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T A R T A L O M .
Vendéglősök sörgyára.
Soproni Sz. V. K. Ipartárs. jj
Borgazdaságunk.
Egyletek, szövetkezetek. — l| 

A nagyváradi ipartársu- 1 
latból. A B. P. egylet 
pénzügyi bukása. Az 
Aradi P.-egylet. Országos 
Nyugd ij egyesület.

Az étmüvészet históriája. 
(G. F. fölolvasása.)

Ellenőrzés az italm. körül.
Pénteki találkozók.
Különféle közlemények. 

Kérelem. Hymen. Alapít
vány. Hangverseny jóté
konycélra. A gseft. Ön

gyilkos főpincér. Reklám 
a vinkónak. Üdülőhelyek 
a székelyföldőn. Ki éljen. 
Egy pincér haláláról. 
Gyászrovat.

A pincérség ügye. (Ma- 
„tsád J.)

Üzleti híreink (Helyválto
zások.)

Hétröl-Hétre. Elitéli a világ. 
(M. J.) Korrigáció. Az 
ügető versenyen. 

Szerkesztői üzenetek. 
Üzletek vétele és eladása. 

Helyeszközlő. — Hirde
tések. — Útmutató.



Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók-,

jobb cég- és beszerzési források.
ÚTMUTATÓ

E rovatban mindazok, kik a „Fogadó* egész 
évre fizetik elő, üzleti címét állandóan és díj- 
tálánál közöljük. Nem előfizetőknek ezen köz
lés egész érre 20.—, félévre 10.— és negyed 

évre 6 koronába kerül.

Fogadok.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishíd utca. Ilg. Burger k.)

PANNÓNIA SZÁLLODA Ital. 
Ginek Frigy* s> Kerepesi-ut 3.

BRISTOL SZÁLLODA ilUits 
József) IV., Mária Valériá n.

DÖKKER FERENC London 
szállodája VI. Váci-korul 6 >.

ERZSÉBET SZÁLLODA (tol. 
Mayer József) IV.. belváros, 
Egyetem-a. 5-

ORIEXT SZÁLLODA (talajü. 
Molnár Sándor) Népszínház
zal szemben.

SZT LUKÁCS FÜRDŐ Nagy 
szálló ili. V. Riea Gyula)

APPI, JÁNOS Debrecen foga
dója- VII.. Kerepeai-ut 88.

KELLÁK JÁNOS -Két korona- 
szállodája, étterem, kavétaz.
IX. , Soroksári-utca 14.

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője,
VIII., Rökk Szilárd-utca 10.

ASZNÉK JÓZSEF vendéglője, 
V1L, Dohány-utca 38.

HAVER JÁNOS vendéglője, 
VII. kér.. Arena-ut 6. szám.

BAUMANN A. LAJOS Malo- 
sehik-féle veneéglője \ IL, 
Caányi-ntca 11.

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

BOGNÁR KÁROLY vendéglője 
IL. Török-utca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VIL, 
Klauzál-utca 2.

CADA ADOLF vendéglője, az 
„5 csillaghoz* Szövetség-n. 24.

CSICSAY ISTVÁN vendéglője, 
VII.. Garav-tér és Murányi-n. 
sarok.

CSÖBÖR ANTAL .Újvilág* ven
déglője, IV., Ujvilág-n. 28 -25.

CSUTY GYULA vendéglője,
V., Váei-nt 34

DÖF FING FRIGYES vendég
lője. VU., Dohány- és szővet- 
ség-nta sarok.

DOMSITZ JÓZSEF vendéglője, 
VB., Arena-ut 54.

DROSGYÁK IZIDOR VVustin- 
ger-félevendéglője, VU., Ovo- 
da-utoa 24.

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

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

FARKAS ÁRPÁD vdndéglője 
VU.. Csömöri-ut 111.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője, 
Vili., üUöi-nt 53.

FÖLDI ANTAL „Uj kispipa*. 
IV.. Ujvílág-u. 14. Belvárosi 
pincérkar vendéglője.

KLUDOROV1TS ISTVÁN ven
déglője, V., Nádor-utca 82.

GAÁL SÁNDOR vendéglője, 
VIL, CsBmöri-ut 5.

GUBÁS JÓZSEF vendéglője,
X. . Külső Jáazberényi-nt 51. 
(Kőbánya.)

OEBAUEU ANTAL Finme- 
szálló étterme IL, Lánchid-u. 
(Dnnaparton).

GATTO KÁROLY vendéglője, 
VL, Lehel-utca 21. az.

GÖMBÖS JÁNOS vendéglője. 
Magyar-utca 3. Üzletbeliek 
vendéglője.

GÖMBÖS LAJOS veneéglője, 
IV., Vároibáz-u. lu. Somogy- 
Zalai kartársak vendéglője.

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

GREGoRITS SIMON vendég
lője VL, Palóc-utca 1.

GEBHARDT ANTAL vendég
lője Vili., Népszinház-n. 1.

HOPF1NGER .JÓZSEF vendég
lője VHI., G.vöngytynk-n 3.

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

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1., Böszörményi-nt 21., csend- 
örlaktanya.

HAJDÚ SÁNDOR „Bableves- 
Csá'da* nagyvendéglöje, VIL, 
Miksa ntca 8.

HÁBETLER LAJOS Istvántéri 
Nagy Bor- és Sorháza. Kis 
Diófa-otca sarkin.

HORVÁTH KÁROLY vendég
lő e IX., Mátyfts-ntca 5. 
Idénypiaccal szemben. 

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

VII., Kirily-ntca 51. 
HIRSCHKRON GYULA szarvas 

szállója. VU , Szövetség-n. 4. 
HUFNAGEL HENRIK (Hor- 

vá h-féle) vendéglője, VIII., 
Vas-utca 1.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó* 
vendésriője, reggelig nyitva.
IX.. Fővámtér 10. ildénypiaci 

HARÁMY ISTVÁN vendéglője 
VL, Nagyniez"-utea 44. 

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

JA.TCAY ISTVÁN vendéglője 
IX., Kűlaösoroksári-nt 106. 

JURÁK [MIHÁLY vendéglője,
1., (Budi"), Gellér!hegy-u. 3. 

JANCRA KÁROLY vendéglője
Podmauiczky- és Gyár-utca 
sarkán. Fővárosi pincérkar 
talál korúja.

JAYC.AY MIHÁLY vendéglője, 
VHI., Külső kerepesi-ut 1. 

JAJCAY NÁNDOR vendéglője 
IV., Mária Valeria-ntca 1. 

KASZÁS LAJOS nagyvendéglöje 
(volt Muhr vendéglő) Kerepesi-ul, 

Népszínházzal szemben. 
KARDOS JOZSF.FNÉ vendég

lője, Vin., Baross-n. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS ivóit Muhr) vendég 
lője, iü. v. Kohóts .Iános.- 
VL, Svoreceen-ntca 33. )

KA8S BÉLA éttermei (volt 
Drexler) VI., Andrássy-ut 25. 

KELLŐ VILMOS Siaghoffer- 
féle halászcsárda vendéglője,
1., Mobai-ut 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, VHL. Jőzsef-ntca 2. 

KIS KOVÁTS GYULA borozó 
vendéglője, VIL. Dohiuy-u. 
47. Üzletiek találkozója. 

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

KLIVÉNYI FERENC éttermei,
VI. , Andrássy-ut. 

KOLLMANX LAJOS vendéglője
11., Margit körút 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője.
VIL, Almássy-tér 18. 

KÜBAXEK VINCE .Bndai vi
gadó* éttermei, IL. Ffl-n. 

KOUSZ ANTAL Kerétz-íéle 
vendéglője, V., G ize: le-tár 3. 

LIPPEKT LAJOS vendéglője, 
AH., Erzsébet-körút és Do- 
hány-utca sarok.

LAKATOS GYULA vendéglője,
VII. , Weseelényi-utra 17. sz. 
(Cipégz-iprrtestüleli ház.)

LEIKAM- GYÖRGY' vendéglője,
1., Alag utca 1.

LADÁNYI (LITTMAN) JÓZSEF.
éttermei, VL. Llpót-körut 27. 

LADÁNYI OTTÓ „Vázsonyi- 
kert* vendéglője, VI., Her- 
mina-nt 51.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője, 
L, Fehérvári-nt 14.

LÁSZLÓ GÉZA .Fészek* bo
rozója, VU, Akácfa-ntca 7. 

LENGYEL LAJOS vendéglője, 
VIL, Nefelejta-utca 9.

MAYER BENEDEK Zöldkő- 
szóróra szállodája, AT., Alsó- 
erdőeor 6.

MÜI.LER ISTVÁN vendéglője, 
AH., Oroda-utca 27.

MALOATE TZ GYULA vendég
lője, AT., Csengery-utca 45. 
(Aradi-utca sarok)

MAKKOATTS DOMONKOS ven
déglője, I., Döbreutoi-tér 5. 
A pincéri kar találkozója. 

MIHÁLYIT SÁNDORNÉ ven
déglője, AH, Arena-ut 8. 

M1RTI1 ANDRÁS vendéglője. 
Dohány- és Sip-utca Barkán. 
Olcsó magyaros konyba. 

MIHÁLYFY SÁNDOR Yáci-kö- 
rut 82/a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
ATI., C8Őmöri-nt 87. 

MOLNÁR.1ÓZSEF A'ajdaliunyad 
borozója AH., Csengery-u. 1 

MOLNÁR SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldbordó vendég
lője, IV., Kishíd-u. 3.

NAGY GÉZA nagy .Pilseni* 
.sörcsarnoka, ATI.. Arena-ut 53. 

NIKA ANTAL IV. kerület, 
i Belváros) Váci-utca, raját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

PELZMAXN FERENC .Pannó
nia- étterme és kávéháza. 
VM., Kerepesi ut 7. 

PORÉDOS JÁNOS vendéglője, 
VI.. Podmanicky-u. 4. 

PODOLF.TZ FERENC vendég
lője, AT1I., Szerdahelyi-utca 2. 

PUTZER M. nagy vendéglője, 
VIL, Arena-nt 80.

PROC8L GYULA vendéglője,
IV. , Gerlócy-ntca 2.

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

ROUÁTS JÁNOS (Karikás-féle 
vendéglője VI., Szerecsen- 
n. 33.

RÜVALD GYULA vendéglője,
1., Fő-utca.

RABATA PÁL Gondüző ven
déglője, VI., Csengeri- 
utca aa.

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

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

SCHNELI. JÓZSEF vendéglője,
A'IIL, Nép8ílntá7-n. 9. 

SCHNEIDER I.IPÓT vendég
lője, V., I.ipót-kötut 2. 

SCUUSTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője. 

8CHRETTNF.R MÁRTON ven
déglője, ATI , Izabella-lér 2. 

SORONITS FERENC vendéglője
V. , Alkotmány-utcza 7.

SZÜTS ÉS BAI.IKA éttermei,
Deák-tér 2. a  AlOPE tagjai
nak találkozóhelye.

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi boro
zója, AT.. DjJszinház-atca 8. 

SZENDE IGNÁC fővárosi boro
zója, TÚL, Népszinház-n. 11. 

SCHRATZ HUGÓ I.ehetl-féle 
vendéglője, AHI., Kerepeei-ut

SPRINGER JÓZSEF vendéglője, 
Vin., közvágóhid-ntca 12. sz. 

STEINITZ MANÓ éjjeli boro
zója, AH., Szövetség-utca 4. 

STÖLZL NÁNDOR vendéglője,
1., Disztér 1.

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

STGINER PÁL 
AHI., Barosa-nto

TARJÁNYI SÁNDOR „Magyar 
Otthon Fogadó1' vendéglője 
és kávéháza. AHI., Föheroeg 
Sándor-n. 3(1.

TÖRÖK MIHÁLY vendéglője, 
AH., Erzsébe'-körnt 49. (Ma
gántisztviselők köre.

TOTOLA ISIRE vendéglője, 
AH., Alsóerdősor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

THESSI JÁNOS vendéglője, 
IV., Molnár-utca 8.

TOMPA LUKÁCS vendéglője, 
AHI., Vendel-utca 11.

UNTERREDiER VINCE ven
déglője. VU., Nyár-utca 6. 
Üzletbelicfc találkozója.

A'ÁRADI JÓZSEF vendéglője, 
VL, Teréz-körnt 28.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője. Hungárfa- 
nt 256. az.

VEILER JÓZSEF vendéglője, 
VIL, Akácfa-utca 34.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője) Vin , Jó- 
zeef-körut 10.

WURGL1TS VILMOS vendég
lője, Kerepesi-nt és Aggte-

leki-n. sarkán.
AATRGLITS ANTAL vendéglője, 

ATT., Kerepesi-ut és Gyöngy- 
lyuk-ulca sarkán.

Kávéházak.

BALATON KÁYÉHAZ .Tihanyi 
József t.i Kerspesi-ut és 
Szentfcirá'ji-utoa sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ Itut. Bodó 
Adolf) VIIL, József-körnt 42.

BOII.EVa RD KÁVÉUÁZ (t. 
Goldhammer Á.) Váci-k. 24.

BIRER JÓZSEF kávéháza, IV., 
Magyar-utca 5.

ELITE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Sándor) Kerepesi-ut és Ka- 
zincy-ntca sarkán.

EKZSÉBET-ffiD KÁVÉHÁZ 
iltapszky Zsigmondi I. kér., 
Döbrentei tér.

FELLEGI EDE „Elevátor-kávé
hoz. forcnc-körnt.

FŐr.DY-KÁVÉHÁZ VL, And- 
rássy-nt 27.

GRUBER JÓZSEF „Körúti ká- 
véhsz. ATI., Erzsébet-kőrnt6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ ital. Yá- 
mos Dezső) A'IIL, Jözsef-k. 4.

