök rendesen a 4 és 7a 
és 4 deciliternek felelnek meg. A ven
déglős érdekeket védő testületek ez 
ellen, illetve a sörös üvegek hitelesí
tése dolgában már többször indítottak 
akciót, de mindig sikertelenül. (Ez a 
siker majd csak a vendéglősök sör
gyára létesítésével fog bekövetkezni.) 
Jelenleg a »Győri vendéglősök szik- 
vizgyár szövetkezete* mint 'Sörrak
táros* fordult e tekintetben a budapesti 
Polgári sörfőzdéhez, hogy üvegeit 6 
deci űrtartalommal készítesse, miáltal 
nemcsak e sokat bolygatott sörösüveg 
kérdésbe lenne megoldás, hanem az 
is eléretnék, hogy az ausztriai (lizingi, 
gráci, schwecháti stb,) főzdék 6 decis 
üveg sörei is teljesen kiküszöbölhetők 
lennének. A Polgári sörgyár, melynek

sörei ezidőszerint legkedveltebbek, azt 
hisszük fog találni módot, hogy Tula- 
duna legfontosabb sörraktárosa, a győri 
vendéglősök szikvizgyár szövetkezeté
nek ezen kivánatát teljesítse.

Kimaradtak. Lapunk mai számából 
térszüke miatt több közleményünk, 
köztük a lapzártakor érkezett »Aradi 
pincér egylet, gyűlése valamint a 
Hely változások nagyobb része a jövő 
számra maradt.

Jubileumi ünnepély. Pozsonyi szak
társadalmunknak, irja ottani levele
zőnk, kellemes, szép ünnepélye volt a 
múlt hó 26-án. Az ünnepély Pallan 
Ferencnek, a Betegsegélyző-pénztár 
egylet elnökének szólt, aki az egylet 
ügyeit tiz éve vezeti lelkes, igazi buz
galommal. A betegsegélyző-egylet ez 
alkalommal díszközgyűlést tartott, ame
lyen Gratz Vilmos ünnepi beszéde és 
nagy ováció mellett egy monogram
mal ellátott aranygyűrűt adtak emlé
kül a jubiláns' elnöknek. Az ünnepélyt 
este nagy bankét követte, Udvorka 
István szaktársunk Fácán nagy-ven- 
vendéglőjében, ahol a pincérkar és a fő
pincérek közül, kik nejeik társaságában 

jelentek meg, vagy 90-en vettek részt. 
A vendéglősök részéről Láng Ferenc, 
Chovautsek Ch. és a kávésok közül 
Reschnák János és Láng János és az 
összes helyi sajtó képviselői jelen vol
tak. A banketten zamatos szép ma
gyar beszédben Ambrus József szak
társunk köszöntötte Pallan elnököt, 
majd azután leleplezték az ünnepeltnek 
az egyleti helyiség számára megfestett 
arcképét. Pallan Ferenc szép beszéd
ben meghatva mondott köszönetét a 
megtisztelő bizalomért és a nem várt 
szép ünnepért. — A diszlakoma ét
rendje öt fogásból állott, s italként 
pozsonyi termésű borok szerepeltek, 
amelyeknek gyöngyét a kellemes han
gulatra, jókedvre gerjesztő Törley- 
pezsgő  képezte.

A jeg esek . A jégkereskedők szintén 
kartelszövetségben vannak, mint a 
többi biztos és nagy haszonra dolgozni 
kívánó vállalatok. Mivégből természe
tesen, egyöntetűségre és arra törek
szenek, hogy jégcikkük révén mentül 
jobban kihasználják a közönséget. Ez 
a kihasználás különben ezúttal abban 
nyer kifejezést, hogy a jegesek föl
emelték a jég árát, amely tényüket 
kellően és olyformán okolják meg, hogy 
az idén möjégről kell gondoskodniok, 
amennyiben roppant .kurta volt a tél, 
s igy csekély idő állott a jég beszer
zésére. Hát, ez egy kicsinyt komikus 
és a maga ostobaságában bosszantó 
magyarázat is. Mivelhogy tél az idén 
volt elég hosszú, és oly kemény, hogy 
a fővárosi jégkereskedők nemcsak saját 
s Kőbánya és Promontor összes üres 
pincéit, hanem a pénzéhségtől tátongó 
saját üres zsebeiket is tele tölthették 
volna.
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Fogadósok fürdötelepe. Ez a derék 
ötlet és valóban életre való eszme, a 
gazdaságilag legjobban álló Győri 
Vendéglősök ipartársulatából került ki. 
Az ipartársulatnak egyik komolyan 
munkáló tagja, Kuster Géza kávéház
tulajdonos, nyújtott be az utóbbi köz
gyűlésen egy olyan értelmű indítványt, 
hogy az ipartársulatból folyólag alakult 
részv. társaság a Balatonnak egy alkal
mas pontján megfelelő nagyságú helyet 
vásároljon, amelyet parcellákba osztva 
építtetne a társaság vagy az ettől 
parcellákat vásárló fogadós-vendég
lősök lak- és villa-épületeket. Minde
nekelőtt azonban a társaság megfelelő 
nagyszabású fogadók , vendéglők , ká
véházak  és fürdőház  létesítéséről 
gondoskodnék, melyeknek berendezése 
és vezetésével nemcsak az ott nyaraló 
fogadós-iparhoz tartozók kényelmét, 
de azt is elérni óhajtja, hogy a ven- 
déglősök-fürdőtelepe a gyönyörű Bala
ton leglátogatottabb fürdőjévé váljon.

. Hogy ennek s a -Fogadó- gazdasági 
szellemében való derék tervnek meg
valósulásával a mi iparunkhoz tarto
zókra a legnagyobb erkölcsi és anyagi 
siker háramul, az bizonyos, ép azért 
fölhívjuk hazai fogadós, vendéglős és 
kávésaink figyelmét a tervre, melynek 
kivitele egyébként annál inkább is 
biztositott, mert azt megvalósítás cél
jából a győri-vendéglősök ipartársulata 
már is kézbe vette.

Kiigazítás. Múltkori Gyászrova- 
tunkban megjelent Stampfl Nándor kis
leánya közlését annnviban igazítjuk 
ki, hogy Stampfl N.-nak nem 6 hanem 
3 éves leánykáját, Ilonkát ragadta el 
a halál.

Ünnepély a Kass-ban. A tavasz 
kezdetét jelentő József napján történt, 
hogy az Andrássy-uti Kass vendéglő 
két borfiuja, és pedig a Fogadó olvasói 
előtt is ismerős Csik József, egy ha
sonló nevű, Spitzer József társával, 
a föpincér és éthordó Józsefek tisz
teletére, ünnepélyt terveztek. Mikor 
pedig az ünnepélyhez már egész közel 
jutottak, eszükbe jutott valami, és 
gondoltak merészet és nagyot. Az ün
nepélyre meghívták szeretett főnökü
ket, Kass  Bélát. A vérbeli fogadós 
szívesen fogadta legkisebb pincérei 
meghívását, s az üzleti záróra után 
tartott ünnepélyen megjelent alkal
mazottai körében, s midőn a kis Spitzer 
József ékes szavakkal üdvözölte, sze
retetteljes szép beszédben fejtette ki, 
hogy egy a mi szakmánkhoz tartozó 
üzletet valójában a főnök és alkal
mazottai közt harmonizáló egyetértés 
és szeretet tud csak fölemelni és fel
virágoztatni. S hogy e tekintetben nála 
nincs, nem lesz (aminthogy eddigelé 
se volt) hiány, erről biztosította a ra
gaszkodásukkal körülvett derék alkal
mazottait. — Ezután pedig, mondá az

ügyet szerkesztőségünkben hűen elre
feráló kis Csik József, beszélt és ugyan
csak lelkesen és talpraesetten minden 
József: Balázs József. Wagner József, 
Spitzer József és Csik József, csak a 
távollévő Elő József főpincér nem, 
akit azonban hasonló lelkes hangú 
sürgönyben üdvözöltek és értesítettek 
a minden várakozást fölülmúló szép 
ünnepélyről.

