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H aza i fogadók, vendéglők és

kávéházak, fürdők, kirándulók-,

jobb cég- é s beszerzési források Ú t m u t a t ó
E rovatban mindazoknak, kik :i -Fogadó* 
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BUDÁPEST.

Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kisliid-uíca. lg. Burger. K. 

PANNÓNIA SZÁLLODA túl. 
Cinek Frigyes Kerepesi-nt 3. 

BRISTOL SZÁLLODA .Iliit, 
József. ÍV. Mária Valória-u. 

ERZSÉBET SZÁLLODA túl. 

ke-et«m-n’V
OKIKNT SZÁLLODA inlajd.i 

Molnár Sándor Népszínház
zal szemben.

SZT U KÁCSFÜRDÖ Nagy

APPL JÁNOS Deb-«.-én-foga
dó ja VII.. Kereptsi-ut 88. 

KELLÁR JÁNOS »Kés korona, 
czállodaja, éttéréin, kávéház. 
IX.. Sor >ksári-ut.:a 14.

Vendéglók.

ALBERT VIKTOR vendéglője.
Itokk Szilárd-utca I11. 

ASZNÉK JÓZSEF vem: fője
VII., Dohány utca SS.

BAYER JÁNOS vendég;. ..
VII. kér., Arena-ut szám. 

BAUMANN A. LAJOS Ma! • ■ 
sclűk-iele vendéglője VG.

BLASCHKA ISTVÁN nagy ven
déglője VI , Király-utca 11". 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
U. , Tö ök-utea 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VII..
KWuzái-atca 2.

CAD.V ADOLF vendéglője az 
„őt csillaghoz* Szóvet,eg-u.‘Ji. 

CSÖBÖR ANTAL »Ujvilig*ven- 
déglőjo.lV'., Ujviiig-n. 23-25. 

CSUTV GYULA vendéglője,
V. , Váei-u: öl.

DOMSITZ JÓZSEF vendég
lője, VII., Arena-ut 51. 

DROSGYÁK IZIDOR \Vu-tir. 
ger-féle vendég lője VII., O v >• 
dn-tltca 26.

EKERH.ARIIT GÁBOR vendég- 
lője. Vili., O.ilya utca 

£HM JÁNOS éttermei. Vili., 
Kerepesi-ut 1.

EDELMVN.X MÓR vendéglője

FARKAS ÁRPÁD vendéglője 
VH . Uső:..:; i-nL m . 

FEHKR SÁNDOR v.-iid-glöi- 
V i l i . í Uoi-nt őrt.

FKISC1I REZSo vendéglője VII.
Erzsébet-kőrút 44.

FÖLDI ANTAL .Uj kispipa-. 
IV. Uj.ilag-u. 14. Belvárosi 
pincér! kar vendéglője. 

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

Gombos JÁNOS vendéglője. 
Magyar-utca :t. Űzletbelick 
vendéglője.

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
Vári»>ház-uTea 10. Somogv- 
Zalai kartársak vendéglője. 

CREGORITS SIMON vendég
lője VI., Palóc-utca l. 

GEBIIARDT ANT AL vendég
lője Vili.. Népszinház-u. 1. 

HAJÓS KAROLA' vendéglőié.
I.. Bőszórraényj-ut 21. csend- 
5r laktanya

HAJDÚ SÁNDOR -Bableves- 
Csárda* nagyvendéglője, VH„ 
Miksa-utca 8.

HÁBETLER LAJOS Istvántéii 
Nagy Bor- és SőrhAza. Kis 
Diűüfa- utcas rkán 

HORVÁTI! KÁROLY vendég
lője. IV.. Mátyás-utca 5., 
Idénypiaecal szemben. 

HAVLITSEK IÓZSEF vendég
leje VI.. Nagy■m-zó-utoa 4 ; 

i!> >P FINGÉI! JÓZSEF vendég- 
V ili , Gyöngytyu >-u. 3.

HORVÁTH ISTVÁN vendéglője 
IX., Fővám-tér 10.

1IANKUS IMRÉNÉ kávé- és 
citerm- VIII., Baross-utea 
és Szentkirályi-utca 43.

HKCKF.R LAJOS vi-ndéglóic.
VII.. Király-ntcn öl. 

HUFNAGEL HENRIK !í->r- 
vátli-lélei vendéglője. Vili., 
Vas-utca 1.

JURÁK MIHÁLY vendéglője.
I. Budán i. < íellérthegy-u. d. 

IANURA KÁR<>LY vendéglői*

taíáHwzőja!4r,,ft' 1" ‘" irklir 
KARDOS JÓZSEFNÉ vendég

lő e, V III., Baross-u. 6. Há
rom óráig nyitva;.

KARIKÁS voltMuhr) vendéglő 
ü. v. Roháts János)

KA~S BÉLA éttermei (volt 
Orexler) VI, Andrássv-iit 25. 

KELLŐ VILMOS Singhoffer-fele 
bal.i-szcsarda vendéglője, I.,

KERESZTESS Y MÁTYÁS ven- 
d gl íje, Vili , J6zs rf-ut ■ 2 

KONYA SÁNDOR .Rózsa bo- 
•r- ■ . n i • ... Nagymez- - 

utca. I ’zlf rlielick vendéglője 
KLIVÉN él FERENC, éttermei

KOLLMANN LAJOS vendéglője, 
il , Margit kórul 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője 
VII., Almissy-tér 16.

KUBÁN EK VINCE .Budai vi
gadó- éttermei. ÍL, Fö-u.

KOL'SZ ANTAL Keretz-féle 
vendéglője V., Gizella-tér 2.

I.IPPERT LAJOS vend gh'.je 
VII., Erzsébet-k rut é- Da-

LAKATOS G YUL A vendéglője 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci- 
pész-iparcestúlcti híz)

LE IRAM GYÖRGY vendég-

L.VDÁNYI (LITTMAN JÓ
ZSEF éttermei, VI , Lipót-

LADÁNYI o r rú  »Vázs..nvi
kert* vendéglője, VI., llér- 
miua-ut öl.

1.1 KACS JÁNOS v.-ndégléjii 
I . Fehérvlri-nt 14.

-AU l.LER ISTVÁN vendéglője 
VII.. Ovoda-utca 27.

-MALOVETZ GYULA vendég- 
Uj- VI . Csengery-utca 45 
(Arapl-ul.a >jrgkj

MARKOVITS DOMONKOS 
vendéglője, 1 , Dőbrentry-tér
5. A pincsri-kar találkozója.

MIHÁLYKI SÁSDORNK veu- 
léglője, VII.. Aréna-ut s.

MIRTII ANDRÁS vendéglő ... 
Dohány- és Sip-u. sarkin. 
Olcsó, magyaros konyha.

MIHÁLFI SÁNDOR Yáci-kőr-

MOÜOS FERENC vendégi,'.je, 
VII.. Csömöri-nt s7.

.MOLNÁR JÓZSEF Vajdahn- 
nyadi borozója VII., Csengeri-

MGLXÁll SÁNDOR DEÁK 
GUSZTÁV Zöldhi.r.ló ven
déglője IV.. Kishid-ctea 3.

NAGY GÉZA nagy »Pilseni« 
sőrcsamoka.VIL, Arena-ut ’»8.

NI KA ANTAL IV. kerület, 
Belváros Va.-i-ut.-a, saját 

ház.^Régi pincéri gárda vén-

PODOLETZ FERENC vendég
lője Vili.. Szerdahelyi-u. 2.

PLTZER M. nagyvendég: je, 
VII., Arena-ut 8>.

PRÍM ESZ JÓZSEF vendéglője 
a»K'>ronaör«-höz. II.. Palota
tér 2.

PROt'KL GYULA vendéglője 
IV., líerlócv utca 2.

RELL MIKLÓS vendéglője, 
VT., Hajós-utca 31. ŰüzK-t- 
beliek találkozója 

ROHÁTS JÁNOS Karikás-féle 
vendéglője VI.,Szereesen-ti.33. 

RDZICSKA JÓZSEF v-ndég- 
liije, V II ,  Sző vétség-ti 39 B- 

RL'VALD GYULA vendéglője 
I., F8-ut,a.

RABAT A PÁL G >n iüzö ven-

SCHODITS ALAJOS (Osszig.js 
Tisztii-elöl; Kgycsiile: e Kor
cs nyilvános éttermei) Vili., 
Kszterlrizy-iitcii 4. 

SCHMAUDER JÓZSEF ven
déglője IX .. Viola utca 21. 

SCHNHI.L JoZSFF vendéglője 
Vili., Népsziuház-utca 9. 

SCUNE1DER L1POT vendég
lője V., Lipőt-körnt 2. 

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pi- 
lyaudvan vasúti vendéglője. 

SCHRETTNKR MÁRTON ven
déglője VU . Izabeliu-tér 2. 

SZÍTS KS HALIKA éttermei. 
Deák-tér 2. A MOPK tag
jainak találkozóhelye. 

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi 
brr jzója VI., Dalszínház-u.8. 

SZENDE IGNÁC fővárosi h;- 
rezója V ili., N ér színház- 
utca 11.

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

SPRINGER JÓZSEF vendég
lője, Vili.. Kíizvágóhid- 
utca 12.

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

STÖLZL NÁNDOR vandéglöio 
I., Disz-té. 1.

SZ AGER JÓZSEF vendéglője IX 
Ran'dder-utcs 31.

STEINER PÁL vendéglfljeVIII.
Baross-utea 117.

T-VSY LAJOS vendéglője VII.
Dohány-utca 39.

TOTOLA IMRE vendiiglöje,
VII . AIsőerdösor lü. A  zala- 
vidékiek Találkozója.

THKSSI JÁNOS vendéglője, IV. 
M'dnur-utea 8.

TOMPA 1.1 Ka c s  vendégleje
VIII , Vendel-utca II.

VARADI JOZSFF vendégléje 
VI., Teréz-körut 28.

VASCHÁTTÁ VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungáriá
ul 258. SZ.

WKBKR ÉS GROSZ .Három 
holló" vendéglője, VI.. An- 
drassr-nt 34.

\VURGLITS VILMOS vondég-

WURGI.1TS ANTAL vendéglője, 
V ili.. Kerepes|-ut es Gyongy- 
tyuk-ntca sarkán 

WOLRABB FERENC vendég
lője, IX.. Viola- é-s Ranol.le -

Kávéháíak.

BALATON KÁVÉHÁZ Tiha
nyi József t.) Kerepesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán. 

BOULEVARD K.ÁYÉ1IÁZ r.
Goldbammer A. Váci-k. 21. 

Ü’.IIER JÓZSEF k-iveháza, IV. 
Magyar-utca ö.

C1TY-KÁVÉHÁ Z Schreiber Hugó 
Szabadság-tér.

ELITE KÁVÉHÁZ t. Pollák 
Sindor Kerepesi-ut és Ka-

ERZSKBET-HID KÁVÉIIAZ 
Knpszky Zsigmuid I. kér. 

Dóbrentei-tér.
FARAGÓ KÁVÉII \Z (tulaj ! 

Fa agó Naer Sindor, VII..

FELLEGI EOF. -Kiev.ltor-ká-

HOCil LAJOS nagy kávé-háza 
.vili., XépszinliYz-utea 
Üzletbeliek tál ílkozókávéháza 

K VTONA GYŰL X .KLUB- ká
véháza, V.. Lipót-körut. a 
Vigszinház mellett.

is  Kir.il;

KI.OTILD KÁVÉHÁZ Gúláid.
Katona G Belváros, Váci-u. 

KUTSERA MIHÁLYNÉ kávé- 
háza. VII.. Csömöri- és Aréna-

KKRENTZY JÓZSEF 
lőj-, volt Popjiel ve 

RÉVÉSZ S VMU K.,zi

A ra d . BRAUN És se 
sörcsarnoka ér étterm-

HUNGÁIÍI V KÁVÉHÁZ V 
mann Károly tnlnjd. i v 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA t. i’

LABKSZ FRIGYES kávéháza. 
IV . Hajó- Sa-Ü e:l\ 
sarkán. A pincéri kar talál
kozó helye.

MOLNÁR KAVEHÁZ IV. kei-.. 
Koronákercég-utca, (Haris- 
bazár, i Üzletbeliek tnlálk.

OR/.EANS KAVÉHÁZ (túl. 
Kohn Sindnnii:) Üzletbőliek 
ralálkozóhelye.

PETŐFI KAVÉHÁZ ü. vezető 
Szalay Károly) VII.. Erzsé- 
bet-kilrut.es Deb-uicasaroki 
házban. Uzlerb. találkozója.

SPLEXDID KAVÉHÁZ itulnjd. 
lyroler .lózsefné és Seeman 
Karolin), IV.. Kiroly-körut.

SUGÁR SÁNDOR és Társa 
'»Szabúria-kávéháza« V IL, 
Dohány-ésNyár-tit ,-a sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávéháza 
VJ.I., Almássy-tér 7.

SYBEIIT JÁNOS Gizella-kivé- 
iiáza, II.. Szénn-tér. Üzleti 
kurtársak találkozó helye.

TOMIK JÁNOS kávéháza VI . 
Nagymezó-utca 48. A pincéri 
kar találkozója.

UT.ITS LŐRINC Arpád--kávé- 
ház, Erzseiiet-kőrut és Do-

YVEISZ ÁGOSTON .Kaszinó, 
kávéháza, II. kér. Margit-

SPITZER MIHÁLY K 
féle kavéhaza A pineeru-ak 
otthonias tiilálkozó helye. 

SZÖSZ MÓR .Japán" kávéháza.
Sz. a Városháza.

TÓTH ENDRE kőbányai *Ö -
noki é été

badslgtó
ABBAZIA-KÁVÉHÁZ (tűk Ko-

v.tr Artúr) Sza -ads.i r-t • 
GELLER SAMU Fiume kávéi.i-a 

üzletiek találkozója 
A b o t .  PKIU'L JÁNOS vasúti 

vendéglőié.
A ls ó -M u h in . Bili ELLEM

JAKAB ..Nemzeti* szállód i.ia, 
étterem és kávéház. 

A lv in c .  IIAlíRÓ FERENC 
vasúti vendéglője. Szállodai 
szobik.

B a ia . HORVÁTH JÁNOS 
„Bárány* szállodája. Magya
ros konyha.

B o ro s jo n ö .  KOCSY ANY AI.
„Központi- szállodája.

B a tlo n y a .L  ÁNG_ JÁNoS.. M

B a la ss a g y a rm a t.
IS I V \ N szállodája. ■> in 
szidlötelejii borok.

KÖLUY LSTVÁN
vendéglője.

B a rc s  - • >r M
• KI1AUSZ

UH

Indáj állói
DOBVYSÁNDOR .

B c s í t c r c a .  'U 'LD"'. • 
DÁNIEL „Európa- kávéba 
sca. Üzletiek tilálkozija 

LULAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a közönség kirándulója. 

ZU'KIG HERMÁNN .Für. a 
kávéháza.

B e s z te rce b á n y a .
Mér -Hungária- kát éV,/.;.. 

KRAUSZ LAJOS * Vasúti- oiM
lodája

B é k é s .  KHTTER FERIIN'1' 
.Városi- szállód ija. K’ter .. 
söresarnok.

B .-B yu ta . ősz i 

kirándulója) a vasút::á . 
B á n ré v e . 'ZAB 1 C- ''' 

Yhsuti vendéglője 
B á c s -T o p o ty a .  1 'ER 

NYl'S UH VI.V ...v-o ; 
szállodája.

HORVÁTH JÓZSEF «d :  
Étterem, sörcsarnok. 

B o g lá r .  B E R G
„Vasúti" szállodája, i  ' “tn 
kivéház.

B ü k k . (Sopron m. NKN 
VILMOS vendéglője. 

B e re g s z á s z .  HAFM'R
ANTAL Kaszinói é::«r:

K RAUSZ JÓZSEF - Vasút i-

B á c s k u la . I:1 'CKKNí'ó IN 
József szállodája
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Vendéglősök sörgyára.
II.

A  múltkori Fogadó fenti cimii közle
ménye nyomán a fővárosi napilapok 
szétröpitették hírét annak a mozgalom
nak, amelyet egy uj sörgyár létesítése 
céljából indítottunk. Tehát erről a nagy 
jelentőségű és mind állam és mind 
nemzetgazdaságilag fontos eseményről, 
most már nemcsak a mi szakköreink
ben, hanem ország-világ szerte és 
mindenütt értesülve vannak és miként 
a fogadós és vendéglős-ipar terén, úgy 
óhajtják mások is és mindenütt e trösz
töket bontó akció megvalósulását.

