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•Iája.

FERENTZY JÓZSEF vendég 
lője (volt Poppel vendéglő.

RÉVÉSZ SAMU Központi ká 
véház, a Fő-utcán.

KRAJCSICS ISTVÁN és FI/ 
vendéglője a »Zö!dfi«-hoz 
Saját szüreta borok.

A ra d . BRAUN ÉS SCHl'H 
sörcsarnoka és éttermei, a 
városházzal szemben.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ Witt- 
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szállodája, étterem.

BiNKY

k.vfneb
tterme
,Vasuti-
i.ávéhál



IX. évfolyam Budapest, 1906. január 15. 2. szám.

ORSZÁGOS j f l k  ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLONY ^  ^  |  | J g  H l  P IN C É R  S Z A K K Ö Z L Ö N Y

VOLT SZEGEDI „ Ú JK O R "

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és SORSAZOASAGI ERDZKEK SZA K *JZLO V Y E

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos Szerkesztőség és kiadóhivatal:
___________Negyedévre 3 kor. ___________ í________ F L Ó R  G Y Ő Z Ő . Budapest, VII., Kerepesi-ut 13. sz

Vendéglősök sörgyára.
Előzetes értesítés és felhívás.

Az idő folyását és az emberi életet 
l jelző évek megint váltakoztak. Egyik 

elment, egyik eljött. S az elmenót leváltó 
\ évre — mint minden ily esetben — rá

maradt az örökség. Azaz örökségtudni- 
i illik, amelyik a szó másik értelmében 
I a dolgozó emberiség nehézséges terhét 

képezi. Más nevezetesebb eset azonban 
nem történt.

De nem is történhetett. Nem pedig 
azért, mert események nem esztendők,

' hanem emberek által történnek. Ezek- 
\ tői illetve emberektől származó, minden 
j  kis és minden nagy dolog. Azok a

I mozzanatos esetek, amelyek a világot 
néha mind az öt sarkában megrendí
tették, vagy más világraszóló nagy 
csaták esetei, nemkülönben az egész 

. emberiség szellemvilágát átalakító kuitu- 
i rális dolgok — mind, mind emberi mü

vek. Ép úgy embert illetők ama volt 
és létező állapotok is, amelyek az életet 
egy gondtól-bajtól ment és jobb, avagy 
egy küzdésteljes és mindenféle tehertől 
súlyosbított rossz sorsba helyezik.

Más szóval, az emberiség nemcsak 
: eseményeknek, hanem a saját sorsának 

az intézője is. A jó és rossz sors, vagy 
i az ezt eredményező súlyos állapotok- 
[ nak is. A jelen rendezetlen dolgai s a 
’ nehéz megélhetésnek, szintén emberi 
| tettek a rugói. Ha tehát, sorsunk jó 
i avagy rossz; nem okolhatunk senki 

mást, mint önmagunkat.
Mindezeknél fogva, panaszoknak 

jogosultsága semmi részen sincs. A mi 
iparunknál sem; ahol pedig ugyancsak 
járja a panasz. Fővárosi nagy- és kis- 
vendéglős, vidéki fogadós, vendéglős 
és kávésaink mind panaszkodnak, a 
megélhetést alig nyújtó rósz üzleti 
menetre és az ínséges viszonyokra, amik
nek a jelen politikai és más rossz gaz
dasági állapotok az okozói. — Ennyire 

; rossz és elviselhetlen inég sose volt s 
j ha sokáig igy tart, nyomor és pusztulás 
if lesz a vége! — mondják sokan.

Mi pedig ezekből a panaszokból le- 
t  vonjuk a konzekvenciát és visszatérünk 
V az előbb mondottakra, illetve megismé- 
£. teljük az annyiszor fölhozott példaszót: 
"% Ember segíts magadon, az Isten is meg- 
I  segít! Es egyúttal fölidézzük ama sza

vainkat, amiket a mi iparunk foglal
kozóihoz régi évekkel ezelőtt és annyi 
esetben intéztünk.

Az ecsetelt állapotokkal ugyanis meg
jósoltuk a mind súlyosabb terhekkel 
jövő éveket s a szükséges előkészü
letek és teendők megtételét figyelembe 
venni kértük. Ám, az Írott szó csak 
írott szó maradt és ugyanilyen pusztába 
kiáltás az a felhívásunk is, amit a hét 
évvel ezelőtti borhamisítások idején, 
vagyis a legkedvezőbb alkalomkor, egy 
„Vendéglősök Országos Pincéje11 föl
állítása miatt intéztünk. Mit céloztunk 
ezzel? Hogy a termelőktől átvett s a 
vendéglősök orsz. pincéjébe beraktá
rozott tiszta, hamisítatlan borokat saját 
magunktól és a saját tehetségéhez mért 
3 vagy 6 hektónként szerezhette volna 
be a főváros és az országnak mind
azon kisebb vendéglőse és kocsmárosa, 
akik azelőtt is és tán azóta is keres
kedői pancsborok kimérésére vannak 
ráutalva. S mit eredményezett volna 
ez közérdek szempontjából? — Első
sorban és gazdaságilag nagyon so
kat. Továbbá azt a körülményt, hogy 
üzleteink és boraink jó hírneve meglett 
volna védve egyszer és mindenkorra a 
hasonló és minden más eshetőség ellen.

Hasonló fontosságú, de a mi köz
gazdaságunk szempontjából még na
gyobb horderejű volt az a felhívásunk, 
amit a Király-sörfőzde moratóriuma s 
ennek megkaparitása kapcsolatával a 
másik négy fővárosi sörgyár kartelizá- 
lása és söreik áremelése alkalmából in
téztünk hazai vendéglőseinkhez. Eme 
felhívásunk során kimutattuk, hogy az 
a 60 krajcáros áremelés mily óriási 
összeget vesz ki a magyar vendéglősök 
zsebéből s hogy ugyanez az összeg egy 
a vendéglősök által alakitannó uj sör
gyárra is elégséges. A minden vendég
lős, kocsmáros érdeke elevenébe vágó 
fenti sérelmes dolgot különben minden
kinek lelkiismeretes jóakaratába ajánl- 
tuk, s fölhívtuk szaktársainkat, hogy az 
uj, saját sörgyáruk létesítése ügyében 
a szükséges lépéseket haladéktalanul 
tegyék meg.

Ide s tova hat éve múlott ertnek az 
esetnek. Hogy vendéglőseink ebbeli 
mulasztásukkal és eme hat éven át 
mily tenger sokat és hány számos mil
liót vesztettek; azt fillérnyi pontossággal

következő számaink fogják kimutatni 
De ugyanekkor és egész világosan az 
is ki fog tűnni, hogy a hajdan jobb 
sorsot ért és szebb napokat lát.tt ma
gyar vendéglősöknek, máma sem sza
badna érezni az annyi panaszra okot 
adó nehéz létlielyzetet, de szellemi el- 
niaradottságunknak sem szabadna lát
szani a maihoz hasonló és annyira ki
rívó állapotában.

Mindez azonban elmúlt, s az elmúlt 
dolgokon változtatni nem lehet. Az el
szalasztott illetve a nagy meggondo
latlanul elajándékozott millióink vissza
szerzésére sincs mód és segítség. Csak 
egyet tehetünk. Ha a múlt tapasztala
tain okulunk s a mulasztottak helyett 
ezúttal igyekszünk a szükséges teen
dőkbe belefogni. Dolgoznunk és csele
kednünk kell és mindenképen arra 
törekedni, hogy gazdasági jobblétünk 
alapját megvessük.

S hogy tehetjük ezt? Ha sörgyárun
kat, a magyar vendéglősök sörgyárát 
mielőbb fölállítjuk.

És ezt az ügyet megfogjuk csele
kedni. Keresztül visszük bármily óriási 
munka és megfeszítés árán, hogy a ma
gyar vendéglősök sörgyára az 1906. 
januártól számítandó másfél éven belül 
álni, létezni fog. S ha ezt a tervet ke
resztül vittük, nemcsak a magyar foga
dós ipar gazdasági helyzetét konszoli
dáltuk, hanem egyszersmint az ide tar
tozó összesek igazi boldogulását is 
megteremtettük.

Égycbiránt nézzük át nagyjából a ter
vet, amely szerint mi a magyar ven
déglősök sörgyára létesítését óhajtjuk.

A hazai fogadósok, vendéglősök és 
kávésok 2.000,000 (kettő millió) korona 
alaptőkével egy a saját tulajdonukat 
képező sörgyárat alapittanak, melynek 
tőkéjét a fenti összegnek megfelelő
10,000 kétszáz koronás részjegyek ut
ján és olyan fizetési módozatok mellett 
fedezik, hogy annak a szerényebb va
gyonnal rendelkező vendéglős és koes- 
máros is eleget tehessen. Az alapítási 
összeg tehát 10,000 részjegy kibocsá
tásából álna, melyhez azonban — te
kintettel a kis összegű, 200 koronás 
részjegyekre, melyekből egyes magukat 
jobban biró vendéglősök 10, sőt 20-at 
is jegyezhetnek — 5000 résztvevő sem 
volna szükséges. Tegyük föl azonban,
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hogy épen 50üo-..t tesz ki a résztvevők 
száma, akik egyszermint leendő vevői 
és rendelői is az uj, illetve saját sör
gyáruknak. Tegyük föl továbbá, hogy 
ez az ötezer résztvevő vendéglős, mint 
vevő, átlagosan (és egyenkint) 250— 
250 és összesen 1.250,000 hektoliter 
sört fogyaszt. Már most, tekintetbe véve 
azt a körülményt, hogy a „Vendéglősök 
sörgyára" söre hektója legalább is 3 
koronával lesz olcsóbb a jelenlegi sör
főzdék sőrénél; nem-e az ötezer nagy- 
fogyasztó által kimért 1.250,000 hekto
liter sör háromszorosa, vagyis 3.750,000 
korona tiszta nyereség marad az alapitó 
illetve sörfogvasztó vendéglősök szá
mára. — Mi sül ki ebből ? Hogy az ala
pitó vendéglősök egy év alatt 1.750,000 
korona fölösleggel visszakapják rész
jegyeik árát s ezenkívül egy saját tulaj
donukat képező és olyan sörgyárral 
rendelkeznek, amellyel egyetlen más 
sörfőzde sem versenyezhet.