Pincér-otthon. Merkly János, ismert 
nevű nagykanizsai vendéglős, a pin- 
cérségnek mindenkor lelkes barátja 
és támogatója, a Kinizsi-utca 4-ik sz. 
alatt lévő vendéglőjében s az ottani 
pincérkar vezető egyénei közreműkö
désével egy régebben terveit Pincér
otthon alapításán fáradozik. A nemes 
intencióju F.-otthon céljaira a Merklv- 
vendéglő pincér-asztaltársasága eddigi 
pénzadakozását, valamint a m. hóban 
tartott pincér-bál jövedelmét képező 
tekintélyes összeget is csatolják, mi
által a pincérség arra utalt és az ott 
keresztül utazó tagjai nemcsak a szük
séges ellátás, hanem a további utazás 
költségeiben is részesülnek. A derék 
terv megvalósulása a közeli napokban 
már megtörténik.

Stréberkedés, ügy itja a krónika, hogy a 
slréherek megalapítója az az ökörszem volt, 
akit a madarak királya választásakor a sas 
szárnyai emeltek a magasabb levegő-égbe. Ettől 
vettek példát az emberek is és azontúl más 
tanult tehetségek révén igyekeztek kiemelkedni 
az ismeretlenségből. Ez a stréberség azonban 
sose nyilvánult meg anuvira, mint a közelmúlt 
és jelen napjainkban, amidőn a tehetség nél
küli alakok ugyancsak a legnagyobb rajokban 
lepik el a politikai, az irói (újságírói) és külön
böző társadalmi tereket. De még a mi foglal
kozási águnk sem ment ezen ökörszem ivadé
koktól, akik itt sokkal hálásabbnak tudják a 
talajt az érvényesülésre, mint bárhol másutt. 
No de, majd lassanként e derék kolibriknak is 
bealkonyul. — Mindezt pedig azon alkalomból 
jutott eszünkbe leírni, hogy a bpesti p.-egvlet 
elnöke mint szerkesztő, egy utcaseprői modor
ban irt „Nyílt levél a  bpesti p.-egylet tagjai
h o z ! eimü iratban lapunk munkatársát, Maiséul 
Jánost oly vehemensen megtámadta, hogy csak 
no! E támadó levélnek kézirata aztán vélet
lenül Matsád J. kezébe került, amelyből ki
tudódik, hogy azt egy egészen idegen ember 
irta, de arról is meggyőződött, hogy illető elnök
nek esetleges kéziratái szintén a teljes meg- 
dolgoztatásokon mentek keresztül. Mindazáltal, 
nevezett elnök mint szerkesztő van az egylet 
értesítőjére kinyomtatva. — Szóval, nálunk is 
virít a kikirics, azaz hogy a — stréberkedés.

A meghurcolt kávés. Egy-két fő
városi lap s ezek nyomán több vidéki 
lapban az a hir látott napvilágot, hogy 
Tüchler Andor kávés szaktársunk, ki 
pécsi »Hungária« kávéházát pár héttel 
ezelőtt adta el, üzletvezetője 3000 kor. 
ovadékjával megszökött, mivégböl kö
rözés lett ellene kiboesájtva. Mikor 
pedig Tüchler Andor Szegeden, ahol 
üzletvásárlás céljából járt. ezt meg
hallotta. azonnal fülutazott a fővá
rosba és a rendőrségre ment, ahol 
az erre telefonice fölhívott pécsi ügy
védje bizonyításával megmagyarázta 
az ügy miben állását. Ugyanezt itt is 
kinyilatkoztatja a meghurcolt kávés

hogy az a 3 ezer korona először is 
nem óvadékként, hanem az üzletátvé
tellel kapcsolatban befektetett összeg
ként volt kezelve, s ebből is csak 
1000 korona járt Schw arc  P. Ferenc 
volt üzletvezetőjének, aki tőle még 
januárban kilépett, s akinek ezen 
járuléka az adósok lefoglalására még 
a kávéház eladásakor letétbe heivez- 
tetett. Rágalmazás ellen egyébként 
ügyvédje utján megtette a följelentést.
.. Irodai helyiségek áthelyezése. Grosz 
Ödön. a mi szakmánkhoz tartozó üzletek vé
tele és eladási ügyeinek egyik legérdekesebb 
és megbízhatóbb lebonyoiitöja, akit ezen oldal
ról ugyancsak mindenki előnyösen ösmer. a 
IV., Károlv-köiut 10 -ik szám alatt levő adás
vételi és helyközvetilö irodáját május hó 1-én 
a IV. kér., l'jvilág-utca (i. sz. alá. szembe az 
Országos kaszinóval fogja áthelyezni. Orosz 
Ödönt ezen intézkedésre a mind nagyobbodó 
forgalom miatt szűknek bizonyuló helyiségei 
késztették, miért is leendő uj helyiségeit sokkal 
nagyobb szabásúvá és akként fogja berendezni, 
hogy ott a helykeresök úgyszintén a személyzet 
rendelők, nemkülönben az adás-vétel iránt ide 
fordulók rendelkezésére külön s modernül be
rendezett termek fognak állani. Grosz Ödönnek 
erre vonatkozó lűrdetését a mai „ Fogadó- 
közli, melyre nézve olvasóink figyelmét itt is 
fölhívjuk.

Gyászrovat. — Muhr György, ismert 
nevű fővárosi vendéglős, e hó 2-án 
élete 49-ik évében hosszas szenvedés 
után elhalálozott. Temetése e hó 4-én 
történt, nagy részvét mellett, a Vörös- 
kereszt kórház ravatalos házából. El
hunytat neje. négy gyermeke és ki
terjedt rokonság gyászolja. — Tóth 
Imre, a Csáktornyái Zrínyi szálló 
kávéháza hosszú időn át volt főpiu- 
cére, a múlt hó 3-án elhalálozott. 
Kartársai és az ottani közönség az 
elhunyt föpincér szegényen maradt 
családjának ezen alkalomból 117 ko
ronát gyűjtött Az általános tisztelet
ben részesült föpincért nagy részvét 
mellett helyezték nyugalomra. 
Reverencsics  Istvánt. Alsúlendvai ven
déglőst, szomorú csapás érte Reveren
csics  szaktársunk ugyanis, súlyos belső 
bajban szenvedő feleségét operáció 
végett Budapestre a Szt-János kór
házba hozta föl, ahol az operáció sze
rencsésen is sikerült. Am, másnap a leg
szebb idejében lévő Reverencsicsné. 
bizonyára belső vérzés következtében 
meghalt. Elhunytat kiterjedt nagy- 
rokonsága s a mélyen lesújtott férje 
siratja. Áldás és béke hamvaikra!

A pincérség ügye.
(A Bpesti P. egyletből, i

A múlt Fogadó-ban fönti címen 
a „Bpesti P.-egyletJ érdekében irt 
közleményemre az elnök ur — ki egy
szersmind egyleti alkalmazott is. egy 
borzasztó sárkányos förmedvényt íra
tott az egyesület értesítőjébe, amelyre 
neve szerk  eszfo-ként van kinyomtatva. 
A förmedvénv olyan kocsisi stílusban 
van Írva, hogy ezt a kőm ives leg é
n yek  lapja kéziratostul, szer kész-
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töstöl menten pokolba küldte volna. 
S  ezt a pincérség műveltségét dicsérő 
iratot H. H. (Hazai Hugó) valódi 
szerkesztő  irta s ugyancsak e jeles 
tudásu egyén kanyaritotta alá a névleg 
Varga szerkesztő  nevét is. Minderről 
a személyesen látott »kézirat« győződ- 
tetett meg. — >Netek! — Nyílt levél a 
Bpesti P. egylet tagjaihoz!* — azaz, 
maszlag! — tisztelt tagjai az egye
sületnek — mondhatta a két szellem
vezér, amikor az Ö inteligenciájukat 
oly frappánsul bizonyító förmedvény 
velejét megbeszélték.