Mert ebben a kérdésben nem csupán 
vendéglős-ipari, hanem más magasabb 
és oly közgazdasági érdekek fekszenek, 
melyek az ezreket lenyűgöző és minden 
gazdasági ágazatra bénító hatással lévő 
kartel-szövetkezetek miatt sem ki, sem 
befelé nem érvényesülhetnek. A kartell 
ugyanis, mint egy koloszus nehezedik 
rá mindenre s amig a nálánál kisebb 
tőkével dolgozókat elnyomja; polyp kar
jaival a gyenge anyagi lábon állókat 
vonzza magához és zsarolja ki lassan- 
lassan olyképen, hogy a karmai közt 
lévők épen hogy csak vergődnek, de 
teljesen sem tönkre, sem egy lépést 
előre nem juthatnak. Ki ne rokonszen
vezne hát egy olyan célú mozgalommal, 
amelynek sikere elsősorban is egy e 
fentihez hasonló vérszopó szövetkezet 
megsemmisülését jelenti.

A mi sörgyári mozgalmunk mindaz- 
által nem a fővárosi sörgyárak kartelje 
ellen, hanem a kartel-szövetkezet által 
6—7 éven át kihasznált vendéglősök 
érdekei és javai megvédésére irányul. A 
vendéglősök sörgyára létesítésével azt 
óhajtjuk elérni, hogy az a kevesebbet 
fogyasztó kisebb vendéglős tisztességesen 
megélhessen a maga szerény üzleti for
galma mellett, és az a több száz hektót 
kimérő nagy vendéglős se legyen kö
teles az ezrekre rugó jövedelmi hasznot 
másokkal megosztani.

A másik főcélunk és e mozgalomnak 
is egyik legfontosabb célja pedig az, 
hogy a vendéglősök sörgyára kérdése 
megoldásával egyszer és mindenkorra 
véget vessünk, ama folytonos támadás 
és gyanúsításoknak, amelyekkel a hazai 
sajtó és ennek révén a nagyközönség 
egy része illeti a magyar fogadós és

fogadós-iparhoz tartozókat azon körül
ményből folyólag, hogy a sörkartell 
támasztotta kényszer viszonyok követ
keztében az állam és nemzet gazda
ságát is nagyban megrövidítő külföldi 
sörfogyasztásra vannak ráutalva. A ven
déglősök köréből kiindult ezen akció 
tehát, mint fennebb is jeleztük, nem
csak a fogadós és vendéglős-ipari, 
hanem egyszersmind a nemzeti közgaz
daság nagy érdekeit is célozza, minél
fogva ennek sikerre vitele nemcsak e 
szakmabelieknek, de érdeke minden
kinek.

Itt különben az állami statisztikai 
hivatal adatai alapján egy kis kimuta
tást állítunk össze, amely kimutatásból 
világosan és mindenek előtt az tűnik 
ki, hogy a hazai vendéglősöknek ezt a 
most akcióba vett sörgyárát nem most, 
hanem már évekkel előbb — és pedig 
állami támogatással — lett volr.a szük
séges fölállítani. Millió és milliókat tesz 
ki az a károsodás, amit ezek a számok 
mutatnak ki, rnint a vendéglős-ipart 
űzők és mint az állam részéről. Nézzük 
hát a kimutatást.

A fővárosi, illetve a kartelba lévő 
sörgyárak közül a Dréher-féle sörgyár
nak egy évi termelés és fogyasztása — 
358,176 hektolitert, a Polgári Sörf. R.- 
T.-é — 129,270 hektolitert az Első 
Magy. R.-T.-é 252,360 és a Haggen- 
madier sörgyáré 119,070 hektolitert tesz 
ki. A négy sörgyár összes termelése és 
fogyasztása pedig — 858,876 hekto
liter. Ez a mennyiség természetesen — 
a kevés kivitelt leszámítva —  helyi és 
vidéki fogyasztó piacon kelt el.

Most pedig nézzük át azt a statisz
tikát, mely a külföldi, illetve az ausz
triai sörfőzdéknek itt fogyasztott sörét 
mutatja ki. Eszerint egy év alatt a 
Magyarországba behozott külföldi sörök 
272,810 hektoliter mennyiséget, vagyis 
majdnem a legtöbb kimutatással áló 
egyik magyar sörgyár termelésének meg
felelő mennyiséget tesznek. Ez a beho
zatal egyébként három részre és pedig 
a velünk monarkikus viszonyban lévő 
Ausztriára, (melyre 265,869 hekt.) Német
országra (6013 hekt.) és Boszniára (928 
hekt.) — oszlik. A legtöbbet behozó e 
számok szerint Ausztria, mely Magyar- 
országon 20,450 hektoliterrel haladja 
túl az Első R.-sörfőzde termelését. Meg

jegyezni kívánjuk ismételten is, hogy 
a külföld illetve az osztrák söröknek 
ez a rengeteg konzuma a négy fővár 
sörgyár kartelizálásából származik.

A múltkori „Fogadó-1 Vendéglősöd 
sörgyára közleményében azt mondtuk, 
hogy azok a 1'20 fill. (60 krajcárok), 
melylyel a négy fővárosi sörgyár 
a sörök hektóját fölemelte, sokkal na
gyobb összeget tesznek ki, mint amily 
összeg egy a mai modern teknikai kö
vetelményeknek megfelelő sörgyár föl 
állításához szükséges. Nézzük, hogy ez 
az állításunk mennyiben mondott igazat.

A kartelba lévő négy fővárosi sör
gyárnak, a fenti egy éves kimutatáshoz 
arányított hat évi sörtermelése és fo
gyasztása, ha 5.153,256 hektoliter; ennek 
60 kr. azaz 1 kur. 20 filléres emelési 
töblete 6.183,907 koronát tesz ki.

A kartelos sörgyárak tehát, a 60 kros 
söráremelésiikkel ennyi milliót és csak 
úgy, lassanként és észrevétlenül vettek 
ki a magyar fogadós-iparhoz tartozók 
zsebéből, amely milliókhoz nem szá
mítjuk most, még az ennél is többre 
rugó amaz óriási összeget, ami a sör
nek amúgy is drágábban való forgal
mazásából maradt számukra tiszta nye
reségnek.

Ezenkívül hátra van még az a szin
tén nem kis summát kitevő nagy vesz
tesség, amit az államnak a négy sör
gyár kapzsisága révén beözönlő osztrák 
sörök okoztak. — Mindezeknél fogva — 
megokolva látják-e hazai fogadós és 
vendéglős szaktársaink azt az akciónkat, 
melyet egy a saját sörgyáruk létesítése 
érdekében indítottunk s amelynek sike
res megvalósulása nem vonatkozik 
semmi egyébre, mint e fent kimuta
tott milliók megmentésére.

Hogy ezt a mozgalmat sikerre — 
és biztos, fényes sikerre — fogjuk vinni, 
az iránt niucsen semmi kétségünk, 
bárha tudatában is vagyunk annak, 
hogy ebből a mozgalomból élet-halál 
harc fog Kifejlődni. De mi ezt az élet
halál harcot megfogjuk vivni s a kar
iéiban szövetkezett sörgyárak bármennyi 
milliója ellen is könnyű szerrel visszük 
sikerre győzelmünket. Miért? Mert ezt 
a győzelmet a nemzet gazdasága és 
ennek ugyancsak egyik fontos (bár 
most holt) szervét képező ipara érdekei
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ellen szövetkezett négy nagy vállalat 
természetellenes társulása biztosítja.

A vendéglősök sö rg y á ra  bizotsága.
A „Fogadó" múlt számában, az uj 

sörgyárra vonatkozó éitesitő és felhívó 
közleményünk megjelenésével, egyidejű
leg mi is megkezdtük munkánkat. Ennek 
eredményeként az „Orient" szállodában, 
Molnár Sándor szállodatulajdonos el
nöklésével január hó 25-én értekezlet 
tartatott, amelyen megalakult a „Ven
déglősök sörgyára előkészítő bizottsága." 
A V. s.-a bizotsága ugyanezen első 
értekezleten föladatává tette a létesí
tendő sörgyár előkészítési teendőit és 
egyelőre az előkészítő bizotságnak 
100-as bizotsággá való kiegészítését. 
Szóba került az értekezleten az uj sör
gyár alapítására tervbe vett 2 000,000 
korona alaptőke, amit a bizottság a sör
gyár berendezés és üzembe hozatalát 
illetőleg kevésnek talált és 3 millóra 
tartotta szükségesnek fölemelni. Az ér
tekezleten az alapításhoz szükséges 
részvényesek összehozását a Fogadó 
szerkesztősége vállalta el, és ugyancsak 
lapunk szerkesztősége bízatott meg a 
bizotságba beválasztott vidéki szaktár
sakhoz intézendő levelek szétküldésével. 
A bizotság a 10000 200 kor. részjegy 
számát 15000-re emelte föl.

A „Vendéglősök sörgyára előkészítő 
bizotsága" a helybeli és vidéki fogadós 
és vendéglős szaktársakat arra kéri, 
hogy a létesítendő sörgyárra vonatkozó 
tájékozást igénylő minden ügyben szí
veskedjenek a Fogadó szerkesztőségé
hez (Budapest, Kerepesi-ut 13.) fordulni.

BORGAZDASAGUNK.

B o rra k tá ra k . Az egyszeri tótember 
meghalt, és a tátrában nyaralók ide-oda 
szállítására használt két lovát és kocsi
ját két agglegény testvérére testálta oly
képpen, hogy a két ló az egyiket, a 
kocsi a másikat illette. A két Janó örült 
az örökségnek, de nem sokáig, mert 
mihamar rájöttek, hogy hogy ló kocsi 
és kocsi ló nélkül, abszolúte semmit se 
ér. Mitévők legyenek, hogy csinálják a 
dolgot? — tanakodtak igy magukban. 
Amivel azonban semmire se jutottak s 
miután arra se jöttek rá, hogy emiatt 
tanácsért forduljanak valakihez — egy
szerűen elajándékozták a ló-kocsi örök
séget.

Majdnem ilyen Janó-módon vagyunk 
mi is. Rendelkezünk egy olyan iparág
gal, amelyhez hasonló — gazdasági 
tekintetben — egy sincs s amelynek 
anyagi javát, hasznát egyszerűen oda 
ajándékoztuk másoknak és anélkül, 
hogy az elajándékozott dolog és annak 
körülményei iránt érdeklődtünk, vagy e 
végett valakihez kérdést intéztünk volna. 
Miután pedig ezt tenni elmulasztottuk,

a fogadós-, vendéglős-ipar e legfonto
sabb —  a borgazdasági részét — egy
szerűen ügynökök és borkereskedők 
vették kézbe s a vendéglőst és termelőt 
illető horribilis összegeket kitevő nye
reség-hasznot most ők vágják zsebre. 
Nem részletezem itt azokat a kérdése
ket, hogy utóbbiak gseftelése mily 
rengeteg károkat okozó — mint a ha
zai borgazdaság, mint a vendéglősökre 
nézve, — hanem csak azt vetem föl, 
hogy lehetne-e, vagy szabadna-e a bor
kérdés e részének ily módon álni és 
érvényesülni, ha a vendéglős-iparhoz 
tartozók (úgyszintén a termelő-közönség 
is) önönmaguk vennék kézbe és intéz
nék a fogyasztandó borok vételezését 
és forgalmazását. És ez a körülmény, 
kevésbé sem ütközik nehézségbe, sőt 
a könnyebnél is könnyebnek tűnik föl 
a megoldás, ha akár a Fogadó ajánlata 
szerinti „Vendéglősök Központi Pincéje" 
(v. borlerakata), vagy akár a „Vendég
lősök és Bortermelők Borraktárai" ter
vén csak egy kicsiny érdeklődést tanú
sító jóakarattal is gondolkozunk. Nem 
holmi kis időveszteség v. pazarlás, ha
nem millió és milliókat kitevő nagy 
hasznot maga után vonó az e kérdéssel 
való foglalkozás és cselekvés. — Fog
lalkozzunk hát vele és cselekedjünk.

Borvár B-
A borv izsgá ló -b izo tság ta g ja i. A föld- 

mivelésügyi miniszter a mesterséges 
borok készítésének és azok forgalomba 
hozatalának tilalmazására alakított bor
vizsgáló szakértő-bizottságnak tagjaivá 
az 1906. évre a következőket nevezte 
ki. A budapesti borv.-bizottságba: 
Ágoston József kir. tanácsos, földbirto
kost, Forster Gézát, az Omge. igazga
tóját, Görgey Gyula földbirtokost, Kori- 
csánszky János vincellériskolái igazgatót 
es Lindmayer Ferenc székesfőv. biz. 
tagot. A kolozsvári borvizsg. bizottság
ba: Jósika  Gábor báró, földbirtokost, 
Szentkirályi Ákos dr. gazd. tanintézeti 
igazgatót, Tokaji Lászlót, az Ege. titká
rát, Veisz Józsefet, az Epe. igazgatóját 
és Wildburg Aladár báró, földbirtokost.

B o rk iá llítá s  és vásá r. A  „Délvidéki 
Földmivelök Gazdasági Egyesülete" 
(székhelye Temesvár) nagyteremiai fiók- 
egyesüietével karöltve f. é. február hó
11-én Nagyteremia (Torontál megye) 
községben vásárral egybekötött borkiál
lítást rendez. A  kiállítás iránt élénk ér
deklődés mutatkozik, amennyiben máris 
sok jelentkező van. Ezen kiállításra és 
vásárra nevezett egyesület elnöksége ez 
utón meghívja az érdeklődő t. közön
séget, de főleg a t. szálloda-, vendéglő- 
és kávéház-tulajdonos urakat, akiknek 
különösen érdekükben van az ezen 
községbe lerándulni, mert jó és zama
tos bor az 1300 holdat megha
ladó szőlőterületen bőven terem s 
az árak is eléggé mérsékeltek. A  va
súti állomás Nagykikinda s előzetes ér

tesítés esetén kocsik a legnagyobb kész
séggel várják a vendégeket.

EGYLETEIT SZÖVETKEZETEK.

Közgyűlés. A Somogyvármegyei Ven
déglősök és Kocsmárosok Egyesülete, r. 
évi közgyűlését f. hó január 29-én tar
totta Kaposvárt, a Ferenc József foga
dóban, a kövelkező tárgysorozattal: 1. 
Elnöki jelentés. 2. Az évi zárszámadá
sok előterjesztése. 3. A felmentvény 
megadása. 4. Tisztikar választás. 5. Az 
1906. évi költségelőirányzat. 6. Az egye
sület h. lapja megszüntetése iránti ja
vaslat és 7. mint tag a létesítendő bor- 
pincészeti szövetségbe való belépés. A 
közgyűlésről közelebbi lapunk emlé
kezik meg.

Országos nyugd ij-ln téze tünk  érdek
ügyében a következő sorokat vettük: 
Tek. szerkesztő ur! Alulirott tisztelet- 
teljesen bátorkodom kérni, hogy jelen 
soraimat — mint közérdekű dolgot — 
„Fogadó1* lapunkban közölni szívesked
jen. — tn , a Száll. Vend. K. és Pincé
rek Nyugdijegyesületébe, mint rendes 
tag, lettem több hónappal ezelőtt föl- 
véve, de mindezideig legkisebb intéz
kedés sem történt tagsági viszonyomra 
nézve, holott az ügykezelésnek egy 
ilyen nagyszabású intézménynél ugyan
csak pontosnak kellene lennie. Néze
tem szerint az ügykezelésre elég szép 
percentek lesznek a tagsági dijakból az 
igazgatóság rendelkezésére bocsájtva, 
minélfogva több figyelemben részesít
hetnének bennünket illetve a felvett 
újabb tagokat. Az olyan eseteknek, 
hogy igazolványok kiállítása és kézbe
sítésével késlekednek, alapszabályok, 
chequek és belépési nyilatkozatokkal 
spórolnak — nem szabadna előfordulni, 
így nem csodálom, hogy az- annyira 
dédelgetett és féltett nyugdij-egyesüle- 
tünk tagjai oly lassan szaporodnak. — 
Kissé több igyekezető és jobb lelki
ismeretű ügykezelést Uraim! — Ezt 
egyébként a közügy érdekében tar
tottam szükségesnek szóvá tenni s 
erre nemcsak saját tapasztalatom, de a 
mások által velem közölt panaszok is 
köteleztek. — Hazafias tisztelettel 
Pogáts Vilmos, Sepsiszentgyörgyi va
súti vendéglős.