Az ide tartozó többi kérdések kifej
tése és megokolását — térhiány miatt — 
jövő számainkban fogjuk közölni. Most 
még csak arról értesítjük fogadós és 
vendéglős szaktársainkat, hogy a léte
sítendő „Vendéglősök sörgyára" ügyét 
a „Fogadó" vette kezébe és pedig oly 
elhatározással és oly szándékkal, hogy 
az alapításhoz a szükséges részvevőket 
legalább is egy éven belül össze hozza. 
Továbbá és ugyancsak ennek a terv
nek komolyságát és kivitelét célzó az a 
másik körülmény, hogy az alapítás 
költségeire vonatkozó részjegyek kibo
csátása, valamint a pénzintézetekkel 
való tárgyalások céljából ismert fővá
rosi és vidéki fogadósok és vendéglő
sökből álló bizotság alakul legközelebb, 
mely bizottság ugyancsak a telep be
szerzés és gyárépítés ügyét is fogja 
vinni.

Mindezzel pedig a kezdeményes dol
gon tullennénk. A továbbiak már csak 
arra vonatkoznak, hogy a közelről ér
dekelt hazai fogadós és vendéglős szak
társaink pártoló szándéka megnyilvá
nuljon, hogy aztán a szándékot követő 
tett e mindennél fontosabb ügyünk 
sikerét biztosítsa. A hazai fogadósok és 
vendéglősök figyelmét egyébként és 
ezúttal csak ebben az irányban hív
juk jö l !

Egy elmaradt ipar
meg egy királyhágóntuli ember levele.

Irta: Gidiász.

Az újévi posta nekem is hozott egy
két üdvözletét. É* ezek közt egy leve
let. A levél apróbötüs és hosszú volt; 
majdnem olyan hosszú, mint Budapest
től királyhágóntul.

Mivelhogy innen ered ez a levél. . . 
Egy királyhágóntóli ember irta; aki 
csak évtizede lakója ezen országrész
nek. Azelőtt Budapesti vendéglős és

2. oldal _ _____________

annak előtte: szerte e honban, közben 
külföldön is főpincér és pincér volt. 
Épen úgy, mint a fogadósi osztály 
nagy javarésze. A levele elöljáró ré
szében egyébkínt ezeket irta:

. . .  Ha levelem egy s másik részét ér- 
pemesnek találná a fölhasználásra, szí
veskedjék megjegyezni, hogy ezt egy 
királyhágóntuli ember irta. Aki külön
ben olyan fajbeli, hogy a fogadós szak
mát a borospohár fenekétől, kivül-belül 
és mindenhogyan jól ismeri. (Bárcsak 
ne ismerném ennyire! — teszi hozzá e 
sóhajszerü mondást.)

Azután az én kétrendbeli „Király- 
hágóntul“ közleményemre tér át s némi 
szatírával azt mondja rólam, hogy 
amilyen jó amerikai, ép annyira nem 
vagyok telivér angol. Merthogy a ma
gyar fogadósokat a dolgoknak oly ré
szével óhajtom kapcsolatba hozni, ami
től ezek legalább is százezer mérföld 
távolságban álnak. „Ötven, ha nem 
száz — esztendő telük bele, amig hazai 
fogadós társaim átérzik és értik a 
magyar fürdőkben rejlő és rájuk vonat
kozó nagyfontosságot.

Azt írja továbbá, hogy gondatlanabb 
és a saját érdeke iránt közömbösebbet, 
mint a magyar fogadós és vendéglős 
— egy müveit föld se ismer. Mert hát, 
nem-e a legnagyobb közömbösségre 
valló az a közismert tény, hogy a min
den érdekükkel a vendéglősségre utalt 
négy nagy hazai sörgyár kartelt köt, s 
cikkeiknek olyan árakat szabnak, aminő 
nekik tetszik. Amerikában, vagy a mű
veltség szelleme áthatotta más külföl
dön az ily eseten úgy tennének túl, 
hogy egy vendéglős se mérne egy 
pohár sört se s azt a vendéget, aki 
mégis kötné magát az ö pár korsó 
söréhez, — kiildenék egyenest az el
lenséggé szegődött sörfőzdékbe. Ki
váncsi vagyok, hogy a dolgok ilyetén 
állásában hány királyhágóntuli, hány 
nagyváradi vagy debreceni vendég 
utazna föl a kőbányai gyárakba. De 
hogy a fővárosi közönség 3 százaléka 
se tenné meg ezt az utat; ebben szinte 
nem kételkedem.

Ha nem is teljesen ily, de hasonló 
nemtörődömség csatol bennünket az 
élelmiszerek egy-két fontosabja, az 
ásvány- és szikviz, nem különben üve
geit boraink, (melyek nagy része sajna! 
kereskedői pincékből kerül ki) az 
édesített szesz fliquerek) és pezsgők 
beszerzése és rendelésénél. Az üzle
teinkben a szinte napi fogyasztásos 
cikkeket; szükséges-e másod sőt negyed 
kezekből beszerezni és agyon gazda
gítani a máskülönben minket illető 
közvetitési jövedelemből más, direkte 
erre alapult vállalatokat, kereskedőket 
és ügynököket?

Azért bátorkodtam fent megjegyezni, 
hogy ne kívánjunk az oly nagy távol
ságba fekvő dolgokba kapni, amikor az

egész közel és szemelőtt lévő érdekek
hez nyúlni is lusták vagyunk.

Mindazáltal és testületi utón — mű
ködűnk. Többféle közérdekű, engedély
jogi, pincéri viszony rendezés és szak- 
tanonci ügyekben — intézkedünk. Egyes 
kérdésekben, különösen a mi radikáli
sabb célú mozgalmakból indul; állást 
is foglalunk, vissza is utasítunk. Azon
ban, mindez csak látszólagos és — 
lényegnélküli. Olyan például, hogy ha  ̂
én, vagy más társam az ily közmükö- 
déséről ismert testülethez fordul vala
mely sérelmi ügye elintézésében, hát 
azzal csak úgy ér sikert, ha azt sze
mélyesen és jó maga intézi el. Nem 
rég különben egy pincéri szaktanonc
iskola fölállításáról gondolkoztam, ami
nek kivitele sem ütközött volna valami 
nagy nehézségbe. De egy kérdés ötlött 
eszembe: — a megfelelő szak-tan
könyvek kérdése . . .

Hol, merre léteznek ilyen könyvek, 
amelyek a mi szakmánkat a maga ko
molyságában és fontosságában tanítják? 
Ilyenek, ugye bár nem léteznek. Hát 
vállalatok, melyek ezek előállítása és 
terjesztésével foglalkoznak? Hát ilyenek 
sem és pedig azért nincsenek, mert 
ilyesminek vállalkozója csak közülünk, 
e szakmai körből lehet . . .

A királyhágóntuli embernek aztán e 
szókkal záródik hosszú levele: — Ha j 
egyébként ez utóbbira akadtak vón’ 
vállalkozók a mi osztályunkból, semmi
féle dolgainkkal se volnánk annyira 
hátra, de iparunkra se lehetne azt 
mondani, hogy ez ugyancsak egy el
maradt ipar.

A Ml CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

S tro h o ffe r  János és családja.
A mi családunk egyik szép család

ját képezi a jelen képünkön bemuta
tott az a családi kör, amelynek meg
alapítója a mi szakosztályunknak ugyan
csak egyik régi és érdemes tagja. A 
régi gárdából való ezen szaktársunk 
egyébként Strohoffer János, sárvári fo
gadós, aki ezt a pályát a 70-évek ele
jén s ugyancsak a szülőföldjéül szol
gáló Sárváron, a Korona szállodában, 
Ritt András vendéglőssége alatt kezdte 
meg, honnan Budapestre ment hosszabb 
időre, szaktudása és ismeretei fej
lesztésére. Budapestről ismét Sárvárra 
került vissza a Pummer féle vendég
lőbe főpincérnek, majd 4 év után 
Szombathelyen és Szentgotthárdon mű
ködött hasonló minőségben. 1882-ben 
kelt egybe Hércsy Viktóriával, és vas
megyében Saár község vendéglőse lett, 
hol egy huzamban 20 évet töltött el, 
mígnem 1902-ben Sárvárt megvette a 
„Szarvas" cimü vendégfogadót — melyet
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—  ízletes ételei, és kitűnő italaival 
úgy az ottani valamint az ott megfor
duló vidékieknek is egyik legkedvel
tebb tanyájává és otthonává tett.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Figye lm eztetés 1 Mindazon t. előfizető
inket, kiknek a múlt számmal postautal
vány mellékeltetett, kérjük, hogy előfi
zetésüket szíveskedjenek beküldeni.