UOCH LAJOS nagykávéháza, 
Vili., Néps-inház-u. 29. Lzlet- 
beliek találkozó kávéháza.

ILLITS KÁVÉHÁZ (túl. Illits 
Gyula) IV. Yigadóltér 3.

KATONA GYULA „CLÜB“  
kávéháza. A'., Lipót-kőrui, a 
Vigezinbáz mellett.

KIRÁLY KÁVÉHÁZ (*. KaUós 
Márkus) ATI., Erzsébet-körnt 
és Király-ntca sarok.

k l o til d  k á v é h á z  (tulaja. 
Katona G.) Belváros, A'áci-n.

KUTSERA MIHÁLYNÉ kávé
házi, VIL, Csömöri- és Arena- 
nt sarkán.

KURHEJJA ISTVÁN „Zrínyi" 
kávéháza. Vili., Mátyás-tér 2.

KOVÁTS MIKSA „Kis Otthon11 
kSvéháza, VIII , Kernpesi-ut 
61. sz.

HAMIKER SÁNDOR Andrássy- 
kávéháza VII., Dob-utcza. Üz
letiek találkozója.

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

LAUKÚ PÁI. kávébáza, AH., 
Erzsénet-körut 44.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér.. 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazár). üzletbellek találk.

MÁDAI SÁNDOR „Akadémia" 
kávéháza, V., Akadémia-u. 4.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzsé- 
bet-körut (Hars&nyi test
vérek).

NErVELT SAMU „Sándortéri 
kávéháza". VIII., Rökk Szi
lárd-utca 21.

OTTHON KÁVÉHÁZ (Böhm ős 
Pollák) VU., Kerepesl-ut 9/b.

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ ttulajd. 
Konn Sándornö) flzletbeliek 
találkozó helye.

ORSZÁGHÁz KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi Józsefi, V., NádoT- 
ntca 33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem (Pelzman Ferenc).

P1NDINGER LAJOS GizeUa- 
kávéháza, II., Széna-tér 7.

PETŐFI KÁVÉHÁZ (ü. vezető 
Szalay Károlyi AH., Erzsébet 
körút és Doh-utca sarok- 
Üzletb. találkozója

SUGÁR SÁNDOR és HIILSi f,. 
féld Vasút kávéháza, ATI . 
Csömöri- és Versenv-nti i 
sarkánl

SPLENDID KÁVÉHÁZ f 
Tyroler Józsefné és Seenuu, 
KarOlin.) IV., Károly-körnt.

FODOR JÓZSEF „Szabárn 
kávéháza". VIL, Dobánv- 
utca és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF 
VIL, Almássy-tér 7.

kávéháza,

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

TEPL1 JÓZSEF Milano kávé
háza VII., Király-utca 35.

UPOR JÓZSEF Tőzsde nagy
kávéháza, V., Szabadsig-ié'r.

ULITS LŐRINC „Árpád" ká 
vébáz, Erzsébct-kömt és Do-

AVEISZ NÁNDOR kávéháza. 
A'IIL, Kerepesi-nt 51. Mope 
tagjai találkozója.

V ID É K .

Alsójára. (Torda-Aranvos m.i 
TOI’H KÁROLY szállodája

Alsőlendva. NEUBAUER AN D- 
Rá S „Korona" szállodája.

RÉVÉSZ SAMU Központi ká
véhoz, a Fő-utcán.

KRAJCSÍCS ISTVÁN és FLA 
vendéglője, a „zőldfá“ -boz. 
Saját szüretü borok.

LENAR1TS VIKTOR vendég
lője.

Arad. BRAUN GUSZTÁV 
sörcsarnoka és éttermei. a 
városházzal szemben.

HUNGÁRIA KÁVÉIIÁX (Witt- 
maan Károly tulajd.) a város 
központján.
NÁDOR SZÁLLODA (t. Páska 
Ignác). Étterem sörcsarnok 
és nyári kert.

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

SCHUCH FERENC Fehér ke
reszt szállodája.

SZÜSZ MÓR „Japán" kávéháza 
Sz. a Városcáza.

A b b á z ia  k á v é h á z  (tni. ko-
váts Arturi Szabadság-tér.

GELLER. SAMU Fiume kávé
háza. Üzletiek találkozója.

ZAJONSZKOVSZKY J Á  N O S 
Baross-kávéháza.

Abos. PERTL JÁNOS vasat: 
vendéglője.

Alsó-Kubin BIHELLER JA
KAB , .Nemzeti" _ szállodái... 
étterem és bárébéz.

Alvinc. HARRŐ FEREN 
vasul i vendéglője. Szálló V 
szobák.

Apatin. LINDENMAYER 
NOS „Schöffer"-fé!e szálló.

Barcs (telep). HOFFMAN ÉS 
KKAUSZ „Garni" szállód s 
az állomás mellett.

DOBAY SÁNDOB „Központi" 
vendéglője, magyar kony!z, 
olcsó szobák.

Baja. HORVÁTH JÁNOS „B-í- 
rftny* szállodája. Megy '' 
konyha.

SKALLÁT DÉNES JÓZí; • 
Corzó kávéháza.

SCHREIER SIMON .Zóna*' 
déglóje a vasnt mellett.

Borosjenő. KOCS5 ANi 
.Központi* szállodája.

Battonya. LÁNG JÁNOS . - ■ 
Korona* szállodája.



Budapest, 1906. május 1. 9. szám.IX. évfolyam.

ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS
PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

VOLT SZEGEDI „U JK O R “
A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.
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A  Yendéglösök Sör
g y ára  Előkészítő Bi- 
z o t s á g a  felkéri mindazokat, 
kik a hozzájuk intézett felhívásra 
m indeddignem nyilatkoztak, hogy 
válaszukat az ügy fontos
ság ára  való  tekintet
tel mielőbb beküldeni szíves
kedjenek.

Vendéglősök sörgyára.
VIII.

Két vidéki fogadós szaktársunk arra 
nézve intézett hozzánk kérdést, hogy 
a létesítendő vendéglősök sörgyára, 
képes lesz-e a jelenlegi kőbányai főz- 
dék söréhez hasonló sört produkálni ?

Mint minden e leendő fontos gazda
sági vállalatunk kérdésével, úgy ezzel 
is kimerítően foglalkoztak lapunk elő
zetes közleményei. De készséggel ki
térünk erre ezúttal is. sőt ezt most 
annál szívesebben tesszük, mert a 
vendéglősök sörgyára létesülése iránt 
kétséggel lévők sorából, bár elvétve, 
szintén hallunk a fölvetett kérdéshez 
hasonló hangokat. (Igaz ámbátor, hogy 
az efajta kishitüeskedőket a magyaráza
tok megismétlése, de gyakran még a 
tervek megvalósulása sem igen szokta 
meggyőzni).

A vendéglősök sörgyára létesítésé
nek föltétele, mint előzőleg irtuk, a 
mai modern kor igényeinek megfelelő 
nagy sörfőzdék versenyképességéhez 
van kötve. Csak így és más esetben 
vajmi kevés értelme volna ennek az 
akciónak, illetve az ebből kialakuló uj 
sörgyárnak, amely létesítési ok és 
céljánál fogva, nemcsak a vendéglősök 
nagyobb részére, hanem majd az 
egészre támaszkodhatik fogyasztásával. 
A létesítendő sörgyár előkészítő és 
mozgalmi bizotságának első főgond
ját, kérdését ugyancsak ez képezte s 
ép ezen okból állapított meg egy oly 
nagyobb mennyiségű alakítási összeget, 
amelylyel nemcsak a teknikailag leg
fejlettebb és legnagyobb sörgyár föl
építés!, hanem az általa előállított sör 
minőségi kérdését is a legmegfelelőb
ben és kedvezőbben lesz lehetséges 
megoldani

Arra nézve tehát, hogy a létesítendő 
vendéglősök sörgyára,a kőbányai részv. 
sörfőzde vagv a Dréher sörfőzde söré
nek megfelelő, sőt jobb minőségű sört

fog produkálni: minden fogadós és 
vendéglős szaktársunk teljes nyugodt 
meggyőződésben lehet. Az alakítandó 
uj sörgyárnál ugyanis nem csupán a 
fogyasztó-vendéglősök érdeke, de figye
lembe lett és leend véve a közönség
nek abbeli érdeke is, hogy igényét 
a minden vendéglőben fogyasztott 
vendéglősök sörgyára söre a legjobban 
kielégítse. De ezenkívül tekintetbe 
vétetett az a körülmény is, hogy a 
hazánk egyes részeit egészen elárasz
totta külföldi söröket is csak úgy 
lehetünk képesek kiszorítani, ha ven
déglőseink a létező söröknél jobb sört 
mérhetnek. A jó, illetve a többi főzdék 
sörénél jobb minőségű vendéglősök 
sörgyárai sör garancia lesz mindeme 
lehetőségek elérésére és egyúttal arra 
a szintén többször hangoztatott körül
ményre, hogy a vendéglősök sörgyára 
vend.-fogyasztóinak legalább is három 
(esetleg 3 és 1/a) koronával adhatja 
olcsóbban sörét, mint a létező többi 
sörfőzdék.

A vendéglősök sörgyára létesítését 
vivő mozgalomból újabban még azzal 
a fontos híradással vagyunk, hogy 
vidéki vendéglős-ipartársulataink na
gyobb és tekintélyesebb része, e nagy
jelentőségű közgazdasági eszmét, 
ugyancsak a vezető bizottságéhoz ha
sonló lelkesedéssel vette pártfogásba. 
Egyik ipartestületünk, és pedig a soproni 
szállodai vendéglősök és kávésok ipar
társulata kitűnő elnökének, Rupánovits 
Józsefnek ezt a fontos és érdekes tényt 
igazoló levelét itt alább közöljük s 
amidőn arra a közfigyelmet fölhívjuk; 
hazai, de különösen vidéki fogadós, 
vendéglős és kávés szaktársainkhoz 
azzal a kérelemmel fordulunk, hogy 
a létesítendő vendéglősök sörgyára 
mozgalmához való csatlakozásukat, 
illetve az erre vonatkozó és köztük 
történő bármely hirt, szíveskedjenek 
velünk közölni.

A Sopron szab. kir város és megryei 
szállodások, vendéglősök és kávésok 
Ipartársulata elnöke: Rupánovits
József, a létesítendő vendéglősök sör
gyárára vonatkozólag a következő 
fontos levelet küldte lapunk szerkesz
tőjének:

Igen tisztelt szerkesztő ur! A Vendéglősök 
Sörgyára Előkészítő Bizottsága nevében hoz
zám 'intézett becses levelére válaszolván, en
gedje meg, hogy a létesítendő vendéglősök

sörgyárára vonatkozó észrevételeimet meg
lehessem. Előre is kijelentem, hogy a tapasz
talatok és hosszú megfigyeléseim révén több 
sörgyárnak a bel ügyét ösmerem, és dacára 
annak, h< gv eme sörgyárak közül többen a 
legtövisesebb vajndásokon mentek keresztül, 
meggyőződésem ellen cselekednék, hogyha az 
alapeszmét nemcsak hogy nem helyeselném, 
hanem mint kartárs egész erőmmel és tehet
ségemmel nem támogatnám.

Nem mulaszthatom azonban figyelmét föl
hív ni az i. t. Előkészítő bizotságnak és a moz
galom élén álló vezetőségnek azon fontos 
körülményre, hogy nagy körültekintéssel és 
minél nagyobb alaptőkével szerveztessék ez a 
mi nagy jelentőségű gazdasági vállalatunk, s 
hogy a létesülő vállalat igazgatósága oly egyé
nekből áljon, akiknek nagy látókörű képes
ségük van és ezen kívül teljesen ösmerjék 
ennek a szakmának minden jó és rossz ol
dalát. Az ország provinciáin létesült sörgyárak
nál ugyanis többé-kevésbé ezen említett és 
nem eléggé körültekintő intézkedések okozták 
a vállalat romlását, úgy hogy az alaptőke ren
desen hevesnek bizonyult és a gyártmány el
helyezése, a minden kormányi jóakarat mellett 
is, a legnehezebben volt eszközölhető.

A vendéglősök sörgyára, reményiem más 
kezekbe jut s azt hiszem, hogy csak akkor Jog 
létesülni, amidőn annak termelési mennyisége 
megállapítva és fogyasztása biztosítva lesz. 
Ha ezt a fontos irányelvet és még egy igen 
fontosat: hogy a vend. sörgyára produkálta 
sör a legkifogástalanabb minőségű lesz — szem 
előtt tartja a t  vezetőség, biztos eélt érnek, 
s ekkor nemcsak szaktársaik, de a nagyközön
ség becsülését és elismerését is kiérdemelték, 
ami pedig főiér a legnagyobb osztalékkal. Eb
ben ez irányban kész vagyok a vendéglősök 
sörgyára akcióját minden erőmmel támogatni. 
Maradtam kartársi tisztelettel

Rupánovits József 
a soproni és megy. száll. vend. és 

kávésok Ipartarsulata elnöke.

