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Hazai fogadók, vendéglők és

kávéházak, fürdők, kirándulók-,

jobb cég- és beszerzési források
Ú t m u t a t ó

E rovatban mindazoknak, kik a »Fogad> '■« cg,;,.; 
évre fizetik elő, üzleti címét állnnJóan ís díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 35.—, félévre 10.— és negyedévié 

6 koronába kerül.

BUDAPEST.

Fogadók.

HI'N'GÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishid-utca. • lg. Fturger. K.

PANNÓNIA SZÁLLODA (túl.
Gliick frigyes! Kerepesi-nt 3.
BRISTOL SZÁLLODA (Illits 

József,' IV'. Mária Valéria-u.
KKZSÉBF.T SZÁLLODA (túl. 

Mayer József;, IV., belváros.

OlílKNT SZÁLLODA 'tnlajd.i 
Molnár Sándor, Népszínház
zal szemben.

SZT LTKÁCSFÖRDÖ Nagy 
szálló ü. v. Kies Gyula) N._

A. PPL JÁNOS Debrei-en-foga
dója V1L, Kereptsi-ut 88.

KELLÁR JÁNOS »Két korona- 
szállodája, erterem, kávéház.
IX.. Soroksári-utca 14.

HIRSi'HKRON GYULA szarvas 
szállója VII., Szövetség-u. t.

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője, 
Kökk Szilárd-utca in. sz.

ASZNER JÓZSEF vendéglője 
VII.. Dohány-utca 3S.

BAYER JÁNOS vendéglője, 
VII. kér.. Arena-ut ti. szám.

BAUMANN A. LAJOS Mai >- 
scbik-íele vendéglője VjL, 
Csányi-utoza II.

BLASCHKA ISTVÁN nngyven
déglője V I, Király-utca 11C.

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

BRAUN BÉLA vendéglője VII.,
Klanzál-utca 2.

CADA ADOLF vendéglője az 
.öt csillaghoz* Szövetség-u-ü.

CSŐBOR ANTAL .Újvilág*ven
déglője, IV., Ujviiág-tt. 23—25.

C-SUTY GYULA vendéglője,
V. , Váci-ut Si.

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

OROSGYÁK IZIDOR Wu-din
ger-féle vendéglője VII., Ovj- 
da-U’ Ca 26.

EBKRHARDT G ÁBOR vendég
lője, Vili., Gólya utca 38.

KHM J.ÁN JS éttermei, VIII., 
Kerenesi-ut 1

EDELMANN MÓR vendéglőié 
VII., Kerepesi-ut 82.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője 
VII., Osömöri-ut-a 111.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője 
VUL. Üllöi-ut 53.

FRISCH REZSŐ vendéglője VU. 
Erzsébet-kőrut 44.

FÖLDI ANTAL „Uj kispipa*. 
IV. Cjvilág-u. 14 Belvárosi 
piacén kar vendéglője.

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

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

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
Városház-utca lő. Somogy* 
Zalai kartársak vendéglője.

GREGORITS SIMON vendég
lője VI., Palóc-utca 1.

GEBHARDT ANTAL vendég
lője V ili.. Népazinház-n. 1.

HAJÓS KÁROLY vendéglőié,
1.. Bőszörményi-ut 21, csend- 
őrlalc tanya

HAJDÚ SÁNDOR .Bableves- 
Csárda* nagy vendéglője, VII., 
Miksa-utca 8.

HÁBETLER LAJOS Istvintén 
Nagy Bor- és Sorháza. Kis 
Diőafa-utcas rkan

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

HAVL1TSEK JÓZSEF vendég
lője VI.. Nagymező-utca 4.|

HOPPING EB JÓZSEF vendég
lője VUL, Gyöngytyuk-u. 3.

HORVÁTH ISTVÁN vendéglője 
IX., Fö»ám-tér 10.

I1ANKUS IMRÉNK kávé- és 
étterme V ili., Baross-utca 
és Szentkirályi-utca 43.