Hymen. Kiskunfélegyházán ritka szép 
és fényes lakodalmi esemény történt a 
múlt hó 28-án. Kneffel Ede fogadós 
szaktársunk, a Korona szálló tulajdo
nosa bájos kis leányával, Rózsi kával 
tartotta esküvőjét Tóth Endre ottani 
ügyvéd. A lakodalom két álló napig 
tartott — Skriletz János, nagyszom
bati vasúti vendéglős, a m. hó 18-án 
esküdött örök hűséget Kecskés Lujza 
kisasszonynak, Kecskés Lajos párkány- 
nánai vasúti vizsgáló lakatos bájos 
leányának. — Uhlig István, a kecske- 
méti Milekker szálló főpincére elje- 
iegyezte Fiala Esztike kisasszonyt, özv. 
Fiala Ignácné hivatalnokné leányát 
Budapestről. — Kiigazítás. Múltkori 
lapunk ezen helyén említett Kun Jó
zsef szaktársunk Láng Gizikével, a 
lévai központi kávéház tulajdons bájos 
leányával való eljegyzése tévesen Dévá
ra szedetett, holott ez Léván történt. 
Ugyan ezen boldog pár, menyegzőjét e 
hó 23-án fogja megtartani.

1906-ki Alraanach-unk (Vendéglői sza
kácskönyv, a Fogadó „Albuma". . .) A 
napokban megjelenő Almanach-ra vo
natkozólag azon t. előfizetőinket és ol
vasóinkat, akik ezen újabb kiadványun
kat megrendelni óhajtják, eleve is figyel
meztetjük, hogy a majd koronányi ösz- 
szeget kitővő portóköltség elkerülése 
végett szíveskedjenek az „Almanach" 
árát és egy 20 filléres bélyeget (össze
sen 2 kor. 20 fillér) előzetesen bekül
deni. — 1906-ki Almanach-unk díszes 
kemény kötésben 2 koronába kerül. 
Ugyanez nem előfizetőknek-: 2 korona.

A som ogyiak bá lja , a melyről előze
tesen megemlékeztünk, e hó 17-én 
Kaposvárt a Korona szálló dísztermé
ben lesz megtartva. A báli tiszta jöve

delem egy része 
a Somogy - vár
megye Vendéglő
sök és Kocsmá- 

rosok Egyesü
lete" és a másik 
része az ottani 

Pincér-tanonc is
kola javára lesz 
fordítva.

M últ lapunkban 
Bartuschek Ernő 
vendéglősről té
vesen említettük, 
hogy az Ilona viz 
vezérképviselője. 
Amennyiben Bar
tuschek szaktár
sunk csak a sa
ját szakmája te

rén működik, fenti közlésünk tárgyta
lanná vállik.

Kijavítások. Lapunk újévi számába a 
tulhalmozott nyomdai munkák miatt 
több betíihiba csúszott be, és pedig a 
„Boldog újévet!“ rovatba, ahol a valódi 
értelmükből egyes neveket szinte kifor
gattak. Ily bctiihibák fordultak elő: 
Böcögő József miskolci vendéglős nevé
nél, kit Döcögő-nek, Mirth András fő
városi vengéglősnél, k;: János-nak és 
Bózsa József Petrozsényi \cndéglősnél, 
kit Rózsá-nak tüntettek ki. A főv. orsz. 
ovad. letéti társulat titkára: Fenyves 
Henrik Fenyvesinek, Mii Un J. fővárosi 
szobafőpincér Miltin-nek, Radnyáncu 
Győri főpincér Radnyáncky-nak és u.
o. a Róva! kávéház fizetőpincére Kein 
Gyula Klein-nak lettek szedve. Ugyan
csak fenti munkahalmaz miatt egy-két 
üdvözlő is kimaradt, mit azonban 
pótlólag s a többi későn érkezőkkel 
együtt a mai számunkban közlünk.

Szabadnap re nd e le ti utón. Az oszlás
ban levő illetve a budapesti kávéssegé
dek körévé átfejlődni akaró Bpesti 
Orsz. pincér-egyesület egyik Tremk
E. nevű embere, a m. hó utolsó felé
ben a beliigyminiszterumba ment egy- 
ketted magával, s a pincérek szabad
napját rendeleti utón kérték életbelép
tetni. Kristóffy miniszter azonban a ko
moly pincéri kérdés diszkreditálóját 
egyszerűen elutasította.

B a rth a  M iklós em lékére. A „Fogadó 
utóbbi számában kimutatott adakozók 
közül tévedésből Kálócy István és Lak- 
ner Lajos főpincérek nevei kimaradtak, 
bár az adományozott 1— 1 kor. összeg 
ki lett tüntetve. A „Magyarországában 
azonban lapunk ezen névsora hibátla
nul közöltetett. A „Fogadó" utján ezút
tal 1 koronát küldött be Ifj. Ábrahám

Vince, mely összeget közelebbi lapunk 
gyűjtésével fogunk beszolgáltatni a fő
gyűjtő „Magyarország“-nak.

M agyar sza k á cso k '. . . A  napokban 
lezajlott bécsi szakácsmiivészeti kiállí
táson a fő győzelmet két derék magyar 
szakács aratta. Az első, aki szakácsi 
remeklésével szinte bámulatba ejtette 
a kiállítás rendezőit; Kcdvesi Nándor, a 
bécsi Jokey-Klub föszakácsa volt; mű
vészetét a hivatalos nagy dijjon kívül 
még másik 3 értékes díjjal jutalmazták. 
A másik magyar nyertes Haubenthaler 
Zsigmond a pármai herceg szakácsa, 
akif arany éremmel tüntettek ki.

övadék pör. A markő-utcai törvény- 
házban e hó 11-én került tárgyalásra 
az az óvadék por, melyet Schrantz 
János, akit a Bpesti orsz. p.-egyesület a 
a múlt év elején oly föltétellel helye
zett el a Gambrinus sörcsarnokba, 
hogy mint iizetöpincincérnek 400 ko
rona ovadékot kellett adni Brenner S. 
főpincérnek, ki azután abból egy krajcárt 
se adott vissza. Sclirantz J. ennélfogva 
a rendőrségre vitte a dolgot, hol tanú
ként kihallgattatta Vas Samut, fenti 
egyesület ügyvezetőjét is. aki jegyző
könyvbe is mondta, hogy Schrantz a 
400 koronát óvadékként adta. Ám, a
11-iki tárgyaláson nevezetes fordulat 
történt, mert se Vas se senki nem em
lékezett a valódi tényállásra s a dol
got ugv adták elő. hogy Schrantz mint 
váltópénzt adta a 200 irtot. Mindazál- 
tal a törvényszék sikkasztás cimén két
heti fogházra s az összeg megtérítésére 
ítélte Brenner Sándort, aki az ítélet 
ellen föllebezett.

Sörgyár véte l. A Temesvár gyártelepi 
sörfőzdét, melynek fele részvényeit 
Temesvár városa és a másik felét 
Hatvani Deutsch Sándor bírja, a hét 
elején Temesvár városa oly megálla
podás mellett váltotta magához, hogy 
azokat bizonyos százalék ráfizetéssel 2 
év után Hatvani Deuíschnak ismét 
visszaadhatja. Szóval. Temesvár városa 
teljes két esztendeig próba-sörgyár- 
tulajdonos lesz.

A részeg utazó . . Hanser Antal 
utazónak a lehető legrészegebbnek kel
lett hogy legyen, amidőn a múlt hó 
elején betért a marosvásárhelyi László 
fogadó éttermébe s ott a félliter bort 
oda vivő U. Ö. éthordóhoz: „Mit szólna 
ha fölrúgnám?" — szókkal fordult. A 
pincér persze intelligensebb volt s a 
botrányt elkerülendő mentegetőzni kez
dett, mialatt Hanser fogta magát és 
ugyancsak beváltotafenyegetését. Dacára 
azonban, hogy az oda siető fogadós a 
viszont tetlegeségnek véget vetett, a 
durva ember nem kerülte el sorsát, 
mert a vendéglőből való távoztában a 
minden ok nélkül inzultált éthordó egy 
másik társával úgy elrakta, hogy a 
a „Transylvániá“-ba lévő szobájába 
vérbe fagyva vitték föl. — V esethez

Slrolioífer^Jáncs'és családja* f
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különben nincs több szavunk, csak az, 
hogy az utazók szintén egyik azon társa
dalmi osztályhoz tartoznak, amelynek tag
jai nem a legkényelmesebb utón keresik 
kenyerüket, és ugyancsak sokat kell 
elkövetniök, hogy a tisztes fentartáson 
kívül a fontos foglalkozásukhoz méltó 
tekintélyüket is föntartsák. A többi tisz
tes és intelligens utazónak tehát nem 
kis érdekében áll, hogy hasonló durva 
tetteivel a saját társadalmát is lealázó 
ily társukkal szemben megfelelő eljárást 
alkalmazzanak. — Pincérségünket pedig 
figyelmeztetjük, hogy ezt a fenti nevet 
ne felejtsék el följegyezni.

Táncm ulatság. A soproni szállodások, 
vendéglésök és kávésok Ipartársulata 
febr. 20-án a Pannónia fogadóban tánc
estélyt rendez, melynek tiszta jövedel
mét a társulati tagok szegény özvegyei 
és árvái javára fordítja.