Ez a kocsisi nyelven irt s az egy
leti elnök műveltsége fogyatékosságát 
dokumentáló gyönyörű levél különben, 
fölment engem attól, hogy arra csak 
egy szókitéréssel is legyek. — Korlá
tolt, parlagi műveltségű emberekkel, 
egy intelligens ember sem állhat szó- 
vitába. E helyett megemlítem egy a 
Vázsonyi Vilmos volt Uj század-ában, 
s ennek a kitűnő publicistának egy 
Újdonság-i közleményét, mely 5 —6 
sorban gyönyörűen karakterizálta az 
akkori Bánffy-féle újság politikát. — 
»B—y — irta a közlés — megüti a 
nagy dobot, s Dalfi fújja a sípot. A 
közönség csak a dobszót hallja, de 
nem tudja, hogy a sípot Dalfi fújja, 
illetve hogy B —y újságjai a Dalfi esze 
után készülnek.*

így van a Bpesti P.-egylet is szellemi 
vezérével illetve az egyleti értesítő 
valódi szerkesztőjével. A Dalfi fújja 
a sípot! . . .  Ez az úri ember (H. H ) 
különben mint múltkor is említettem, 
az •Egyenlőség*-be néha holmi el
beszélést (jó étvágyat hozzá!) ir, 
mig a »Mészárosok és Hentesek 
Lapjá«-nál, afféle riporteri szerepet 
tölt be, (különféle lapok közleményei 
kiollózásáraj másként zupás őrmester 
volt, (ilyennek egy előkelő szaktársunk 
ismeri) s ennek fejében most afféle 
kisebb vasúti hivatalnok. Hogy újság
írásra, önálló közlemény m egírására 
nem alkalmas, ezt legjobban tudja a 
•Fogadó*, ahol a múlt nyáron egy hó
napi próba időre volt alkalmazva, de 
mert csak egy 4—5 soros Üzleti h í
r ek  féle közleményt se volt képes 
m egfelelően  összeállítani, a próba 
idő elteltével útnak bocsájtatott. Erre 
K  - n. ny.-vezető is tanúbizonyság.

A pincér-szaklap irás ez ujdon 
katonáját pedig azért mutattam be ily 
precízül, hogy a bpesti-p. egylet intel
ligensjózanul gondolkozó tagjai teljes 
tudomást nyerjenek arról, hogy az 
egylet elnöke (és alkalmazottja) mily 
utón, mily eszközök segélyével óhajtja 
befeketíteni a tisztes pincér nevet s 
maszlagolni az egylet tisztelt tagjait, 
így akarja bolonddá tenni ezt a régi 
tiszteletreméltó testületet, s amikor 
ezt cselekszi, hiszi is a jámbor, hogy 
a bpesti p-egyletnek annyi és annyi 
értelmes tagja fölül az ö kisded, de 
mindazáltal roszhiszemü játékának. S

mindezt miért teszi ? Csupán azért, 
amit múlt közleményemben is kifejez
tem : hogy  a  saját j ó l  dotált á llá
sát és  a  többi jöv edelm es  forráso
kat  a lehető legtovábbra biztosítsa. 
De hát, én úgy vélem, hogy a bpesti 
p.-egylet ezt az utóbbi maszlagot 
nem fogja befogadni. — Még csak azt 
’egvzem meg, hogy a múlt közlemé
nyem állításait semmiféle kocsisi ki
rohanással. semmiféle utcasöprői hang
gal letagadni nem lehet: mert azok  
megtörtént igazságok. Aki mégis ezt 
óhajtja cselekedni, az tudva és rossz- 
akaratuan hazudik!

Tulipános időket élünk, a tiszta 
törekvéseknek uj szép korszakát. A 
Varga-féle önző embereknek és félre 
vezető működéseknek nem korszaka ez.

Maisad János.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

Figyelmeztetés. Akik lapjukat bár
mily okból a rendes időben meg nem 
kapják, kérjük lapunk kiadóhivatalát 
egy levelező-lapon értesíteni.

Bihar József, a kassai Sátor-tábor 
volt ismert vendéglőse az ottani Fő
utca 69. szám (Lőcsey-ház) alatti ven
déglőt Pranger  J.-től e hó elejével 
átvette. Az uj tulajdonos üzlete helyi
ségeit a modern igényeknek megfele
lően alakította és rendezte be.

Szászrégenben a városi nagy szál
lodát Kapussy Dániel ismert szak
ember vette át, s azt megfelelő uj 
átalakítás és berendezéssel, a múlt 
napokban nyitotta meg.

Budapest kirándulói. A fővárosi 
lakók és az itt tartózkodó idegeneknek 
kedvenc szórakozási helyéül szolgáló 
s Budapest festői környékének kirán
duló vendéglői, a tavasz első enyhe 
napjaival szintén kivirultak. Meg
nyílott a Mattoni Sósfürdöi vendéglő, 
amelynek joviális és kitűnő szakava
tott kezű gazdája Takáts  János szak- 
társunk. — A Gellérthegy egyik leg
kellemesebb üdülőjét, a bájos Tűndér- 
lak-oi Dahmer Antal szaktársunk, 
szintén az ünnepekben nyitja meg — 
ünnepélyesen. — Ilen gye  János, jó  
ösinerősünk, a »Szép ílonaa derék 
tulajdonosa is rendbe hozta kellemes, 
szép üzletét, s az ünnepek alatt ki
ránduló közönséget teljes elkészültén 
s szintén ünnepi megnyitással várja. — 
Fodor  Berci, a gellérthegyi »Kioszk« 
tulajdonosa megelőzte nyári vendéglős 
társait, amennyiben üzletét már e hó 
elejével nyitotta meg. — Balázs Antal, 
a hűvösvölgyi Fácán nagyvendéglő 
derék tulajdonosa, az ünnepekben 
nyitja ki tágas üzletének ajtait, mig 
Kellő  Vilmos, a Szinghoffer -  féle 
halász csárda gazdája, üzletét a múlt 
vasárnap adta át nyári rendeltetésé
nek. — Breuer József, a bpesti Kocs-

máros -  ipartársulat egyik gazdasági 
miniszter jelöltje, szintén a napokban 
rendezte a Fejérvári-ut 1. sz. alatti 
»Rókalyuk«-at, ahol porc nélküli túrós 
csuszája végett a rókalyuk nyári pub
likuma ugyancsak gyakran fölfogja 
keresni. Nyári vendéglős szaktársaink
nak sok szerencsét kívánunk !

Veszprémben a Mozer vendéglőt, a 
múltkori híradásunkkal szemben Ifj. 
Lohonyay  István vette meg. A régi, 
jónevü üzletet az uj tulajdonos októ
ber elsejével veszi át.

Sopronban az Erzsébet-kert (Neu- 
hof) nagy nyári kiránduló vendéglőt 
Groszner Pál szaktársunk, a soproni 
Pannónia fogadó volt népszerű ven
déglőse újból átvette, s annak ünne
pélyes megnyitását a húsvéti ünnepek
ben eszközli.

Seidl István volt Vörösmarty-utcai 
és régi fővárosi vendéglős szaktársunk, 
a Nagymező-utca 51. sz. alatti Herman- 
féle vendéglőt e hó elejével átvette.

Újvidéken az Erzsébet szállodát 
Vrőrős Ernő, utóbb a szabadkai va
súti vendéglő bérlője megvette, s azt 
a legmodernebb igényeknek megfelelő 
berendezéssel ellátva, május hó 1-én 
nyitja meg.

Újpesten a Váci-ut és Árpád-ut, 
Guttmann-féle Széchenyi kávéházat 
H irschler  Sándor megvette, s azt a 
mai előkelő színvonalú kávéházak 
modern stíljében fogja berendezni. A 
fényes üzletet szakavatott kezű, uj 
tulajdonosa május 1-én nyitja meg 
ünnepélyesen.

Aradon az Aranycsillag szállodát 
Foch  József, a Vas-szállodának éve
ken át volt főpincére kibérelte, s azt 
saját kezelésébe a m. hóban vette át.

Kolozsvárt a sétatéri kioszkról 
múltkori számunkban tévesen említet
tük, hogy azt Moldován Dániel veszi 
át. Moldován szaktársunk csak annyi
ban van kapcsolatban az üzlettel, 
hogy annak főpincéri teendőit fogja 
intézni, a gazdai teendőket pedig to- 
vábra is Gárdonyi Imre a központi 
kávéháznak jónevü gazdája teljesiti.

Átalakítás. Hajdú  Sándor, a VII., 
Miksa-u. 8. sz. alatti Bableves csárda 
nagyvendéglő tulajdonosa, üzletét meg
felelően átalakitatta éz uj díszes be
rendezéssel látta el.

Balatonberényben a Balaton szélébe 
épitett »Magyar tenger« szállodát Gál- 
lovits  András, a nagykanizsai Polgári
egylet ismert nevű vendéglőse vette 
át. G állovits szaktársunk szakavatott- 
sága, de különösen ismert jó  kony
hája és borai biztosítják a kellemes 
fürdői fogadó föllendülését.