A Pécsi P incé r-egy le t tagjai, mint 
egyik előző számunkban említettük, né
hai elnökük, Dollinger András emléke
zetét kegyeletes módon ülték meg január 
22-én, amidőn az egyesület volt elnö
kének megföstetett arcképét, az egyleti 
helyiségek szűk volta miatt a Vigadó 
nagytermében leplezték le. Az emlék- 
ünnepély után küldöttség ment ki a 
temetőbe, és az ezen napon elhunyt 
elnök sírjára díszes koszorút helye
zett. !

T is z tu jitá s . Az Aradi Száll. Vendégl. 
és Kávésok Ipartársulata e hó közepén
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tartotta évi közgyűlését, amelyen a le
mondott Huzó István elnök helyett 
Nagy Lajost, mig pénztárossá Porcán
L. és ellenőrré Novotny Lajost válasz
tották meg. Ipartársulati titkár továbbra 
is Szilvássy László dr. maradt.

A nagyvá rad i P incé r-E gy le t közgyű
lése. Szakítva a régi hagyománynyal, ez 
idén nappal tartotta meg évi beszámoló 
és tisztújító közgyűlését a Nagyváradi 
Pincér-Egylet. A közgyűlést nagy ér
deklődés és szervezkedés előzte meg, 
mert uj jelölteket állítottak fel az egy
leti tagok. A közgyűlés január 12-én 
d. u. folyt le az egylet saját házában 
Richter Antal elnöklése mellett. Jelen 
volt mintegy 100 egyleti tag.

Pásztor Éde titkár beszámolt a vá
lasztmány nevében az évi működésről, 
mely jótékonyan hatolt a szegényebb 
kartársak és gyermekeik segélyezésére. 
Előterjesztései alapján a közgyűlés ki
mondta, hogy az alapszabályokat, 
melyek már nem egészen időszerűek, 
az év folyamán módosítani fogják. E 
végből a választmányt utasítja albizott
ság kiküldésére. Elhatározták, hogy 
márciusban jótékonycélu estélyt rendez 
az egylet. A felmentvényt a választ
mánynak és Leitner Ferenc pénztárnok
nak megadta a közgyűlés, mely ezután 
a Nagyváradról elköltözött dr. Dési 
Gézát, egyleti ügyészt, disztaggá válasz
totta s érdemei elismeréséül díszok
levéllel tünteti ki. Az egylet uj ügyészévé 
egyhangú lelkesedéssel dr. Halász Lajos 
választatott meg.

Most következett a tisztujitás Weisz 
J. Dezső vezetéze mellett. Este 7 óráig 
folyt a szavazás feszült érdeklődés mel
lett. Tíz órakor hirdette ki a közgyűlés 
előtt a választási elnök az eredményt. 
Beadatott összesen 146 szavazat. Egy
leti elnök Weisz Hermann, a Csarnok 
kávéház tulajdonosa lett, alelnök Fejér 
Károly, titkár Pásztor Ede, péíjztárnok 
Leitner Ferenc, a „Kék macska** tulaj
donosa, könyvtárnok és házgondnok 
Lefkovits Lajos. Az uj választmány 
következőkből alakult meg:

Breyer K., Braun Ferenc, Berger 
József, Balázsy K., BaumeisterT., Geiger
S., Groszmann H., Hillinger Fülöp, Klein 
Márton, Kurták D. Dezső, Pollák Gy., 
Varga Lajos, Weiszberger József, Weisz- 
berger Jenő, Weisz Ignác, Friedmann 
Sándor, Kandel Zs., Weisz J. D. rendes, 
Rosenfeld Márton, Krausz K., Schvartz 
Béla, Hermán S., Kalmár Emil és Ligeti 
Lajos póttagok.

Az eredmény kihirdetése kitörő lelke
sedést keltett. Az uj elnök szép beszéd
ben köszönte meg a bizalmat. A ható
ság képviseletében Mendelényi Béla 
rendőrfogalmazó megköszönte a tagok 
higgadt magatartását, a melylye! impo
zánssá tették a közgyűlést.

A hivatalos megalakulás január 22-én, 
z uj választmány első ülésén történt

meg. Weisz Hermann elnök meghatva 
vette át az egyleti zászlót és fogadalmat 
tett arra, hogy dicsőséggel fog az egylet 
ideális céljaiért működni s umultájához 
kéri a választmány odaadó támogatását. 
Lelkes éljenzés fogadta az elnök be
köszöntőjét. Az alapszabályok módosí
tására albizottságot küldtek ki. Ezután 
határozatot hozott még a választmány, 
hogy közelebb hivatalos egyleti szak
lapot indíttat meg, melynek szerkesz
tését Pásztor Ede titkár vállalta el.

Az Orsz. Nyugdijegyesületbe Delfin 
Samu gyűjtése folytán a következők 
léptek be:

Nagy-Várad: Perl Alfréd Frigyes 
1000, Kneiszl József 600, Bakonyi Jó
zsef 600, Kiszel József 600, Vízvári 
Béla 1200, Schncide Lajos 1000, Ba
lázsy János 600, Klein Márton 1000, 
Rábai Béla 1600, Weisz J. Dezső 600. 
Tyirla János 1200, Sárosi József 1600, 
Schwarcz Benjámin Béla 40( 0, Érsely 
Géza 1000, Schaffhauser Mihály 1000, 
Palügyai Károly 1600 felemelés, Bors 
János 2000 5 évre visszamen.; Bpest: 
Tauber Bodog 800, Hengl Ignác 600. 
Klotz György 1000, Pintér Györgv 1000, 
Farkas Mihály 1000, Fiedler Re::ső 800, 
Markovszky Ferenc 1000, Schwarcz 
Mór 1200, Horváth Ferenc 800, Szek- 
rényi Rezső 2000, Klöcker Rezső 600, 
Németh János 600; Erdély: Shapson 
István 800; D eés: Ment Béla feleme
lés, Lövvy Nándor felemelés, Csóka 
Béla 10C0, Lülik Ferenc 2000, Criovits 
Károly 1200, Pap György 600, Rogoz Vin
ce 1200, N.-Szeben: Rehberger Károly 
2000, Schneider János 1000, Lapis István 
1000, Unger József 600; Arad : Schei- 
ber Lajos 2000, Látz Simon Ferenc 
4000; Brassó: Becker Rezső 1000, 
Schuller Salamon 600, Klein A. Ernő 
600; Medgyes: Thüry József 800; M.- 
Ovár: Marschall Mihály 2000; Győr: 
Rozmán Gyula 600, Stausz József 1600. 
Horváth Viktor 1000; Szombathely: 
Kemencey Károly felemelés, Kozma 
Sándor felemelés, Szmák Ferenc 600, 
Weisz Zsigmond 1000, Szabó József 
1200, Márkus Imre 1600, Sanics Ferenc 
1000 korona.

Vélemények
sörgyár-mozgalmunkról.

A „Fogadó1* által megind-tott ven
déglősök sörgyára mozgalmára felhívó 
múltkori közleményünk, nem maradt 
hatástalan. Az érdeklődés itt is, ott is 
fölkelt s helybeli, valamint vidéki szak
köreink, a fogadós- és vendéglős-ipar 
eme legfontosabb közgazdasági kérdé
sét, az ebben rejlő nagy horderejű cé
loknak megfelelően fogták föl s annak 
megoldását ugyancsak ekként és a mi 
törekvésünk szellemében véleményezik.

A mi sörgyárunk mozgalmáról vett

hírre elsőnek Kornstein Samu, egri ven
déglős-szaktársunk (egyúttal sörraktáros) 
üdvözölte lapunkat s az igazi benső
ből fakadó üdvözlő szavak kapcsán 
biztosítani kíván bennünket arról, hogy 
a vendéglősöknek ezt a mindennél 
előbbre való dolgát nemcsak ő és 
többi helybeli szaktársai, hanem a he
vesmegyei és környékéhez tartozók is 
készséges örömmel segítik megvalósu
lásra.

Hasonló értelmű, de a „Vendéglősök 
sörgyára** mozgalmában még nagyobb 
fontosságú a 2 év alatt egyik legszámot
tevőbb testületté nőt Somogvvármegyei 
Vendéglősök és Kocsmárosok Egyesületé
nek hivatalos szakközlönye, a kapos- 
váron megjelenő Somogymegyei Ven
déglősök Lapja közleménye, amelyben 
nevezett laptársunk a következő okos 
és figyelemreméltó fejegetéssel mondja, 
el véleményét:

Vendéglősök sörgyára.

Életrevaló eszmét vet föl a „Fogadó** 
e hó 15-én megjelent számában. 10,000 
darab 200 koronás részvény kibocsáj- 
tásával biztosítandó két millió korona 
alaptőkével felállítandó sörgyár tervéhez 
igyekszik a szakköröket megnyerni. Az 
eszme nem u j; vendéglőseinket régen 
foglalkoztatja ez a gondolat, melynek 
megvalósítása nemcsak a vendéglős
ipar szempontjából, de nemzetgazdasá
gilag is óriási előnyökkel járná. A két 
millió korona ré-zvénytőke azonban ki
csiny ahhoz, hogy a sörgyáraknak a 
vendéglősökre gyakorolt lidércnyomását 
megszüntesse. A magyar vendéglős kar 
a 200 koronás részvényekből nemcsak
10,000 darabot vásárolna és a 2 millió 
koronánál nagyobb tőkével létesítendő 
sörgyárat is örömmel fogja megvalósí
tani. mert mindnyájan tudjuk, hogy 
nemcsak a fővárosi, de a nagyobb vi
déki városi vendéglők mily nagy részé
nek nemcsak üzleti berendezése, de be
folyó jövedelmének legnagyobb része 
is a sörgyáraké

Bajos, mejdnem lehetetlen ezeket 
ezen érdekszövetkezet karmai közül ki
ragadni, de kötelességünk arról gon
doskodni, hogy mindnyájan ezek sor
sára ne jussunk. Minél többen veszik 
üzletükhöz a sörgyár pénzét üzleti be
fektetésül igénybe, annál inkább emel
kedik a sör ára.

A gyárosok szervezkedve várják a 
mentő akció megkezdését. Tudják, hogy 
küzdelmünk élet-halál-harc lészen. De 
mi ezt a csatát el nem veszíthetjük. A 
vendéglősök sörgyára fel lesz állítva, 
mert ennél biztosabb vára nincs meg
élhetésünk védelmének. Azon óriási 
összeg, amit a sör árának túlfizetése 
helyett a magunk számára fogunk meg
menteni, oly jelentékeny, hogy az esz
mével a legkomolyabban foglalkozni
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kell. A sörgyári részvények jövedelme
zősége minden kétségen felül áll.

Nincs a világon iparág, melynek 
annyiféle foglalkozású és szakmáju 
egyént kellene foglalkoztatni és tisztes
séges kenyérhez juttatni, mint a ven
déglősnek. Pincér, éthordó, szobapincér, 
szakács, konyhamészáros, tüzilegény, 
csapos-szolga, bérszolga, kapus és még 
egész sereg férfialkalmazott mellett a 
női személyzet nagy számát és sokféle 
osztályát kell keresethez juttatnunk 
azért, hogy az a mi fizetési napokon a 
főnök kezén maradt, arra a sörgyárnak 
legyen jogos tulajdoni igénye.

Aki ezt tartható állapotnak mondja, 
az nem barátunk, hanem ellenségünk. 
Ellenségeink pedig ma már nem oly 
erősek, hogy a felvetett és mindnyájunk 
lelkében régen megérlelődött eszme 
megvalósítását meghiúsíthatnák.

A Mi CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

Feher Sándor.
A somogyországi Karadról, régi nemes 

törzsből származó az Üllői-ut 53. sz. 
vendéglőnek derék gazdája, ki a jelen 
üzletében szépen érvényesített szakmá
ját, mint pincértanonc szintén itt a fő
városban és pedig a 70-es években 
kezdte, melyet midőn befejezett; mint

Fehér >indor, Budapest.

borfiu, majd mint éthordó és főpincéj 
működött itteni nagy üzletekben mind
addig, mig önállóságát — jelen üzle
tével — meg nem alapította. Ennek 
idestova 10 esztendeje, mely idő alatt 
nemcsak a saját érdeke, hanem testü
leti és más utón szaktársai közjava 
ügyében is serényen fáradozott. Fehér 
szaktársunknak ezenkivüli szép érdeme 
az az általános tisztelet és tekintély, 
melyben a saját társadalmán kivül álló 
nagy közönségnél is részesül.

C afu ta  Lajos.
Mint a régi gárdának, úgy az újnak 

is egyik ügyesebb és mozgékonyabb 
tagja Cafuta Lajos, kinek egyébként 
hasonló előkelő fokon álló szakavatott-

sága is, melynek első ismereteit a 80-as 
években a martonvásári Oroszlán foga
dóban szerezte, honnan fölszabadulásá
val Budán, a krisztinavárosi Horvát-féle 
étterembe lépett be hosszabb időre. 
Több elsőrendű szálloda és étteremben 
működött, aztán mint éthordó s később 
mint főpincér és ugyancsak ily minőség-

Cafntn Lnios, Budxpest.

ben lépett alkalmazásba az étkező 
kocsikra, ahol teendőit immár 11 -ik 
éve és oly igazi buzgalommal végzi, 
hogy az igazgatóság nyaranta rendesen 
6—7 heti üdülésre küldi az ő szép 
szülő-községébe, a somogymegyei Sze
mesre, ahol különben nemcsak egy szép 
háznak, de egy értékes és nagy szőlő
birtoknak is szerencsés tulajdonosa.

Helyre igazítás. Múlt lapunk'ezen ro
vatában közölt Strohoffer Viktor sárvári 
vendéglős szaktársunk tévedésből János
nak lett szedve. Amidőn ezen nyomdai 
hibát jelen sorainkkal igazítjuk ki, egy
úttal azt is megemlítjük, hogy jelen jó- 
hirnevü fogadóját nem vásárolta, ha
nem saját maga építtette.

Föpincórek az uj sörgyárban. A múlt 
lapunk elején megjelent „Vendéglősök 
sörgyára" cimü közleményünkre több 
föpincér azt a kérdést intézte hozzánk, 
hogy a létesítendő uj sörgyárban, mint 
részvényesek, helyet foglalhatnak-e a 
főpincérek? — Erre a kérdésre és pe
dig a mi ezen fontos közgazdasági kér
désünknek az általánosságra való szem
pontjából, a következő tájékoztatást 
nyújtjuk: — A „Vendéglősöksörgyára" 
létesítésében a főpincérek - -  miként a 
közvetlen érdekeltségű fogadós, ven
déglős, kávés és kocsmárosok — szin
tén részt vehetnek a tehetségükhöz 
mérten jegyzett részjegyekre esendő osz
talékban ugyancsak előbbiekhez hason
lóan részesednek. Azok a jogok és 
előnyök, amelyek a fogyasztással kap
csolatban származnak, természetesen 
csak a vendéglősöket illetik, ám ugyan
ezen előnyöket, az önállósítással a fő
pincérek is azonnal bírni fogják. Ezen 
kivül még az ily módon elhelyezett 
illetve részjegyekbe fektetett (s a sör
gyár létesítéséig pénzintézet által kezelt)

pénzük révén azt nyerhetik el, hogy a 
takarékpénztárak 4 százalékos kamatjai 
helyett 25—35 százalékos haszonban 
részesülhetnek és pedig az uj sörgyár
nak már első éveiben.

PÉNTEKI TALÁLKOZÓK
A „Budapesti Kocsmárosok Ipartár

sulata11 tagjai közelebbi ozsonna- össze
jöveteleiket a következő sorrendben 
tartják:

Február 1-én: Kerekes Pál vendég
lőjében, IX., Mester-utca 61.

Február 9-én : Mohos Ferenc vendég
lőjében, VII., Csömöri-ut 87.

Február 16-án: Kriszt Károly vendég
lőjében, V., Visegrádi-utca 24.

Február 23-án: Szauer István vendég
lőjében, Vili., Szigetvári-utca 1.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

F igye lm ezte té s ! Mindazon t. előfizető
inket, kiknek a múlt számmal postautal
vány mellékeltetitt, kérjük, hogy ezen 
utalványok fölhasználásával, előfizetésü
ket szíveskedjenek beküldeni.

1906-ki A lm anach-unk (Vendéglői sza
kácskönyv, a Fogadó „Albuma". . .) A 
napokban szétküldendő Almanach-ra 
vonatkozólag azon t. előfizetőinket és ol
vasóinkat, kik 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: 3 korona.