BORGAZDASÁGUNK.
A mübortörvényröl. A Magy. sző

lősgazdák országos egyesülete gaz
dasági szakosztálya ülést tartott, s 
a uxübortorvény revíziójára vonat
kozó javaslatok tárgyalása kapcsán a 
büntető határozatokkal foglalkozott. 
D rucker  Jenő dr. előadó rámutatott 
azokra a fogyatékosságokra, melyek a 
jelen bortörvényt nagvobbára hatály
talanná tették. Jelenleg úgy a pénz- 
büntetés, mint az elzárás mérve sok
kal csekélyebb, semhogy a hamisí
tásra elrettentő hatással lett volna. 
Az uj törvényben a kihágásokról szóló 
törvény módosításával a pénzbírság 
56—3000 koronáig, az elzárás pedig 
14 naptól 1 év ig  terjedjen. Az elévülés 
3 évben állapitassék meg. A legszigo
rúbb büntetésnél a hírlap és plakát
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utján való közzététel lépjen ténylege
sen érvénybe. Tárgyalták ezután a 
tervezetnek a törvény végrehajtására 
vonatkozó részét. Előadó utalt az itt 
felmerülő nehézségekre. Egyetlen egy 
külföldi bortörvény sem foglalkozik 
azzal eléggé behatóan. A jelenleg 
érvényben levőt okvetlen reformálni 
kell. Javasolja, hogy az ellenőrzés a 
pénzügyi közegekre bizassék. A pénz
ügyőrök a borvidékenként létesítendő 
ellenőrző bizotságoknak tartoznak 
esetről-esetre jelentést tenni s a bir
ság pénzekből jutalékot kapjanak Eze
ket a bizotságokat a földmivelésügyi 
miniszter nevezze ki s áljon egy állami 
szakvegyészből, egy szőlészeti és borá
szati felügyelőből, esetleg vincelléris
kolái igazgatóból és 3— 4 oly más 
szakemberből, kik a borvidéket ismerik. 
A jelenlegi borvizsgáló szakértő bizot- 
ságok továbbra tartassanak fenn. A leg
felsőbb bíróság a földmivelésügyi mi
niszter legyen. A szakosztály az előadó 
javaslatait némi módosítással elfogadta.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.
A nagyváradi ipar társulatból. A

»Nagyváradi Szállodás, Vendéglős, Ká
vés és Kocsmárosok Ipartársulata’ 
35 ottani kifőzdés ellen azon okból 
tett följelentést, mert azok iparenge
dély nélkül űzik azt a mesterséget. A 
rendőrhatóság, mint elsőfokú iparha
tóság jogosulatlan iparűzés  címén 
eljárást tett folyamatba a fözdések 
ellen s a kitűzött tárgyalást e hó 27-én 
tartotta meg.

A Bpesti P.-egylet pénzügyi bu
kásáról, kapcsolatban a jelenlegi ve
zetőség működésével, az egylet egyik 
intelligens tagja, érdekes sorokat kül
dött be hozzánk, amelyben illető ki
mutatja és megállapítja, hogy a jelen
legi vezetési mivelet az egyesületnek 
nem több, mint 16 ezer korona vesz
teséget okoz. Hogy pedig ebbeli állítá
sához a legkisebb kétség se férjen, 
következtetése alapjául a hivatalosan 
kimutatott január és februári zárszám
adásokat veszi, amelyből aztán a fönt 
említett évi veszteséget világosan és 
félre nem magyarázhatóan eme sorok 
kíséretében állapítja m eg:

A Bpesti P.-egylet hivatalos érte
sítője utóbbi számában az egyletnek 
január és február havi elszámolásáról 
találtam ismertetést. Ez az elszámo
lás, miután a választmányi jkönyvekkel 
kapcsolatban van közölve, minden két
séget kizárólag hiteles, s mint ilyen 
bírálat tárgyává tehető és pedig köz
érdek szempontjából és azon okból, 
mert a kimutatott számok eredménye 
illetve egyenlege mintegy maga hívja 
ki a kritikát. A kiadások végösszege 
ugyanis annyira fölülmúlja a bevéte
lek végösszegét, hogy a kimutatások 
egyenlegéből könnyen megállapítható 
az a sajnálatos körülmény, hogy az

egylet pénzével, való mivelet, ha tovább 
is igy folytatódik, elkerülhetienül és 
mihamar be fog következni az egylet 
pénzügyi bukása.

Távol áll tőlem különben a legcse
kélyebb gondolat is, hogy a vezetőség 
jóhiszeműségét kétségbe vonjam, vagy 
hogy jelen esetben mint vádló óhaj
tanék föllépni. Én mint az egylet jó
nevét és vagyonát féltő tag, csak ész
revételemet teszem meg, amidőn arra 
mutatok rá, hogy a közölt két havi 
kimutatás eredménye mily nagy vesz
teséget fok okozni egyletünk vagyo
nában. Amiről egyébként mindenki 
tisztán meggyőződhetik az itt kimuta
tott számok összehasonlításából.

1906. január havi bevétel 2315.64 
.  ,. „ kiadás 5489.00

hiány vagyis kiad. többlet 3174.36 
1906. február havi bevétel 2302.82 

„ „ „ kiadás 2735.30
hiány vagyis kiad. többlet 432.35

Eszerint az egyletnek ez év két hó
napjában 3605 kor. 89 filL több ki
adása volt mint bevétele. S ebből 
könnyen kiszámítható, hogy az ily 
túlmagas kiadások mellett hova lóg 
az egylet vagyoni helyzete jutni.

Én ugyan már szinte hallom a ve
zetőségnek abbeli védekezését, hogy e 
két havi kiadást nem lehet számalapul 
venni, mert ép e két hóra esik a ház
bér negyed (900 kor.) és a lapkölt
ség (1000 kor.) Ám ez a megokolás 
mitse fog változtatni a helyzeten, mert 
házbér kiadás négyszer van s lap
költségre szintén 3000 korona van 
megállapítva évente.

Tehát vegyük e két hó 4618.46 kor. 
összbevételét és vessük ki ennek ará
nyában a hátralevő 10 hónap bevéte
lét, ami végösszegben 23.092 kor. 30 
fillért tesz ki. Ezzel szemben a kiadás 
ugyancsak e két hó szerint számítva, 
41.121 kor. 75 filL Mondjuk azonban, 
hogy a kiadás kerek összegben 4000Ó 
koronát tesz ki, még igy is 16.000 
koronát tesz a fedezetlen összeg.

Vájjon számolt-e a vezetőség a több
let kiadások mikénti fedezéséről és — 
miből ? Lehetséges ugyan, hogy az 
összkiadásokat sikerül egypár száz 
koronával apasztani, vagy a bevétele
ket emelni, ám az még mindig nem 
az az összeg, amivel a két hó alapján 
kimutatott évi 16 ezer kor. vesztesé
get kiegyenlíteni és eloszlatni lesz 
lehetséges azt a sajnos tudatot, hogy 
a Bpesti P.-egylet pénzügyi bukása 
egy illetve két éven belül okvetlen be 
fog következni . . Most már én csak 
arra vagyok kiváncsi, hogy szak- és 
tagtársaim közvéleményének mi a 
szava ehhez. .

Az aradi p.-egylétből. Az aradi 
pincér-egylet e hó elejével tartotta köz
gyűlését, melynek főbb pontja Kmetykó 
János elhalálozása folytán a megüre
sedett ügynöki állás betöltése volt. 
Az ezen tárggyal kapcsolatban Tóth 
Endre vendéglős azt az indítványt

tette, hogy tekintettel a mindjobban 
elharapódzó ügynöki zsarolásokra, a 
közgyűlés határozza el egy oly alap
szabály tervezet készítését, amely eleve 
is kizárja az ügynöki honoráriumnak 
tulmagasra való fölcsigázását, még 
maguknak a tagoknak önkénti fölaján
lása esetén is. Tóth Endre ezen in
dítványa hatályon kívül, illetve a jö v ő  
év i közgyűlés napirendjére helyezte
tett. Ezután a közgyűlés, elnök indít
ványára özv. Kmetykó Jánosoénak, 
amennyiben férje elhalálozása folytán 
családja a legrendezetlenebb viszonyok 
közt maradt hátra, végkielégítésként 
210 koronát szavazott meg.

Az Országos Nyugdijegyesületbe
Delfin Samu utján újabban a következők 
léptek be: Dicker Hermán Miskolc 
1000, Flórián Emil Miskolc 1000, 
Dominik Gyula Szombathely 1000, 
Wlassics Kázmér Szombathely 1000, 
Polgár József Szombathely 600, Nemes 
Jenő Szombathely 1000, Koeh Aladár 
Szombathely 60Ö, Portschy Tóbiás 
Szombathely 1000, Borschitzky Ernő 
Zsolna 600, Gáspár István Zsolna 
600, H. Kovács József Trenesén 1600, 
Sebald Rezső Trenesén 600, Jaksics 
Lajos Érsekújvár 600, Freyslinger 
József Érsekújvár 600, Ghymessv Gvula 
Árpád Ruttka 1000, Szabó Imre Ruttka 
600, Loósz Henrik K. Bánya 1000, 
Gömzsik József B. Bánya 900, Kattauer 
Pál Érsekújvár 600, Tottsehe Ágoston 
Budapest 600, Neusziedier Géza Buda
pest 600, Leikam György Budapest 1000, 
Ruvald Gyula Budapest 2000, Bruckner 
Károly Budapest 1600. Jeszenszky Ist
ván Budapest 600, Hercog Kálmán 
Budapest 600, Payer Lajos Budapest 
1200, Mirth Ferenc Budapest 2000. 
Acél Oszkár Kár. Budapest 600, Keszt- 
ler Lipót Budapest 1000, Zotovies 
János Budapest 600, Szabó Mihály 
Pápa 600, Zámolyi Dénes Kiscell 100Ö, 
Breiner Dávid Sorok Újfalu 1000, Brei- 
ner Sándor M.-Vásárhely 1000, László 
György M-Vásárhely 3000, Peintler 
Gyula M-Vásárhely 2000, Graef János 
Brassó 600, Kőrősy Ákos Brassó 600, 
Rácz Sándor Segesvár 1000, Mallner 
József Segesvár 1000, Simon Ferencz 
Medgyes 600, Tartler Márton N.-Sze- 
ben 1000, Lengyel Károly N.-Szeben 
1000, Grőller Ferenc Kis-Kapus 2000. 
Kodra Károly Székely Kocsárd 1000. 
Ballassa Árpád Kolozsvár 2000, Will- 
ner Lajos Kolozsvár 1000, Zehin Pé
ter Kolozsvár 1000, Csóbor Antal Bu
dapest 1000, Kristóf László Szombathely 
1200 -  2000 felem. Tóth Fér. Antal 
Brassó 1200—2000 felem. Szeitl Károly 
Budapest 1000—1600 felem. Kustein 
György Miskolc 600, Grosz György 
pénzbeszedő utján pedig Vrabek Ede 
Budapest 600, Thámheszl Adolf Bu
dapest 600, Boszmann Géza Budapest 
600, Wagner Ferencz Budapest 600. 
Nagy Sándor titkár ur utján pedig 
Prockl Gyula Budapest, 1400 kor.
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Kimaradt lapunk mai számából: 
Az étmüVészét históriája (Glück Frigyes 
fölolvasása); anyaghalmaz miatt a jövő 
számunkban folytatjuk.

Ellenőrzés a korlátolt italmórők 
körül. Mai számunk »Egyletek, szö
vetkezeteket rovatában említés tétetik 
a nagyváradi v.-ipartársulatnak egy 
az iparengedély nélküli ételelárusitók 
elleni intézkedéséről, amely valószí
nűleg ottani vendéglős szaktársaink 
javára fog válni. Ugyanezen esetből 
folyólag felhívjuk Ipartarsulataink fi
gyelmét egy az előbbinél sokkal sérel
mesebb ügyre, és pedig a kiskereskedők 
(szatócs boltosok) töbjének azon té- 
nyére, hogy az üzletükkel kapcsolatos 
egy— egy mellék helyiségben, de több 
helyütt egész nyíltan folytatják az 
engedély nélküli korlátlan italmérést, 
a sör, bornak pohár, deci, illetve fél 
vagy literenként való kimérését. A 
vendéglő és kocsmaipart űzők érde
keit mélyen sértő ezen sajnos állapot
tal a mi sajtónk ezelőtt négy évvel 
behatóbban foglalkozott, de ugyancsak 
gyakran látjuk ennek megemlítését a 
nagy nyilvánosság sajtójában is. így 
legutóbb és több számában számtalan 
ily esetet, erélyes hangú pertraktá- 
lás kíséretében, hozott fölszinre Vesz
prém vármegyének egyik legjobban 
olvasott lapja, a Veszprémben megje
lenő »Népakarat«, amikor is ezen a 
szatócs boltosok részéről a vendéglő
sök és kocsmárosok valamint a kincs
tár érdekei nagy hátrányára elkövetett 
visszaélésekért az ottani pénzügyőri 
közegeket tette felelőssé, akik ezt a 
nyíltan és jogtalanul űzött italmérési 
sérelmet oly botrányos lanyhasággal 
kezelték, hogy a legtöbb esetben egyes 
kiskereskedőt, aki ellen a panaszok 
egész tömegesen merültek föl, 3 eset
leg 10 korona pénzbírságra ítéltek el. 
De ugyanezen és hasonlóan történő 
állapotok — mint fönt említettük — 
nemcsak Veszprémben, és nemcsak a 
fővárosban, hanem mindenütt napiren
den vannak; ép ez okból nem mulaszt- 
hatjukel vendéglős ipartestületeinknek, 
oly helyeken pedig, ahol ilyenek nem 
léteznek, fogadós és vendéglős szak
társainknak ismételten is figyelmébe 
ajánlani, hogy a korlátolt italmérések 
körüli ellenőrzést kisérjék kellő figye
lemmel s a fontiekhez hasonló ese
tekben haladéktalanul hívják össze a 
választmányt illetve foganatosítsák a 
visszaélők elleni följelentési intézke
déseket. Csak igy remélhetjük, hogy 
iparunknak ezen egyik s ugyancsak 
veszedelmes kérdésében, a nagyvára
diakéhoz hasonló némi sikert érhe
tünk el.