Visszaélések fogyasz tás i adókka l. Az 
olaszországi Varese város fogyasztási 
adója kezelése körül — az ottani fo
gadósok és vendéglősök hátrányára — 
folytonos bajok és visszaélések voltak, 
amit azután a legvégsőkig az adó eme
léssel fokoztak. Emiatt Varese összes 
fogadósai és kávésai formális sztrájkot 
indítottak, amennyiben üzlete iket egy- 
től-egyig mind bezárták. Midőn aztán 
a városi tanács megdöbbenve szerzett 
tudomást a város életének egyszerre 
való kihalásáról, a fogyasztási bérlőket 
standé pede elcsapta.

Névm agyarosítás. Tentzer József, elő
nyösen ismert kecskeméti vendéglős 
szaktársunk vezeték nevét Táncos-ra 
változtatta. Hazafiasán gondolkozó szak
társunkat üdvözöljük.

A  ka lendárium  . . .  A hajdani Lőcsei 
és a Komáromi kiskalendáriumok csiná- 
lói ha valahogy a peleskei nótárius uram 
sorsára jutnának, ugyancsak elcso
dálkoznának azon, hogy az ősmagyar 
kultúrát szolgáló egyszerű kis mi- 
vecskéjük nyomán mily változás támadt. 
Nem tudnák hamar mire vélni, hogy 
az a töméntelen sok és cifra mai kalen
dáriumok mily okból és hogyan is ju
tottak ez árnyékos föld színére. A sze- 
met-szájat megillető nagy bámula
tok pedig az lenne, ha az ezer válto
zatban csinált kalendáriumok mellett 
azokat is meglátnák, amelyeket nagy 
vállalatok és cégek, a velük összeköt
tetésbe levőknek karácsonyi és újévi 
ajándékul készíttetnek. így nem tud
nának hova lenni, ha véletlenül a Kris
tály víz vállalat óriási fali naptárát, vagy 
a spanyol vevőknek remek művészet
tel készített gyönyörű virágbokor — 
(nagy spanyol naptár) vagy a rózsadisz- 
ben lévő szépség-istenasszonyai képé
vel festett kis angol naptár tűnne a 
szemükbe. Az ősi kalendáriumok e 
derék emberei biz’ hamar nem tudnák 
kitalálni, hogy azok is csak kalendáriu
mok és pedig gyönyörű kalendáriumok.

G yászrovat, \arga Istvánt, a Buda
pesti Pincér-egylet elnökét szomorú 
csapás érte nővére, Mária elhunytával akit 
f. hó 6-án, élete 29-évében ragadott 
el a kérlelhetlen halál. Az elhunytban 
Varga János kassai főpincér is nővérét 
gyászolja. — Pléli János, az érsekujvári 
vasúti vendéglő fizetőpincére Giziké 
kis leánya 2 eves korában e hó 5-én 
elszenderedett. — Csermák Ágoston, a 
trencséni Erzsébet fogadó tulajdonosát 
és családját fájdalmas csapás érte, és 
pedig anyósa, özv. Hoffer Károlyné 
elhalálozásával, aki december 31-én 
szivszélhüdés következtében költözött 
el az élők sorából. Temetése f. hó 2-án 
történt nagy részvét mellett. Áldás és 
béke hamvaikra!

Konyhaművészet.
Lucullus-tól.

Angol bélszín á  la Totalisateur.
A már félig kisült és kihűlt bélszín 

tetejére úri gomba, egész kemény tojás 
és ajókát összevágva hosszában teszünk 
és e ragout a bélszínnel együtt egy 
darab sós, porhanyós tésztába göngyölve 
10 percig hirtelen kisütjük.

Barabás szeletkék.
8 tojás, 14 deka cukor, 14 deka liszt

ből, kevés citromhéjból egy piskóta
szeletet készitünk, melyet egy papíron 
ujnyi vastagságra kenve kisütjük, ha 
kisült, négy részre vágva, az alját ró- 
zsaizzel, a következőt málna, a harma
dikat vanilliás tojáshabbal s az egészet 
összerakva, tetejét fehér glasurral bevon
juk s csokoládéból domino pontokat 
helyezünk reá; az egészet játékkártya 
nagyságra szeldeljük.

Hideg viza, Pannónia módra.
A hideg viza szeleteket ajókás mio- 

mosa mártással leöntjük, tetejét tallér 
nagyságú szarvas gombával s citrom
szeletekkel díszítjük.

Tükör tojás kolozsvári módra.
3 tojást veszünk s az egyiket tallér 

nagyságú füstölt nyelvre, a másodikat 
sonka és a harmadikat sült szalonára 
helyezzük, hollandi mártással m asíroz
zuk, közepébe 3-4 darab platenen sült 
úri gombát téve, beadjuk.

Közrovás.
„L ó g ó s “  címen egy m. havi lapunk

ban megemlékeztük valami Kovács- 
Schwartz Béla evőeszköz és berende
zési cenzálról, aki cenzálságát és cen- 
záli botját a vásárló üzletemberek hi
székenysége szempontjából alapította. Ez 
a cenzál erre nézve egy az ő 20-ad 
rendű műveltségének megfelelő nyilat
kozatot tett közzé egy hasonszőrű s 
ugyancsak a mi szakmánk lógósai so

rába tartozó M. V. K. 1. cimü lapban, 
amely körülmény ismét csak azt bizo
nyítja, amit előzőleg a Fogadó irt, hogy 
t. i. érdekelt szaktársaink óvakodjanak a 
hasonló cenzál (lógós) alakoktól. Ko
moly szaklap különben, mint a „V.-L.-ja“ 
Kovács-Schwartz lógós említett nyilat
kozatát nem vette föl közlésre . . .

M. i.

A fogadósok.
(A Fogadó sAlmanachn-jából.)

Irta: Minden Tamas.
így szólott az Ur az égben:
Péter, tedd föl kalapod,
S nézz szét künn, hogy mint álnak az 
Alkotási alapok;
Hogy mint áll az ősi rend és 
Mik a hibák itt-amott, —
A látott dolgokról pedig 
Vezess jegyzék lajstromot.

így történt, hogy Szent Péter egy 
Novemberi reggelen.
Ceruzával, papirossal 
Lent a földön megjelent,
S megjelenvén bejárta az 
Egész világ kerekét,
Följegyezvén a hibáknak 
Rémitö nagy seregét.

Mindez persze, kivált akkor 
Nem volt könnyű föladat,
És igy Szent Péter se végzett 
Dolgával egy nap alatt;
Sok ideje tellett bele —
Tán húsz év is volt mire,
Eljuthatott eme fontos 
Megbízása végire.

De végre is eljutott és 
Elintézte dolgait,
S szép sorjában beiktatta 
A föld minden bajait:
De hogy tökéletes rendbe 
Végezze el az ügyet, — 
Megjegyzéseket tőn, hogy majd 
Tenni itt-ott mint lehet.

Mikor pedig ilyenformáu 
És teljesen végezett;
Arra jött rá, hogy ö igen 
Megszomjazott s éhezett:
El is fáradt, el is bátyadt —
Mi bár nem is volt csoda;
Annyi utat mint ö nem járt,
Senki e töldön soha.

Majd három évtizedig ment 
Tengeren és szárazon,
S nem úgy miként most az ember — 
Gőzhajón meg vasúton;
Az időben ilyesmiket 
Elme még ki nem talált;
Péter hát csak gyalogszerrel — 
Legfölebb szamáron járt.

Minélfogva nem volt nagyon 
Csodálni való dolog,
Hogy Szent Péter oly igen és 
Oly szörnyen elfáradott;
És hogy dolga végeztével 
Nem kivána egyebet 
Mint valahol egy csöndes és 
Kényelmetes nyughelyét.

Ámde hol, és milyen módon _
Ott, hol ép ekkor vala,
Nem volt sehol kocsma-féle,
Vendéglő vagy szálloda;
Másutt pedig nagy hiába 
Kínált akár ötvenest, —
Semmi pénzért sem fogadták 
Be az utas-idegent.
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»Ejnve, azt a rézangyalát!
Szép egy dolog mondhatom,
Most már aztán mit csináljunk, 
Szomjúság meg nyugalom ?
Vagy talán egy más városba 
Ballagnánk át, — de hiszen, 
Megeshetik hogy számunkra 
Ott se lészen semmi sem.»

így szólott, de agyán ekkor 
Valami fény rezzene,
Mely fénytől szint’ visszahökkent 
Péter csöndes szelleme;
Most jött ugyanis rá, — csak most 
Ismerte meg a valót, —
Hogy hisz ő a földön eddig 
Nem is látott fogadót.

„Ejha! be cudar hanyagság" — 
Tört ki Péterből a szó;
„Hát hogy is nem tűnt szemembe, 
Eddigelé fogadó. —
Vagy hogy is volt, hogy nem jutott 
Az eszembe e dolog ?!
Nyomban vette ceruzáját,
És a jegyzék lajstromot —

S be irta öreg betűkkel:
Mindennél nagyobb hiba,
Hogy sehol sincs egy kicsinyke 
Vendéglő vagy szálloda!
Másnap pedig, hogy az Urnái

Íelöntésre megjelent,
Llöadta hogy enélkül —

Mit se ér a földi rend.

Az Ur kissé gondolkozott.
Majd azután igy felelt:
„Igazad van, emiatt rend 
Ott a földön nem lehet :
Sőt mi több a változandó 
Emberiség életén,
Szint’ ez lesz a legfontosabb 
S a legfőbb jótétemény.