IIATZMANN JÁNOS vendéglője
VII.. Csömöri-ut 2'.

HKCKER LAJOS vendéglője, 
VII.. Király-utca öl.

HUFNAGEL HENRIK (H .r- 
vátli-féle) vendéglője. V ili., 
Vas-utca 1.

JURÁK MIHÁLY vendéglője. 
1. Budán). Gellérthegy-u. 3.

■IÁN URA KÁROLY vendéglője
Podmanieky- és Gyár-ntea 
sarkán, fővárosi piucérkar 
találkozója.

JA ICA Y NÁNDOR vendéglője 
ÍV., Mária Valcria-utca ,.

KARDOS JÓZSEFNÉ vendég
lője, V III., Baross-u. 6. (Há
rom óráig nyitva!.

KARIKÁS (voltMuhr) vendéglő 
ü. v. Rohíts János)

KASS BÉLA éttermei (volt 
Drexler) V I. Andrássy-ut 25.

KELLŐ VILMOS Singhoífer-fde 
halaszcsarda vendéglője, I., 
Mobai-ut 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, Vili., Józsct-utca 2.

KÓNYA SÁNDOR .Rózsa be
kor' v-ndéglöje. Nagymező- 
utca. Üzlotbeliek vendéglője

KLIVÉXYI FERENC, éttermei
VI. , Andrássy-ut.

KOLLMANN LAJOS vendéglője,
II , Margit-kŐrut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője 
Vü., Almássy-tér lő.

K I B.ANEK VINCE .Budai vi
gadó" éttermei. II., Fft-u.

KOUSZ ANTAL Keretz-féle 
vendéglője V., Gizella-tér 3.

LIPPEKI LAlOS vendéglője
VII. , Erzaébet-kőrnt és Do
hány-utca sár >k

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

LEIKAM GYÖRGY^ vendég-

LADÁNYI (LITTMAN JÓ- 
ZSE f éttermei, VI , Lipét- 
körut 27.

LADÁNYI OTTÓ .Vázsonyi 
kert* vendéglője. t1., Her- 
mina-ut 51.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője
I.. Fehérvari-ut 14.

LÁSZLÓ G KZA .Fészek' bo
rozója VII., Akácfa-utca 7.

LENGYEL LAJOS vendéglője 
VII . Nefelejts-utca P

MÜLLKR ISTVÁN vendéglő.] ? 
VU.. Ovodv-ut -a 27.

MALOVKTZ GYULA vindé.g- 
lőjn VI , Csangery-utra 15 
(Arapi-utca sarok)

MAIIKOVITS DOMONKOS 
vendéglő)s, I , Döbrcntry-tcr 
5. A piuciri-kar talilkozöja.

MIHÁLYFI SÁNDORNÉ ven
déglője. VII.. Aréna-ut s.

MIRTII ANDRÁS vendéglője, 
Dohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, magyaros konyha.

MIHÁLFI SÁNDOR Váci-kör- 
ut Hl a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
VII., Cs5möri-ut 87.

MOLNÁR JÓZSEF Vajdahn- 
nyadi borozója VII., Csengeri- 
utca 1.

MOLNÁR SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöld hordó ven
déglője IV.. Kishi.l-utca 3.

NAGY GÉZA nagv »Pilseni* 
sörcsarnoka.VIl., Arena-ut 58.

N'IKA ANTAL IV. kerület, 
'Belváros: Váci-utca, saját 
ház. Régi pincéri gárda ven-

PODOLETZ FERENC vendég, 
lője Vili., Szerdahelyi-!!. 2.

PUTZF.R M. nagyvendéglóje, 
VII., Arena-ut 8J.

PROCKL GYULA v-end"’ !5;e 
IV., Gerlócy utca 2.

PK1MESZ JÓZSEF vendéglője 
a »Koronaör«-höz. II., Palota
tér 2. ,

RKLL MIKLÓS vendéglőié, 
VI., Hajós-utca 31. Uiizlet- 
beüek találk >zója.