P É N T E K I Ö SSZ E JÖ V E T E L E K .
A Budapesti Kocsm árosok Ipartár

sulata a legközelebbi társas-uzsonnákat 
következő sorrendben tartja:

M ájus—  11-én: H ajós  Károly ven

déglőjében, I. kerület a farkasrét mel
letti csendőrlaktanyában (Közlekedés: 
farkasréti villamos vasút). —  Május 
18-án: Noficer Károly vendéglőjében, 
VT. Erzsébetkirályné-ut 50.

KÜLÖN FÉLE KÖZLEM ÉN YEK.

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 kér jü k , hogy  a 
»Fogadó«-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen hírek. — Schw eitzer  Adolf 
szaktársunk, a lippai József-főherceg 
fogadó kiváló tulajdonosának bájos és 
szépmiveltségü leányával, Irm uskával 
f. hó 14-én tartotta eljegyzési ünne
pélyét H erschkovitz  Andor, Buda
pestről. — Kittner Mihály, az And- 
rássy-uti Wágner (volt Jáhn) éttermek 
előnyösen ösmert föpincére e hó *25-én 
tartotta esküvőjét Peszlényi Ilona 
kisasszonnyal, Budapesten a VI. Teréz
városi plébánia templomban. — Fodor 
Jenő, a szolnoki Nemzeti szálló t.-tulaj- 
donosa, eljegyezte F leischer  Irént, 
Nagyváradról. — Lusztig  Gyula, a 
besztercei Magyar király kávéház fő
pincére e hó 25-én tartotta eljegy
zését özv. Kohn Fülöpné bájos szép 
leányával, Mariskával.

Alapítvány pincér szakiskolára. Egy 
a nagyváradon fölállítandó pincérta- 
nonc iskola alapjára. Glück Frigyes, 
a mi szaktanonei ügyünk bőkezű má- 
cenása, még hat évvel ezelőtt lOúO 
koronát adományozott, mely összeget 
azonban mindeddig egyik ottani szak
testület sem vette igénybe oly célból, 
hogy a szakiskola fölállítására a fönt 
nevezett időben tett ígéretek beváltas
sanak. Ép ennélfogva az Orsz. Vend. 
Szövetség tanoncügyi osztálya fölvi- 
lágositásáért, illetve azért fordult a 
városhoz, hogy az alapítványt kegyes
kedjék vissza szolgáltatni. — A nagy
váradi P.-egylet most mozgalmat in
dított a tanonciskola létesítésére és 
kapcsolatban arra, hogy e nemes cél
ból tett alapítvány továbbra is ott 
maradjon.

Hangverseny jótékony célra. Az
aradi fogadósok és vendéglősök ipar- 
társulata és az ottani pincér egylet a 
pincér szakiskola javára e hó 4-én 
hangversennyel egybekötött mulatsá
got rendezett a Központi fogadó nagy 
termében. Az ottani szaktársak s az 
előkelő publikum által nagy számmal 
látogatott hangverseny mulatság, ame
lyen Gömörv Gyula főpincér és Tar- 
nócy Árpád mint műkedvelő zenészek 
szintén közre működtek, tekintélyes 
anyagi eredményt hozott a nemes cél 
javára.

A „gseft“. Ily címmel a Barta- 
Feischner Béla-féle lap dolgait is
mertető közleményünk, térszü ke  miatt 
a jövő számra maradt.

Öngyilkos föpineór. Víg ti Mihály, ismert 
nagyváradi főpincér, e hó 18-án önkezűleg 
vetett véget életének. Golyót röpített a mel
lébe, mely azonban mindjárt nem ölte meg; 
még 24 órát élt át nagy kínok közt s szenve
déseitől az ottani közkórházban váltotta meg 
a halál. Temetésén, mely április 2U án Kolozs
várt ment végbe, a kolozsvári p.-egylet tagjai 
elnökük vezetése alatt vettek részt. A nagy
váradi p.-egvlet — melynek tagjai az előző 
napon testületileg kisérték ki a vasútra — 
elhunyt tagjáról gyászjelentést adott.

Reklám a  vinkónak.Füzesséry Ödön, 
Tokaj főszolgabirája, a minap Zemp- 
lénvármegye alispánjának azt az elő
terjesztést tette, hogy miután Tokaj- 
hegyalján az iszákosság s ebből folyó
lag a közbiztonsági zavarok mind 
veszélyesebb mérveket öltenek, a 
kocsmáknak vasár- és ünnep zárva- 
tartása, s köznapokon a zárórák meg- 
rendszabályozása iránt a r. megyei 
közgyűlés elé javaslatot terjesszen. Mi 
amidőn ezen újabb kocsmabezárásról 
hirt adunk, nem tudjuk bizonnyal, hogy 
a kocsma ellenes föbirö vajh' nem-e 
a tokaji és hegyaljai kocsmákban 
fogyasztott nyíri és borsodi vinkónak 
akar reklámot szerezni, amely borital
ról általában tudva van. hogy attól 
ember fia még sose lett mámoros. Hogy 
a vendéglők vasár- és ünnepi bezárását 
óhajtaná komolyan, Tokaj főszolga
birája, ezt annál inkább se hisszük, 
mert ez esetben Zemplénnek nem épen 
kis számú bortermelőivel találná magát 
szembe.

Üdülőhelyek a székelyfóldön. A .Székely
föld 21 kies, egészséges helyén nyári üdülő
helyet szervezett a maros-vásárhelyi székely- 
társaság elsősorban tanítók számára, de igénybe 
vehetik azokat mások, különösen hivatalnokok, 
iparosok, (vendéglős, pincér) stb. Ezen helyek 
rövid ismertetése, a hozzá juthatás módja, 
élelmezési és lakási viszonyai stb. egy külön 
füzetben vannak megírva. Ezt bárkinek kész
séggel küldi meg a székely-társaság gazdája 
Szentgyürgyi Dénes,(Marosvásárhelyt) habozza 
eziránt egy levelező lapon felhívás intéztetik.

Ki éljen? Egy sopronmegyei elő
fizetőnk a minapi postával nagy ok- 
mánvszerü borítékba pakkolt levelet 
küldött, melynek megszólítási helyén 
ezen szavak áltak: r.ljen D reiszker  
József, g yőri vasúti vendéglős és 
48-as képv ise lő jelö lt! — A következő 
sorokban pedig örömmel azt kérdezte 
tőlünk, hogy tudjuk-e, miszerint Dreisz- 
ker József, a györmegyei Peér-en kép
viselőnek lépett föl? Mi biz azt nem 
tudtuk s a dolognak utána néztünk és 
tényleg, a peéri kerületben a je lö ltek  
névsora , Markos Gyulával szemben 
D reiszker  Józsefet mutatta. Igen ám, 
de hátha létezik még -egy másik 
D reiszker  József is ezen a világon! ? 
Es még mindig nem voltunk bizonyosak 
benne, hogy melyik Dreiszker követ 
éljen. — Mindegy, fejeztük ki: éljen a 
győri vasúti vendéglős Dreiszker 
József!
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Egy pineér haláláról. E hó elején egy 
Szegeden tartózkodó pincér, Petánovits Károly 
agyonlőtte magát, a kedvesével együtt. Az ön
gyilkos pincér háláiét, aki különben egy Zala- 
inegyei jómódú vendéglősnek volt kitagadott 
fia, a legellentmondóbb értesülések alapján 
hozta szőnyegre a budapesti és a vidéki sajtó. 
Az egyik fővárosi lap pl. azt irta, hogy Petá
novits József a szegedi vasúti-vendéglő főpin
cére (ami sose volt) ez és ezen okból öngyil
kos lett. .  . Egy vidéki napilap, előbbi társa 
nyomán már úgy adta közre a hirt, hogy Pe
tánovits Károly szegedi vasúti vendéglős stb. 
Ám egy tiszántúli lap már mint előnyösen 
ösmert fővárosi sportmant emlegette meg uj- 
donsági híreiben, mig egy vasmegyei lap mint 
az ismert fővárosi fogadóst parentálta el a 
szerelmes Petánovits Károlyt, akinek egyetlen 
szerencséje (a maga szerencsétlenségében) az 
volt, hogy névleg sem Apponyíhoz, sem Polc
nyihoz nem hasonlított, mert ez esetben el- 
költözöttet minden teketória nélkül e fenti 
nagyok hozzá tartozói közé sorolták volna 
azok a jól értesültséggel nem igen sokat tö
rődő — jó vidéki lapok.

Gyászrovat. — S árközy  János, a 
régi híres pincérgárdának ismert derék 
tagja és volt népszerű vendéglős, f. hó 
április 15-én hosszas szenvedés után 
jobblétre szenderült. Az elhunytban 
S árközy  Ferenc, a soproni Pannónia 
fogadó vendéglőse édes atyját gyászolja. 
Temetésén, mely e hó 15-én történt, 
családja és kiterjedt rokonságán kívül 
nagyszámú közönség vett részt. — 
Letört virág. Bányász Béla, Trencséni 
vendéglőst és családját szomorú 
csapás érte; szép leányukat, Józsát, 
viruló életének legszebb, 20 éves idején, 
az enyészet keze letörte. Temetése 
e hó 24-én, nagy részvét mellett tör
tént. — Gyászjelentés. A nagyváradi 
pincér-egylet szomorodottan jelenti, 
hogy Végh Mihály főpincér, egyik leg
régibb egyleti tag, e hó 18-án elhunyt. 
Temetése nagy részvéttel Kolozsváron 
történt. — Áldás és béke hamvaikra!

A pineérsóg ügye.
(A'Bpesti P.-egyletből.)

Mint ezen közlemények elsőjében 
írtam: a Bpesti p.-egyíet elnöke (ki 
egyszersmind egyleti alkalmazott is) 
a Fogadót egy szerencsétlenül fogal
maztatott 8 — 10 soros közleményben 
megtámadta, egy oly ráfogással kap
csolatban, hogy a »Fogadóc nagyon 
szeretett volna sütkérezni a p.-egylet 
javaiban. Ez a támadás amilyen okta
lan és csúnya, ép olyan egvügyü volt, 
különösen amikor az egy olyan szak
lap iránt intéztetett, amelyik függet
lenségét a testületek hivatalossága  
és minden más lekötötségtől mindig 
föntartotta. De annál inkább jellemző 
volt ez arra a lapszerű nyomdai ter
mékre, melynek szerkesztője, (m. a 
B. P. egylet elnöke) az írási teendők
höz fikarcnyit sem ért, a valódi (stroh- 
rnan) szerkesztője pedig egy a jelen 
m űveltkor irodalm a színvonalán álló 
»3 sort* se képes megírni. Szóval — 
o sancta szimplicitas!

Tehát, mint fönt említettem, azt a 
csúnya ráfogást és hazugságot tartal
mazó támadást a B. P. elnöke (egv-

szersmind alkalmazóija) intézte a 
»Fogadó« ellen. A >Fogadón erre a 
tiszta igazságnak megfelelő tényeket 
ismertető közleménnyel felelt. Ebből a 
közlésből különben azonnal két dolog 
tűnt ki: hogy a »Fogadó« legkevésbbé 
sem vágyódhatott a közte s a B. P. 
egylet közti tárgyalások célja megva
lósulására, mert abból ránézve csak 
veszteség háramult volna: kiderült
másodszor, hogy a B. P. egylet javai
ban nem is inkább a »Fogadó« mint 
maga az elnök akart dúskálni és süt
kérezni. De még egyebek is kiderültek; 
hogy a B. P. egylet elnöke, az egylet 
komoly vezetése, az egylet értesítő 
lapja szerkesztése, illetve az egyleti 
helyeszközlő vezetési teendők iránt a 
legelemibb képességgel sem rendelke
zik (abban az értelemben t. i. ahogy 
azt egy elsőrendű szakma testületének 
ügy és teendői vitele, a jelen korban 
megkívánja.) Kiderült aztán, hogy az 
elnök (egyszersmind egyleti alkalma
zott) a B. P. egyletnél afféle korm ány- 
biztosi hatás és érdekkörrel biró és 
busás jövedelmű állást óhajtott ma
gának biztosítani; és hogy mindezek 
eléréséhez az egylet erkölcsi és anyagi 
érdekeivel ellentétes és a legközönsé
gesebb eszközöket vette igénybe, mely 
körülményben még az egylet tagjai 
és választmánya félrevezetésétől se 
riadt vissza. Erre nézve itt hozok föl 
egy-két esetet.

1. eset: A B. P. egylet hiv. értesí
tője utóbbi számában, — ugyancsak 
az előbbihez hasonló utcaseprői mű
veltséggel és modorban — akként 
igyekszik az egylet tagjait félreve
zetni, hogy ezen sorok írója (M. J.) 
Varga elnök (egyszersmind egyleti 
alkalmazott) és szerkesztő (!!?) munka
társa ak ar  lenni. Hát ez elég együgyű 
és ugyancsak igen korlátolt elmére 
valló hazugság; a legcsunyább pedig 
ebben az elnöknek az a merész föl- 
tételezése, hogy az ő szellemi fogya
tékosságát s az irás teendőkben való 
járatlanságát egy ismert szaksajtónak, 
bárha a legszerényebb képességgel 
rendelkező munkása is fedezze. Az ily 
suba alatti szerepre csak azok a Dal- 
fík  szoktak vállalkozni, akik (Vázsonyi 
szerint) úgy fújják a sipot, ahogy a 
hasonló körülménybeli szerkesztők 
görbe eszejárása kívánja Nem mon
dom, hogy a B. P. egylet elnökének 
(egyszersmind egyl. alkalmazott) és mint 
szerkesztőnek, nem adtam volna okta
tást, ezen és a szellemi intelligenciával 
kapcsolatos más téren, ám de csak 
ingyen és nem az egylet vagyona kö
réből származó, esetleges dijjázásért. 
Valódi sajtómunkás, efajta szívességért 
nem szokott elfogadni honoráriumot.