Bár igaz — folytatta tovább — 
Hogy ez újabb állapot,
A rendekben egyelőre,
Változtatni mit se fog;
Ép ez okból tisztelete,
Annak se lesz vajmi nagy,
Kinek létcélt s foglalkozást 
E legújabb pálya ad.

Ám, ha majdan a műveltség 
Elfoglal minden teret,
Ezt az ágat mivelőké,
Leend az első szerep:
S amit mulasztottak velük 
Szemben annyi századon,
Vissza adja a tekintélyt 
Nekik a társadalom."

„Hm, hm, — szólott Péter erre,
Éz mind elfogadható,
Csakhogy ezzel még ottan lent 
Nincsen vendégfogadó:
Ilyen dolgot kén csinálni,
Mielőbb és valahogy —
Csakhogy ki lesz ki ebbe a 
Mesterségbe belefog . . .?

„Szamár vagy te Péter, hogy ha 
Emiatt is bánt a gond;
Én azt hiszem, tisztes munka 
Tekintélyen sose ront;
Így rajtunk sem esik csorba —
Ha fogadósok leszünk, —
Mitse busulj, nem bnkunk meg, 
Lesz nekünk jó üzletünk."

Nevetett Szent Péter erre,
Tetszett neki a dolog :
„Én nem bánom, legyen Uram,
Úgy ahogy te gondolod !“
Szólott igy, és másnap immár 
S ismét a földön vala,
Egy hét múlva pedig készen 
Ált az első szálloda . . .

FOGADO 5. oldal.

... . Ott, ahol most Buda terül,
Ált egy város hajdanán,
Melyet sok, sok Idegenek 
Jöttek látni a Dunán :
Földes gazdák, nagy kalmárok 
S több kis és nagy hatalom, — 
Borzasztó nagy volt itt akkor 
Az idegenforgalom.

Tehát ez érdemes város 
Volt az üzlet szintere.
S az üzletnek szépen ki volt 
Csinosítva belseje;
Ebédlője, borivója 
De a kávéház kivált —
Kint a cégér nyugodalmat,
Etelt és italt kínált.

Az Ur pedig föltette a 
Kocsmárosi süveget.
És szent Péter dirigálta,
Számolta az üzletet:
Mely miudjárt a legelején 
S oly erősen indula,
Hogy a fogadós uraknak 
Perc pihenés sem juta.

„Látod Péter, látod mondtam.
Hogy lesz nekünk sikerünk,
S hogy nem soká áll magában 
Fogadói üzletünk:
Íme máris épült kettő —
Kenderváron szinte egy,
S a mesterség miként itten,
Amottan Is rendbe megy.“

,,Sz’ tudtam én is — szólt Péter — hogy 
E dolog csak jó lehet!“
S táskájában megcsörgette 
Büszkén a filléreket;
Azután dolgához látott 
És végezte dolgait,
Lelkesen és szorgalmasan 
Még vagy tiz esztendeig

Ekkor aztán már a rendszer,
Itt is ott is változott,
S most már nemcsak a katona 
És a nagy ur utazott, —
De a kalmár, gazdász s többi 
Is mind bátran útra ált,
Úgy hogy egy forgandóság lett 
Hamar az egész világ.

És mint az első fogadós 
Mondá: annak sikerén.
Női s árad a földiekre,
A legfőbb jótétemény . .  .
Mert mi más a fogadóság —
A jók föfeltétele,
S ennek a legfölsőbb tét — a 
Műveltség a sikere . . .

Midőn pedig látta az Ur,
Hogy' követik nyomdokát,
Jó pénzen és nap  haszonnal 
Eladta a szállodát;
És azután szent Péterrel 
Ismét föl az égbe ment,
S ott fönt mosolyogva mondá:
„Most már jó a földi rend! .  .

ÜZLETI HÍREINK.

„A k ik “  lapjukat bármi okból rendes 
időben nem kapják — kérjük egy leve
lezőlapon értesíteni:

Uj kávéház Baján. Mint közelebb je
leztük, Skállát Dénes József szaktár
sunk, Baján egy a legelőkelőbb Ízlést 
is kielégítő kávéházat rendez be. A 
nagy szabású üzlet a Szent-István 
téren és „Korzó" címen fog megnyílni. _ 

Fogadó á tvé te l. Vajdahunyadon a 
Strausz-féle nagyszállodát Szabó Vince

előnyösen ösmert Alváca-fürdői ven
déglős szaktársunk átvette s annak régi 
jő nevét és menetét igazi magyaros 
konyhája és valódi boraival már is 
megteremtette.

M agyar fogadós Teschenben. A cseh
országi Teschen egyik nagyobb foga
dóját, a „Hotel Brauner Hirsch-t“ Gaál 
Endre ismert felvidéki főpincér a múlt 
év utolsó felében megvette s azt ma
gyar konyhája és boraival nemcsak a 
magyaroknak, de a más fajbelieknek 
is kedvelt találkozó helyévé tette. Hja, 
a jó magyar étel- és bal (mint a jó 
üzleti ember élelmessége) mindenütt 
megtalálja a maga puplihumát.

Budapesten a Csömöri-uti 111. sz. a. 
lévő Csermák-féle vendéglőt Farkas 
Árpád ismert fővárosi vendéglős szak
társunk megvette s azt saját tulajdo
nába e hó 15-én vette át. Farkas gazda 
jó boraival biztosítja uj üzlete jóme
netét.

Balassagyarm aton  a Schwartz-féle 
sörcsarnokot és éttermet e hó elejével 
Makarács Józsefné, az üzletnek előbb 
is volt vezetője vette át.

K ü lfö ld i h írek . Uj szálloda Fárisban. 
A napokban Párisban, a Rue d I’ 
Operá-nál Hotel Montana címen egy 
nagyszabású szálloda nyílt. Az uj fo
gadó tulajdonosa és vezetője: Vantier 
Gaston. — Raguzában az Imperial 
szállodát Érti Ferenc volt Abbáziái szál
lodás a múlt hónapban vette át. — Uj 
fogadó. Miinszter, Wesztfal tertományi 
városban az Universum Tattersal mel
lett Dortumig Ferenc egy 150 szobás 
fogadót építtetett.

Rahota Pál, dec. hó elejével átvette 
Tassy Lajos Csengery-uica 29 sz. alatti 
üzletét, melynek jómenetét olcsó kony
hája és jó boraival igyekszik tovább is 
biztosítani.

Szom bathelyen a régi Zrínyi kávé- 
házat Varasdy Sándor a Berzsenyi-utcai 
Kikaker-féle házba helyezte át, s azt 
tovább Royal címen folytatja.

Hermel k isp ip a ja . Debrecenben a 
„Kispipa" vendéglőt Hermel Frigyes 
szaktársunk, az ottani Nagyerdő ismert 
vendéglőse vette át. A hosszú időn át 
szintén debreceni cívissé vált Hermel 
szaktársunk jó borai és konyhája a 
Kispipát bizonyára hamar fölfogja len
díteni.

H ábe tle r La jo s  volt Madách- és Mag- 
dolna-utcai vendéglős, az Istvántéri nagy 
bor- és sörház vendéglőt átvette. Ha- 
betler szaktársunk élelmes és jó üzlet- 
embersége a nagy üzlet menetét máris 
teljesen föllendítette.

T em e svá ro tt a józsefvárosi Arany 
Oroszlán éttermet és kávéházat Károly 
Béni szaktársunk, volt fővárosi kaszinó
vendéglős febr. 1-én átveszi. Vállalko
zásához kívánunk sok szerencsét!

Renováció. Tatán, az előkelő színvo
nalon álló „Otthon" kávéházat Kis Án-
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lal szaktársunk ujan és fényesen reno- 
váltatta és rendezte be. A kellemes ké
nyelmet nyújtó kávéház az ottani intel
ligencia kedvelt találkozójául szolgál.

Kávéház vé te lek . A győri Kisfaludy 
kávéházat, Acél Miksa kávéházát a 
komáromi „Grand41 kávéház tulajdo
nosa: Radós József vette meg. Radós 
szaktársunk kávéházát pedig Fried 
Jenő u. ott huzamosb ideig volt fő
pincér vette át. Az átvételek már meg
történtek.

L ö w in g e r Márton volt Döbröntey-téri 
(Budai) vendéglős újabban a VII. kér. 
Kazincy utca 36. sz. alatti Kulin-féle 
vendéglőt átvette s azt e hó közepén 
ünnepélyesen megnyitotta.

Orosházán az „Alföld" fogadót Pán
cél György, marosvásárhelyi Kézponti 
szálloda volt tulajdonosa átvette. Uj 
vállalkozásához sok sikert kívánunk.

Veszprémben a Marton-féle vendéglőt 
e hó elejével Deutsch Pál vette át. Az 
uj gazda a régi jónevü üzletet jó ma
gyar konyhája és boraival igyekszik 
biztosítani.

Bala tonberény fogadósa. Balaton- 
berény fürdőn, az Armuth-telepen egy 
a mai kor igényeinek megfelelő nagy
szabású szálloda épül, amely 44 lakó
szobával, díszes étterem, kávéház és 
olvasóteremmel lesz ellátva. Az uj üzlet 
fogadósa pedig a mi ismert Somogyi 
kománk, Lengyel József kaposvári fo
gadós s a S. V.-L.-a szerkesztője lesz. 
Vállalkozásához eleve is kívánunk sok 
szerencsét!