Pécskán a városi szállodát L akatos  
Mihály, volt zerindi vendéglős meg
vette, s azt saját kezelésébe e hó ele
jével vette át.
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Pospisehl József előnyösen ösmert 
fővárosi vendéglős szaktársunk a 
király-utca 32. sz. alatt lévő Hecker- 
féle vendéglőt átvette. A jónevü és 
menetű vendéglő hasonló hirü s szak
avatott gazdát nyert.

Lagler Antal a szombathelyi Zámbó-
féle vendéglő volt bérlője,’ az oladi 
(Vasmegye; nagy vendéglőt e hó elejé
vel vette át.

Temesvár egyik legszebb kiránduló 
helyét, a »Vadászerdő« vendéglőt Stőhr 
János előnyösen ösmert szakember 
átvette, s az üzletet teljes ujan 
berendezve, az ünnepekben fogja meg
nyitni.

Pécsett a nagy Vigadó éttermeit 
Kulin Henrik, utóbb fővárosi vendég
lős átvette, s azt ünnepélyesen e hó 
elejével nyitotta meg.

A főváros uj palotája, a Kerepesi
ül és Szentkirály-utca sarkán lévő 
Mátyás király házban, Győri Sándor 
ismert fővárosi vendéglős egy csinos 
kis vendéglőt létesített, s azt e hó 
vége felé régi Mátyás király cimen 
fogja megnyitni.

Vendéglő megnyitás. Sopronban a 
Pannónia szálloda vendéglői helyi
ségeit S árkőzy  Ferenc uj vendéglős 
szaktársunk e hó 7-én, szombaton este 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Déván, a Nemzeti-kaszinó vendéglő 
és kávéházi helyiségeit, amelyet eddig 
Balog György vezetett, e hó elejével 
Marsch János vette saját kezelésébe.

Budapesten, a Szentkirály-utca 4. 
sz. alatti Mátyás király cimü vendég
lőt Szalay  László ismert nevű szak
ember e hó 5-én átvette. Az uj gazda 
jó  konyha s boraival igyekszik üzletét 
föllenditeni.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett cimek hollétét, a megtudni 
óhajtókkal egy levelező-lapon tudatni szives- 
kedjenek.

Dancs Gyula főpincér (Déva, Központi szálló) 
arra kéri miskolci kartársait hogy Coutya- 
sovszki Gyula nevű egyénnek Kubacska Vencel 
ottani vaskereskedönél vagy más vasüzletben 
szíveskedjenek utána tudakozódni s vele elmét 
egy levelező-lapon tudatni.

Kosztka Frigyes (utóbb volt Szeged, Pilseni 
Sörcsarnok) hollétét Frank Richárd föp. (Apa- 
tin Scháffer-szálló) kéri tudatni 

Weisz Lajos pincér hollétét, ki utolján a 
bajai Központi szállodában volt alkalmazva, 
Zeisz Lipót (Liptószentmiklós, Feketesasszálló) 
kéri tudatni.

Horváth P ál pincér jelenlegi címét, aki 2 
éven át az aradi Központi szállodában volt 
alkalmazva, Kálmán István (Szombathely, 
Royal kávéház) kéri tudatni.

M e z ő t ú r o n  a Nemzeti-szállodát 
S chalk  József, az ottani Erzsébet- 
liget vendéglőse átvette, s annak ét
termi és kávéházi helyiségeit egész 
újonnan renoválva nyitotta meg.

Sportemberek figyelmébe. A városligeti 
lóversenytérrel szembeni (Csömöri-ut és Aréna- 
ut sarkán lévő) Kutsera kávéház népszerű 
vezetője, Kutsera Ödön, a tágas kávéházzal 
kapcsolatban külön sport-osztályt létesített. 
Az alkalmas hely, valamint a modern szép 
kávéházra, kint megforduló szakközönségünk 
figyelmét fölhívjuk.

Pofausz Károly volt pozsonyi ven
déglős, a gellérthegyi ‘ Búsuló juhász* 
vendéglőt, amely a fővárosra és kör
nyékére gyönyörű kilátást nyújt, át
vette s azt ünnepélyesen e hó elejé
vel nyitotta meg.

Helyeszközlő-iroda áthelyezés. A Magy. 
Orsz. Pincér-egylet nagyszebeni fiók-egvletc a 
Hartinek-u. 80. sz. alatti irodáját az Vj-utca 
9. sz. alá helyezte át. A nagyszebeni fi ik- 
egvlet vezetősége ezúton is értesíteni kívánja 
a szakmához tartozókat, hogy az egylet általi 
helyeszközlések teljesen díjtalanul történnek.

Karnitscher János, Sopronban a 
Polgári-kör vendéglői helyiségeit Kal- 
mer Mátyás szaktársunktól átvette. 
Az uj vendéglős a megnyitást e hó 
elejével eszközölte.

Rimaszombaton a tamásfalvi-ut 12. 
sz. alatt Lusztig Menyhért egy a mát 
kor igényeinek megfelelő ízléses ven
déglőt nyitott.

Vendéglő átvétel. Budapesten, a 
Váci-körut 21-ik sz. alatti vendéglőt 
Bún Lajosné e hő 15-én veszi át 
Ismert jó  konyhája és italai, üzlete 
jómenetét biztosítani fogja.

Értesítés. Horváth Lajos, a nagykanizsai 
vendéglősök,pincérekés mészárosok egyesülete 
helyeszközlő ügynöke, ezúton is értesíti az 
üzlettulajdonos és pincér urakat, hogy az 
utóbbi közgyűlésen az egyesület öt választotta 
meg helyeszközlő ügynökévé. Az uj egyleti 
ügynöknek az a célja, hogy a nagykanizsai 
egyleti helyeszközlöt ismét a régi ismeretébe 
és tekintélyébe állítja vissza.

Külföldi hírek. — Uj fogadó  V*e- 
lencében. Egy szállodai részvénytár
saság alakult Velencében, körülbelül 
15 millió líra részvénytőkével. A r.- 
társaság első fogadója egy régi dozse 
palota lesz, amely márvány oszlopos 
folyosói és termeivel maga milliókat 
képvisel, s amelyet megfelelően át
alakítva és előkelő modern berende
zéssel ellátva, pár hét múlva foguak 
megnyitni. — Hamburgban a Central- 
bahnhof ősszel megnyíló vendéglője 
bérletét J á g e r  Konrád, az ottani Hotel 
Kaiserhof igazgatója nyerte el. A bér
összeg 55.000 inárka.

H e l y v á l t o z á s o k .  Mirth József 
a Kass vendéglő emeleti éttermei föp. állását 
foglalta el. U. itt a fsz. éttermekben Barsch 
Alajos nyert alkalmazást. Láng .János a Kon- 
tinentál szállód ihan szobapincéri állást foglalt. 
Pausz Antal a Royal szálló I. em. szobaföpin- 
céri. Száll Henrik a III. em. szobafőpincéri és 
Kurz János a IV. em. szobafőpincéri állását 
töltik be. Weiszelberg Sándor a Ill ik csMsrcer 
János a IV-ík emeleti szobapincéri állást 
nyerték el. Balog Simon a Wurglits G. étte
rem föp. állását tölti be. U. itt Kováts Dániel 
éthordói állást nyer:. Hasonló minőségbe Dcr- 
varits János és Péter konya a Gerbó-kioszkba 
léptek be. Aigner József a Műegyetem kávéház 
főpineéri áilását töltötte be. Krizmanits Gusztáv 
szaktársunk a budai Margitparki Kovátsies ét
terem föp. állását töltötte be.