2. eset: Az egylet elnöke a választ
mány elé terjesztette e sorok írójának 
az egylet lapja és nyomtatványaira vo
natkozó ama közléseit, hogy az elnök 
(egyszersmind egyleti alkalmazott) ezen 
a réven is busás hasznot biztosit ma

gának. A választmány, több tag kivé
telével, erre azt határozta, hogy miután 
a lap rendesen megjelenik s ennek 
szám adására elnök nem köteleztetik. 
(szép fejetetejére állított választmányi 
határozat?!) elnöknek bizalom szavaz- 
tátik  s ez a lapban kinyilatkoztattatik  
Nézzük már most hogy eme v. nyi
latkozat mögött, milyen félrevezetés  
találtatik , melynek okából fö lvettetik  
a kérdés, hogy a választmány t. tag
jainak szintén be lettek-e mutatva a 
többi egyleti nyomtatványok is, s ha 
igen — meggyőződtek-e arról, hogy ezek 
a nyomtatványok, melyek az egyleti 
lappal szintén egy nyomdában készül
nek, milyen árban készültek és hogy: 
milyen árak mellett készülhetnek ? Úgy 
hiszem, a választmányi tagok erre azt 
fogják mondani, hogy ők ebben nem 
szakem berek, minélfogva erre nézve 
illetékesen sem nyilatkozhatnak. No 
lám, t. kartársaim . .  , Hát akkor az 
ezen és az egylet vagyoni érdekébe 
vágó többi dolgokban hol találtatik  
meg az illetékes ellenőrzés, föl ügy elet? 
Egyébiránt én azt az ajánlatot teszem, 
hogy az egylet választm. és rendes 
tagjai, ha bármily időben fáradnak 
föl a »Fogadó« szerkesztőségébe, szi
ves készséggel adom meg a nyomtat
ványok készítése és áraira vonatkozó 
tájékozást, amiből aztán tiszta képet 
nyerhetnek, hogy emlitett körülmények 
közt leledző egyleti lap és az egylet 
többi nyomtatványai mellett is mily 
szép mellékes hasznok szerezhetők. 
Az az állítás, hogy az egyl. lap ren
desen jelenik meg, szintén nem álja 
meg a helyét, mert hát az egyik szám 
egy, a másik kettő, a harmadik (ápr 1.) 
pedig teljes öt napi késedelemmel látta 
meg a napvilágot. Ugyancsak ilyen 
hazugságszámba megy az is, hogy az 
egyl. lap rendesen 1000 példányban  
jelenik meg: amennyiben csak az első 
lett 1000 példányban nyomtatva, mig 
a további számok 500—600 vagyis az 
egylet tagjai számának megfelelő meny- 
nyiségben. Kérdem a B. P. egyletnek 
be nem folyásolható és művelt gon- 
dolkozásu tagjait: m egláttatik  és ta- 
láltatik-e ezekben a célzatos és rosz- 
hiszemü félrevezetés ? — Ám, dacára 
e félrevezetéseknek, a többi össze 
vissza hazudozásnak és hogy a B. F. 
egylet hiv. lapját, am ely valójában  
az egy let é s  az egy leti tagok  ér
d eke i istápolására lett alapítva, az 
elnök egy afféle rosszul berendezett 
mosóintézetté sülvesztette (ahol az ő 
tisztára nem mosható tisztátlanjai' 
mossa folyton) tehát, mindezeknek 
dacára, a B. P. egy let e ln öke az 6 
önös cé lja iv a l m égse fo g  s ikert érni. 
Jó l jegyezzék meg az egylet t. tagjai, 
hogy az a nagybuzgalmu működés, ami! 
egyletük jelenlegi elnöke folytat, nem 
az egylet és tagjai, hanem a saját 
önös érdekében történik.

Ne feledjék a B. P. egylet tagja: 
hogy a »Fogadó* úgy a jelenben, m
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ként a múltban (amikor más címen 
jelent meg) a pincérség ügyét kétes 
és Önző érdekből sose kezelte, és sose 
törekedett arra, hogy szaksajtói mű
ködését az e szakmabeliekkel gazdag 
sápokkal fizettesse meg. Tiszta, ideális 
és önzetlen munka folyt és folyik itten, 
és ugyancsak olyan tiszták és önzet
lenek azok az egyének is, akik ebben 
a nemes, bár fárasztó sajtói munká
ban részt vesznek. S akiknek egyike,
t. i. az én csekélységem, ezúttal a B 
P. egylet vezetési ügyét kritizálja és 
pertraktálja, szintén a legtisztább in
tenciókból és abból a körülményből 
oselekszi ezt, mert a B. P. egylet el
nökének hármas irányban való és 
minden önzetlenség nélküli működése 
az egyletnek nemcsak régi jónevét 
teszi tönkre (jórészint máris tönkre
tette) hanem anyagilag is válságba 
sodorja. S a B. P. egylet tisztánlátó 
és félre nem vezethető tagjai úgy 
szívleljék meg e szavakat, hogy ezeket 
nem az elnök Dal fi j a  sipolja, hanem 
a szaksajtó egyik azon szerény mun
kása mondja, aki a B. P. egyletnek és 
az ezen egylet valamint minden pin
céd ügynek igazi önzetlen és nem 
érdekböli barátja, (mint a B. P. egylet 
elnöke s egyszersmind alkalmazottja.)

A B. P. egylet elnöke működésével 
kapcsolatban valami bank szüv. szelek 
is fújnak. Erről a jövő közleményem
ben nyújtok bővebb tájékozást. Addig 
is — tartsuk szem előtt ezt a jó  mon
dást : nem zörög  a haraszt, ha nem 
fu j a  s z é l . . .

M a i s a d  jfá n o s .

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 kiadóhivatalái 
egy levelező-lapon értesíteni.

Scherman Kálmán fogadós. A ko
lozsvári Rátz étteremnek kitűnő főpin
cére, Scherman  Kálmán szaktársunk, 
mint értesülünk megvette a gyulafe
hérvári Hungária fogadót. Az előkelő 
színvonalú fogadó uj derék gazdáját 
szívesen gratuláljuk ez alkalomból.

Földy kávéház. Az Andrássy-ut 
27-ik sz. alatt levő Lyon kávéházat 
Knappé János szaktársunktól Földy  
Lajosné megvette. Az előkelő stílben 
berendezett szép kávéházat, uj tulaj
donosnője »Földy kávéháZH címen ve
zeti tovább.

Nagyváradon a Rimanócy féle szál
loda vendéglő helyiségeit, melyek az 
elmúlt évben teljes átalakuláson men
tek keresztül, Karner  Gyuláné bérelte 
ki. Az elegáns üzletet, melynek üzlet
vezetője Fitz Sándor lett, tulajdonos
nője e hó közepén nyitotta meg.

Kaszás vendéglő . . .  Mint egy múlt 
havi lapunkban említettük, a Muhr 
nagyvendéglőnek Kaszás Lajos ismert 
szaktársunk lett a gazdája. A főváros

e nevezetes vendéglőjét, uj tulajdonosa 
május elsejével veszi át és ünnepélyes 
megnyitását e hó 5-én fogja eszkö
zölni.

Takáts János kirándulója. A főváros 
egyik legkellemesebb kiránduló vendéglőjét, a 
Mattoni-téle sósfürdün a húsvéti ünnepekben 
nyitotta meg népszerű gazdája, Takáts János 
szaktársunk. aki ezt a megnyitást emlékeze
tessé (és elragadóvá) tette az által, hogy a 
gyönyörűen berendezett nyári vendéglő veranda 
oszlopai és asztalairól bájos élő tulipánok vi
rítottak az érkezőkre. Am, a nagy részint jó 
ösmerős vendégsereget nemcsak ez a kedves 
körülmény hajolta el, de meglepte az áldozat
kész vendéglősnek az az újabb intézkedése, 
hogy üzlete részére az 1000 éves milleniuini 
és a párisi kiállításon is részt vett híres sze
gedi halász mestert, Nyóry Pált szerződtette, 
aki nyílt udvaron, a vendégek szemeláttára 
főzi minden időben a nevezetes „halászlét." 
Pompás halászlé, jó pörcös csusza és Takács 
gazdának még kitünőbb borai teszik igazi él
vezetessé mindenkinek a Mattom sósfürdőre 
való kirándulást.

Jászladányban a Korona nagyven
déglőt április elejével Kalmár János 
vetle át. Kalmár fogadós ez alkalom
ból megfelelően renováltatta és ren
dezte be üzletét.

Stampfel Nándor vendéglője. Keszt
helyen a rég fönállő Stampfel-féle ven
déglő nagy kéri helyiségének egyik 
részén egy nagyszabású nyári ven
déglőnek az építése nyer a napokban 
befejezést. Az uj és a modern ízlés sze
rint berendezendő éttermeket Stampfel 
Nándor, előnyösen ismert s volt főpin
cér szaktársunk veszi át, és -Tulipán- 
kert* vendéglő címen a pünkösdi ün
nepek előtt fogja megnyitni.

Modern kávéház. Ezen a címen, 
mint közelebb említettük az Eskütér 
és az Erzsébet-hidra néző uj palotá
ban. fényesen berendezett kávéházát, 
W einberger  Lajos, e hó 15 én nyi
totta meg.

Zsolnán, a Szent-Anna-téren újon
nan épült ürbanek házban Tóth Dezső, 
az Erzsébet fogadónak hosszú ideig 
volt főpincére, egy a mai modern kor 
igényeinek megfelelő ízléses vendéglőt 
rendezett be. A több helyiségből álló 
szép üzletet »Tulipán« címmel Tóth 
szaktársunk május 1-én nyitja meg.

Frint Lajos, ismert fővárosi ven
déglős a tulajdonát képező »Szép Ilo- 
ná«-t saját maga fogja vezetni. Frint 
szaktársunk, a gyönyörű kiránduló 
régi hírnevét és látogatottságát hama
rosan föl fogja lendíteni.

Újpest kirándulója. Uhl Károly, 
előnyösen ismert újpesti vendéglős 
szaktársunk, az István-utca 7-ik sz. 
alatti üzletével kapcsolatos szép nagy 
nyári vendéglőjét e hó közepével nyi
totta meg ünnepélyesen. A gyönyörű 
helyiségre az újpestre kiránduló szak
közönségünk figyelmét is fölhívjuk.

Üzletvétel a Gellérthegyen. Fodor 
Berci, a gellérthegyi »Kioszk* derék 
vendéglőse, u. ott a szirtes-uton lévő 
Stampfel-féle nagyvendéglőt örök áron 
megvette, s azt egész ujan berendezve,

a napokban fogja megnyitni katona
zenével. A nagyközönség ezen kelle
mes kiránduló vendéglőjét Fodor szak
társunk derék és kiváló gazdaszonv 
neje vezeti.

Temesvárott az Arany Oroszlán 
szálló vendéglő és kávéházi helyisé
geit Zwirn Mór kibérelte, s az üzle
tet uj modern berendezéssel ellátva, 
e hó 15-én nyitotta meg ünnepélyesen.

Uj fővárosi vendéglős. Novotni 
Károly, előnyösen ismert szaktársunk 
volt huszti vendéglős. Budapesten az 
Eszterházi-utea -i.-ik sz. a. M. Orsz. 
Tisztviselők Kaszinója éttermeit el
nyerte, s azokat saját kezelésébe május 
1-én veszi át. Novitni szaktársunkkal 
a fővárosi jókonyhns  vendéglősök 
száma előnyösen emelkedik. Uj válla
latához kívánunk sok szerencsét.!

Lisinszky Lajos aradi vendéglős a 
Választó és Borona-utcák sarkáu levő 
nyári vendéglő helyiségeit uj beren
dezéssel, villamos ivlámpákkal és teke
pályákkal ellátva ünnepélyesen az ün
nepekben nyitotta meg.

A Tündérlak uj gazdája. A Gellért
hegy egyik kiesebb helyén fekvő szép 
Tündérlak vendéglőt, újabban Laubach 
Ferenc ismert szakember vette át. 
Ezen híradásunkkal a múltkor Dahmer 
Antalról, a Tündérlak volt gazdájáról 
hozott közlésünk is kiigazítást nyer.

Uj fogadós. Törökbecsén, az ottani 
hajó állomás melletti -Tisza« szállo
dát Frank  Rezső szaktársunk. az Uri- 
kaszinó vendéglőjének derék fiatal 
gazdája kibérelte, s azt teljes újonnan 
a napokban rendezte be. Új fogadós 
szaktársunknak kívánunk sok sze
rencsét 1

Kávóház átalakítás. Iíanniker  Sán
dor a dob-utcai Petőfi kávéházat meg
felelően átalakította s azt Andrássy 
kávéház-ra keresztelve vezeti tovább.

Soprönben, a Pannonia-fogadó ven
déglőinek volt népszerű gazdája, Grosz- 
ner Pál szaktársunk, a rég tulajdonát 
képező •• Erzsébet-kert« nyári vendég
lőnek nem átvételét — mint múlt szá
munk említette tévesen — hanem meg
nyitását eszközölte az ünnepekben.

Kautzler és Straszer ismert fővárosi 
szakemberek, a Nagymező-utca 7-ik 
sz. a. volt Belicay kávéházat megvették, 
s azt nagv fénnyel alakították át és 
rendezték be. A látványos kávéházat 
uj tulajdonosai »Árnor nagykávéházára 
keresztelték.