B a rth a  M iklós em lékére. A Fogadó
nak ezt a hatodik gyűjtését Lefler Ká
roly főpincér, a miskolci hazafias Lefler 
Béla vendéglős derék fivérének hazafias 
buzgalma tette ily tekintélyes összeggé. 
Az eredményes gyűjtőnek, aki tehetségét 
a fogadós szakma terén is hasonlóan 
és gyakran juttatja érvényre, szives el
ismerésünket és köszönetiinket fejezzük 
ki. — Bartha Miklós emlékére a Fogadó 
utján befolyt összeget és az adakozók 
neveit következő soraink tüntetik k i:

Lefler Károly gyűjtő és Lefler Béla 
(vendéglős) 2—2 kor., Lefler B.-né, N. N. 
(SzendrőJ, Mihertia János, Hencly Jenő, 
Sebők Béla, Szabó Ferenc, Munka János, 
Rudics Viktorné, Szabó Bertalan 1— 1 
koronát. Biró Sándor, Legény Pál.Jan- 
csa József, N. N. 50—50 fillér. Varga 
László, Farkas Lajos, Juhász László, 
Jánosi Géza, Szunkovits Manó, Glantz 
Lipót, Pollatsik Ilonka, Krizsán Böske 
40 -  40 fillért. N. N. és Gradwohl An
tal 3 0 - 3 0  fillért. Bak József, Deml 
Viktor, Hontalan atyafi, L. K., Nozáry
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Béla, Molnár Lajos, Egy árva vasutas, 
Egy öreg honvéd őrmester, Székely 
vasutas 20—20 fillért. Összesen 20 kor. 
40 fillér. — A múlt lapunkban kimu
tatott (és ifj. Abrahám Vince adakozta) 
1 kor., valamint jelen gyűjtésünk ösz- 
szegét átszolgáltattiik a főgyiijtést intéző 
„ Magyarország“ szerkesztőségének.

Hymen h irek . Besztercebányán Kováts 
Lajos, a Hungária kávéház főpincére, 
február hó 12-én tartja egybekelését 
Kovács Bertuska kisasszonnyal, özv. Ko
vács Béláné, volt körmöcbányai ven- 
déglősné bájos leányával. — Kein Gyula, 
a győri Royal kávéház volt fizetőpincére, 
Csabrendekről eljegyezte Varga Rózát, 
Varga István gazdálkodó szép leányát.

A tem e svá ri p incé r-tanonc -isko la  ve
zetője, Gokler Antal iskola-igazgató, a 
napokban tett jelentést a tanonciskola 
múlt évi eredményéről; egyúttal szabály
zati tervet mutatott be az iskola szer
vezése és fentartásáról. Az iskolát — 
a jelentés szerint — 22 tanonc láto
gatta, kik a magyar, német és francia, 
mig a jövő évben illemtan és gyakor
lati fölszolgálásban is nyernek oktatást. 
A felügyelő-bizottságba, Gokler igaz
gató előterjeszjésére, a városi közgyűlés 
is négy tagot fog választani.

Újévi lapunk „Boldog újévet11 cirnü 
rovatából több olyanok maradtak ki, 
kik az üdvözlők sorába való felvétel 
iránt már előzőleg intézkedtek. A bol
dog újévet kívánók közül a következő 
budapestiek maradtak k i: Kónya Sán
dor, a nagymező-utcai „Rózsabokor" 
vendéglőse, — Ender Imre főpincér, — 
Molnáráé, Harisbazári kávésné, — 
Kubanek W., a budai Vigadó vendég
lőse, —  Hufnagel Henrik, Vas-utcai 
vendéglős (Horváth-féle vendéglő) és 
Vigh József, a Vampetics-vendéglő fő
pincére. Ugyanekkor tévesen közölte- 
tett: Kittner M. főpincér, a Wagner- 
étterem helyett Jahn-ét., — Élő és Lipót 
főpincérek, Drexler-étterem helyett Ka
szinó-ét., — Támhezl helyett Theimhezl 
és Vogler J. helyett Voiger J. Mely 
hibákat jelen soraink igazítják helyre.

A tanács esze. A világnak az az 
egyik bolond esete, hogy valaki olyan 
helyre teszi az eszét, hogy többet nem 
találja, rendesen a városok tanácsaival 
szokott megesni. És hogy nem ritkán 
szokott megesni, mutatja az a körül
mény, hogy majd minden nap és hol 
itt, hol amott kacagnak (és boszan- 
kodnak) a tanács esze eltévelyedé
sén . .  . Most különben a mi kedves 
városunk, Szombathely van a soron. 
Ennek a tanácsa volt oly gondatlan, 
hogy nemcsak eszét, hanem a logikáját 
is elvesztette. S most — miután se ész, 
se logika — a tanács csak találomra 
intézi a teendőit. Így intézte el a vá
rosnak azt a nem épen kis jelentőségű 
dolgát is, hogy egy városi képviselő 
kérelmét, melyben az a városban egy

10-ik kávéház engedélyét kérte, pártoló
i g  terjeszté a közgyűlés elé. Ez a 
pártolólagosság persze azt jelenti, hogy 
Szombathelynek eme 10-ik és 4-ed — 
5-öd rangú kávéháza engedélyezve is 
van, dacára, hogy abból a kávéházat 
bérbe adó városi képviselőn kívül sen
kinek sincsen haszna. Mindez azonban 
még mit se bizonyítana, ha a bölcs 
magisztrátus a múlt év tavaszán is igy 
gondolkodik, amidőn Haintzmann János 
ottani kiváló vendéglős, egy a város 
előkelő színezetét dokumentáló fényes 
és nagyszabású kávéház (K. Restuarant) 
berendezésére kért engedélyt. Mely 
esettel egyébként akkor bőven fogla
koztunk s gondolkozván, nem tud
tunk rájönni, hogy a tanács ezen 
előnyös üzleti kérvényezési mi okból 
utasította el?  Az ok pedig nem volt 
más, mint az hogy — elveszett a 
tanács esze . . . Szegény tanács és 
hazánk minta-vármegyéjének még sze
gényebb székvárosa!

Uj gazdák a M arg itszigeten . A Duna 
kellős közepén fekvő kies Margitsziget
nek a fogadókhoz tartozó részeit József 
főherceg bérbe adta, 20 évre és 90,000 
kor. bérösszegért két orvosnak, akik 
mint értesülünk, a fölső vendéglőt sza
natóriumnak fogják átalakítani. Az uj 
fogadós-gazdák a fölső vendéglő bér
lője : Kaps Józsefnek 70 ezer korona 
kárpótlást fizettek a visszalépésért.

Liba ügy. A fővárosi Központi Vá
sárcsarnok igazgatója a napokban ren
deletet adott ki, mely az iránt kíván 
intézkedni, hogy a tultömött libáknál a 
sulytöbletet az árusok vonják le s a 
vevőnek úgy adják el. A rendelet azzal 
okolja meg ez intézkedést, hogy a le
vágásra vitt libák sokszor annyira túl 
vannak tömve, hogy szájukon hull ki 
a szemes kukorica. Miután ez az egész
ségi szempontból is nagyon káros liba
ügy vendéglőseinket is közelről érinti, 
arra ezennel félhivjuk figyelmüket.

Üdvözlet. Hazai ismerőseim, jóbará
taim és szaktársaimnak szives jókivá- 
nataimat az év fordulása alkalmával ez 
utón fejezem ki. Algír, 1905. január hó 
\SJalentiny Samu főpincér, a genfi szö
vetkezet Algíri osztálya elnöke.

Adós fizess . . .  Mi ezt a mondást 
csak igy, az illendőség határain jóval 
belül, mig a higgadt vérü angol egész 
másként és úgy alkalmazza, hogy — 
fuss. vagy fizess! Amiben ugyan s ki
vált némely esetben semmi különös 
sincsen. Mivelhogy az alkalmazott mon
dás végső kifejezésére igen sokan rá
szolgálnak és legkivált a mi fogadói éle
tünkben, ahol sok gazdának, de még 
több főpincérnek a szívességét úgy 
hálálják meg egyesek, hogy a szorult
ságukban, vagy a más körülmények által 
jutott kellemetlen helyzetben való ki
segítést úgy elfelejtik, mintha ilyesmi 
sose történt volna velük. — Két Szent

pétervári tiszt, akik egy ottani „Bar“ 
vendéglőben hamarosan 275 rubel adós
ságot eszközöltek s ennek kifizetésére 
nézve nagyon megkérték a vendéglőst 
s a rendbehozatalt is nagyon megígér
ték — szint' ily módon jártak el: egy
szerűen elfeledték az adósságot, a dá
tumot, de még a Bar vendéglő címét 
is. Mikor pedig . :att, jó sokára az 
üzletw zető szeme!'. •. •: ment föl a tiszti 
kaszinóba, a ,  őszt egy mellék
szobába hívta cs >:! úgy elbántak vele, 
mint a pinttyel. Ám, a dolognak ezzel 
nem lett vége, mert az üzletvezető, mint 
francia állampolgár, az ottani francia 
követségre ment panaszával, honnan 
aztán az ezredparancsnoksághoz ment 
jelentés. A két adós tiszt ügye pedig 
most úgy áll, hogy az üzletvezető által 
követelt 10,000 rubel kártérítést (ameny- 
nyiben állásába a t. boykott miatt v. 
főnöke nem veheti vissza) vagy lefize
tik, vagy búcsúznak a tisztibojttól. Szó
val, ezen a két muszkán nagyon bevált 
az angol mondás, hogy — adós fuss, 
vagy fizess!

Adom ányok a segé lya lapra. A „Bpesti 
Kocsmárosok lpartársulata“ kebelében 
létesített segélyező-alap előkészítői f. hó 
10-én tartották első értekezletüket a 
kezdeményező: Jankó  Ferenc vendég
lőjében, hol az ideiglenes bizotság a 
következőkből alakult meg: Jankó Ferenc 
elnök, Mohos Ferenc pénztáros és Bar- 
tusek Ernő, Breuer József, Weisz Ferenc, 
Kossá János és Gattó Károly biz. tagok. 
A bizotság üléseit ezentúl az Ipartár
sulati irodában tartja. Az alaphoz eddig 
a következők járultak: Jankó Ferenc 
50 kor., Breuer József 25 kor., Mohos 
Ferenc 25 kor., a „Fogadó11 szerkesz
tősége 10 kor., Kossá János 10 kor. és 
Springer József 10 koronával.

A mi báláink. A Bpesti Száll. Vend. 
és Kocsmárosok Ipartársulata ez idei 
bálját a Bpesti P.-egylettel közösen a 
Royal szállóban március 7-én tartja 
meg. A rendezőség elnöke az Ipartárs. 
részéről: Petánovits József, pénztáros: 
Wilburger Károly és bálanya: Müller 
Antalné. A P.-egylet részéről: Varga 
István elnök és Gelbmann András pénz
táros.

Marosvásárhelyt a pincéri kar az idén 
egy nagyszabású bál tartását határozta 
el. A rendkívüli fényesnek Ígérkező mu
latságot a Matajetz Gyula elnöklete alatt 
álló bálrendező-bizottság f. hó20-ikára 
tervezi. A bál védnöke Dczsy Zoltán 
volt főispán lesz.

Felülfizeíések. A Somogyvármegyei 
Vendéglősök és Kocsmárosok Egyesü
lete áttal a keposvári pincértanonc
iskola javára rendezett bálon felülfize- 
tésekböl összesen 284 korona folyt be.

Sopronban a pincér-kar január 8-án 
a Kaszinó kistermében Hofer Viktorné 
őnagysága védnökségével bált rende
zett, amelynek ktünő sikerültségét a kö
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vetkezők készítették elő: Bernét V., 
Hengl János, Wurm G. és Bérdy Károly 
elnökök, Maszlovits A. pénztáros és 
Wutschek Imre főrendező. A rendező
ségben : Bognár Gvula, Zábrák Gyula 
Poliák Ferenc, Varga Pál, Freu,.d Ká
roly, Kropf üu-z.áv stb. foglauuk helyett.

S zé tszó rt v irág ok. Kecskéssy Győző 
Jobbágyi (Nógráüm.) ref. lelkész és szor
galmas poéta társunk a jobb versirók- 
nak ítt-ott megjelent verseit összegyüjté 
és egy fenti cimü díszes kötésű könyv
ben a múlt hó elején kiadta. A „Szét
szórt virágokéban J/a/sddJános, lapunk 
munkatársának is több szép és a 
„Fogadó“-ban már napvilágot látott 
verse jelent meg.

Drágaság és kofa rendszer. Az élelmi 
szerek, különösen a hús és zsir drága
sága nálunk is rém nagy, de Rómában 
még nagyobb s ez, amint a konzulási 
jelentés mondja, egyenesen a kofarend
szernek köszönhető. Általános a véle
mény — mondja a jelentés — hogy a 
kofaság oly borzasztó mérveket öltött, 
hogy az élelmiszer, mig átjut a renge
teg sok közvetítő kézen, a fogyasztónak 
szinte vagyonába kerül a beszerzés. 
Ennek véget most azzal kivannak vetni, 
hogy milánói példára, a délamerikai 
friss hús behozatalt rendelték el.

Meghívó. A Pécsi Pincéregyletnek lap
zártakor a következő meghívóját vettük: 
A „Pécsi Pincér-Egylet" 1906. évi feb- 
6-án éjjel 12 órakor a nagy „Vigadó" 
dísztermében tartja közgyűlését a kö
vetkező napirenddel: 1. A pénztárnok 
jelentése. 2. Tisztujitás. 3. Beérkezett 
levelek elintézése. 4. Indítványok.

S örte rm elés Japánban. Ezelőtt 6—7 
évvel Japánban csakts külföldi sört 
fogyasztottak és pedig jobbára Angol
országból szállított sört. Ma már azon
ban Japán annyira haladt ezen a téren 
is, hogy évente 8-száz ezer hektolitert, 
tehát jó háromnegyed részét termeli a 
magyar sörnek.

A Bpesti Orsz. P.-egyestilet mint egy 
korábbi lapunkban jeleztük leteszi je
lenlegi címét s helyette a Budapesti 
Kávéssegédek Egyesülete nevet veszi 
fel ismét legközelebb.

Sajtóhiba az összejövetelnél. A Bpesti Kocsin. 
Ipartársulata tagjai múlt pénteki összejövetelét 
jelző értesítésbe valahogyan sajtóhiba csúszott*, 
minélfogva Schmauder vendéglője helyett Po- 
doletz F. vendéglőjét, keresték fül a társulati 
tagok. De a sajtóhiba korrigálásával azonnal 
kerekedtek, s mentek a valódi helyre, azaz 
csak mentek volna, ha boltos Ferenc tagtárs 
olyan jól nem érzi magát és inkább a kővet
kező pénteken nem óhajt amott összejönni. Ám, 
Braun Béla vendéglős nem osztá e nézetet, s 
ezt azzal nyilvánitá, hogy Mohos tagtársát, 
szépen a hátára vette, s ‘a 96 ki. körüli terhet 
oly könnyen vitte át a Viola-utcában lévő 
Schmauder vendéglőbe, hogy csak no . . .  Szük
ségesnek tartjuk megjegyezni, hogy mindez a 
Ferencvárosban és lámpagyujtás után történt.