Nagykanizsán a Központi kávéház főpineéri 
állását Waldhauser Ernő töltötte be. Csáktor
nyán a Zrínyi kávéház föp. állását Stern 
Kálmán tölti be. Az élteremben Meixner Gusz
táv foglalt állást. Szombathelyen az Elité kávé
házban Takáts I. föp. mellett a reg,", tizetöp. 
állást Weisz Zsigmond (nem Holtzer A.i tölti be, 
m. tekeör Sövegjártő József, s m. segédpincér 
Schwartz Mihály töltenek be állást. A Szabária 
fogadó polgári-éttermében Klein Adoli foglalta

el n föp. állást. Az étteremben Dombay 
István és Wlasics Kázmér in. éthordók vannak 
alkalmazva. Kálmán István a Royal kávéház 
föp. és Magyar Imre az Oroszlán' szálló föp. 
állását töltik be. Koloz&i'árt a sétatéri kioszk 
éttermei föp. teendőit Moldován Dániel cs 
Grob Károly fogják intézni. Sopronban a Wiede- 
man kávébáz főn. állását ka!mer Mátyás fog 
lalta el. Mellette Rciterits János m. regg. szám
adó működik. Győrött a Kisfaludé kávéházban 
a r. fizetőp. állásit Katz Lajos tölti be. Kubik 
Viktor a besztercei Ipartestületi vendéglő föp 
állását foglalta el. Lászlöffv István Szász 
régenhen a városi nagyszálló föp. állását töl 
lőtte be. U. itt m. éthordók Gólya László és 
Hercfeld Ferenc, s mint kávéházi regg. szám 
adó Orbán Gerő működnek. Nuszbaum Adolf 
a temesvári Fiume kávéház föp. állását tölti 

Bapp Sándor a gyöngyösi Pannónia szálló 
föp. állását foglalta el Schvartz Frigyes Besz
tercebányán a Korona szálló föp. állását fog
lalta el. Schmidi István a szegedi Kass viga
dóban éth. állást nyert. Szottrét Miklós Temes
várt a Délvidéki kaszinó föp. állását foglalta 
el Kőitek Vilmos a versed vasúti vendéglő 
föp. állását töltötte be.

HÉTRÖ L-HÉTRE

j-fusvéf.
Szól a harang szent imára. 
Messze-messze halni hangját. 
Bércek tövén rónák síkján — 
Üdvözlik a szent Messiást!

A templom hívőkkel tele,
Mondanak szép s buzgó imát.
Egy szebb jövő reményében — 
Üdvözlik a szent Messiást!

J-íivő legyen avagy pogány,
■Dicséri ma az ég urát,
S  szive telt örömmel midőn — 
Üdvözli a szent Messiást!

Matsád János.

Ha egyszer — nem Törley. Sopron 
egyik vendéglőjében, valami öröm- 
ünnep-félén volt együtt a vendéglős
kar. A pompás lakoma után folyt a 
pezsgő, és pedig annyira, hogy a 
másutt iilő vendégek asztalára is át 
küldözgettek egy-két üveg habzót, a 
barátságos fogadósok. Szóval az egész 
vendéglő pezsgő-mámorba borult, azaz 
csak borult volna. Az egyik sarok 
asztal vendége ugyanis, midőn a tisz
telet-pezsgőből egy pohárra! fölhajtott, 
elkáinpiesorodék s hol a pohár
hoz, hol az üveghez kapott. Mikor 
pedig utóbbiról leolvasta a vignettái, 
e szókkal: »a keserves nadragulyáját, 
hát persze, hogy nem Törley:« — az 
üveget pezsgőstül és teljes erővel a má
sik sarokba csapta . . .

fia éllednefi . . .
Ha Éltednek fiosszn során, boldogságot fieressz, 
És azt ieltalálva, újból csalódnod fie ll ;
Ha elveszítettél mindent, mindent a mit szeretsz, 
5  fájd színed csupán üánat s szenvedést lel, —
Ha nincsen Rovó Iefiajisad elfáradt tested et.'
És nincs fii reüegjen, érted egy lialfi im á t:
Ha utadüan nem fiisér sóba egy Isten v e le d '
Ne zúgolódj fianem tűrj és szenvedi tövéül). . .

Klein Ernő.
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Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

R. J és F. K. Tulipánok küldését M. J. 
munkatársunk azonnal elintézte. — 2 db Alma
nach már előzőleg ment. — Szakácsné. Kérdé 
sére térhiány miatt jövő számunkban felelünk. 
Addig is kérjük figyelemmel áttekinteni a kül
dött fogadósi Almanachot. — Tulipántos vers. 
Nem közölhetjük, mert ezt a szép magyar 
virágot egy kartárs se tűzné a gomblyukába. — 
J. V. Batyu. Minden eszme ha jó, áldást hozó, 
de a béke eszméje még inkább. Tehát béke 
és tulipántos üdvözlet! — Többeknek. Kérdé
seikre térszüke miatt, közelebbi lapunk e helyén 
válaszolunk.

NYILTTÉR*).
N y i l a t k o z a t .

A Szí l.ukáesfürdöi Kristályforrás ásvány
vizet mindenütt, a hol azt javaltnak tartom, 
mint láz ellen frissítő, az emésztészt elősegítő 
és a  köhögési ingert enyhítő italt ajánlom.

Dr. B rodszky  Ljudevit.
megyei tiszti főorvos ki", oisz. egészségűim 

tanácso-, OGULIN, Modrus Fiume m.

*) E  rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a 
szerkesztőt eg.

HELYESZKÖZLÖ.
SzemélyzetvéHozásoknál * t .  veneéglős, kávés és föpincér 
n^kflgyelm ebea Fogdó‘‘ helveszközlőjőt ajánljuk. 
A . ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Három éthordó és három borfiu, előkelő für
dői vendéglőbe felvétetik. Több nvelvet beszé
lők előnyben részesülnek. Cim a .Fogadó *-nál.

Fürdőre . . .  20 éves fiatal (csinos) segéd- 
pmcér fürdőre (kávéházba) másodiknak, eset
leg első segédpincérneki ajánlkozik. Illető 
beszel magyarul, németül, szerbül és franciául; 
jelenleg Budapesten elsőrangú kávéházban tölt 
be hasonló állást. Cim a kiadóban.

Állást keresők tartózkodási helyük pontos cinét el 
jegyzés ' egett kéretné* beküldeni. — a  Fogad, 
utján csakis ismerős szakeg.vének holyeszköiflltetne

UJ s z á llo d a  9 szobával, nagy forgalmú 
sörcsamok és étteremmel, (melynek felerészé
ből díszes kávéház is alakítható) díszes be
rendezéssel átadó. Vételár 15, illetve 20 ezer 
forint. Fölvilágositást kiadóhivatalunk nyújt. 16 

A  fő v á ro s h o z  k ö z e l eső nagy forgalmú 
városban a nagyvendeglö szobákkal, étterem, 
söntés és nagy udvarral eladó. Az üzlet ára 
22  ezer forint : átvételhez 5 —6 ezer forint 
szükséges. Cim a kiadóhivatalban. 17

E la d ó  s z á llo d a  jó menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 16 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Cime a „Foga
dó *-nál. IS

E r d é ly i  m e g y e  székvárosában biztos meg
élhetést nyújtó, jó forgalmú szálloda eladó. 8—9 
ezer forint szükséges a megvételhez. Cim a 
„Fogadódnál. 19

B u d a p e s te n  gyári munkások állal látoga
tott jó forgalmú kocsma-üzlet jutányosán át
adó. Cím a kiadóban. 20

Kávéházi és vendéglői berendezést,
alpacca és chinaeziist árut vesz s elad
Braun, Bpest, Sip-u. 14*

KIS HIRDETÉSEK
Nqítu |/óunhÓ7 Budapesten, hol katona-zene 
nú^Jf IVÚTGildL játszik, 15 ezer forintért el
adó. Évi forgalom 65 ezer korona, házbér 
5600 korona. Vételhez 8000 frt szükséges. Cim 
a kiadóban.

Átadó kaszinó vendéglő gyermektelen
szakembernek. Feltételek: 20 (húsz) t'rt havi 
dij, biliárd, kártya és tekedijaktól 5, bortól 2 
százalék, édesitett italok (likőr, pálinka stb.) 
sör, kávé, tea, ásványvizek, konyha stb. a 
vendéglősé. Átvételhez 550 forint szükséges. 
Cim a kiadóban. <i—s>
Fiorifí C7Ó|lnrlQ Kolozsvár szomszédságá- 
M ű U U  o i a l l U U Ú i  bán — a Kolozsi Sós-gyógy
fürdőn — a fürdő közvetlen szomszédságában 
fekvő „ K o r o n a 44 szálloda. 8 vendég
szobával, étterem, kávéházzal, teljesen beren
dezve, italmérési joggal, egy vagy több évre 
haszonbérbe kiadó Ovadékképes főpincémek 
igen alkalmas. Bővebb felvilágosítást nyújt a 
tulajdonos : JÓZSA BENJÁMIN, Bánffyhunyad.