Rákospalotán az ismert Parkvendég
lőt, Szili Mihály és Zsíros Ádám tu
lajdonosok e hó közepével nyitották 
meg A rákospalotai erdő legszebb he
lyén fekvő vendéglő a fővárosi leg
szebb kirándulóknak egyikét képezi

Böhm Ferenc volt Soroksári-utcai 
kávés, a Csarnok-tér 1. sz alatti uj 
palotában nagy szabású kávéházat és 
sörcsarnokot létesít. Az uj üzlet meg
nyitása »Csarnoka cimen május hó
15 én történik.
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Nyári-üzlet megnyitások. Kecske
méten, a volt Körmöcy-féle vendéglőnek 
jelenlegi törekvő tulajdonosa, Kará
csonyi Lajos szaktársunk a vendég
lője nagy tágas udvarát a napokban 
gyönyörű kerti üzletté alakította át. 
A pompásan berendezett üzlet katona
zenés megnyitása május 1-én lesz. — 
Dallos József szaktársunk, az ottani 
nagy nyári vigadót uj szép díszében 
az ünnepekben nyitotta meg.

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

Azon kartársainkat, akik Hafner Antal fő
pincér t utóbb volt Beregszászon az Úri kaszinó 
vendéglőben) hollétét tudják, kérjük, 'hogy 
jelenlegi címét (P. N. Fogadó kiadóhivatala) 
egy lev. lapon tudatni szíveskedjenek.

Bázna-fürdőn az újonnan épült 
nagvvendéglö bérletét, Lovasberényi 
Árpád előnyösen ismert föpincér nyerte 
el. A modern Ízléssel és kényelemmel 
berendezett nagy üzletet derék szak- 
avatotságu gazdája május elejével nyitja 
meg. Uj vendéglős szaktársunknak 
kívánunk sok szerencsét.

Irodahelyiség áthelyezés. Grosz Ödön, 
a szakmánkhoz tartozó üzletek vétele és el
adási ügyeinek egyik legérdekesebb és meg
bízhatóbb lebonyolítója, akit ezen oldalról 
ugyancsak mindenki előnyösen ösmer, a IV.. 
Károly-körut 10 ik szám alatt levő adásvételi 
és hely közvetítő irodáját május hó 1-én a IV., 
kér., Újvilág-utca 6. sz. alá, szembe az Orszá
gos kaszinóval fogja áthelyezni. Grosz Ödönt 
ezen intézkedésre a mind nagyobbodó forga
lom miatt szűknek bizonyuló helyiségei kész 
tették, miért is leendő uj helyiségeit sokkal 
nagyobb szabásúvá és akként berendezte be, 
hogy ott a helykeresök úgyszintén a személy
zet rendelők, nemkülönben az adás-vétel iránt 
ide fordulók rendelkezésére külön s modernül 
berendezett termek állanak. Grosz Ödön 
nek erre vonatkozó hirdetését a mai „Fogadó" 
közli, melyre nézve olvasóink figyelmét itt is 
Fölhivjuk.

Pozsonyban a Vaskutacska (Eisen- 
brundl) nyári kiránduló fogadóját, 
melynek szobái, éttermei, és kávéházi 
helyiségei a mai modern kor ízlésében 
s ujan vannak berendezve, A'ováfs 
Kornél ismert fővárosi szakember bér
letbe és saját kezelésébe május hó 
1-én veszi at.

Uj vendéglős. Kováts Lajos, előnyösen ös- 
mert besztercebányai föpincér, u. ott a Részv. 
társ. gőzfürdő nagy vendéglőjét meg, és e hó 
elejével átvette. Uj vendéglős szaktársunk 
egyúttal magyaros újítást is hozott üzletébe, 
amennyiben a bécsi szeletei „Tulipán" a 
natúr szelet-et pedig „Puszta-szelef-nek Íratja 
étlapjain, remélvén, hogy ezt a derék újítást 
tő obi szaktársai is alkalmazzák. Ehhez, valamint

Kováts szaktársunk vállalatához sok szép si
kert kivánunk.

A Budagyöngyé-t.- mely a Hüvös- 
völgvi-uton nynjt pompás üdülést és 
élvezetet a kiránduló közönségnek, 
újabban Fertsch  Aladár ismert fővá
rosi főpincér, (nem Ilengye János 
szaktársunk) vette ki. A »Budagyöngve* 
uj gazdája, szépen berendezett ven
déglő és kávéházi helyiségeit ünne
pélyesen e hó elején nyitja meg.

H e l y v á l t o z á s o k .  Budapesten, 
Nagy Géza Aréna-uti nagyvendcglöje föpincéri 
állását Weber Károly töltötte be. Ugyanott 
Pummerschein József éthordói (étlapiró) alkal
mazást nyert. Palkovits Endre és Lehoffer 
János a Pálmaliget nagyvendcglö föp. állását 
foglalták el. Pausz János a Royal fogadó szoba
főnöki állását töltötte be. U. ott Wisner János 
szobafőp. állást nyert. Fülöp János a Park- 
klub főp. állását ismét elfoglalta. Nagy Lajos 
a Vurglits V. étterme főp. állását töltötte be. 
Pöck Károly az eskü-téri Modern kávéház főp. 
állását foglalta el.

Pozsonyban, a Magyar király szállodában 
Reimann József föp. melleit Ravasz Vince és 
Eble Jenő mint éthordók, a Nemzeti szállodá
ban Rosenberger János mint föp , a Lerchner- 
féle sörcsarnokban Ambrus István mint lop. 
foglaltak állást. U. itt a Stefánia kávéház föp. 
átlását Molnár Mátyás, a fizelőp. állást Krecii 
Antal, mig a segéd]), állást Waschitz Pál töltik 
be. H osoff Jenő Veszprémben a Deics étterem 
főp. állását foglalta el. Áfrán Gyula a zólyomi v. 
vendéglőben nyert alkalmazást. ’lrencsénben 
a városi kávéház főp. állását Verhács József 
és az Otthon kávéház föp. állását Karikás 
József töltik be. U. itt a Tulipán vendéglő föp. 
állását Ehrenwald Géza foglalta el. Kiss Kálmán 
szaktársunk a szombathelyi Szabaria kávéház 
fizetőp. állást tölti be. Kelemen József a székes- 
fehérvári Horváth-féle vendéglőben éth. állást 
nyert. Jámbor Lajos Pécsett a Hét fejedelem 
fogadó löp. állását töltötte be. Pálfy  Gyula a 
komáromi központi szálló főp. állását foglalta 
el. Németh Ferenc a nagykanizsai Korona 
szálló vendégszobái főp. állását töltötte be. 
Győrött a Llovd vigadó éttermi föp. állását 
Remes Mihály' foglalta el. L'. ott a Kiskut- 
vcndéglő föp. állását Propper Karoly töltötte 
be. Bogyó Jenő Miskolcon a polgári sörcsarnok 
főp. állását töltötte be. Szentmiklóssy Gábor a ki
rályházai vasúti vend. éth. állást foglalt. Bitskey 
Gerö szaktársunk, a marosvásárh. Transylvánia 
szálló kávéháza főp. állását foglalta el U. ott 
az Európa kávéházban Éried Sándor foglalta 
cl a főp. állást. A Központi szállodában Csóka 
Béla m. éth. nyert alkalmazást. Zimonyban 
a Grand szálló éttermi fő]), állását Eischer 
Béla töltötte be. Meixner Gusztáv Laibachban 
a Deutsches Caszinó főp. állását nyerte el. 
Sióján Rezső az újpesti Horváth-féle vendéglő 
főp. állását töltötte be. U. ott Peckay Lajos 
a fizetőpincéri állást foglalta el. Bognár Mi
hály a trencséni Erzsébetkávéház r.-fizetőp. 
állását töltötte be. Kecskeméten a Royal ká
véház föpincéri állását Dunszt Adorján foglalta 
el. U. itt a Millecker szállói étteremben Gold- 
berger Árpád éth. állást nyert. Tamássy Jáno- 
a tapolcai Balaton szállodába lépett be. Oross 
házán az Alföld szálló főp. állását Németh

Ferenc s u. itt az éthordó állást Steiner Adolf 
és Pregitzer Antal nyerték el. Horváth István 
a keresk. Csarnok föp. állását tölti be. Höd- 
mezö-vásárhelyt a Feketesas szálló főp. állását 
Fiiszár Jenő s a Nemzeti szálló szobap. állá 
sát Takács Gyula töltik be. Átadón a Köz
ponti szálló éttermi föpincéri állását Fekete 
János foglalta el Gömöry Gyula a Vadászkürt 
vendéglő főp. állását tölti be. Mercsa János 
a Vas szálló szobafőpincéri mig Varga József 
a Nádor szállodában és Hetényi István a |{;i- 
ross kávéházban működnek mint főpincérek 
Békésen a Korona szálló főp. állását Kováts 
Miksa s u. itt az éth. állást Gombkötő Mihály 
töltik be. Mezőtúron a Nemzeti szálló föp. áí 
lását Szalay József és az éthordóit Jahodu 

Ferenc foglalták el.

HÉTRÖL-HÉrBE
Elítéli o uilág! . . .

Elitéli a világ a letlemel,
Hogp a EocsmáBa töltöm az éltemet; 
flz i mondjáR a Kocsma egész otliionom, 
5 megoer az ég, amért annpi Sori iszom. 
Én nem Bánom RogyBa megver,Bad’uerjen, 
Majd csaK ezt a verés! Is el szennedem; 
Elszenuedem, mint a löBBi régi Bajt, -  
Hej, Socsmáros! adjon még egy 6is Hall. 
Dó EorocsKa, Kocsma az én világom. 
Had' szidjanak az emBereK, nem Bánom: 
NeKem nem ári már sem áioK, sem szidás, 
Buielejtö Kell énneKem, semmi más. 
HogyRa aztán ülni iog a végóra,
Hz is it l talál engem az ivöBa': 
EimBoráim, Sa elnáloK löleteK — 
Koporsómba tele pintest legyeteR!

Maisad János.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.
G. H. Velence. Kért árjegyzék miatt fordul

jon a ,.Magy. Szőlősgazdák Orsz. Egyesülete" 
Bpest, IX Üllői-ut 25. U. itt a b-i boroknak 
közvetlen beszerzése iránt is kellő fölvilágo 
sitást fog nyerni. A fokmérő, rézcsap és 2 drb. 
tulipán elküldését elintéztük. — Régi Almanach 
(M. S.) Újonnan belépő féléves előfizetőink ju
talmul csak az 1905-ki Almanach-unkat kap
hatják, mig az ideit az előfizetőknek kedvez 
métiyes 2 kor. árban szerezhetik be. Részünkről 
hát, ez esetnek ilyetén állása okából — semm 
hiba sem esett — K. F. Bpest. Téves vagy 
bizonyára roszindulatu értesítést tetszett nyerni, 
amennyiben a „Fogadó" a saját önszántából 
vált meg előbbi nyomdájától. Ezt a körülményt 
mi sem igazolja szebbeu, minthogy volt nyom
dánk tulajdonosa, az eset kitudásakor kiadó
hivatalunkba személyesen jött föl s fejezte ki. 
hogy a Fogadó helyett szívesebben vált volna 
meg — a soraiban is említett lap és min
den nyomtatványaitól. Ennek az ügynek ez 
az igaz története. — F—hy M -a k. a. Kül
dünk bizony szép Xagysád, nagyon szívesen 
igazi valódit és nemcsak egyet-kettöt, de akar

M  H I R D E T M É N Y .  *
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar K irá ly i Pénzügym inisztérium  ellenőrző közegei a Magv. Kir. 

Szab. Osztálysorsjáték X V III sorsjá ték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás 
végett kiadattak.

Az I .  osztály húzása 1906. május hó 23 . és 25-én tartatik meg. A húzások a M agyar k irá ly i á llam i ellenőrző 
hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utc;* 
felől). — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1906. évi április hó 29-én. M a g y .  K i r .  S z a b .
Osztály sors játék  Igazgatósága 

Tolnay. H azay.
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egy egész bokorral. Csak azt szíveskedjék még 
megírni, hogy milyeneket: 1 és 2 koronás 
tulipánokat óhajt-e ? Szívélyes honfiúi üdv !. ..
— M J. Erdély Önnek mindenesetre igaza van 
sőt nagyon is igaza. Csakhogy önnek, mint 
sorai említik, a havi 260—300 korona jöve
delme szintén biztosítva van: már igy aztán 
nem érijük, hogy az efajta kicsiségen mint le
het fönakadni. Vigye a manó azt a hiányos 
fuszulyka dolgot: a fő, hogy a püspök falatra 
való kereset megmaradjon. — P-i gyakornok. 
Erre az elnevezésre nem szükséges bírálat. A 
pincér gyakornok épen úgy fest, mintha a 
gyógyszerészgyakornokra azt mondanék: — 
pikkoló . . .  — T. G. A dolgot tehát, poéta 
társunk megdolgoztuk. Legyen könnyű a szo
morú melankólia annak, aki rájön á stiklire.
— G. J. M.-Vásárhely. M. t. pártoló szaktársunk, 
mi kételkedve hisszük, hogy a F-ó  kiadóhiva
tala mulasztást követne el az előf. utalv. mel
léklésében. F.zt a legszebben kiállított nyom
tatványt bizonyára ott sem vették észre. A fő 
azonban hogy ennek dacára is rendbe az ügy. 
Köszönetünk érte a — honoráció. — Nyílnak 
újból . . Hát bizony a virág úgy a legszebb, ha 
ki van nyílva, s a leány, ha arcát az első 
csók sejtése pirosra festi, a vers pedig — ha 
rímei csengnek-bonguak, mint az angvalokat 
egybehívó mennyei harangocskák. Az Ön ver
sénél épen ez a dolog hiányzik, és ezen oknál 
fogva — nem közölhető. — K. F. Szombathely. 
A lelket de a testet még jobban üdítő nyári 
fogadók, legjavában most nyílnak; minélfogva 
az említett ügynek lezárására mi még csak 
nem is gondolunk. Szives üdv! — D. F. Nyitra. 
A vend. sörgyára ügye olyan szépen halad, 
mint a nap az égen, — (csak nem olyan se
besen.) Sikerében tehát, teljesen biztos lehet, 
de sokkal biztosabb akkor, ha az a sörraktá
ros ,,bácsi" azt állítja, hogy ebből ugyan bajo
san lesz valami. — G. D. Szászváros. Ügyét 
az ov.-banknál lcv. és személyesen is megin
téztük, úgy, hogy a dolog teljes rendbe van.
— K. J. és R—y. föpincérek. A „pincérség 
ügye" Írójának kezébe juttattuk üdvözlő so
raikat . .  . Legyenek nyugodtak, hogy erről az 
ügyrőt a B. P. egylet intelligens tagjai is ek
ként gondolkoznak. Máskülönben — ha a szél 
nem kóvályog, nem zörög a — csalit. Szives, 
tulipántos köszöntés!