E gyle ti vagyon. Hazánk szaktestü- 
leteinek egyik legrégibb testületé, az

1839-ben a la k u lt  P in c é r-e g y le tn e k  
1 905 -rö I m e g je le n t m é rle g -k im u ta tá s a  
az e g y le t v a g y o n i á lla p o tá t a k ö v e t
kező kben  tü n te t i k i .  —  Bevétel: Kézi 
p é n z tá r m a ra d vá n y  1904. é v rő l 21.01, 
rendes ta g o k  já ru lé k a i 754.80, p á rto ló  
ta g  u ra k  já ru lé k a i 118.— , k iv é t  a ta 
k a ré k p é n z tá rb ó l 830.— , 52 darab  ta g 
sági k ö n y v é r t  35.40, tö b b le t k ia d á so k  
a rá n y la g 59.82. Ö sszesen: k o r. 1819 03. 
A  pécsi ta k a ré k p é n z tá rb a n  76638. sz. 
kö n y v b e n  1905. é v  végé ve l 16.590.40, 
1905. é v i k a m a t 590 .80 ,1905 . é v i be té t 
k a m a tta l 230.43. Összesen 17.411.63. —  
Kiadás: T a g o k  segélyezésére 136.— , 
g y ó g y s z e rtá r i szám la  8980, fő o rvos  
u rn á k  tis z te le td ija  100.— , ta k a ré k p é n z 
tá r i  be té t 230 .— , a lo rv o s  u r  tis z te le t
d ija  10.— , te lep hon  b é r le t 100.— , 
C z irn s te in  G y u la  te m e té s i kö lts é g  70.— , 
C z irn s te in  G y u la  1 ko s z o rú  18.04, 
G á h le r Is tv á n  tem e tés i kö ltsége  7 0 — , 
G á h le r Is tvá n  1 ko sz o rú  10.— , G áh le r 
Is tv á n  100 d rb  gyá s z je le n té s  8.— , 500 
d rb  u j tagság i k ö n y v  140.— , 6 d rb  
v ia s z k  g y e rty a  14.54, 100 d rb  d is z o k - 
m á n y  200.— , d is z o k m á n y ra  neve k 
m eg ira tása  30.60, je g y z ő  u r  t is z te le t
d ija  40.— , a la p itó n a k  sirgo ndozása  4 .— , 
J á rá n y i Jó zs e f fize tése  és 6" ,,-al 422.45, 
zá s z ló v iv ő  N ic k  u r f iá n a k  tem etésén
1.— , 2 p ö rz s ö ly  az irodá ban  6.80, F o 
gadó c im ü  lap  e lő fize tése  17.20, k ö n y v 
tá r  berendezése 4.— , sza vazó lapok  
nyom atása  7.— , k ö z g y ű lé s i pó tszám la  
és m e g h ívó k  20.40, kó rh á z i á lta lá n y  
24 .— , kó rh á z i á p o ló k  8 .— , tü ze lő  anya g 
az irodá ban  30.— , Pécsi K ö z lö n y  h ir 
detése közg yű lé s re  3.20, Összesen 
k o ro n a  1819.03.

P aprika  bei Szegedin oder — in 
Mokrin . . . Amikor Szeged város ha
tósága miniszterileg jóváhagyott tör
vényt hoz a Szeged és környékén sze
gedi papiikara hamisított spanyol papri
kákra, valami Kovács Sándor nevű 
Mokrini, illetve szegedi kereskedő ily 
fölírással: Gutes Vápriká in Mokrin bei 
Szegedin, kerek kis vignettákat ragasztat: 
utcasarkok, szállodák foyerjei, ajtók, 
klozettek, tánaskocsik stb. ki- és ki nem 
gondolható helyekre . . . Szakközön
ségünk szives figyelmébe ajánljuk, hogy 
sem e póprikú bei-os vignettákat, sem 
az ily módon kereskedő Kovács Sándort 
— von Szegedin oder in Mokrin — ne 
vegye figyelembe.

É le tu n t kávés. Neumayer Mihály, a 
József-köruti Újházi kávéház tulajdonosa 
e hó 25-én lakásán főbe lőtte magát. 
Öngyilkossága okául gyógyíthatatlan 
idegbaja szolgált.

N yila tkoza t. Böcögő József, Miskolci 
vendéglős szaktársunktól a következő 
nyilvánosságra szánt sorokat vettük:

Tek- szerkesztőség! A pályaváltozásom 
okozta nagy teendőim miatt még csak most 
lehetek abban a helyzetben, hogy a t. szer
kesztőség ajánlta ama cégek tulajdonosainak,

akiktől üzleti berendezésemet vásároltam — 
a szakköreinkben legjobban elterjedt „Fogadó" 
lapunk utján megelégedésemet és köszönete- 
met fejezzem ki. Ugyanezt nyilván'tani külö
nösen tartozom a Hermán J .  L.-féle ezüstáru 
gyár, a Zsolnay-féle gyár budapesti fiókja 
derék vezetői, nemkülönben Jung  Péter,saji- 
nagykereskedönek, aki ? ép miként előbbi 
cégek, ngyancsak a legkitűnőbb berendezési, 
illetőleg fogyasztási cikkekkel láttak el.

A legnagyobb köszönettel mindazállal a m. 
t. szerkesztőségnek tartozom, mint ahonnan 
az előnyös beszerzési fenti és itt nem emlí
tett többi beszerzési forrásokhoz az útbaigazí
tást és a bevásárlásoknál való segédkezést 
nyertem. — Hazafias tisztelettel kész hivük 
Böcögő József Miskolcon, a Pilzeni étterem 
vendéglőse.

Reklám . . .  Vannak egyesek, akik ész
beli ügye fogy otságuk folytán olyan 
föltevésekre ragadtatják magukat, ami 
a csak kevésbé intelligens ember sze
mébe is nevetségesnek tünteti fel 
őket. így járt ezzel a mi szakmánk 
nyakán lógoskodó Kovács-Schwartz B. 
evőeszköz-cenzál is, aki azt az esetet, 
hogy a „Fogadó" óva intette tőle a 
szakközönséget — a cenzálságára való 
legkitűnőbb reklám-nak minősítette és 
hiresztelte. Hát csak teljék benne kedve 
a cenzálnak; majd szolgálunk mi 
ilyen kitűnő ingyen-reklámmal és pedig 
olyformán, hogy a mi közönségün
ket minden lapunkban figyelmeztet
jük a cenzál-bótjátó! való tartózkodásra. 
Ilyen alakokat lehetetlenné úgyis csak 
ekként lehet tenni. — Egyúttal közöljük 
a Kaposvárt megjelenő S. „Vendéglősök 
Lapja" utóbbi számának erre vonatkozó 
közleményét és pedig úgy, ahogy ott 
megjelent:

A „Fogadó" egyik decemberi számában 
kétségtelenül szakmánkhoz tartozó egyének 
érdekében s igy a szaksajtó szempontjából 
feltétlenül tiszteletreméltó célzattal szellőztette 
egy önmagát nem is kereskedőnek, hanem 
„minta-kiállitónak“ nevező ügynök üzelmeit. 
A magát ekszisztenciájában megtámadottnak 
vélt ügynök — mint az ildomossá? határain 
kívül mozgó és a ,.M. V. és K. I.“ cimü szak- 
japban közzétett nyilt-téri közleményében maga 
is kijelenti — „reklám hajhászásból“ neki megy 
a „Fogadódnak. Ez a kvalifikálatlan támadás 
ugyanabban a „Magyar Vendéglős- és Kávcs- 
lpar“-ban látott napvilágot, mely 5 sorral fel
jebb igy ir: „személyes élű támadásoknak 
lapunkban elvi szempontból nem adunk helyet.1 
Ez a mily szépen hangzik, ép oly elítélendő 
akkor, midőn valaki annak alkalmazását szer
kesztőtársával szemben elmulasztja! . . .

G yászrovat. Hirtelen halál. Gyenes 
János volt főpincér f. hó 18-án dél
után Szegeden, amidőn rendes délutáni 
feketéjét itta, hirtelen a szivéhez kapott 
s mire a nyomban hivott orvos odaéri, 
már meghalt. Temetése az ottani kar
társak nagy részvéte mellett történi.

Elhunyt fogadósné. Szegeden a Hct- 
választó-fogadönak a 80-as években 
volt tulajdonosa: Okkeini Gyula neje, 
aki férjét még 1885-ben elvestztette, a 
múlt hét elején 82 éves korában elhunyt. 
Az elhunyt végtisztességéröl a Juráno- 
vics-család gondoskodott s a temetésen 
az elhunyt ismerősei nagy számban, 
úgyszintén a Vend. Ipartársulata és a 
Pincér-egylet is megjelent.
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Konyhamiivé82et.
Cinhober F.-töl.

Beafsteak Feszi módra.
A beafsteakot megtöltjük libamáj- 

pirével, angolosra sütjük s egy vékonyra 
kinyújtott — finomra vágott részelt 
gomba és petrezselyem zöldjével be
hintett — vajas tésztába csavarjuk. A 
tészta tetejét tojással bekenjük és lassan 
megsütjük. Tálalásnál madeire mártással 
öntjük körül.

Borjú bordaköz Macskássy módra.
A borjucoteletet megtöltjük csibe vag- 

dalékkal, azt lesütjük és egy palacsinta
tészta vastagságú s 1 .. deci sör, liszt, 
só, 2 tojás sárgája, 2 evőkanál finom 
táblaolaj és 2 tojás fehéréből vert hab
ból álló jól összevegyitett massába 
mártva hirtelen kisütjük.

Szusz rétes.
Lucullusiül.

Rendesen gyúrt tésztát vékonyan ki
nyújtunk, sürtien tejföllel bekenjük, 
cukorport és mazsolaszőlőt szórunk rá, 
rétes alakba össze göngyöljük, egy tep
sibe helyezve, egy kevéssé megsózott 
tejet reá öntve a sütőbe pirosra sütjük 
s porcukorral behintve föladjuk.

Káposztás palacsinta*
A rendes palacsinta közé vagdalt pi

rított s megsózott és borsozott ká
posztát téve, (mint a minőt a káp. koc
kára szoktunk tenni) aztán palacsinta 
sütőbe sütjük és melegen föl adjuk.

* (Ezt egy nyug. ezredestől s volt nagy 
gourmandtól tanultam és valóban jónak találtam

Sonka tojással (Kállai módra.).
Három szelet sonkát vajjal megkent 

serpenyőbe teszünk, 2 tojást ütünk rá 
s ha félig kész, reszelt sajtot hintünk rá.

Svájci burgonya.
Karikára szeletelt burgonyát egy vajjal 

kikent lábosba teszünk, reá sót, tejfölt, 
vágott sonkát és ismét burgonyát, tej
fölt s igy tovább, aztán a sütőbe meg
sütjük, az általánosan ismert francia 
krumpli módjára.

Borjuszelet Földényi módra.
Borjuszeletet kisütünk zsírba, ezalatt 

készítünk 2 tojásból egy omelettet a 1’ 
natúr, melynek közepébe belehelyezzük 
a szeletet és egy kész karajt teszünk 
reá, illetve a szeletre, amely már az 
omelette közepén van és az egészet 
összehajtva beadjuk.

A marosvásárhelyi eset.
Multiapunk „Különféle közleményed 

rovatában „Részeg uiazóu címen egy 
m.-vásárhelyi pincéren esett sérelmet 
közöltünk, melyre nézve egyszerre két

FOGADO

helyről is kaptunk afféle kiigazító nyi
latkozatot. Az egyik Szatmárról S. J .-  
től s a másik a helyszínről, M.-vásár- 
helyről T. G.-tól érkezett. A két közle
ményt, minden megjegyzés nélkül a 
következőleg adjuk.

K. Flór ur! A legutóbb megjelent,,Fogadód
ban közzétett „Részeg utazóu című közle
ményre el kell ismernem, hogy a „Fogadó" 
azért a mi lapunk, hogy érdekeinket és sérel
meinket minden tekintetben védelmezze és az 
ez ellen vétőket érdemük szerint ostorozza. 
De azon körülmény, hogy Hanser Antal urat 
már tiz év óta ismerem, mint barátságos és 
gavallér úriembert, kit mindenütt szeretnek és 
tisztelnek szakköreinkben, késztet arra, hogy 
fenti közleményhez, az igazságosság és méltá
nyosság tekintetéből pár szavam legyen.

A történt esetet szavahetö szemtanuk úgy 
adják elő, hogy U. Ö. éthordót magaviseleté 
miatt Hanser iir rendreutasitotta, mire U. ö . 
goromba szavakkal Hanser úrhoz oly közel 
ment, hogy Hanser ur öt megrugta. Ennek a 
vendéglős közbejötté vetett véget. U. Ö. fel
bérelt ezután négy embert, a kikkel az utcán 
Hanser urra lestek. Hanser Antal ur Kanitz 
Zsigmond kollegájával és Szegő kereskedővel 
távozott a helyiségből, az utcára érve, U. Ö. 
egy sarokból elnugrott, Hanser Antal urat 
ököllel megütötte és nyulsebességgel tova- 
szaladt; Kanitz ur üldözőbe vette U. Ö.-t, 
mire a felbéielt négy ember leshelyét elhagyva, 
Hanser urat megtámadta Hanser ur edzett 
izmainak és józan hidegvérüségének váljon 
dicséretére, hogy úgy birta magát védelmezni, 
hogy más semnii baja nem történt, minthogy 
a kisujján viselt 600 koronát érő gyűrűi el
vesztek, miért is másnap reggel 8 órakor a 
saját lábán, minden külső sérülési nyom nél
kül jelent meg a rendőrkapitányságnál és je
lentést tett az esetről, egyúttal 300 korona 
jutalmat tűzve ki annak, aki gyűrűjét vissza
szolgáltatja.

Nekem sokat volt már vendégem Hanser ur 
és mulatott is ez alkalmakkor, de én részeg
nek öt soha nem láttam és ha jó kedvében 
volt is, annál barátságosabban s mindig úrhoz 
illően viselte magát.

Szaktekintetböl véve fel ezen esetet, az a 
megjegyzésem, hogy nekünk pincéreknek ép 
ugv kötelességünk és mesterségünk a józan 
és részeg emberekkel való bánásmódnak a 
tudása, mint a szitásnak a szitakütés. Továbbá 
nem tartom pincérnek az olyan embert, aki 
valakit éjnek idején az utcán megtámad és 
erre még segítséget is bérel. Az ilyen csele
kedetet művelt szakmához tartozó minden 
becsületes munkásnak rosszalnia kell és saj
nálnunk, hogy szakkörünkben ilyesmi meg
történhet. Szatmár, 1906. jan. 20.

Siposs Jenő.

A másik közlemény előbbitől elté
rően s némi helyreigazítást eszközölve, 
a következően hangzik:

A „Részeg utazó" című közleményt illetőleg 
némi, ott tévesen előforduló s a valóságnak 
megfelelő állítást óhajtok tenni. Az a dolog 
ugyanis, hogy’ U. Ö. egy másik társával bán
talmazta volna Hanser urat. akként áll, hogy; 
U Ö.-nek ezen ügyét nem foglalkozásbeli 
társa, hanem két helybeli személyes jó barátja, 
ismert iparosok tették magukévá, akik a László 
fogadóba ép ez eset lejátszásakor óhajtottak 
betérni s ugyanekkor, az eset megtudásával, 
maguk ajánlkoztak a sérelem megtorlására. 
Kapcsolatban megemlítem, hogy H. utazó 
másnap ez eset bejelentésével a kapitányságon 
több száz koronát érő ékszerei eltűnését han
goztatta, amit azonban az eset helybeli bősei 
ismertségére való tekintettel egész figyelmen 
kívül hagytak. Ezenkívül még csak azt kívá
nom megjegyezni, hogy a L. vendéglőben

7. oldal.

lefolyt esetnél az itteni tanári karnak egy elő
kelő tágját ölháborodott s hangosan jegyezte 
meg. hogy pincérekké hasonló módon és han
gon nem szoktak és nem illő bánni. T. G.

ÜZLETI HÍREINK.

„ A k ik "  lapjukat bármi okból rendes 
időben nem kapják — kérjük egy leve
lezőlapon azonnal bennünket értesíteni, 
hogy azt pótolhassuk.

Új kaveház a föva rosbau. Mint érte
sülünk, az Erzsébet-körut és Dob-utca 
sarkán lévő Frisch-féte vendéglőt Laukó 
Pál szaktársunk, utóbb az Aréna-utón 
levő Kutsera-kávéház volt tulajdonosa, 
kibérelte s ezt megnagyobbítva, egy a 
mai modern-izlést kielégítő elegáns nagy 
kávéháznak fogja berendezni. Az uj 
kávéház megnyitása március elejére 
van tervezve.

Kom arom ban a Radós-féle nagy kávé
házat nem Fried J. mint tévesen múlt 
lapunk említette, hanem Lorber Gyula 
a marosvásárhelyi Transy'.vania fogadó 
volt derék gazdája vette át. Az uj tulaj
donos az előkelő nivóju üzletet „Komá
romi kávéházinak nevezte el.

A M uhr vendéglő u j gazdája. Kaszás 
Lajos szaklársunk a Muhr nagyvendéglőt, 
melynek hosszú éveken át volt főpin
cére, megvette, s azt saját tulajdonába 
és kezelésébe május 1-én veszi át. Ez 
esetről egyébként Zalának érdekes lapja, 
a „Magyar Paizsa is szépen megemlé
kezett és a Szegek-szege (Zalaegerszeg) 
derék szakavatottságu fia ezen vállal
kozásához, szinte a mienkéhez hasonló 
jókat és sok sikereket kívánt.

Lőcsén a Kaszinó nyilvános éttermi 
és sörödéi helyiségeit Schwinger Sándor 
ismert Lőcsei vendéglős január elsejé
vel átvette.