Kávéház ny itás. A VIII. kér. Gyöngy- 
tyuk-utca 2-ik sz. alatti volt Csupor 
kávéház helyiségét Rosenzweig Ida új
ból és csinosan berendezte s azt 
Józsefvárosi kávéház cimén e hó 15-én 
megnyitotta.

Baján a vasútállomás közelében és 
egész újonnan épült saját házában Peck 
Ferenc, jóhirii vendéglős, egy a mai 
igényeknek megfelelő csinos beren
dezésű vendéglőt nyitott.

Lúgoson a Hungária kávéházat Pla- 
ninger Károly ottani régi főpincér meg
vette s azt uj és előkelő kényelemmel 
berendezve december 23-án vette saját 
kezelésébe és nyitotta meg.

Kőszegen a Városi sörcsarnokot ez 
év elejével Torda Lajos átvette s annak 
jónevét és menetét tiszta italai és 
magyaros konyhájával igyekszik újból 
megalapitani

Uj kávéház. Hajdúböszörménynek 
egyik főhelyén, a dorogi utca elején 
Tóth István, egy a mai előkelő színvo
nalon álló kávéházakhoz hasonló szép 
kávéházi üzietett rendezett ve. A mo
dern berendezésű üzlet megnyitása a 
múlt hó 25-én volt.

Déván a pályaudvarral szembeni ven
déglőt Thiesz Mihály megvette. Az uj 
tulajdonos üzletét renoválni és kezelé
sébe január 1-én fogja átvenni.

É rs e k ú jv á rt a Nemzeti szállodát és 
kávéházat Marossi G.-tól Bieiner Her
mán szaktársunk, volt S.-a. újhelyi ká
vés megvette. Breiner szaktársunk élel
mes jó  üzletembersége a fogadó jóme
netét biztosítja.

Kriskindli. Kurtz Tóbiás, váci vendéglős 
s/.aktársunk az elmúlt ünnepek alkalmával 
érdekes kriszkindlibe részesült. Derék neje 
ugyanis két erős ikergyermekkel ajándékozta 
meg és pedig egy íiu és leánygyermekkel. Az 
ikrek a szent keresztségben Elemér, Tóbiás 
és Irma, Zsófia nevet nyertek.

S zatm áron a Központi szállodát és 
vendéglőt a tulajdonos elhalálozásával 
ennek neje, özv. Óváry Jánosné vezeti 
tovább.

Újpesten az isíván-tér 1. sz. alatti 
vendéglőt újból a volt tulajdonos neje 
özv. Roth Ignácné vette át s azt Ízle
tes magyar étkei és szüztiszta magyar 
boraival igyekszik föllenditeni.

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

Vetzel Ottó pincér (utóbb volt Miskolc Pan
nónia kávéház) hollétét N. /. i Petőfi szálló, 
Szentes) kéri tudatni.

Vigadó építés. Az erdélyi Felvincen 
a községi vezetőség egy vigadó építé
sét határozta el 50000 koronányi költ
séggel. Az uj üzleti épület elkészítése 
a tavaszi hónapokra van tervezve.

Pécsett a Percei utca elején levő 
„Két korona11 vendéglőt Rechnitz Mór, 
ki azt nem rég megvette, átalakította és 
„Pécsi mintaborozó14 cimen a múlt 
szombat este nyitotta meg.

H e ly  v á l t o z á s o k .  — Budapesten 
a Fürster nagy vendéglő főpincéri ál
lását Kraudy Elemér szaktársunk töltötte be. 
Ugyanott a fizetöpincéri állást Muhr Béla 
foglalta el. Az Elité kávéház éjjeli főpincéri 
állását Novak József helyét Goldberger Miksa 
töltötte be. A Vurglics A. éttermek föp. állását 
Györy Mihály foglalta el. Dávid Pál a József- 
köruti Bodó kávéház éjjeli főpincéri állását 
töltötte be. Pöck Károly, a szabadság-téri City 
kávéház éjjeli föpincére ugyanott a nappali 
főpincéri állást foglalta el.

Lúgoson a Konkordia szálló föp. állását Ba- 
bocsay L. István töltötte be. Krammer Sán
dor Szolnokon a Korona kávéházban föp. s 
u. ott Ilolzmann Sándor segédpincéri állást 
nyert. Khinovits József Szlatinán a Fehér far
kas fogadó föp. állását töltötte be. Komárom
ban a Központi szálló föp. állását Bauer Béla 
foglalta el. Fischer Béla Brodban a Sárgaház 
szobaföp. állását foglalta el. Tövisen a vasúti 
vendéglő I. II. oszt. étterem főpincéri állását 
Dressler Ágoston töltötte be. Tiefenthaller Ist
ván és Merklin Ferenc u. itt mint éthordók 
nyertek alkalmazást. Bocsák János a n.-váradi 
Erzsébet kávéház föp. állását töltötte be. Zi- 
mony (Schmiedt Mátyás tudósit.) A Grand 
szálló étterme főpincéri állását Radics Szve- 
tozár és a kávéházit Friedmann Kálmán fog
lalták el. A központi szállóban mint éthordó 
Persics Ilia m. reggeli fizetőp. Pozsonyi József 
nyertek alkalmazást. Szilágysomlyón a Cserey 
szálló föp. állását Kukucs István és a Nem
zeti szálló föp. állását Vásáry Sándor töltik 
be. Zsibón a Wesselényi szálló föp. állását 
Meisels Sándor, s a vasúti étterem föp. állá
sát Kohn Adolf töltik be. Nagymihályon a 
Ströinpl szálló föp. állását Radó Gyula, Ho- 
monnán az Oroszlán szálló föp. állását Röss- 
ler Sándor, Tordán az Otthon kávéház föpin- 
céri állását Mentes Pál töltik be. Székesfehér

várott a Magyarkirály szálló föp. állását Hor
váth György, az Otthon kávéház föp. állását 
Kasza Sándor, s mint éthordó a Bandi sör
csarnokban Weizbach Béla, s a Bárány szál
lóban Kelemen Ferenc éth. működik. Az Ipar 
kávéház föp. állását Bicsák Gyula foglalta el. 
Zircen a Kaszinó fizetöp. állását Buga Lajos 
és lánosházán a Korona szálló föp. állását 
Porkoláb László töltik be. Lúgoson a Magyar 
király kávéház föp. állását Kocsonka Sándor 
a Korzó kávéház föp. állását Horváth János 
és a Royal kávéház föp. állását Prausch Sán
dor töltik be. Brassóban a Grand szálló föp. 
állását Bece József a Bukarest szálló föp. 
állását Heinrich Károly s a Villa Kertsch ét
termek föp. állását Tóth Antal foglalták el. 
Tordán a Vigadó éttermek föp. állását Németh 
János tölti be. Deésen az Angol szálló föp. 
állását Lásztóffy István s a Hungária szálló 
szobap. állását Oriovics Károly töltik be. 
Gyulafehérvárt a Hungária szálló föp állását 
Lezing Bandi s az éthordói állást Friedrich 
Ádám s .a  kávéházi reg. fizetői állást Dengl 
József foglalták e l; az Európa szálló föp. ál
lását Posch Károly az éth. állást Babcsy János 
s a kávéházi reg. fiz. pincéri állást Pataky Ká
roly töltik be. Erzsébetvároson a Központi 
szálló föp. állását Szalmássy Károly intézi. 
Székelyudvarhelyen a Koronkay szálló föp állá
sát Öze Kálmán, Zilahon a Tigris szálló föp. állá
sát Fertő Jenő, a Vigadó szálló föp. állását Flóra 
Mihály és a szobap. állást Lados Péter töl
tik be- Szombathelyen a Vasmegyei kaszinó 
föp. állását Kenderessy György s a Hungária 
szálló föp. állását Láng Kálmán töltik be. 
Sopronban a kaszinó sörcsarnoka föp. állá
sát Pollák Ferenc, az éthordói állást Schanrf 
János s az étteremben Wutsek Imre föp. mel
lett az éth. állást Hammer György töltik be. 
Pápán a Hungári szálló éttermi főpincéri ál
lását Ebenspanger Kálmán foglalta el, u. itt 
Gaál sörcsarnok föp. állását Berglesz Sándor 
tölti be. Marosvásárhelyt az Európa kávéház 
föp. állását Nevora Ferenc töltötte be. A 
Korona étterem föp. állását Uray Ödön fog
lalta el. Molnár Lajos szakiársunk az óbecsei 
Központi fogadó főpincéri állását töltötte be. 
Ungvárott a Korona kávéház főpincéri állását 
Schwartz Frigyes foglalalta el. Szedlák János 
a kőrösmezei vasúti vendéglő föp. állását 
foglalta el.

HÉTRÖL-HÉTRE.

Farsang.
Itt a farsang! bu és bánat, 
Isten áldjon meg bennetek 
Elmehettek, itt tinéktek,
Nincs immár semmi helyetek!

Itt a farsang — vig szürete, 
Tarka kedvnek és örömnek,
S ragyogó fénnyel sugárzó 
Napja sok-sok bálteremnek.

Itt a farsang! bohó lyányok, 
Bohó ifjak táncoljatok!
De vigyázva, hogy kis Ámor! 
Ne kacaghasson rajtatok . . .