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetvéltozásoknál a t. veneéglös, kávé* óa füpincér 
urak figyelmébe a „Fogdó" belyeszközlöjót ajánljak. 
Az ezatáa rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Három éthordó és három boriin, előkelő für
dői vendéglőbe felvétetik. Több nyelvet beszé
lők előnyben részesülnek. Cim a „Fogadódnál. 
Állást keresők tartózkodási helyük pontos címét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A „Fogadó" 
alján csakis ismerős szakegyének bclycszközíltetnek.

Ü ZLETEK  V É TELE é s  ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevő feleknek 

nyújtunk.
B iztos ex lszten ciát nyújtó kávéházra, 

mely tuladunai határszéli nagyforgalmu vá
rosban van, átvevő kei estetik. 5000 korona 
szükséges az átvételhez. Cim a kiadóhan.

Határszéli, nagy forgalmú városnak ítul 
adunán) újonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. Vételár: 16.000 korona, 
évibér 1910 korona, melyből azonban 670 kor. 
visszatérül. Csakis komoly vevőknek nyújt felvi
lágosítást a kiadóhivatal. 15

Uj szálloda 0 szobával, nagy forgalmú 
sörcsarnok és étteremmel, (melynek időrészé
ből díszes kávéház is alakítható) díszes be
rendezéssel átadó. Vételár 15, illetve 20 ezer 
forint. Fölvilágositást kiadóhivatalunk nyújt. 16 

A fővároshoz közel eső nagy forgalmú 
városban a nagyvendéglö szobákkal, étterem, 
söntés és nagy udvarral eladó. Az üzlet ára 
22 ezer forint": átvételhez 5—6 ezer forint 
szükséges. Cim a kiadóhivatalban. 17

Eladó szálloda jó menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 16 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. C-ime a „Foga
dódnál. 18

E rdélyi megye székvárosában biztos meg
élhetést nyújtó, jó forgalmú szálloda eladó. 8—9 
ezer forint szükséges a megvételhez. Cim a 
„Fogadódnál. 19

Budapesten gyári munkások által 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.

K IS  H IRD ETÉSEK
NüITV í/QUühQ7 Budapesten, hol katona-zene 

tvaiullQL játszik, 15 ezer forintért el
adó. Évi forgalom 65 ezer korona, házbór 
5600 korona. Vételhez 8000 írt szükséges. Cim 
a kiadóban.

Átadó kaszinó vendéglő gyermektelen
szakembernek. Feltételek: 20 (húsz) írt havi 
dij, biliárd, kártya és tekedijaktól 5, bortól 2 
százalék, édesített italok (likőr, pálinka stb.l 
sör, kávé, tea, ásványvizek, konyha stb. a 
vendéglősé. Átvételhez 550 forint szükséges. 
Cim a kiadóban. (t-3)

Egy nagy vidéki székvárosban “
netelü vendéglő átadó. Vételár 4500 frl, ház
bér 400 frt. Fölvilágositást csak ismerős vevők 
nyerhetnek lapunk kiadóhivatalában.

Kereskedelmi iskolát végzetts u f
könyvelésben tökéletesen jártas egyén üzlet
vezetői, könyvelői állást óhajt nyerni. Cime a 
kiadóhivatalban megtudható.

É tla p iró  (é tho rdó) uraknak
elismert év sok időt ó» munkát inogta karitól „Berko- 
vits“ - féle

Hektograph-lapok
s minden színben levő „ténták“. A nélkülözhetlon hek- 
tográph-alp mindkét oldalon többször használható s 
egy eredetiről 100—200 másolat nyerhető. Lehúzás után 
pedig nem kell lemosni. kimnnhatailan ruhajelző-festékek 
és Schapigráph-tekercsek minden nagyságban rendelhető. 
BE-RK O ^ITS KÁ-RObY Sokszorositó-ké- 
szülékek, Hektográph-. raktárában Budapest. 

VII., Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen

Fjnjjj 07jict tea-kanna, 2 játszma (61-es) 
Miiül utuul elefántcsont lapda és több 
apró tárgy — mind kitűnő jó állapotba 11 — 
eladó. Gyárfás Dezső, ..Grand“ kávéház, Ko
lozsvár.

Eladó szálloda,
\ eleihez 1000 kor. szükséges. Cim a kiadóban.

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

Vendéglő átvétel.
A m. t. szakközöneég és volt pincér kartájaim nak 
szives tudomására adóm. hoiry a Dohány-utca 90. szám
alatt (és a  Siöret6Óg-utca sarkáé) lévő ..........................

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

Doffing Frigye* vesdéglos.
3—C VII.. Dohány-utca. 60.

e t  ■ —  n
FeUtioás a szaktársakhoz T

Mutassuk meg. hogy hazafiak vagyunk!
{ Itt az idő. hogy mi is elősegíteni ipar

kodjunk az országnak boldogulását. — 
azért szaktársak, hazafias cselekedetet 
végzünk azzal, hogy a külföldi ásvány
vizekért kikiildendö temérdek pénzt meg
apasszuk és helyette a kitűnő hazai as- 
ványvizeknek nagyobb forgalomba hoza
talát elősegítsük s ezáltal sok pénz 
marad itthon kedves hazánkban. - - - - 

Pincéri szaktársak! Akiben egy csepp 
magyar vér bugyog, tartsa becsületbeli 
kötelességének vendégei körében a  hazai 
ásványvizeknek ajánlatba hozatalát. 
Mint kitűnő asztali és Lorviz kialva a 
versenyt 26 év óta minden külföldi ás
ványvízzel szemben a mohai „Agnes- 
forrás" I-sö rendű szabadszensavas 
nátron ásványvíz nek becsét és gyógy- 
értékét nem tudta legyőzni a nagy hang
zású reclami'k serege sem, különösen 
akkor, ezután még úgysem, ha a ma
gyar vendéglősök tömege, pincér szektor- 
saikkal egyetemben a hazai ásványvi
zeknek I-sőjét a kilőnö mohai rÁgries- 
forrást” felkarolva kínálják; minden 
fajbeli borral alkalmazható, annak 
zamatát nemcsak hogy nem rontja, sót 
inkább kellemessebbé teszi;  egy próba bi
zonyítani fogja, hogy nem is hasonlítható 
ama Il-od  rendű és drága külföldi 
vizekhez. Föl tehát hazafias szaktársak ! 
sorakozzunk hazánk jobblélének érde
kében a Tulipánkert' dicső szolgálatába 

mindanvian. i_ig

n  —  a

ÉRTESÍTÉS,
Tisztelettel hozom a t. szállodás, -vendéglős és kávés urak, 
valamint az összes e szakmához tartozó személyzet szives 
tudomására, hogy IV., K ároly-körut ÍO. szám alatt lévő köz ve- 

________________________- titő irodám at ugyancsak . —
“T i--------------Fi IV. Kei*., ÚJVILÁG-UTCA 6 . sz. alá
(Országos Kaszinóval szemben) I évi május hó 1-én kizárólag helyszűke m iatt áthelyezem.

Kérve továbbra is szives bizalmukat, kiváló tisztelettel _______„  „
GROSZ ODON.



FOPINCEREK
ORSZÁGOS ÓVADÉK-LETÉTI TÁRSULATA

*  BUDAPEST, VII, KÉR., ERZSÉBET-KÖRÚT 39, SZÁM. *

Telefon; 24 -  94. □ □  g  Telefon: 24 94,
Hivatalos órák: d. u 4—Ő-ig.

Pénzintézetünk; Terézvárosi takarékpénztár m. sz, V l„  Teréz-körút 4,

□ M ű ködésü n k k it e r je d  eg ész  M agyarország  terü le tére , o 

A b e je len te tt  óv a d ék  az on n a l e lin téz te t ik .

-  Legmagasabb óvadék 6000 korona. -

K am atláb  m in d en kor  a  le g m é r sé k e lt e b b .
Uj tag ok  fe lv é t e le  m inden n ap  e sz k ö z ö lt e t ik ,  a  V id ékrő l  

ó v a d é k  sü rgön y  vagy te le fon  útján is  b e je len th e tő ,  cd 

F ü rd ő h e ly re  fo g la ló t  adu n k, t ő k e tö r le s z té s  e r r e  n incsen . 

Ó vadék  fo ly ó s ít á s k o r  c s a k  eg y  h e t i  tő k e -  é s  k a m a tfiz e tés  

e sz k ö z len d ő .  a  Az ó v a d ék  v is s z a é r k e z t e k o r  a  tö k é r e  
ű zetett  r é s z l e t e k  n yom ban  v isszau ta s itta tn ak . a  □ □ □

A b e je len te tt  ó v a d ék o t  t ito kba n  tartju k.

Ügyvezető titkár:

F E N Y V E S  H E N R I K .
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L A e n d é g l c - c l a d é j .
8—10,000 frt forgalmat hajló 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  F á i  tulaj

donosnál ' T e n k e ,  F ő t é r .

„Magyar Otthon'
Penzlos fogadó amerikai módra. 

Budapest, Vili., Főherceg Sándor-utca 30A és B

ZIM M ER  PÉTER
=  halászmester, =
tengeri és édes-oizi finIReresRedő 

Budapest, IV.. központi vásárcsarnok. 
----- Telefon 61—24. -
Sürgönyeim : Z. P. halászmester Bpest.
A Balaton Halászati r.-t. kizárólagos 
képviselője. Az egyedüli budapesti cég, 
mely az előkelő szállodák, éttermek és 
úti háztartásokban szükségelt összes hal 
féléket állandóan rak táron  tartja , t - i a

250 komforttal berendezett szoba havi, heti és napi 
rendszer mellett. Teljesen kölön bejárata szobák egy 
koronától feljebb. Éttermek, kiiünö magyar konyha, jó 
borok. Billiard. Fedett tekepálya. Jó kiszolgálás, olcsó 
árak mellett. Minden kényelem: fürdő, tornaterem, szabó 
cipész, borbély, fehérnemű tisztitó a házban. A vállalatot 
t. szak'ársainak pártfogásába ajánlja

3-6 Tarjányi Sándor,
(előbb Treuer Sándor) volt érsokojvári vendéglős.

BALÁZS £ 5 2 ? ? =
— G YŐR, Széchenyi-tér.

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

j^AJOR

forinttal régi, jónevü fővárosi 
v i v l  kávéházhoz átvevő kerestetik.1 4

Fölvilágositást csakis komoly szándékú 
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal.

— Sajt nagykereskedés—

! JÜNG PÉTER í
f .. *s ajt, v a j y
; és csem egeáru nagykereskedése. £

B U D A P E S T ,  E
; Föüzlet: IV . ,  V ám h áz k ö rú t 12. sz. > 

j Fióküzlet: V I I , G a ra y -té r  5. szám . z.

j Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- "
» és husnemüek. Hal-, Hús-, Szárnyas-, Fő- s 
i zelék-. Turista- és vadász stb Conservek. *
? Mustár, halikra, déligyflmülcs és min- r.
• dennemü csemegék, tea és likőrök. -  r  

Magyar é s francia pezsgőimről; és min
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak nielletl kaphatók

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

cikkek gyorsan és pontosan szállitatnak.

Kártya-tisztítás!
WE1SZ ÁBRAHÁM

:: veg yészeti k á rty a tisz t itó  ::
u  idevonatkozó rendelés és meg- 
vi bizásokat elvállal és pontosan 
r  - - teljesít helyben és vidéken -
I^Budapesí.VII.Dohány-u.45,1.25,

Q e r b e r  $ .  fényirdai műterme f i
U  Budapest, V II., K irá ly -u tca  II. sz.
A „FOGAD Ó“ közönségének kedvezményes árak.

Eladó szálloda,
zésü szálloda — 14 szobával 200 sze
mélyre való nagy s egy kissebb étterem
mel; 3 lakószobával és ezenkívül 20—30 
lóra istálló. 18.000 koronáért eladó. A bor
készlet (kitűnő borok) vételárban adandók 
á t Ügynökök kizárva. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

Q jó z ó .  fiá q S ó<»

petsyőypára

/ r á m á n  .iec .
Budapest (Promontor.)

5 ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási c ikkekben esz- 
közlendő  b evásárlása ikat e lő - J  
f ize tő in e k  te ljesen  d íjta la n u l j  

fi in té z i a  „ F O G A D Ó *4 k ia d ó - rt 
l h iva ta la , B udapest, V i l i .  k é r ., U 

:: K e rep e s i-u t 13. szám . j: I

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

Márton István és Bi" ard~
Szeged, Boldogasszony-sugárut 58.

Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmoder 

'nebb  módszer szerint. Arak jutányosak.

f  HERRMANN l  L.Sfíirráe szénsavval te lite tt ásványvize hasznos 
lU llu o  ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali é s borviz. — H athatós szomjcsillapitó. — 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi 
rendelet szerin t egy m elegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
K ívánatra  telitésnélküli töltést is szállít a 

S zt. L u kác s fü rd ő  K u tv á lla la t Budán

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

China-ezüst- és fem á ru-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).