Reklám kávéház. Budapesten az And- 
rássy-uti Millenium kávéházat haluzsay 
Emil megvette s azt a modern Ízlésnek 
megfelelően átalakította és uj kényelmes 
berendezéssel látta el. Az uj tulajdonos 
ugyanekkor a Millenium nevet „Rek
lám" címmel cserélte föl s ezzel is nyi
totta meg ünnepiesen e hó 20-án.

S algótarjánban egy egész ujan épült 
házban, Burabits Lajos vendéglős szak
társunk a pár hét óta szünetelő és ide 
nelyezett vendéglőjét, csinosan beren
dezve e hó 21-én megnyitotta.

Uj vendéglős. Ruvald Gyula előnyösen 
ismert főpincér és jó ösmerősünk Budán, 
a Fő-utcán lévő jó hírnevű Müller-féle 
vendéglőt e hó 1-én átvette. Uj ven
déglős szaktársunkat ez alkalomból szí
vesen gratuláljuk.

B ren ner János, huzamosban a tatai 
Eszterházy fogadónak volt főpincére, az 
esztergommegyei Piszkén a nagyvendég
lőt ez év elejétől bérbe vette. Uj vendég
lős szaktársunknak, aki üzletét ezúttal 
megfelelően alakította és rendezte, sok 
szerencsét és sikert kívánunk.
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M arosvásárhe ly t az előzőleg már em
lített László fogadó szobái teljesen el
készültek, minélfogva a szállodát a 
maga teljességében László György szak- 
társunk a napokban nyitotta meg.

A  Kom ló toké gazdája. A belvárosi 
Dorottya-utcai Komlótöke-vendéglő a 
napokban gazdát cserélt. A régijónevü 
vendéglő uj gazdája Gömbös János elő
nyösen ismert Magyar-utcai vendéglős 
szaktársunk, a Városház-utcai Zenélő
órás Gömbös fivére lett, aki újabb üzle
tét sajái kezelésébe és teljesen újonnan 
renoválva e hó 27-én, szombaton vette át

Szepesvára lján Biacofszky Ferenc, az 
uj év napján átvett vendéglőjét meg
felelően átalakítva uj berendezéssel látta 
el, s azt kitűnő konyhája és italaival 
már is a jobb ily üzletek sorába emelte.

Uj fogadós. Lipkovits József szaktár
sunk, a szegedi vasúti vendéglő elő
nyösen ismert föpincére, akinek ven- 
déglősi hírét egy múlt évi lapunk téve
désbő hozta, megvette a B.-csabai 
Nádor szállodát, amelynek jelenlegi fo
gadósa Bartos János közismert szak- 
társunk. Uj fogadós szaktársunknak 
ezúttal is és sok szerencsét kívánunk!

Debrecenben a nyulasi (honvéd-lak- 
tanyai) kantin vendéglő bérletét Farkas 
András nyerte el. Az uj gazda ezen 
üzletét január elejével vette át.

M alovetz Gyula vendéglője. Malovetz 
Gyula, hosszú ideig a nagykanizsai 
Polgári-egyletnek volt előnyösen ösmert 
vendéglőse és jó ismerősünk, a VI., Csen- 
gery-utca 45. a. (és Aradi-utca sarkán) 
lévő vendéglőt átvette s azt a mai 
igényeknek megfelelően berendezve e 
hó 23-án nyitotta meg. Malovetz szak
társunk ismert jó konyhája és borai 
fővárosi üzlete jómenetét biztosítja.

M a g y a ró va ro tt a rég fennálló Trieszt 
városához címzett sörödét Hufnagel 
József szaktársunk átvette s azt a Fő
utca 31. sz. alá helyezve, Hufnagel 
József vendéglője cimen fogja tovább 
vezetni.

Poprádon az ottani sörgyárnak huza- 
mosb időn át volt főzőmestere, Weber 
Alajos, a város tulajdonát képező „Pop- 
rád“ szállodát január 1-jén átvette s 
azt ízletes konyhája és zamatos borai
val már is és ugyancsak nagy lendü
letbe hozta.

Uj kávés. Szegeden a „Newyork" ká
véházat Fáber Lajos, az ottani Kass 
kávéháznak hosszú időn át volt főpin
cére megvette s azt saját kezelésébe e 
hó 1-én vette át. Fáber szaktársunk 
előnyös ismerete és szakavatottsága, a 
Newyork kávéház régi jó nevét biz
tosítja.

Rózsahegyen a (volt Kralicsek) „Mil
lenium “-hoz cimzet vendéglő és kávé
házat \erderber János szaktársunk, a 
Pátek-féle vendéglő huzamosb időn át 
volt főpincére megvette s azt elegáns

csínnal berendezve január 12-én nyi
totta meg.

Családi öröm. Németh Ferenc győri kávés 
szaktársunk kellemes örömekben részesült, 
amennyiben derék neje, egy erős kis fiúval 
ajándékozta meg. Az uj polgár atyja nevét 
nyerte a sz. keresztségben.

Uj fogadós. A bé.<és-csabai vasúti 
vendéglő 1. és II. oszt. éttermeinek 
hosszú időn át volt föpincére, Ováry 
János szaktársunk, megvette a temes- 
vár-józsefvárosi „Melropol“ szállodát, 
amelyt saját vezetésébe e hó elejével 
vett át. Uj fogadós szaktársunknak 
szívből kívánunk sok szerencsét!

Szegeden az „Alföld“ szállodát Kürty 
Elektől Horváth István, a Haggenmacher- 
féle sörcsarnok volt vendéglőse: Hor
váth János fivére megvette, s azt saját 
vezetésébe február 1-én vette át.

Fészek vendéglő. Budapesten a Hat
vani-féle és utóbb Tökkirálynak neve
zett vendéglő, a Dohány- és Akácfa
utcák sarkán a napokban uj kezekbe 
került. A két ismert főpincérből lett uj 
gazda az üzletet ez alkalommal elő
nyösen átalakította és előbbi cimét 
„Fészekére változtatta.

P ern itz  A la jos, a győri Velence kávé
ház tulajdonosa az ottani Ipartestületi 
vendéglőt megvette, s azt saját vezeté
sébe május 1-én veszi át. Pernitz szak
társunk jó hírneve az üzlet jómenetét 
biztosítani fogja.

É rse k ú jvá r cimen a múlt lapunkban 
említett azon hírünkre, hogy Breiner 
Hermán a Nemzeti fogadót megvette, a 
múlt lapunk megjelenésekor azon érte
sülést vettük, hogy a dolog csak kom
binációba volt, most már azonban Ma
rosi Gerzson tulajdonos a szállodát 
egyáltalában nem szándékozik eladni.

Kerestetnek. Tiszteli olvasóinkat kérjük, 
hogy alábbi cimek hollétét megtudni óhajtók
kai a kért fölví lágositást egy levelezőlapon 
tudatni szíveskedjenek:

Wetzcl Ottó pincér, mint regg. számadó je
lenleg a pécsi Otthon kávéházban van alkal
mazásban. — Tandari László hollétét, ki utóbb 
Brassóban volt alkalmazásban (Aí. L. főpincér 
Kassa Otthon kávéház) kéri tudatni.

Kávéház vé te l. A szegszárdi Korona 
kávéházat Károly Béni, volt Visói foga
dós, aki a múlt lapunkban említett 
temesvári „Oroszlánytól visszalépett, 
megvette és azt étterem és sörödével 
kibővítve e hó elejével átvette. Károly 
szaktársunk tiszta italai és konyhája az 
üzlet jómenetét biztosítja.

Zsolnán a vasúti állomás közelében 
levő vendéglőjét Ziegelhut Henrik átala- 
kitatta szállodává s annak kávéházát, 
valamint 12 vendégszobáját teljesen mo
dernül rendezte be. A szép fogadó for
galma már is föllendült.

Budapesten a VIII. kér. Mátyás-téren 
lévő Zrínyi kávéházat Kurhejja István, 
ismert szakember átvette s azt meg
felelően átalakítva vezeti tovább. Kur
hejja szaktársunk üzletét a kartársak is 
kedvvel keresik föl.

Csákován a jó hírnevű Simoncsits- 
féle szállodát Simonesils János szaktár
sunktól Víg János megvette, s azt meg
felelő rendezéssel saját vezetésében f. 
hó 17-től folytatja tovább.

H e ly  v á l t o z á s o k .  — Budapesten. 
a Muhr-féle nagyvendéglöben Kaszás Lajos 
üzletvezető mellett Horváth Pál nyerte el a 
főpincéri állást. Az Elité kávéház éjjeli főp. 
állását újból Novák József, inig a nappalit 
Ujváry József foglalták el. Kráhl István a 
Balaton kávéházban s.-pincéri állást nyert.

Szegeden a Kass Vigadó kávéház főpincéri 
állását Wentzl János töltötte be. Székesfehér
várt a Magyar király szálló éttermi főpincéri 
állását Lefler Károly szaktársunk foglalta el. 
Újvidéken a Mayér nagy szálló kávéháza 
föp. állását Scliönberger Sándor töltötte be. 
Dornies Kálmán a nagyszombati vasúti ven
déglőben éthordói állást nyert. Brassóban a 
Kertsch Villa éttermi főp. állását Tóth Antal 
foglalta el. Csáktornyán a Zrínyi szálló kávé
háza főp. állását Gömböc János töltötte be. 
Győrben a Royal kávéházban a reggeli fizetöp. 
állást Madarász József nyerte el, u. itt segéd- 
pincéri állást Takács Péter foglalt. A polgári 
vendéglő főpincéri állását Somogyi Kálmán 
tölti be. Az Elité kávéházban Kiss Ferenc 
és Cseh János mint segédpincérek működnek. 
A fehér hajóban a vendégszobái föp. állást 
Máhr János töltötte be. Esztergomban a Fürdő 
szállóban az öreg Fránci bácsi helyét Knirsch 
Sándor föpincér s a Magyar király.szálló föp. 
állását Zsilek János töltötte be. Párkánynánán 
a Vasúti vendéglő föp. állását Temlin Ferenc 
foglalta el. Érsekújvárt a Nemzeti szálló föp. 
állását Bloh Sándor, inig a Vasúti vendéglő 
egyik fizetöp. állását Hollóssy Imre és u. ott az 
étteremben Kattaucr Pál éthordói állást töl
tött be. Syitrán a Nemzeti szálló föp állását 
Jablonszky Béla s a Hungária szálló kávéházi 
föp. állását Berger Jenő töltik be. Galgócon az 
Aranyszarvas szálló föp. állását Meidlinger 
József tölfi be. A nagyszombati vasúti vendéglő 
fizetöp. iglódy Al. lett. Magyarávárt az Arany
ökör vendégfogadó főp. állását Strohwentz 
Mátyás tölti be Pozsonyban a Stefánia kávé
ház föp. állását Frech Antal tölti be. Tren- 
csénben az Erzsébet szálló szobapincéri állá
sát Ruttkay Károly, az éthhordói állást Bandi 
Sándor s a kávéházban s -pincéri állást Ambrus 
István nyerték el. Zsolnán a Központi szálló 
föp. állását Borsody Ferenc foglalta el. Rull- 
kán a Wachsberger szálló föp állását Ascher 
Arthur tölti be. Rózsahegyen a Városi nagy
szálló föp. állását Frendenfeld Ármin, a Csavoja 
szálló föp. állását Pursch Antal s a Millenium 
vendéglő és kávéház föp. állását Bcrnhardt 
Károly töltik be. Liptószentmiklóson a Korona 
szálló föp. állását Desics Elek, a Feketesas 
szálló főp. állását Kruppa Károly és a Liptó 
kávéház főp. állását Igaz József töltik be. 
Lőcsén a városi nagyszálló föp. állását Hoff- 
mann Károly intézi. Eperjesen a Newyork 
kávéház reggeli fizetöp. állást Orosz Sándor 
főp. mellett Grosz Mór és a Palkovics étterem 
fizetöp. állását Weisz János töltik be. Losoncon 
a Városi nagyszálló sörcsarnokában m. fizetöp. 
Tóth István, u. o. az étteremben Kazsimir 
Dezső étlapiró és Walzer János in. éthordó 
lettek alkalmazva. Besztercebányán a Nemzeti 
szálló föp állását Hengye János szaktársunk 
s az alsó éttermi főp állást Stepán Mihály, a 
kávéházi főpincéri állást fiostás József s u. o. 
a r.-fizetöp. állást Jakus  Mihály töltik be. 
Bródban a Sárgaház fogadó éttermi főp. állását 
Fischer Béla töltötte be! mig helyét, a szobaföp. 
állást Fekete Vince foglalta el. Tolnán a 
Fehérló főp. állását Palkovits Ferenc töltötte 
be. Turócszentmártonban a Patsh szállóba 
F.benholz Márton m. föpincér lépett be. Komá
romban a Komárom kávéház föp. állását Láng 
Ferenc szaktársunk foglalta el. Baján a Skállát 
D. József-féle Korzó kávéház. főpinc. állását 
Bettcr Emil töltötte be.
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HÉTRÓL-HÉTRE.

Lap-szüre t.
U jjé! — sose halunk meg! Azaz hogy: 

sose jutunk a pokolba. Mivelhogy van, 
aki a mi üdvözlésünket kiimádkozza . . .  
Van ugyanis annyi szaklapunk, hogy 
szüret, és ez a tenger szaklap mind a 
fogadós iparhoz tartozók boldogságát 
tartja szemelőtt. Szóval, szeretett ven
déglős és pincér atyámfiai! ne féljetek, 
mert vagyunk elegen, akik megvédünk 
és oltalmazunk benneteket. . .

Különben, imhol egy kis statisztika. 
A Fogadó-1, a létező és nem létező 
szaktestületek, a.-társaság és k.-bizott- 
ságok másik hivatalos lapját és a fő
városi társulatok, a nyugdíjnak és több 
különféle vidéki testületeknek még hiva
talosabb lapját leszámítva, van: a'Bpesti 
Száll. Vend. és Kocsm. Ipartársulatnak, 
a Bpesti Kocsmárosok Ipartársulatának, 
a Bpesti 0 . p. testületnek, a Bpesti P -  
szaktestületének, a Bpesti P.-egyletnek, 
a Bpesti Kávés Ipartarsulatnak, a Győri 
Vend. Ipartársulatnak, a Somogyvárm. 
Vend. Ipartársulatának, a Debreceni 
Száll, és Vend. Ipartársulatnak (volt), a 
Szegedi P.-egyletnek (volt) és a Nagy
váradi P.-egyletnek (volt) hivatalos 
lapja. Szóval, ennyit tesz ki ama szak
lapok száma, amelyek a vendéglősök és 
pincérek javára vannak, voltak és létez
nek. Ez azonban — semmi. E hó köze
pével „Pincér Hírlap" cimen és Husvét- 
kor „Vendéglős és Pincér Napló" cimen 
még két szaklap (egyike az Általános 
és ingyenes szakképesítés s a másik a 
meglévő intézetek megsegélyezése törek
vésekkel) fog jönni. Ha még ehhez 
vesszük, hogy négy vidéki ipartársulat 
is hasonló dolog indításán fáradozik, 
hát elmondhatjuk, hogy a civiláció 
haladása illetve az üdvözülés tekinteté
ben, a Iegeslegelbö helyen a mi társa
dalmunkhoz tartozók állanak.

S z e r e le m .
Régeit, ifjú éveimbe,
Sgy vágy égéit a szivembe,
8g? vágy — egy éáes sejtelem, 
Uogy mi lehet a szerelem?

Régen, ifjú éveimbe,
Ogy kis leány tűnt szemembe:
Sgy kis lyány ki nézésével 
Beszélgetett; várlak, jöjj el.

S  bárha ajaka miíse szélt —
Cm mégis megértém a szét, —
S  híven követtem nyomáekát. 
K esszu év és időkén át . . .

S  heg? először találkoztunk —
Tán egy szét se mondott ajkunk. 
Csak pihent szétlar. keblemen —
S  én tudtam mi a szerelem . .  .

Matsád János.

A legkisebb ember.
Pollák Sándor, az „Elité" kávéház 

kitűnő gazdája megint alaposan lefőzte 
azokat, akik azt tartották felőle, hogy 
a kávés-ipar terén ő a legkisebb ember. 
Ez az alapos lefőzés abban áll, hogy 
Magyarországnak (s tán az egész világ
nak is) a legkisebb emberét tanoncul 
illetve az Elitéi újság teendők intézé
sére szerződtette. A kis ember külön
ben, teljes nagyságra nézve: 85 és 1 t 
centiméter, születés és időre: Jászbe
rényi és 19 (tizenkilenc) éves s név 
tekintetében — Maszlag József.