Matsád János.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokatnezu adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

ló gazdaasszony. Erdély. Nagysádnak pom
pás igaza van és mi teljesen osztjuk abbeli 
nézetét, hogy nem szükséges minden kis 
ügyért szatócshoz fordulni, mert igen sok házi 
szert ép oly jó minöségüleg otthon is elkészít
hetünk és még ekkor pedig tetemes hasznot
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takarítunk meg. A kért szerek előállítását kü
lönben itt adjuk: 1. Jó és egy üzletben is 
használható mustár-hoz veszünk 100 gramm 
fehér, 100 gramm fekete mustárlisztet, 55 gr. 
porcukrot, 6 gr. tört szegfűszeget s ezt 14 gr. 
paprikával, félrész ecet és félrész fehérborssal 
péppé keverjük; ha kellő sürü és sima, hólvag- 
gal lekötött cserépfazékba tartjuk el. — 2. Ara
nyozott képkeret tisztításhoz egy 4-résznyi 
klórkáli oldatot, 11 rész tojásfehérével jól 
összekeverünk, s a nyert folyadékkal a rámá
kat szép egyenletesen, kis kefével bekenjük s 
igy eredeti fényüket teljesen visszanyerik. —.3 
A kinaezüst és pakfong tárgyakat stéarin olaj
jal bekenjük és porrátört finom mésszel dör
zsöljük meg. Az ily tárgyak a legszebb ezüst
fényt így kapják. — M. S. T.-Kubin. Szemé
lyesen kérjük följönni, mint levélben is irtuk. 
Attól mit se tartson, hogy a lógós vagy efféle 
cenzállal hozza össze a rossz sors. A „Fogadó1* 
teljesen elintézi a dolgot.

Virágok . . .  Az elhervadt kisvirágokon nincs 
mit keseregni, mert ma-holnap itt van az uj 
és szebb virágokat termő kikelet, minélfogva 
— sutba a poétái bu és gonddal. Ami pedig 
a cimnélküli zöngeményt illeti, hát arra mi se 
találtunk — kalapot; de azért az utolsó strófát 
igy, hajadonfővel is kinyomatjuk és azt gon
doljuk, hogy ezzel a kíváncsiságba kapasz
kodott költői hajlamnak is eleget tettünk. A 
furulya tehát zengedezzen:

Tudom örömmel olvasod 
flmifcor hozzád iroft.
Tudom nevetsz tréfáimon 
S  nem hönyezet, ha sírok:
Tudom unolmud perceit 
Mint arflnyfüsl belengem 
Csalt azt az egyet nem tudom 
Van-e léghajó Peslen . . . ;?L 

Buék. Lüll.k Miklós. M.-szoinbati venéglős 
ezúton kívánja üdvözölni Böhm Lajos urat és 
kedves feleségét.______ _________________

Boldog újévet!
A mi szakcsaládunk t. tagjait és jó bará

taimat az újév küszöbén szívélyesen gratulálom. 
Budapest Kraudy Elemér

F.irster nagy vendéglő.__________________ főpinc<r

T. ismerőseim és a régi gárda t. tagjaitszi- 
vélyesen köszöntőm az újév küszöbén 

Kolozsvár.
Kikaker kávéház.

Erfurth Hugó
föpincé

Személyes ismerőseim és barátaimnak szi
ves boldog újévet kívánok.

Kolozsvár Palkovits Andor
K kak r kávéh&z. _______  fizetöpincér.

Jóbarátaim és T. kartársaimnak ez utón kí
vánok boldog újévet.
Kolozsvár. Cinhober Ferenc

_ h „Pannónia" foja-iő föszakácsa.

Jóbarátaim, ismerős kartársaini és t. ven
dégeimnek legjobb kívánságaimat fejezem az 
év fordulásával.

Miskolc. Lefler Béla
Pilg«ri sörcsarnok. v»ndéglűs.

T. fővárosi és minden jó barátaimnak bol
dog újévet kívánok.
Miskolc. Lefler Károly
______ ________________  . A vasi vendéglős.

T. barátaimnak és ismerős szaktársaimat az 
újév alkalmából ez utón üdvözlöm.

Budapest Pulyai Gábor
Erzsidet királyné szüloda ■ föpincér.

T. kartársaimnak és azoknak, kiknek hol
létét nem tudom, ez utón fejezem ki szeren- 
csekivánataimat.

Győr Kein Gyula
Kisfal idy kávén tz._______  r. fiz itöpincé

Személyes ismerőseimet és kartársaimat az 
év fordulásával szívesen üdvözlöm.
Brassó. Ráeky Vilmos János

összes szaktársaímnak és barátaimnak bol
dog újévet kívánok.
Pozsony Ifj. Abrahám Vince

KIS HIRDETÉSEK.

Balaton Berénvben '# g s £ r
részére 15 bútorozott szobával, étterein, ká- 
yéház nagy árnyas kerttel, fürdő a házban — 
önálló s z a k k é p z e t  k e z e lő  k e r e s te t ik .
Ertekezhetnisze métyesen: Löw Fülöp, Baiaton- 
berény.

Gyakorlott üzletember (fiatal) „Kaszinói ven
déglőt** vagy megfelelő csaplárosi üzletet keres; 
Illető nős (gyermektelen) és 2000 korona óva
dékkal rendelkezik. Cím a kiadóhivatalban.

Biharmezőkeresztesen egy telken három ház 
és pedig az i-sö 1 kimérő, 1 borozó és 1 
lakószobával s a mellékhelyiségeken kívül 1 
mészárszék cs 1 hentesüzlet mühelylyel; a 2-ik 
2 vendégszobával; a 3-ik 1 szoba, konyha, 
magtár, góré, nagy kert és jégveremmel, vala
mint a teljes vendéglői berendezés jutányos 
áron eladó. A ház tulajdonosa korlátlan ki
mérési, vendéglői, fogadói és tőzsdejoggal bir. 
Értekezhetni a tulajdonos: Szügyi István ven
déglőssel, Biharmezőkeresztesen.

Kiadó vendégfogadó. Trencsín-Tcpkin. Tren- 
csén-Teplic Közelében, közvetlen az állomás 
mellett, egy emeletes vendéglő, melyben 
„Casinó“ is van. s melynek üzleti helyiségei 
és vendégszobái nagyjából he vannak ren
dezve, szakavatott embernek bérbeadó. Aján
latok Perroy Pál nyug. erdömesterhez, Kasszán 
(Illává melletti intézendők.

Pozsony szab, kir. város egyik legjobb he
lyén. a kir. törvényszék, vizsgáló- és járás
bíróság épületének tőszomszédságában lévő 
, .Szomjas esküdt“ cimü vendéglő az összes 
berendezéssel együtt — más vállalat miatt — 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt Peller Gyula 
vendéglős, Pozsony, Kisfaludy-utca. 
H á y a v n rlá e  Középkorú, hét nyelvet is- 
i ia ^ a a u u a b , Inerö intelligens és 40 ezer
kor. készpénzzel rendelkező föpincér, vendég
lős családból való leánnyal vagy fiatal özvegy
gyei, kinek szintén 40—50 ezer korona hozo
mánya van — házasság céljából ismeretséget 
óhajt kötni. Fényképes levelek „London** jeli
gével a Fogadó kiadójába kéretnek. 6—2.

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetváltozásoknál n t. vendéglős, kávés és fö

pincér ur«k figyelmébe a >.Fogadó« heiveszközlöjét ajánl
juk. Az ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Nagy szállodai, esetleg fürdői nagy üzletbe 
házvezetőnő vagy gazdaasszonyi, esetleg fürdői 
pénztárnoknöi állást óhajt elfoglalni e teendők
ben jártas intelligens nő. Cím: özv. Vilmos 
Ferencné Bpest, i. Alkotás-utca 7a. I. em. 4.

Állast keresők tartózkodási helyük pontos címét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A »Fogzdó« utján 
csakis ismerős szakegyének helyeszközöltetnek.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak ősszoköttetésbeu s 
azokról fölvilágositást csakis a komoly üzlet vevő felek

nek nyújtunk.
Modern berendezésű kávéház nagy vidéki 

városban 5500 írtért eladó. Évi bér 1200 írt. 
Havi forgalom 1200 frt. Cim a kiadóban.

Kisebb üzlet, kávéház és vendéglő, állandó 
jó menettel (átlagos 40 frtnyi napi bevérel) 
átadó. Vételár 4000, házbér í030 korona.

Fogadói üzlet, jónevü vidéki városban, for
galmas kávéházzal, étteremmel, 17 berende
zett szoba (s jól berendezett udvari — nyári 
— vendéglővel) jutányosán átadó. Üzletvétel
hez 8000 frt szükséges. Évi bér 2800 frt.

Nyitramegye egyik legnagyobb idegenforga
lommal biró városban, újonnan berendezett s 
2 éttermi és 1 kimérő helyiségből álló sör
csarnok — 300) k. eladó. Évi bér: 500 k.

Átadó vendéglő. A kerepesi-ut sarkán ésjó- 
forgalmu mellék-uteán rég fenálló vendéglő 
nagy udvarral, tekepályával, mely napi 50—60 
frt bevételt eszközöl azonnal átadó. Vételár: 
1200, házbér 950. Cim a kiadóban.

20000 lakosú város, (megyei székhely) élén 
helyen egy étterem, táncterein és kávéház, ti 
vendégszoba, lakószobák stb. helyiségekből 
álló szállója — a házzal együtt eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó. Vételhez 12000 korona
szüksé,■ges.

Sajt  Q a g y k c r * S k c d c S .
TELEF N 785.