Egy nagy vidéki székvárosban J f x
netelü vendéglő átadó. Vélelár 4500 frt, ház
bér 400 frt. Fölvilágositást csa k  ismerős vevők 
nyerhetnek lapunk kiadóhivatalában.

Kereskedelmi iskolát végzett lodai
könyvelésben tökéletesen jártas egyén üzlet
vezetői, könyvelői állást óhajt nyerni. Cime a 
kiadóhivatalban megtudható.

apró tárgy — mind kitűnő j ) állapotban — 
eladó. Gyárfás Dezső, „Grand1 kávéház, Ko
lozsvár.

Jutányos alkalmi vétel! 
Eladó Szegednek legforgalmasabb utcáján, 
a Kossuth Lajos S.-ut 95 szám a. levő 

F e h é r  b á r á n y - vendéglő és szálloda 
házzal együtt, bármely üzletnek alkalmas, 
6 vendégszobával, száraz pincével, tágas 
udvarral és kerttel. Minden helyiségben 
légszesz bevezetés van. Á vételhez 20 
ezer korona szükséges. — Értekezhetni 
Szabó M árton tulajeonosnál, u.-ott.

Eladó vendéglő.
C ibakházán  (Szolnok megye) egy jóforgalmu 
vendéglő házzal együtt eladó. Az üzlethez 
ét- és  n agy  táncterem. 3  vendégszoba, külön 
féle mellékhelyiségek és nagy fás kerthelyiség 
tartoznak. Értekezni lehet Fazekas Istvánné 
tulajdonosnővel, Cibakházán. 1—3.

V

’ Állandó jó  menetelő |
és rég fcnálló kávéház; mely biztos meg- $  
élhetést és hasznot nyújt, más üzlet miatt £  
ju tá n y o s  v é te lá ro n  áladó. Vételhez A 
2000 forint szükséges. Fölvilágositást e ^  

lap kiadóhivatala nyújt. 1—2 9

üzlet a központi pá
lyaudvar közelében 30 vendégszobával nagy  
forgalm ú  étteremmel rendkívül előnyös felté
telek mellett családi okokból eladó. Ügynökök 
kizárva. Cim a kiadókivatalban.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban k^olt hirdetések (eladások) kizárólag 

P̂ ,  kia^oluvata|al>an vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevő leieknek 

nyújtunk.

Határszéli, nagy forgalmú városnak itul- 
adunán) újonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. Vételár: I6.UŐ0 korona, 
évibér 1910 korona, melyből azonban 670 bor. 
visszatérül. Csakis komoly vevőknek nvujt felvi
lágosítást a kiadóhivatal. '  ,5

É tla p iró  (é tho rdó) uraknak aj,“ ^ a“ naka
elismert és sok időt é» munkát megtakarító ,,Berko- 
rits“ féle

H e k t o g r á p h - l a p o k
8 minden szinben levő „ténták“. A nélkülözhetlen hek- 
tográph-alp mindkét oldalon többször használható s 
egy eredetiről 100—200 másolat nyerhető. Lehúzás után

Sédig nem kell lemosni, klmoshaiailan ruhajelzö-festékek 
s Schapigráph-tekercsek minden nagyságban rendelhető.

B E -R K O W S  KÁ-RObY Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph- raktárában Budapest, 

VII., Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen

Vendéglő átvétel.
A m. t. szakközöneég és volt pincér ka-társaimnak 
szives tudomására adom. hogy a Dohány-utca 90. szám
alatt (és a Szöveti ég-utca sarkáa) lévő . . . . . . . . .

— •—  DVORZSÁK-féle vendéglőt z z =
átvertem s azt személyesen vezetem tovább. Minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy házias és olcsó jó 
magyar konyhám, valamint hamisítatlan italaimmal a 
a t. vondézküzütiség. különösen a volt pályatársaim 
közül kikerülő t. vendégeim megelégedését kiérde
meljem. — Szives pártfogást kérve vagyok teljes 
tisztelettel

Doffing Frigyes vendéglős,
VU., Dohány-utca. 90.

é r t e s í t é s .
Tisztelettel hozom a t. szállodás, vendéglős és kávés ux*a<k, 
valamint az összes e szakmához tartozó szem élyzet szives 
tudomására, hogy IV., K ároly-körút ÍO. szám alatt lévő közve- 

^zzz^zz^z^^^zz: - titő irodám at ugyancsak —
■ ■ ■ ■ 1 Y .  l e é r . ,  U J  V I L Á G - U T C A  6 .  s z .  a l á

(Országos Kaszinóval szemben) f évi május hó 1-én kizárólag helyszűke m iatt áthelyezem. 
Kérve továbbra is szives bizalmukat, kiváló tisztelettel

O R O S Z ,  Ö D Ö N .
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Uendégle-8lodÓ5,
8—10,000 frl forgalmat hajtó vendéglő 
Bihar-vármegye T e n k e  város piac
téren 2 nagy teremmel, öt vendégszo
bával, konyha, istálló, pince, hozzátar
tozó kerttel és vendéglő berendezéssel 
örök áron jutányosán eladó Értekez
hetni lehet K o l l e r  P á l  tulaj

donosnál T e n k e ,  F ő t é r .

„Magyar Otthon"

f  Kártya-tisztitás! |
2  WE1SZ ÁBRAHÁM

:: vegyészeti kártyatisztitó
idevonatkozó rendelés és meg- y

Qcrber $. fényirdai miitemen
LJ Budapest, V II., K irá ly -u tca  II. sz.
A „FOGAD Ó" közönségének kedvezményes árak.

Eladó szálloda,
zésii szálloda — 14 szobával 200 sze
mélyre való nagy s egy kissebb étterem
mel; 3 lakószobával és ezenkívül 20 -30  
lóra istálló. 18.U00 koronáért eladó. A bor
készlet (kitűnő borok) vételárban adandók 
át. Ügynökök kizárva. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

M > k e d é s e
G YŐ R, Széchenyi-tér

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási ferrasa

kávéházhoz átvevő kerestetik 
Fölvilágositást csakis komoly szándékú vevők 
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal

Penzios fogadó amerikai módra.
Budapest, Vili., Főherceg Sándor-utca 30;A és B. szám. 

2S0 komforttal berendezett szoba havi, heti és napi 
rendszer mellett. Teljesen kölön bejárata szobák.egy 
koronától feljebb. Éttermek, kitOnő magyar konyha, jrt 
torok. Billiard. Fedett tekepálya. Jó kiszolgálás, olcsó 
árak mellttt Minden kényelem : fürdő, tornaterem, szabó 

cipész, borbély, fehérnemű tisztító a házban. A vállalatot 
t. szaklárn-inak pártfogásába ajánlja

Tarjányi Sándor,
(előbb Treuer Sándor) volt éruekojvéri vendéglős.

É r t e s í t é s .  ' •

T. ismerőseimet, jóbarátaimat és a t. 
fogadós és pincér! szakközönséghez tar
tozó összeseket van szerencsém értesí
teni, hogy a

II.. Széna-tér 7. szara alatt lévé
Sybert-féle kávéházat megvettem s azt 
február ló-töl saját kezelésemben és az 
üzlet régi
„Gizella - kávéház11
néven fogom tovább vezetni.

Hazafias és kollegiális tiszteletei 
P ind inger Lajos 

az „Alföld" vendégfogadó v. tulajdonosa.
J

=  Sajt nagykereskedés. =
TELEFON 785

JBNG PÉTER!
> ,  . ;sajt, vaj v
; és csemegeáru nagykereskedése. '

B U D A P E S T ,  l
| Föüzlet: IV., Vámház körút 12. sz. :
j Fióküzlet: V l l , Garay-tér 5 szám. ■

| Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- 5 
• és husnemüek Hal-. Hús-, Szárnyas-. Fö- : 
í zelék-. Turista- és vadász stb Conservek. *
? Mustár, halikra, déligyümölcs és min- e 
! denneinü csemegék, tea és likőrök. — : 

Magyar és francia pezsgöborok és min
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy siirgonyrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szallitatnak.

P  / y ,  , 0 7 "
Q y ö - l i e ^ .  Q y o - x i .  e b  Q y ó o

p éz s m á r a

J s a / tá m a n  A ee .
Budapest (Promontor.)