Ami a tudományát illeti: beszél majd 
minden nyelvet (úgy ahogy) és el- 
annyira ügyes és virgonc, hogy a fő
városi közönség igen nagy számmal 
s inkább emiatt — mint aprósága végett 
— kiváncsi Maszlag urra. Pollák szak
társunk ez apró emberének van ezen
kívül még egy érdekes sajátossága: a 
diszkrétség és szemérmetesség. Ha 
ugyanis valaki az iránt kérdezi Maszlag 
urat, hogy mit iart és hogy áll szerel- 
metesség dolgában — egyszerűen el
pirul és nagy léptekkel tovább megyen, 
de csak azért, hogy a másik H úros 
minutában megint ott te- 
remjen. Amikor aztán tiszte- 
letképen mindenkinek átad 
egy-egy az ö fotográfiája- ’ -j 
val ellátott levelezőlapot. H i H

K ará csony  este.
Nyújts segélyt a szegénynek, ha 
A szeretet nevében jö,
|óra fordítja, vapv rosszra 
Ne bánd . . . tetted azért dicső.

S ne nézd le a gyámoltalant,
Légy emberséges iránta,
Meglásd, hogy áldást hoz reád 
A szegény hála imája.

Tardy Gábor.

Egy törzsvendég álma.
Gaál János győri vendéglősnek régi 

jó vendége L. György okleveles ács
mester, akinek egy minapi álmában 
megjelent Szent Péter, a fogadósok és 
vendéglősük pátronusa és igy szólt 
hozzá: Kívánj bármit, megadatik! Az 
okleveles vendég azt kívánta, hogy a 
győri vendéglőkben 30 krajcár legyen 
a bor ára. S a derék törzsvendég kíván
sága teljesítve lön, mert részére Gaál 
vendéglős azonnal könnyebb (és olcsóbb) 
homoki bor beszerzése iránt intézkedett.

M a g y a rá z a t. . .
ilulatvony az I>i0ü-il? cvt „KlmonoctV'-ból.

— Hé öcsém, hol a fogadós ?
Bendegúz, a csöpp pikoló nem tudta

momentán, hogy kit is óhajt az a más
fél öles vendég ur; de hamar rájött és 
igy felelt:

— Itt vagyok kérem!
— Micsoda! ? eltakarodj a szamár 

tréfáddal, kölyök! — csak nem te vagy

a fogadós ? — De Bendegúz nem hagyta 
magát zavarni; nagy flegmával s az ő 
eléggé nagy körű tudásával ekképen 
válaszolt:

—  Kérem,tisztelettel. .  ha a gazdám, 
a főpincérem, esetleg a segédpincér ur 
nincsen jelen —  én fogadom a ven
déget ; én is fogadom el, a rendelést s 
az egyébb megbízatási dolgokat. Én 
szolgálok ki, én számolok el a postai 
ügyeket fújság stb. ügyben) én végzem, 
a fogadás stb. iránt szintén én rendel
kezem. Tehát kérem, nemcsak a fogadó- 
tulajdonos, hanem a föpincér, a segéd
pincér és minden pikoló pincér is fo
gadós . . . Egyebekben mivel lehetek 
kérem szolgálatára?

PÁLYÁZATOK, BÉRLETEK.
A radon a gör. keleti szerb hitközség 

„Arany csillag" című vendéglőjét 3 évre 
bérbe adja. Kikiáltási ár 1600 korona, 
bánatpénz a bérösszeg 10 '„-ka. Fel
tételek megtudhatók Stánkovits Miklós 
gör. kel. szerb, hitközség vagyonkezelő
jénél.

G áttá ja  Krassószörénymegyei község
ben a róm. kát. hitközség tulajdonát 
képező vendéglő 3 évre kiadó. Aján
latok a hitközség elnökéhez nyújtan
dók be.

Kecskeméten a „Fehér ló“-hoz cím
zett szálló (beszálló) több évre bérbe- 
adatik. Feltételek megtudhatók Alajos 
Kár ■'ly tulajdonosnál.

daram szentkereszten (Barsmegye) a 
besztercebányai püspök tulajdonát ké
pező nagyvendéglő (és mészáros bolt) 
6 évre bérbe adó. Bérleti ajánlatok, 
február 8-ig a püspöki uradalom fel
ügyelőségéhez nyújtandók be. Bánat
pénz a nagyvendéglőre 200, a mészá
ros boltra 50 korona.

Szerkesztői üzenetek.
Kt-ziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem vilaezolunk.

D. J. R. A. és G. Gy. Intézett kérdésükre a 
mai számban Fopincérek az uj sörgyárban 
cimen megjelent közleményünk adja meg a 
választ. Amihez itten még csak azt csatoljuk, 
hogy bárcsak mindannyian az ily nagy dolog
hoz’ méltóan és az Önök gazdaságos szellemé
ben gondolkoznának. Merthogy’ ez nem érde
meden és kicsiny dolog: -  egész ipari jobb
létünk és modern műveltségűnknek az alapja ez.

Hűséges olvasónő. Igen szépen köszönjük a 
n. b. soraiban, lapunk és kiadványaink iránt 
kifejezett szives érdeklődését; amit egyébként 
ezúttal is azzal kívánunk meghálálni, hogy 
megjelent könyvünk legelső példányát kegyed
nek küldjük el. lltóiratu b. kérdésére annyit 
válaszolhatunk, hogy M. T. e lapoknak leg
régibb munkatársa és ugyancsak a tőle vett 
szókkal Írjuk, hogy ő sose volt más. mint 
Minden Tamás. Egyébként részéről és ré
szünkről is szívélyes" köszöntés! — P. D Er
dély. A kért bor- és pincekezelési könyvet 
levele után azonnal elküldtük. — Szegedi tudó
sító. Köszönjük a tudósítást, amit különben 
az igazi tudósitó már előzőleg beküldött. Es 
utólagos — buék. — K. F. Pécs. Almanach a 
napokban indul újabb címére. Szives üdv! —
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S. V. Sárvár. Jelzett hibát már előzőleg mi is 
észrevettük és "  megfelelően korrigáltuk is. 
Szívélyes üdvözletünk! — H. F. Szeqed. Min
den dolog rendbe iött, még a János-ügv 
is. Jelzett teendőkért eleve is szives köszön
tés és üdv! — V. F.-né Bpest. Kiigazítást a 
soroknak megfelelően elintéztük. — L. S. ven
déglős. Forduljon ezen’ kérésével a pénzügy- 
igazgatósághoz: Budapest. Vámház palota. — 
Tanonc. Hasonló szakkönvv nemsokára a 
„Fogadó" kiadásában jelenik meg. Ugyanez 
folytatásokban lapunkban is közölve lesz. — 
V. P. szakácsnő. Jó az. kériük mindenképen ; 
soknak a rántotta csak azért jobb, mert ez az 
elnevezés általánosabb és megszokottabb. Aj 
Almanach-ot címére elküldjük. — B. S. előfizető. 
A dákó-bőr beszerzésére vonatkozó szokások 
különbözők és igy nem dönthetünk abban, 
hogy a kiadásnak ez a neme kit illet meg. 
így marquőrre is, de csak azon esetben tar
tozik ez a dolog, ha ez valahol már régebben 
szokásban van, vagv erre nézve feltételbeli 
megállapodás történt. — V. S. Cannes. Igen 
sajnáljuk, hogy az ü —s kimaradt lapunkból, 
amit mi szinte a roppant elfoglaltság miatt 
feledtünk el. Mindazáital az ügvet most pó
toltuk. Szives üdv a poétikus Algiriába!

B. E. Baja. Mint levélben is jeleztük — a 
K. o. kávéház megnyitását jelző közlést már 
múltkori számunk hozta. — Lap múltkori — 
és mostani is — ment.

L. J.-né vendéglösné. Az utazó vendég által 
(vagy tán a szobaleánv vigyázatlansága folytán) 
kiömlött téntát a padlóból a  következő eljárás 
szerint vehető ki. A téntafoitos helyre sósavat 
öntünk és szappanvizzel lemossuk. Ha több 
ténta ömlött ki. 5—6 dekagramm vitriol-olajat 
csöpögtetünk rá. ennek fölibe 3 deci vizet ön
tünk s ha az igy előidézett melegség elmúlt, 
kevés homokkal és meleg viz.zel mossuk föl. 
Ezt az utóbbi eljárást aztán addig eszközöljük, 
amig a tintafolt teljesen el nem tűnik. Ugvan 
eszerint járunk el az asztalra kiömlött tintával 
is azzal a külömbséggel, hogy az asztalt bor
ecettel mossuk le.—2. Ezt a tisztitóport házilag 
is és a következőleg készíthetjük el. Hét deka
gramm kölni krétát és 2 dekg. rögöt porrá 
törünk, jól összevegyitjük. használatkor az 
üveget kissé megnedvesitjiik, a porba vászon- 
kendőt mártunk, s az üveget azzal addig dör
zsöljük, mig tiszta lesz.

R Á. főpincér. Az a szokás, hogy a bort a 
seprőn tovább hagyják, elavult — és mond
hatni — rossz szokás, amelyet ugyanilyennek 
az ujabbkori és okszerű borkezelés is ekként 
magvaráz : — Mint minden növényi anyag rot
hadásba megy hosszabb idő alatt," úgy a bor
seprő is lassanként föloszlik és rothadásnak 
indul, miáltal a bortisztitása hátráltatok s föl
bomlása kezdetén a bornak sajátságos kelle
metlen izt ad. hosszabb idő alatt pedig a bor 
megfordulását is okozhatja. Azért tehát a bor- 
seprőről, mely erjedési munkáját bevégezte s 
melyre már a bor fejlődése és érése érdeké
ben szükségünk nincs, a bort annak idején, 
azaz megtisztulása után azonnal és okvetlen 
le kell fejteni.—Ezt különben, ha főnöknöjénék 
ugyanígy magvarázza meg, bizonyára ezt a 
jelenlegi kezelési eljárást fogja elfogadni az 
említett és eddig alkalmazott eljárás helyett.

KIS HIRDETÉSEK
Eladó egy falusi kocsma, g *
jó menetű falusi kocsma füszerüJettel egybe
kötve haláleset miatt eladó. A házban szép 
lakás, istállók, falusi gazdálkodáshoz szüksé
ges mindenféle melléképületak, igen nagy ud
var házikerttel, nagy lucernás stb. A jelenlegi 
tulajdonos 30 éve bírja Venni szándékozók 
szíveskedjenek a tulajdonoshoz, Reichenfeld 
Jakabhoz, Györ—Pázmándon fordulni. (Pósta 
helyben: vasútállomás Pannonhalma)

Egy teljesen újonnan beren
dezett kávéház
Bővebb felvilágosítást ad Liedl Károly ház- 
tulajdonos Budapest Vili. kér., Práter-utca 74.

Egy nagy vidéki székvárosban
állandó jó menetelü vendéglő átadó. Vételár 
4500 frt, házbér 400 frt. Fölvilágositást csak 
ismerős vevők és személyesen lapunk kiadó- 
hivatalában nyerhetnek.

Vidéki városban £ “ 4 7 ^
sek, Hajdú, Bihar, Békés, Kunság, esetleg 
Szabolcs vármegyében. Cim a kiadóhivatalban.

Balaton Berényben 3̂ “l!S!od I"'
részére 15 bútorozott szobával, étterein, ká
véház nagy árnyas kerttel, fürdő a házban — 
önálló sz a k k é p z e tt k e z e lő  k e r e s te t ik .
Értekezhetniszc mélycsen: Lőw Fülöp, Balaton- 
berény.

Gyakorlott üzletember (fiatal) „Kaszinói ven
déglőt* vágj' megfelelő csaplárosi üzletet keres; 
Illető nős (gyermektelen) és 2000 korona óva
dékkal rendelkezik. Cint 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 és 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. Trencsén-Teplán, 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 
(Ulava mellett) intézendök.

Pozsony szab, kir. város egyik legjobb he
lyén. a kir. törvényszék, vizsgáló- és járás
bíróság épületének tőszomszédságában lévő 
„Szomjas esküdt" című vendéglő az összes 
berendezéssel együtt — más vállalat miatt — 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt Peller Gyula 
vendéglős, Pozsony, Kisfaludy-utca.

HELYESZKÖZLŐ.
Személyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és fő- 

pincér urak figyelmébe a -Fogadón helyeszközlőjét ajánl
juk. Az ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Nagy szállodai, esetleg fürdői nagy üzletbe 
házvezetőnő vagy gazdaasszonvi, esetleg fürdői 
pénztárnoknöi áílást óhajt elfoglalni e teendők
ben jártas intelligens nő. Címe megtudható 
a kiadóhivatalban.
R a  a t o m  f í i r d o  UJ szallodala (étterem, U d ld lU lil 1UIUU kávéház és cukrászda)
részére főpincér kerestetik. Teljes személyze
tet fópincér tartozik magával vinni. Óvadék 
2000 (kettő ezen korona. Feltételekről fölvilá
gositást a Fogadó kiadóhivatala nyújt.

Éthordók és borfiuk S 'S ? .
hírű fürdőbe. Perfekt szaktudás megkivántatik. 
Magyar és német nyelven kívül a'"lengyel-tót 
nyelvet beszélők előnyben részesülnek. Cim a 
kiadóhivatalban.

Főpincérek, éthordók
fürdőn óhajtanak működni, előjegyzés miatt 
név- és lakcímüket a Fogadó kiadóhivatalánál 
bejelenteni szíveskedjenek.

Állast keresők tartózkodási helyük pontos címét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A »Fog-*dó« utján 
csaku ismerős szakegyének helyeszkőzőltetnek.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdeté-ek (eladások kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összoköttetésbsn > 
azokról fölvilágositást csakis a komoly üzletvevö felek- 

1 nek nyújtunk.
Modern berendezésű kávéház nagy vidéki 

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

Kisebb' üzlet, kávéház és vendéglő, állandó 
jó menettel (átlagos 40 írtnyi napi bevérel) 
átadó. Vételár 4000, liázbér 1000 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 sőr- 
csarnok — 3000 k. eladó. Évi b ér : 500 k.

Átadó vendéglő A kerepesi-ut sarkán és jö- 
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) élénk 
helyén egy étterem, táncterem és kávéház, 6 
vendégszoba, lakószobák stb. helyiségekből 
álló szálloda — a házzal együtt eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó. Vételhez 12000 korona 
szükséges.

Fürdőügyi iroda
fürdőinek, nyaralóinak a d á s v é t e l i  köz- 
v e t i t ö  i r o d á ja ._______________________

2 - 3 0 0 0  ío rin íía !
rég fennálló és forgalmas nagy vidéki 
városi szállodába előnyös föltételek 
mellett tá rs u l k ere ste ! ik.

A J O R  B A L Á Z S1 GYŐR, Szóchenyi-tér.
IA győri vendéglősök is kávésok bevásárlási forrása.

i
f n r r A q  szénsavval telitett ásványvize hasz- 

A nos ' tal étvágyzavaroknál és emész
tési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomj- 
osillapító. — Óvszer fertőző betegségek ellen 
— Orvosi rendelet szerint egy nitlegitett po

hárral igvék éhgyomorra.
Kívánatra telitésiíélküli töltést is szállít a 

S zí. Lukácsfürdó K utvá lla lat Budán.

Eladó telek.
Budapesten, a X. kerületben, több gyár 
mellett, konkurencia nélkül egy nagy 
háztclek, mely kocsma vagy bármily 
üzletnek alkalmss — 4 6 3 0  f r té r t  e l
adó. Bővebb fölvilágositást nyújt Remes 

Mihály vendéglős Győrött.

KM ilá z i és YfndÉgldi berendezést, 
alpaccaés chinaezűst árut vesz s elad
B r a u n , B u d a p e s t ,  S i p - u t c a  14
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Sajt u a g y k e r * s k « d é s .
TELEFN 785.

íJ u n g  p é t e b  f
|  sajt, vaj?
^ és csemegeáru nagykereskedés 3,
íj Főúriét: B U D A P E S T , Fióküzlet:

*  IV.. Vámház-Körut 12. VII., Garay-tér. 5. sz. £
5  Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- »
*  és husnemüek. Hal-, Hús-, szárnyas , Fo- ?  
*® relék; Turista- és vadász stb. Conservek. “
>, Mustár, halikra, déligyümölcs és min- 3 
Jdennemü csemegék, tea, likőrök. 5 
f  Magyar és francia pezsgőborok és min- • 

denfajta ásványvizek a legszolidabb ? 
árak mellett kaphatók.

Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy sUrgönyrendelerére mindenkor a legmefelelóbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak.

és háváhéz berendezések vétele 
és eladása.Breitner L á s z ló  
Budapest, Szentkirály-utca l.

o X íz ó ,  e ’ó Q % ia

fitx&yőyyáia

& e c .

Budapest (Fromontor.)

rTíarosuásárhel í̂
a fő té re n , egy emeletes saroképületben 
berendezett kávéház. mely negyven éve 
m indig üzle t v o lt  és jelenleg is jól megy, 
közbejött körülmények miatt örök  áron 
eladó. Érdeklődőknek csakis élőszóval 
nyújt felvilágosítást: Csernáth István 
birtokos, M arosvásárhe ly. Deák Ferenc- 
utca 37.

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben eszközlendö 
bevásárlásaikat előfizetőinek teljesen 
díjtalanul intézi a ..FOGADO" kiadóhiva
tala Budapest. VII!.. Kerepesi-ut 13. sz.

Kiadó szálloda
Kolozsvár szomszédságában -  a Kolozsi 
Sós-gyógyfürdön — a fürdő közvetlen 
szomszédságában fekvő „ K o r o n a "  
című szálloda, 8  vendégszobával, é tte 
rem. kávéházzal, teljesen berendezve, 
italmérési joggal, egy vagy több évre 
haszonbérbe kiadó. Ovadékképes főpin
cérnek igen alkalmas. Bővebb felvilá
gosítást nyújt a tulajdonos: JÓZSA 
BENJÁMIN. Bánffyhuuyad.

E la 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.

1 Pincérek figyelmébe. Fi- és ízetipiitírek, kiknek
oldal-zsebtárea

(papirospénz) vagy
f t í  q 1> s i  (apró-és ezüstpénz számára) van szükségük, amelynek
“ l l l v J ö r C a S l v ö .  feneke ninci többe kiilöi beillesztve, hanem a felsőrész az 

■5 aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be

I  w r  Á r a k  3 .5 0 -tű l S  f r t ig

I  IVIolnár Vilmos Budapest, iV „  K áro fy '-köru t 28  (Kizp. yarosház).
I  fiurami- és haltiólyag-kiilönleaességek tucatemkint 2, 3. 4, 5 és 6 írt. - Nagy raktár a 
*« legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök. szuszpeizóriumon és a leg- 

különfélébb betegápolási czikkekben.

IIártya-tisztitás!
W eisz Ábrahám

vegyészeti k árty a tisz titó
idevonatkozó rendelés és megbízásokat 
elvállal s pontosan teljesít helybon s vidéken
Budapest, V II, Dohány-utca 4 5 .1, 25.

Siqidi 
tekeasztál  

IFir!
Hírion István S t í M S S S E S E
los. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint. Árak jutányosak.

ilágitáshoz 50 lángra való 
gép jó állapotban míányo- 
nvos áron eladó. LangB. 

Léva, „Központi"1 kávéház.
Ac e t y le n í
Öerber 5- foyirdai n?átern)e
B u d a p e s t ,  V I L ,  K i  r á  > - u tc z a  II.
fl >Fogadő-t közönségének kedvezményes drak.

A magyar gyáros, iparos é s  Kereskedő 
urak lioyclmcbe !

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

lebb megjelenik a

Magyar Gyárak és Ipar
vállalatok Címtára

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 sikeresén veszi fél a versenyt 
a hazánkat kizsákmányoló osztrák gyár
iparral szemben. Tanácsadója és út
mutatója a beszerzési forrásokat kutat-) 
magyar iparos, kereskedő és nagykö
zönségnek, amely még mindig szívesen 
fedezi szükségleteit Ausztriából, holott 
Lueger honfitársai izzó gyűlölettel vi
seltetnek minden iránt, aíni magyar s 
csupán a magyar pénzt fogadják szíve
sen. Ne küldjük ezt sem Ausztriába, 
de támogassuk vele a fejlődő magyar 
ipart.

..4 Címtár egp géldánvának ara 20 korina."
Megrendelhető ilevelező-lapon isi a 
szerzőnél BOCS?AY MIKLÓS pü. szám 

vizsgálónál LŐCSE (Szepesmegye. >

Étlapiró (éthordó) uraknak S í
nak elismert és sok időt s munkát megtaknritó 
„Berkovits“-féle

H e k tü g r á p h  la p o k
a minden winben Ivő „téntik“ . A nélkülözheti*); 
hektographlap minőkéi oldalon többször használható 
g egy eredetiről 100—120 másolat nyerhető. Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni I Kimoshatatlan ruhajelzó- 
festkek is  Schapigráph-tekercsek minden nagyságban 

rendelhető

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

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen

HERRMANNJ. L.
. ó s  kir. udvari szállító

I8 I9. évben a la p íto tt országos szabadalm azott A lpacca-, 
China-ezüst- és fém á ru -gyá rán ak fő ra k tá ra :

B U D A P E S T ,  ESKÜ-UT 6. szám (Clotild-palota)
(Raktárak : Becs, Gráz, Prága és Triestben)

E S I  Uonu uáhC 7tűlF  legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák. Vendéglők. ( S j a  
I S l  n ú y y  T ú l t l d L l C A  Kávéházak és háztartások részére.



FOGADO 3. szám.

Eladó szálloda.
Marosvásárhelyt, csinos berendezésű szál

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

12. oldal. _____

Pincérek legújabb otthona!
Van szerencsénk t. kartársainkat értesíteni, 

miszerint a VII., Dohány- és Nyár-utcák sar
kán levő »Szabáriar kávéházat f. évi október 
hó 26-án átvettük és pedig azon célból, hogy 
ott a t. pincéri karrnk ál andó és kellemes ott
hont teremtsünk.

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

tisztelettel Sugár Sándor ás Társa.

W á n a b a r n *  Társadalmi és közgazda- 
í v  ( 5 p d K Ő I  d l -  Sági független hetilap. 
Szerkesztőség: Veszprém, Fö-utcű 57. Előfi
zetési d ij: ogy évre 8, félévre 4 kor. Felelős 
szerkesztő és kiadó Takács Szilveszter.

Doroni llioáfl Társadalmi, vármegyei és 
Dülryl UJodlji közgazdasági érdekű hetilap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Beregszász, 
Verböci-tér 1. sz. — Beregvármegye legelter
jedtebb s erős, szókimondó, független irányá
nál fogval legkedveltebb lapja. — Évi ára 8 k.

A székely társaságok hiva- 
talos közlönye. Legelterjed

tebb székelyföldi társadalmi és szépirodalmi 
hetilap. — Mutatvány pél dányt készséggel küld 
Szenlgyörgy7 Dénes f. szerk", Marosvásárhely.

Trencséni Lapok * 6 S
hetilap. A felvidék legolvasot
tabb és legelterjedtebb lapja. 
Meglelenik minden vaeárnap.
Előfizetési ára: egy évre 8, 
félévre 4 kor. Főszerkesztő: 
Szilvay István. Felelős szerk. 

Dr. Pető Béla.

Szombathelyi Újság ' S E  g
kiadíh. Széchenyi-'ér 2 . Vas-és Z a li- 
' ármegya egyetlen kereszté®y kath. 
irányú és Pgolvascttabb >politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szombathelyi 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 napilapé. Délvidéknek egyetlen 
legjobb szellemben szerkesztett napilapja. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Temes
v á r , belváros, Városház-utca 16. Előfize
tési ár: egy évre 24, félévre 12 negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 

5 iró  Pál.

tipp  IdC P atika i hetilap. Szerkesztö- 
I I l í i i Uu  ség ^  kiadóhivatal Kapos
vár. Zerge-utca 7. Somojyvármegye és 
a szomstedos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Eiöfize-esi dij: Egy évre 8, félévre4 
és negyedévre 2 k.

klanvop PaÍ7e Szerkesztőség és ki- 
núyjfll rúna 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 legtüzesebb szókimondó 
• - -  - magyar élclap. melynek po- 

P litikai s egy óbb viccei tőről - 
1 metszettek és karikatúrái a 

legérdekesebbek. Egy évre 12 k, félévre 6 k 
és negyedévre 3 kor. — Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, vili., József-körut 49

Herkó Páter,”

ÚTMUTATÓ
Szekszérd. OliERNIK KÁ

ROLY Magyar király szállodá
ja. Étterem kávéház. Olcsó 
szobák.

Sopron. UROSZNER PÁL 
„Étterme és sörcsarnoka" a 
Pannónia szállodában.

KA LMER MÁTYÁS Polgári ká 
véháza, Szinbáz-tér.

KRANTZ LAJOS vendéglője. 
Színház-utca lő. Étterem és 
polgári vendégszoba.

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

FEHÉR LÓ SZÁLLODA. Vár
kerület 16 (Bognár József)

HODICS FERENC kávéháza. - 
A soproni elité közönség 
kedvelt találkozóhelye.

Szegőd. KETTEK ANTAL 
•Újvilág* vendéglője Kos
suth Lajos-sngirut (Zsótór-

HORVÁTH TESTVÉREK ven
déglője.

JURA- ----------
NOVICS
FERENC U
.-n**-- f i  1 ' %száiio. r f  . 

dája. f -rc-.«^

S1CHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Uzletbe'iek találkozója.

NEUMAN FERENC Kossuth-ká- 
véház a színház mellett. Üz
letbeliek találkozó helye.

SCHVARTZ JAKAB vendég
lőse és sö-csamoka a fóposta 
mellett Üzletiek találkozója.

BEKNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MARTON vendéglője a 
„Fehérb irány"' -  hoz, olcsó 
szobák.

Ifi- YÖRÖS FLÓRIAN po'plri 
vendéglője Landon-utca S.

MARTONOSSY FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos 
kör helyisége

ENGEL KÁROLY „E-Z'ébet Ki
rályné- szállodája -Szeged álló 
más mellett

ROSZNER SÁNDOR Uaggen- 
macher Körcsarnok és étter
mei. Üzletiek találkozója

Szentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi” szállodája.

DEÜTSCH BÉLA vasúti ven- 
déglóje

Szamosit Jvár. 1SZII.Y
ZS1 GMOND »Koroua* szál-

Szászrégen. SZABÓ IST- 
VAN sétatéri vendéglője.

Segesvár. MAOHOT AL
BERT .Zrínyi" szállodája a 
vasút mellett, olcsó szobák

Somogyszobb. BREM Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye.

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

YVEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör-

£déglöj«
Székesfehérvár. BARNAI

IGNÁC „Magyar király “ 
szállodája.

EHMHECHT GYULA .Fehérbá
rány- szálló-nagvrendégiöie. 
Olcsó szobák.

ANTAL ANTAL vendéglője 
Szénatér

MANDEL MIHÁLY kávéháza. 
Ösz-utca

Tatatóváros. XOLL MIK
LÓS “Kszterhizy* szillo- 
daja. Étterem, k véház.

KISS ANTAL ..Otthon1* ká vé-

PRAL'SZ GYÖRGY .Sport* 
kávéháza

Troncsén. C S E R M Á K  
ÁGOSTON .Erzsébet- szál
lodája. Étterem, sörödé ká-

ZOLTAN SIMON „Rákócy-- 
kávéháza. Üzletiek találk.

Turőczazentm írton.
RÖSSLER JÓZSEF »Dom« 
szállodája.

Tolna. — ADLER GYÖRGY 
»Polgari« vendéglője.

MOLNÁR1STVÁN Sörház nagy 
vendéglője. Nagy nyári kert
helyiség.

FEHER LO SZÁLLODA (tulajd. 
üzv. Pavlidesz Antalné)

Temeskubln. SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Hoffmann) 
szállodája, étterem, kávéház.

Tapolca. BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

D1ENES KÁLMÁN „Zöldfa- 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett tiszta borok.

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy
id vendéglője
Torda. LIPOVICS FERENC 

.Japán** kávé háza. Üzletbe
liek találkozója 

EURÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ
HÁZ ( I'ul. Himmer Jánosi 

PLACSINTÁR REZSŐ. .Ott- 
hen** kávékáza és étterme. 

Temesvár. HAUNOLD.IÁ- 
NOS_ ,.Koroua‘'-szállodáia. 
a józselvárosi indőházzal 
szemben.

MÜLLER „Hungá
ria" szállodája só

STERBENC FERENC kőbányai 
sőresamoka, Józsefváros

GOMBÁS GYULA Pacsirta
mező ven léglőie. G várváros, 

A közönség téli-nyári kirán
dulója.

PUMMER „Pilseni** sörcsarnok 
Belváros. (Friseh Ede üzletr.j

DOZSE DÖME vaeuti vendég- 
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

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

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője. Gyárváros.

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) túl. Ludig János, étterem, 
sőrosarnok, kávéház

SARUGA LAJOS Központi ká
véháza és szállodája (József
város)

HÖRNYÉKI GÁSPÁR „Arany 
ökör*1 szállodája és vendéglője 
(Belváros)

ÓVÁRY JÁNOS Metrcpol 
szállód íj :i, Józsefváros

TSrökbecse. FRANK RE
ZSŐ »Uri kaszinó* vendéglője

Tisza újlak. B O C H L I T Z  
JÓZSEF rKorone“-8zálloilija.
Tócső. FEJES FERENC Koro

na szállodija. Magyar konyha.
Tornaalja. KEREKES IST

VÁN vendéglője. — Magyar 
konyha.

Trancaén-Topla. DALMA 
FERENC vasúti vendéglője

Újpest. U H L KÁROLY ven
déglője Stefánia-utca 7.

BŐ HM NÁTHÁN „Központi- 
kávéháza, Arpád-ut

UJverbámz. LOTZ FRIGYES 
kávéháza

Ungvár. .Korona-szálloda1" 
;Leblowits L.) Étterem, sö
rödé, kávéház.

NAGY LAJOS .Kioszk*" ven
déglője, Széchenyi-liget. A 
közönség kirándulója.

SZABÓ PÁL „Központi" ven
déglője. A pincéri-kartalál
kozó helye.

FUCHS MANÓ .Erzsébet- szál
lodai étterme és kivé háza. 
Üzletbeliek találkozó helye

UJdombovár. VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglője

Újvidék. FÜBST J .  Erzs.ébet 
királyné szállodája. É tte
rem. kivéház.

MAYER ;
LM RE - íj-t.

Grand- ......... .1,25 ;S .

O B E R N I  K JÓ ZSEF Pilseni 
söresarnok vendéglője. ICe- 

nyór-utca.
WEISZ SÁNDOR, kávéháza. 

Futtaki-utcu. Üzletbeliek 
találkozója.

LAFLEUR MIKLÓS .Fehér 
ökö * szállodája és vendég
lője

VaJ * a* unyad- ~ SZARÓ 
VINCE (v. Stransz; szállo
dája, étterme, kávéháza

Vsavár. PALKÓVITS JÓ
ZSEF vendéglője

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

Voraec. BAROSS SZÁL
LODA (Kohn Hugó). Étté  
ram. Kivéház.

SZARVAS KAVÉHÁZ (BIau 
Zgigmond). Üzletbeliek ta-
lálkozój a.

Vác. Coria szálloda. (Ehman 
Pál).

KURTZ TÓBIÁS (HorvAth- 
féle) vendéglője az állomás 
mellett.

SZEGŐ MÓR .Központi* ká
véháza. Üzletiek találkozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávéháza, a fö-utcán.

KREUáZER FERENC „Er
zsébet- szállodája

Zólyom. KUSZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. D A L A  KÁROLY 
.Eugen--szállodája. Étterem 
S kávéház.

MIKS JÁNOS vasúti vendéglője
VÖRÖS FLÓRIÁN „Ma.gyar 

korona*" vendéglője. Étte
rem, kávéház.

Zsellz. TÓTH IMRE ven
déglője

Zilah. RIDVAL JÓ ZSEF 
szállodája

Zombor. -  KANYOVITS 
MLADEN vendéglőig a 
jRatár“-hoz étterem, kévó-

Zsolna. TÓTH ANTAL visuti 
vendéglője. A közönség kirán. 
dnlója.

Zalaegerszeg. DOMON
KOS IGNÁC ..Korona" szál
lodája. Első fogadó.

KUMMER ANTAL kávéháza és 
cukrászdája.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konyha, termelői borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF szálló 
vendéglője.

Zsombolya. SCHWARTZ 
JÁNOS „Korona" fogadója, 
állomás közelében. Olcsó 
szobák.

KOLLING KRISTÓF szálló- 
dója, étterem és kávéház.