J U N O  V E T * *
: sajt, vaj 5

és csemegeáru nagykereskedés j

Fouilet: B I D A P E 8 T ,  Fióküzlet: j

IV.. Vámhaz-kórul 12. VII.. Garay-ter. 6. sz. I
Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- j 
és husnemüek. Hal-, Hús-, 'zárnyas-, Fö- j 
zelék: Turista és vadász stb. Contervek. ,

i Mustár, halikra, déligyümölcs és min-  ̂
'dennemii csemegék, tea, likőrök.*. 
‘Magyar és francia pezsgöborok és min- ! 
denfajta ásványvizek a legszolidabb" 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fapados, vendéglős és kévés uraknak levél 
vagy siirgönyrendele’ére mindenkor a legmefelelosa 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak

j és fcávéhéz berendezések vétele
és eladása. B re itn e r  L ász ló  
Budapest, Szentkirály-utca I.

o fö - íÁ -t f. fíó < & a

/itxipyyála

á  e c .

BuIlpest (Fromontor.)

2 - 3 0 0 0  forinttal vendéglős egy 
rég fennálló és forgalmas nagy vidéki 
városi száiiodába előnyös föltételek 
mellett tá rs u l ke re s te tik .

E l a d ó  k á v é h á z
Veszprémben a régijó hírnevű Kubay- 
féle kávéház-üzlet 1906. május hó 1-ére 
eladandó, az egész ház pedig ugyan
akkora bérbeadandó. Esetleg vendég
lővé is átalakítható. Bővebbet a tulaj
donosnál : Kubay Hubert kávés, Veszprém.

AJOR BALAZS E ü a s r r -yr a j o r  B(
I  ----------1■•A győri vendéglő

GYŐR. S z é c h e rv ' ;»r 
A győri vendéglősök és kávésok bevásá: ftr-tja

ÜZLET-BERENDEZESEK
és fogyasztási cikkekben eszközlendó 
bevásárlásaikat előfizetőinek teljesen 
díjtalanul intézi á  ..F0?-AD0" kiadóhiva
tala Budapest. Vili.. Kerepesi-ut 13. sz.



8. oldal. FOGADO 2. szám.

a t i r f t H r r a n
Orvosi rendelet szerint igyék 
minden reggel éhgyomorra égy 
pohár melegített Kristályforrás 
ásványvizet! Vidékre és kül
földre fuvardijmentes szállí
tás. — Kérjen árjegyzést a 
Szt.-Lukácsfürdő Kisvállalat

tól Budán.

" J á r t y a - t i s z t i t á s !
W eisz Ábrahám

i vegy észeti k á rty a tlsz ti tó
I idevonatkozó rendelés és megbízásokat 
■ elvállal s pontosan teljesít helybon s vidéken

Budapest, VI!., Doltány-utca 4 5 ,1 .25,

Fűrrifiiínvi irnda BudaPest- 11 ■ Kapás-utca 12.IBI uuuyjl II uud Szállodai, vendéglői és ká
véházi üzletek e l a d á s a  é s  v é t e l é n e k  
k ö z v e títé se ._______________________

G e r b e r  5 - fél>yir<3ai mütenpe
B u d a p t s t i  V t l . ,  K i r á  y -u tc z a  11.
fl >Foqadó< közönségének kedvezményes drak.

Kávéházi és vendégltti berendezést, 
alpaccaés chinaazüstárutveszselaii
B r a u n ,  B u d a p e s t ,  S i p - u t c a  1 4

tikiaizlal 
l ) i r !

kJártnn léhán Szegeden, Boldogisszony-sugárut 
Hlfll 1UII IdlTDII 58. BillardszerelS és Billardaszta- 
los. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Árak jutányosak.___

Pincérek legújabb otthona!
Van szerencsénk t. kartársainkat értesíteni, 

miszerint a VII., Dohány- és Nyár-utcák sar
kán levő >Sz»bária< kávéházat f. évi október 
hó 26-án átvettük és pedig azon célból, hogy 
ott a t. pinciri karn k  ál andó és kellemes ott
hont teremtsünk.

A kitűzött cél eléréséhez t. szaktársainknak 
b. pártfogását kérve, vagyunk

tisztelettel Sugár Sándor ás Társa.

Eladó szálloda.
Marosvásárhelyt, csinos berendezésit szál

loda — 14 szobával 200 személyre való nagy 
étteremmel egy kisebb étterem különtársasá- 
gok befogadására; 3 lakószobává) — ezen
kívül 20—30 lóra istálló -  eladó. Ara: 18.000 
korona. A borkészlet (kitűnő borok) vételár
ban adandók át. Ügynökök kizárva. Cím a 
kiadóhivatalban.

I  a a Í w I a m  világításhoz 50 lángra való
AC61T16H gép íó állaP°tban jutányo-n u u i j i u u  nyQS áron e]adó L a n g B . 

Léva, „Központi'* kávéház.

i Pincérek figyelmébe.' Fi- és fzitipiucérek, kiknek «
.oldal-zsebtárea §•

(papirospénz) vagy 0
Q Í> ek  (apró- és ezüstpénz számára) van szükségük, amslynek §■ 

r i n e e r t a S K Ö  feneke ninct többé kiiiöi beillesztve, hanem a felsőrész az «  
■5 aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be §■
$ a r r  Á r a k  3 .5 0 -tö I 5  í r t ig  '«*B §
•Ő T i : i  _ _  koztyO- á s sórt/kStögy á rosn ál s
-3 IV Lom ar V i lm o s  Budapest, IV., Károly-körut 28 (Közp, városház), g
-1 Gumiai- és hallt ilyag-külöilegs3sé]3k tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. — Nagy raktár a § 
£  legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisiiyák, sérvkötök, szuszpeazóriumox és a leg

különfélébb betegápolási czikkekben.

A m agvar gy áro s. Iparos és kereskedő 
urak Ügyeimébe I

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

lebb megjelenik a
Magyar dyárak és Ipar

vállalatok Cinjtára
minden tekintetben megbízható és 
egygdül teljes magyar ipari címtár.

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

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

„ I  Címtár e j j  példányának ára 2 0  korona."
Megrendelhető (levelező-lapon is) a 
szerzőnél B0CSKAY MIKLÓS pü. szám- 

vizsgálónál LŐCSE (Szepesmegye.)

C7q 1/31w l/ilán A székely társaságok hiva- 
OLuNjlJ'lllay. talos közlönye. Legelterjed
tebb székelyföldi társadalmi és szépirodalmi 
hetilap. — Mutatványpéldányt készséggel küld 
Szentgyörgvi Dénes f. szerk., Marosvásárhely.

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

Dr. Pető Béla.

Szombathelyi Újság j ?
kiadtih. Széchenyi-'ér 2. Vas-és Z ila- 
•• ármegye egyetlen k?resztésy kalh. 
irányú és legolvasottabb -politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A SzombathBiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelö gazdák 6 kor. kedvez
ményes áron rendelhetik meg.

T e m e s v á r i  H ír l a p .
.Politikai napilap“. Délvidéknek egyetlen 
legjobb szeUemben szerkesztett napilapja. 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal Temes
v á r , belváros, Városház-utca 16. ElBfize- 
*eÍ' i' r:_ eS-V̂ vre 24, félévre 12. negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 

Bíró Pál.

||FP mc Poétikai hetilap. Szerkesztö- 
ntrdUB Ség és kiadóhivatal Kapos
vár, Zerge-utca 7. Somogyvármegye és 
a szomszédos vármegyék legkedvel
tebb é„s„ *e?Íobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési dij: Egy évre 8, félévre 4 
és negyedévre 2 k.

Uanvop Paiie Szerkesztőség és ki- 
H d ljjd l r d l i a  adóhivatal: Zalaeger

szeg.
A Magyar Paizs erős szókimondó, 

független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, magyar szel

lemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor. (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : Borbély György tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

M ag yar A legtütesebb szókimondó

M n i i . .  magvar élclap. melynek po- 
rU tP r Etikai s egyóbb viccei tőröl- 
1 Ul“ ' metszettek és karikatúrái a 

legérdekesebbek. Egy évre 12 k, félévre 6 k 
ős negyedévre S kor. — Szerkesztőség és- 
kiadóhivatal: Budapest, vili., József-körut 49

Étlapiró (éthordó) uraknak
nak elismert és sok időt s munkát megtákiiriió 
„ Berko vxts' ‘-féle

H e k tO g r á p h  l a p o k
S minden̂  szinten ívd „ténták“. A nélkülözheti..! 
hehtographlap mindkéi oldalon többszőr használható 
sogj- eredetiről 100—120 másolat nyerhető Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! Kimoshatutlan ruhalelző- 
íestkek es Sohapigráph-tekerosek minden nagyságban 

rendelhető

BERKOVIT5 KÁROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen

HERRMANNJ. L.
C S . é s  k ir  n r f i /a r l  o t ó IIü Ac s .  é s  kir. u d vari szállító  

. évben a la p íto tt országos szabada lm azott A lpa cca -, 
China-ezüst- és fém á ru -g yá rá n a k  fő ra k tá ra :  

B U D A P E S T ,  E S K Ü -U T  6. szám (Clotild-palota)
(Raktarak : Bécs, Gráz, Prága és Triestben)

p kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők. R S «io . 1 __1lE I  Nagy választék s r
Bek Lipól könyvnyomdáié, Budapest, VII., Kertész-utca 2Ö"