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fo gyasztás i c ikkekben esz- //, 
kö zlen d ő  b evásárlása ikat e lő - J  
f ize tő in e k  telj'esen d íjta la n u l ’J 
in té z i a  „ F O G A D Ó *1 kiadó- 
hivata la , Budapest, V i l i .  kér.,
:: K e rep e s i-u t 13. szám

S z e g e d i  t e k e a s z t a l  g y á r !

Marton István Ü S ? 1™ '8 és
Szeged, Boldogasszony-sugárul 58.

Elvállal minden e szakmába vágó munka 
kát, úgy szinte átalakításokat a legmoder 
nebb módszer szerint. Arak jutányosak

f  ^ h e M a n n ' ' T l .fnrrác szénsavval telitett ásványvize hasznos 
lUllao ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi 
rendelet szerint egy melegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfűrdő Kutvállalat Budán.

cs. és k ir. u d v ari szállító
1819. évben a lap íto tt országos szabadalm azott A lpacca-, 

China-ezüst- és fém áru-gyárának fő ra k tá ra : 
B U D A P E S T ,  E S K Ü - U T  6. s z á m (Clotild-palota).

I  (R aktárak: Becs, Gráz, Prága és Triestben)
T t —^  ÜQtru UqI007ÍÓIf legszolidabb kivitelű tárgvakból Szállodák. Vendéglők,
^  lldgjf íalŰÖAlCK Kavéházak és háztartások részére. Ü

A „ F o g a d ó * *  kiadásában 
megjelent az 1 9 0 6 - r a  szóló
Fogadós, vendéglős és pincér -

A L M A N A C H
melyben a V en d é g lő i szakács  
kö n yv  iLótel- és étliip-ismei s a 
F o g a d ó , ,  A l b u m  á “ -n-
-----  kívül bent foglaltatik —

a minden vendéglős (és vendúglősné) és kávésra nélkiUőzhetlen . . K ö z h a s z n ú  r é s z * * ,  a b o r á s z a t i  ő s  p i n e e k e z e l é s i  
r é s z s z e l ,  a k á v é h á z i  i t a l o k  és a különféle ven d é g lő i és h áz iszerek  készítést módja: ismerteti ezenkívül az i t a l m é 
r é s i  e n g e d é l y e k  körüli eljárást, a fogyasztást és adózást és a bortörvényeket, ki. „ A l m a n a c h 11 ára a .Fogadó* előfizetőinek 

2  l i o r o z x a .  (nem előfizetőknek 3  k o r o n a ) . ------------------------------------------

Megrendelhető a „FOGADÚ" kiadóhivatalában, Budapest, VIII. kerület, Kerepesi-ut 13. szám. - S



10. oldal FOGADÓ 8. szám.

Számoló-cédulák Ingyen.

Pjnf'prtácka (apró- és ezüstpénz számárai van szükségük, a 
melynek feneke nincs többé beillesztve, hanem a 

felsőrész az aljával egy darabból készült, — a legjutányosabb 
árak mellett — szerezhetik be 

P C  A rak 3.50-töl 5 
Molnár Uílmno é s  s é  v k ö t ű je y á r o K n á l
lYlüllldl VlllllUd BUDAPEST. IV., Károly-k. 28 (Kúzp. várrsház). 
Gummi- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3, 4, 5 és 6 frt.

— j  Nagy raktár a legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, —  
sérvkötök, szuszpenzóriumok és a legkülönfélébb betegápolási 

— cikkekben. ' :

Számoló-cédulák Ingyen. I I

12 — 3 ezer forinttal j
főpincér vagy vendéglős egy I  
rég fenálló és forgalmas nagy 1 
vidéki szállodába előnyös föl- 1 
tételek mellett társul keresek J

Vidéki élénk g r s u s s
lévő elsőrangú szálloda konyháját 
igen előnyőe teltételek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tisztestéges házas- 
párnak, hol az iwzony kitűnj fözőnő, 
férje pedig a« éttermet marra számolja. 
Csakis elsőrangú erők pályázzanak. 
Cím a kiadóhivatalban.

Intelligens urileány
mint pénztárnoknö vagy fel Írónő óhajtana 
alkalmazást nyerni. Cime a kiadőlúvats!- 
ban megtudható.

Balaton vidéken, S t e J ™
egy teljesen berendezett szálloda 10 
szobával, kávéház, nyári étterem és 
jégveremmel, az üzlettulajdonos ré
szére 2 szobából álló lakással azonal 
átadandó. — Nyáron kitűnő saison- 
üzlet, télen pedig mint éjjeli üzlet, ver
seny nélkül áll. Cim akiadóhivatalban.

Népakarat. mi éa köz- 
j i  független 

.  .erkesztőség: Veszprém, 
Fó-utea 57. Előfizetési dij : egy évre 8 
félévre 4 kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.

Székely-Világ.
közlönye. Legelterjedtebb székelyföldi 
társadalmi és szépirodalmi hetilap. —
Mutatvány példányt készséggel küld :
Szenlgyörgyi Dénes t. szerk., Maros- 
vásárhely.

Treneséni tápok '“Sir-
hetilap. A felvidék legel vásottá b cs 
legelterjedtebb lapja. Megjelenik min
den vasárnap. ElöSze.ési á ra : egy 
évre 8 kor. félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szilva'- István. Felelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla

Szerk. és k adóhiv. Széchenyi-tér 2 
„Vas- és Zalame eye“ egyetlen ke
res, tény kát h. irányú és legolva
sottabb „politikai hetilapja". Meg
jelenik vasó.rnaponkint 12 oldal terje
delemben. Ara egész évro 10 korona. 
Hirdetései nértékeltek. A Szombat- 
helyi Ujság-ot tanítók és földmivelö 
gaznak o kor. kedvezményes áron ren- 
d Illetik meg._______________________
■dóriin ff Politikai h'tiiap. Szor
ít B|JJ U jj• kosztőség és kiadóhivatal : 
Kaposvár, Zerge-utca 7. Somogy vár
megye és a szomszédos vármegyék 
legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja. Megjelenik minden vasár
nap. Elöllze'é-i dij : Egy évre 8 félévre 
4 és negyedévre 2 korona.

Nyíregyházi Hétfői Hírlap.
Szabolcsmegye éB Nriregyháza lég- 
olvasottabb lapja. Hirdetési célokra 
is kiválóan alkalmas. Előfizetési ára 
egy évre 6 kor. Nyíregyházi Hétfői 
Hírlap kiadóhivatala. Nyíregyháza, 
Pazonyi-u. 9.

Beregi öjság. %£?•£■ I£
gazdasági érdekű hetilap. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal: Beregszász, Vor- 
böci-tér 1. sz. — Boreg'ármegyo leg
elterjedtebb s erős. szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja. — Évi á ra : 8 korona.

Magyar Palzs. és kiadóhiva^
tál: Zala'gerszog. A „Magyar Paizs" 
erős szókimondó, független hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd. ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Évi áia 4 korona. (.Legolcsóbb 
Jap.) Szerkesztik: Borbély György Cs 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Magyar Herkó Páter. 4 » .
zeaebb szókimondó magyar élilap, 
melynek politikai s egyebn viccei iö- 
rö m el szeltek és karikatúrái a léc ér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedéire 3 ko-ona. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Buda
pest. V ili., József-körut 49.

Temesvári Hirlap.
Délvidéknek egyetlen legjobb szellem
ben szerkesztett napilapja. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal : Temesvár, bel
város. Város ház-utoa 16. Előüzetési ár : 
egy évre 24, félévre 12, negyedévre 
fi kor. Felelős szerkesztő és íaptulaj- 
donos: Birő Pál

X J X M U T A T Ó  (Folytatás.)

Sopron. SAS LAJOS vendég
lője. KonHUlb-utoi 2.

PECK LŐRINC Lisingi sör- 
caarnoka. Termelőktől vett 
borok. Olcsó konyha.

FEBÉRLŐ SZÁLLODA. Vár
kerület 66 (Boguár József.)

HODICS FERENC kávébáza. 
A soproni • lile közönség 
Jcedvelt talá kozóhelye.

SÁRKÖZ Y FERENC „Pannónia-

Szentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.

DEUTSCH BÉLA vasúti ven-
oégiöjr.