* (R ak tárak : Bécs, Gráz, Prága és Triestben)
I  fdG(t u  uóhC7tÓk legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők,
jj \ = 5 J  IldSJ TdlfloAlGR Kávéházak és háztartások részére.

Ü
A „ F o g a d ó * 4 kiadásában 
megjelent az 1 9 0 6 - r a  szóló
Fogadós, vendéglős és pincér —

ALMANACH melyben a V e n d é g lő i szakács 
kö n yv  Étel- és ét!a|>-isme) s a 
F o g a d ó  „ A l b u m á é n

" kiviil ben t foglaltatik: ~ —
i minden vendéglős (és vendóglősné) és kávésra nélkfilőzhetlen , . K ö z h a s z n u  r ó s z 4* , a b o r á s z a t i  é s  p i n c 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 ég lő i és h áz iszerek  készitést 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. A/ „ A l m a n a c h 44 ára a „Fogadó* előfizetőinek

m előfizetőknek 3  k o r o n a ) .  -------------------------- ------------------------------------------

Megrendelhető a „FOGADÚ" kiadóhivatalában, Budapest, Vili. kerület, Kerepesi-ut 13. szám. —< 3
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I
Pincérek figyelmébe.
Pinoértáska «» « -*»  “ S t -" ! . '? 1 J íükté£ük. *--------------------  melynek feneke nincs többe beillesztve, liánéin a
felsőrész az aljával egy darabból készült, — a  legjutánvosabb  

árak  mellett —  szerezhetik be.

I C  Árak 3.50-től 5
M n ln ó r  U ilm n r  k e z , ’ ,f l* éH Hé ▼ kstő jry A ro sn a i 
IT lU lllű l V illliU  j  BUDAPEST. IV., Károly-k. 28 (Közp. várrsbáz).
Gummi- és halhólyag-küiönlegességek tuvatonkint 2, 3 , 4, 5 és ti frt. 
Nagy rak tár a legkiválóbb gyártm ányú görcsér, gummjharisnyák. 
sérvkötök, szuszpenzóriumok és a  legkülönfélébb betegápolási 

-------------------------------- :  cikkekben. : ----------------

i 2— 3 ezer forinttal
I  föpincér vagy vendéglős egy 
r  rég  fenálló és  forgalmas nagy 
r  vidéki szállodába előnyős fül- 
I tételek mellett társul keresek

lévő elsőrangú szálloda konyháját 
igen előnyős feltételek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tisztességes liázan- 
j-árnak, hol az asszony kitűnő fözőnő, 
férje pedig az éttermei mára számolja. 
Csakis elsőrangú erők pályázzanak 
i‘im a kiadóhivatalban.

Intelligens urileány
mint pénztárnokuő vagy fel írónő óhijúna 
alkalmazást nyerni Time a kiadóhivatal
ban megtudható.

FOGADÓ

A L M A N A G H - J A
vendéglöi-szakácsköny v

—  2  k o r o n a .  .  .

Népakarat. J S S S f S & S S
hetilap. — Szerkesztőség: Veszprém, 
Fő-utca 57. Előfizetési díj : egy érre 8 
félévre l kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.

H ó n  A székely lársa- 
_■ Ságok hivatalos 

i. L"gelterjedtebb székelyföldi 
társadalmi és szépirodalmi hetilap. — 
Mutatványpéldányt kész-éggel ktild: 
Szentgyörgyi Dénes t. szűk., Maros- vtisarhely.___________________

Trencséni Lapok politikai
hetilap. A felvidék legolvasotta b és 
legelterjedtebb lapin Megjelenik min
den vasárnap. Előfizetési ára: így 
évre 8 kor. félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szlivav István. Felelős szerkesztő : Dr. 
I*ető Béla___________________________

Szerk. és k:adóhiv. Széchenyi-tér 2 
„Vas- és Zalam ezye" egyetlen ke- 
resitény kath. irányú és legolva
sottabb „politikai hetilapja1*. Meg-

delemben. Ára egész évre 10 korona. 
Hirdetései néraékeltek. A Szombat- 
helyi Ujság-ut tanítók és röldmivelö 
gazdák B kor. kedvezményes áron rcn- 
d-dhetik meg. ________________
Nő n i  fin Politikai hetiiap. Szer- 
li CfJJ U y. kesztőség és kiadóhivatal: 
Kaposvár, Zerge-utca 7, Somogyvár- 
megye és a szomszédos vármegyék 
legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja Megjelenik minden vasár
nap. Előfizetési dij : Egy évre 8 félévre 
4 és negyedévre 2 korona.

Breitner László Szonthlrályi-ut

Nyíregyházi Hétfői Hírlap.
Szabolcsmcgyo és Nyíregyháza leg
olvasottabb lapja. Hirdetési célokra 
íb kiválóan alkalmas. Előfizetési ára 
egy évre 6 kor. Nyíregyházi Hétfői 
Hírlap kiadóhivatala. Nyíregyháza, 
Pazonyi-u. 9.

Beregi Újság. “ “ ' S :
gazdasági érdekű hetilap. Szerkesztő
ség és kiadóhlvalal : Beregszász, Ver- 
bőci-tér 1. sz. — Beregvármegye leg
elterjedtebb s erős, szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja. — Évi ára : 8 korona.

M a g y a r  P a i z s .  SrfSSmH
tál : Zalaegerszeg. A „M agyar Paizs*1 
erős szókimondó, ffiggeuen hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd, ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Évi áia 4 korona. 'Legolcsóbb 
lap.) Szerkesztik: Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Magyar Herkó Páter.
zesebb szókimondó magyar előlap, 
melynek politikai s egyébn viccei iö- 
rőimelszettek és karikatúrái a legér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedévre 8 korona. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Buda
pest. V ili., József-körut 49.

Temesvári Hírlap.
Délvidéknek egyetlen legjobb szellem
ben szerkesztett napilapja. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal : Temesvár, bel
város. Városház-utca 16. Előfizetési ár : 
egy évre 24, félévro 12, negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptu Jaj - 
donos: Bíró Pál

Ú T M U T A T Ó  (Folytatás.)

Sopron. SAS LAJOS vendég
lője. Knssuth-ntca 2.

PECK LŐRINC l.lsingi sör- 
csarnoka. Termelőktől vett 
borok. Olcsó konyha.

FEHÉR 1.0 SZÁLLODA. Vár
kerület 68 (Bognár Józser.) 

HODICS FERENC kávé háza. 
A soproni elité közönség 
kedvelt találkozóhelye. 

SÁRKÖZT FERENC -Pannónia"

Szentes.—  HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi** szállodája. 

DEÜTSCH BÉLA vasúti ven
déglője.

Szamosujvár. SZILY ZSIG- 
MOXD „Korona" szállodája. 

Somogyszobb. BKEM Frigyes 
vason vendéglője. A közön
ség kiránduló helye. 

Szatmár. PONGRÁC LAJOS 
kath. kör vendéglője. Saját 
termésű énneUékl borok. 

wEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kíir- 
venoéglöje.

VALKOVITS SÁMUEL vendég
lője a színház mellett. 

Szeged. KETTER ANTAL 
„Ujv.lág" vendéglője, Kos
suth Lajos sngárnt i.Zsótér- 

ház.
JURÁ
NK VICS 
FERENC 
„Tisza*- 
szállo
dája.

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Uzletbeliek találkozója. 

NEUMANN FERENC Kossuth- 
kevéház a szinbáz mollett- 
t zlesbeliek találkozó helye 

SCHWARTZ JAKAB vendég
lője és sörcsarnoka a íőposta 
melletL Üzletiek találkozója. 

BERXÁT DEZSK vendéglője.
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője, a 
„Febérbárány**-hoz. Olcsó

Ifj. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője. Landon-utca 8. 

MARTO.NOSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kör helyisége.

EXCEL KÁROLY „Eresébet- 
Királyné" szállodája Szeged 
állomás melleit.

ROSZNER SÁNDOR Hageu- 
maclier sörcsarnok és étter
mei Üzletiek találkozója.

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája.

FÁBER LAJOS New-York ká
véháza.

KÉTH KAROLY vendéglője.

RITTINOER KÁROLY vasúti 
vendéglője.

CSIKÓS FERENC vendéglője, 
Kossuth Lajos-.su gárut.

Segesvár. MACHOT ALBERT 
„Zrínyi" szállodája a vasút 
melleit, olcsó szót ák.

Székesfehérvár. EHMHECHT 
GYULA Fehérhárány szálló- 
nagyvendéglője. Olcsó szob.

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MANDEL MIHÁLY kóvéháza. 
Ősz-utca.

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

KISS ANTAL ,,Otthon" kávé-

MÜr.LER Hungá- ,

GOMBÁS GYULA Pacsirtamező 
vendéglője. Gyárváros. A kö
zönség téli-nyári lcirándn- 
lója.

PUMMER „Pilseni" sörcsarnok 
Belváros. (Frisch Ede tizletv.i

DOZSE DÖME vasnti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

REISMANN SÁNDOR „Elité" 
kávéháza és kőbányai sör 
csarnoka. Józsefváros.

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője, Gyárvái-ós.

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) tál. Ludig János, étte
rem, sörcsarnok kávébáz.

SARUGA LAJOS Központi ká- 
véháza és szállodája. (József-

PRAUSZ GYÖRGY „Sport"

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY tvolt Hoffmannn) 
szállodája, étterem kávéhéi. 

Tapolca. BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

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

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy-
vendéglője.

Torda. I.IPOVICS FERENC 
„Japán" kávéháza. Üzletbe

liek találkozója.
PLACSINTÁ R REZSŐ „Otthon" 

kávéház és étterem.
BECSKY KÁLMÁN vendég

lője.
Tiszaujlak. KOCHUTZ JÓ

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

„Korona" szállodája, a józsef
városi indóházzal szemben.

HÓRNYÉKI GÁSPÁR „Arany 
ökör'* szállodája és vendég
lője- (Belváros)

ÓVÁUY JÁNOS Metropol szál
lodája, Józsefváros.

LADÁNYI EDE Központi ká- 
véháza, Józsefváros.

GOMBÁS ISTVÁN Metropol 
vendéglője.

FODOR JÓZSEF vendéglője 
Erzsébotváros, Fodor és Posta-

POI.TZÁK ANTAL Fiamé kávé
háza, Józsefváros.

Trenrsén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Eresébe." szállodája. 
Étterem, sörödé, kávébáz.

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávéháza. üzletiek találk.

Turóczsentmérton.
LER JÓZSEF „Dóm"

RöSS- 
* szál-

Tolna. FEHÉR LÓ SZÁLLODA 
(üzletv. Pavlidesz Antalnó.

Técső. FEJES FERENC Koro
na-szállodája. Magyar konyha. 

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasúti vendéglője. 

Törökbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri haszinó" ve* déglője. 

Törökkan izsa. MIC S Á N Y I 
JÁNOS Korona vendéglője.

Tenke. ROLLER PÁL ven
déglője

Újpest. UHL KAROLY ven
déglője Stefánia-utca 7. 

HIUSCHLER SÁNDOR -Széché
nyi" kávéháza. Árpád-ut. 

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

Ungvár. — „Korona-szálloda" 
iLebloivits L ) Étterem, sö-

POLLÁK SAMU Magyar király- 
kávé háza.

NAGY' LAJOS „Kioszk" ven
déglője, Stéclényi-liget. A 
közönség kirándulója.

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

GLüCK JÓZSEF Abbázia ká
vé báza.

Ujdombovár. — VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglője. 

Újvidék. FÜRST J . Erzsébet 
királyné szállodája. Étterem, 
kávéház.

MAYER 
IMRE 

Grand- 
szállo 

dája.Ét- 
torem,

csarnok
ORERNIK JÓZSEF Pilseni sör- 

osarnok vendéglője. Kenyér-

Vv EISZ SÁNDOR kávéháza. 
Futtaki-ntca. Üzletiek talál-

LAFLEUR MIKLÓS „Fehér 
ökör" szállodája és vendég-

Vajdahunyad. SZABÓ VINCE 
(volt Strausz) szállodája, ét
terme kávéháza.

Vasvár. l’ALKOVITS JÓZSEF 
vendéglője.

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

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

SZARVAS KÁVÉHÁZ íBlau 
Zsigmondi. Üzletbeliek talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávéoáza, a  fő-utcán.

KRUTZER FERENC „Erzsé- 
bel‘* szállodája.

HUSZÁR GY’ÖRGY' vendéglője,

BÉNIS LAJOS Kaszinó ven
déglője.

Vác. KURTZ TóBLÁS (Horvát- 
féle) vendéglője az állomás 
mellett.

SZEGŐ MÓR , .Központi" ká- 
véháza. Üzletiek lalálkozója.

Zólyom. KUSZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. — DAL A KÁROLY 
„Eugen" szállouája. Étterem

M1KS JÁNOS vasúti vendég
lője.

VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 
korona" vendéglője. Étterein, 
kávébáz.

BRAUN NÁTHÁN „Tisza" 
kávébáz a.

Zseliz. TÓTH IMRE vendóg-
lőjo.

Zilah. RIDVAL JÓZSEF szál
lodája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Kovách 
László).

Zombor. KONYOVITS MLA- 
DEN vendéglője a „Határ- 
hoz“. Étterem, kávéház.

BERGMAN ADOLF „Vadász
k án " szállodája.

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

Zalaegerszeg. — DOMONKOS 
IGNÁC „Korona" szállodája. 
Első fogad*'.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma 
gyár konyha, termelői borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF be
szálló-vendéglője.

Zsombolya. KOT.7.TNG KRIS
TÓF szállodája. Étterem és 
kávéh&z.