Szamosujvár. SZILY ZSIG- 
MOND „Korona" száUouája.

Somogyszobb. BKEM Frigyes 
vasúti yencéglöje. A közön
ség kiránduló helye.

Szatmár. PONGRÁC LAJOS 
kath. Kör vendéglője. Saját 
termésű é.-mellÓKi boruk.

WE1SZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
vendéglője. .

VALKOVITtí SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

Szeged. — KETTER ANTAL 
„Ujv.lág" vendéglője, Kos
suth Lajos sugárút (Zsótér

ház.

FERENC
„Tisza"
szállo-

S1CHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávébáza. 
C-let beliek Ulálkozój-.

NEUMANN FERENC Kossuth 
ké,éhás a színház mellett 
Uzletbelick találkozó helye

SCHVt AltTZ JAKAB vendég
lője és sőresa-nokaa lőposia 
mellett. Üzletiek találkozója.

BER.NÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABI ) MÁRTON vendéglője, a 
„Febérbárány"-hoz. Olcsó

Iíj. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője. Lar don-ulca t>.

MARTONOSSI FERENC ven
déglője és Felsőiárosi iparos
kor helyisége.

EXGEL KÁROLY" „Erzsébet- 
Kuáiyné" szállodája Szeged 
állomás melleit.

ROSZNER SÁNDOR Hagen- 
macher sőrcsarnok és étter
mei üzletiek ta.á kozóje.

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája.

FÁBER LAJOS Ne tv-York k i
véti áza.

mCl l ER Hungá- ,

KÉTH KAROLY vendéglője. 
Marstéri laktanya.

rit t in g er  k á r o l y  vasmi
vtndégiöje.

CSIKÓS FERENC vendéglője, 
Kossuth Lsjos-sugárut.

Segesvár. MACHOT ALBERT 
„Zrínyi" szállodája a vasút 
melleit, olcsó szó' á

Székesfehérvár. EHMHECHT 
GYULA Fehérbáráay szá,fó
nagy vend églőj-*. Olcsó szob.

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-lér

MANDEL MIHÁLY kávéháza.

Tatatóváros. NOLL MIKLÓS 
„Eszterbá y“ szállodája. Ét
terem, kávébáz.

KISS ANTAL „Otthon" kávé- 
táza.

PRAUSZ GYÖRGY „Sport" 
kávéuázs.

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Hoffniannn) 
szállodája, étterem kácéhéz.

T apo'ca. — BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
meU-'.t.

DIENF.S KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett tiszta borok.

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy- 
vendéglője.

Torda. 1JPOVICS FERENC 
„Japán" káéíiáza. Üzletbe

liek találkozója.
PLACSINTÁR REZSŐ, .Otthon" 

ká éház és étterem.
BECSKY KÁLMÁN vendég

lője.
Tiszaujlak. ROCilUTZ JÓ

ZSEF , .Korona" szá'lodája-
Temesvar. HAUNOLD JÁNOS 

„Korona" száliod&ja, a józsef
városi indóhátzal szemben.

GOMBÁS GYULA Pacsirtamező 
vendéglője. Gyárváro*. A kö
zönség téli-nvári kirándu
lója.

PUMMER „Pilseni" sörcsarnok 
Belváros. (FrischEde üzletv.)

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője A közönség kiránduló 
vendéglője.

REISMANN SÁNDOR „Elité" 
kávéhá/a és kőbányai sör 
csarnoka. Józsefváros.

KOVÁCS LAJOS sörvyári nagy 
vendéglője, Gyárváros.

SZARVAS SZ iLLODA (Belvá
ros) túl. Ludig János, étte-

SARUGA LAJOS Központi ká
vét, áza éa szállodája. (József-

HŐRNYÉKI GÁSPÁR „Arany 
ökör'* szá Indája és vendég
lője- (Bebáros)

ÓVÁRY JÁNOS Metropol szál
lodája, Józsefváros.

LADÁNYI EDE Központi ká
vébáza, Józsefvá-os.

GOMBÁS ISTVÁN Metropol 
vendéglője.

FODOR JÓZSEF vendéglője 
Erzsébetyái-oa, Fodor és Posta-

POI.TZÁK ANTAL Fiume kávé
háza, Józsefvá-os.

Trenrsén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Erzsébe "  szállodája. 
Étterem, sörödé, kávóaáz.

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávébáza. Üzletiek tálaik. '

T  uroezsent m p rton. RÖSS-
LER JoZSEF „Dóm" szál-

Tolna. FEHÉR LÓ SZÁLLODA 
(Uzietv. Pavlidesz Antainé.

Técsö. FEJES FERENC Koro
na-szállodája. Mvgya-konyha. 

Trencsén-Tepla. I)ALMA FE
RENC vasúti vendéglője. 

Tőrőkbecse. FRANK REZSo 
„Úri hasz inó" ve déglöie. 

Törökkanizsa. MIC S Á N V I 
JÁNOS Korona vendéglője. 
Kaszinó.

Tenke. ROLLER PÁL ven
déglője

Újpest. UHL KÁROLY ven
déglője Sieiánia-utca 7. 

HIRSCHLER SÁNDOR .Széché
nyi’ k&véháza Árpád-nt. 

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

Ungvár. — „Korona-szálloda" 
(Leblowits L ) Étterem, sö
rödé, kávébáz.

POLLÁK SAMU Magyar király 
ká ébáza.

NAGY LAJOS „Kioszk" ven
déglője, S-éc léiiyi-liget. A 
közön-ég kiiándulója.

FUCHS MANÓ „Erzsébet" szál
lodai étterme és kávéháza. 
Üzletbeliek találkozó helye. 

GLÜCK JÓ ZíEF Abbázia ká- 
vénáza.

Ujdoitibovár. — VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglője- 

Újvidék. FÜRST J . Erzsébet 
ki’ á'yné szállodája. Étterem, 
kávébáz 

MAYER IB 
IMRE 

G ’an il-

ci ája.Ét-

kávé- 
ház és 
sör-

csarnok
OBERN1K JÓZSEF Pilseni sör- 

csarnok vendéglője. Kenyér-

WEISZ S .ANDOR kávéháza. 
Füttaki ntia. Üzletiek talál
kozója.

LAFLEUR MIKLÓS „Fehér 
ökör" szállodája és vendég
lője.

Vajdahunyad. SZABÓ VINCE 
(volt S-rausz) szállodája, ét
terme kái-eháí».

Vasvár. I ’ALKOVITS JÓZSEF 
vendéglője.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII., Dohány-utcza 12.

Versec. BAROSS SZÁLLODA 
(Kohn Hugó). Étterem. Ká-

SZARVAS KÁVÉHÁZ (Blau 
Z-dgn>oudj. Üzletbeliek talál- 
kozó ja.

Veszprém. KUBAY' HUBERT 
kávé ázz, a  fő-utrán.

KREUSZER FERENC „Erzsé
bet" szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY vendéglője, 
vA- ártér.

BÉNIS LAJOS Kaszinó ven
déglője.

Vác. KURTZ TÓBIÁS (Horvát
iéle) veudéglöje az állomás 
meilett.

SZEGŐ MÓR „Központi" ká
vébáza. Üzletiek találkozója.

Zólyom. KUSZY BÉLA ven
déglője és kávebá'a.

Zenta. — DAL A KÁROLY 
,,Eugeii“ _szál]ouája. Élterem 
és kávébáz,

M1KS JÁNOS vaHuti vendég-

VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 
korona" vendéglője. Étterem, 
kávéi áz.

BRAUN NÁTHÁN „Tisza" 
kávétáza.

Zseliz. TÓTH IMRE vendég-
löjo.

Zilah. R1DVAL JÓZSEF szál
lodája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Kovách 
László).

Zombor. KANYOY’ITS MLA- 
DEN vendéglője a „Határ
hoz". Éi terem, kávéház.

BERGMAN ADOLF „Vadász- 
kürt" szál ódája.

Zsolna. TÓTH ANTAL vasúti 
vendéglője. A közönség ki
rándulója.

Zalaegerszeg. — DOMONKOS 
IGNÁC „Korona" szállodája. 
El»ö fogadó.

NAGY' DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konyna, termelői borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF szálló 
venuzglője.

KOLLING KRISTÓF szállodája. 
Étterem én kávébáz.