UOHÁTS JÁNOS Karikás-féle 
vendéglője VI., Szerecseu-u. 33. 

RUZICSKA JÓZSEF vend ég
lője, VU., Szövetség n. 39 B. 

RUVALD GYULA vendéglője 
i_, Fö-ut. a.

RABATA PÁL Gondüzö ven
déglője VI , Csengeri-u - 

RAUCHBAUER JÁNOS ven
déglője VI., Gyár- és Szón ly-

SCHODIT3 ALAJOS (Orszigos 
Tisztviselők Egyesülete kér
és nyilvános éttermei) Vili.. 
Eszterházy-utca 4. 

SCHMAUDER JÓZSEF ven
déglője IX.. Viola-utca*21. 

SCHNELL JOZSFF vendéglőj - 
VUL, Népszinház-utca 9. 

SCHNEIDER LIPÓT vendég
lője V., Lipót-körut 2. 

SOHCSTER ERNŐ Nyugati pi- 
lyaudvari vasúti vendéglője. 

SCHRETTNER MÁRTON ven
déglője VII . Izabelia-tcr 2. 

SZÜTS ÉS BALIKA éttermei. 
Deák-tér 2. A MOPE tag
jainak találkozóhelye. 

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi 
b: rjzója Vl.. Dslszinhaz-u. S. 

SZENDE IGNÁC fővárosi h. - 
rezója V ili., Népszinház- 
utca 11.

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

SPRINGER JÓZSEF vendég
lője, V ili.. Közvágóhíd-

S T E IS liz  MANÓ éjjeli boo-
zója VIl., szövetség-utcai.

SPESNY EDE Szervita borház 
vendéglője, IV'.. Városház-u. 

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

SZAGER JÓZSEF vendéglője IX 
Ranolder-utcs 31.

STEINER PÁL vendéglőjeVIII.
Baross-utca 117.

TASY LAJOS vendéglője VII.
Dohánv-utca 39.

TOTOLA IMRE vendiiglője, 
V II . Alsóerdősor 10. A zaía- 
vidékiek találkozója. 

THESSI JÁNOS vendéglője, IV. 
Molnar-utca 8.

TOMPA LUKÁCS vendéglőié 
V ili , Vendel-utca 11. 

VÁRAD! JÖZSFF vendéglője
VI. , Teréz-körut 28. 

VASCHATTA VIKTOR Tiszti
kuszinó vendéglője Hungária-

VEILER JÓZSEF vendéglője
VII. , Akácfa-utca 31. 

WKBER ÉS GR ŐSZ -Három
holló*1 vendéglője, VI.. An- 
drassy-ut 24.

WURGLITS VILMOS vendég
lője Kerepesi-ut és Agg- 
teleki-u. sarkán.

WURGLITS ANTAL vendéglője, 
V ili.. Kercpesl-ut cs Gyongy- 
tyuk-utca sarkán 

WOLRABB FERENC vendég
lője, IX., Viola- és Ranolder- 
utca sarok.

Kávéhátak.

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

BOULKVARD K.ÁVÉIIÁZ ít.
Goldhaminer A. Váci-k.24. 

B1BEIÍ JÓZSEF kávéháza, IV.

CITY-KÁVÉH ÁZ Schreiber! fuga 
Szabadság-tér.

KLITE KÁVÉHÁZ t. Poilák 
Smdor Kerepesi-ut és Ka-

ERZSEBET-HID KA V EH AZ 
iRapszkv Zsigmondi I. kér. 
Döbrentei-tér.

FARAGÓ KÁVÉI! ÁZ (rnlaj.l. 
Faragó Nag.v Sándor, VIL, 
Kerepcsi-Ut 55.

FELLEGI EDE rKlnvíttor-ká- 
véház". Ferenc-kőrút.

GRUBER JÓZSEF '.Körúti ki- 
véház«, VIL. E z<ébet-kör. 6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezsői VI fi.. Józsei-

IIOCH LAJOS nagy kávéháza
VIII.. Népszinli iz-utca 2'.
Üzletbeliek találkozókávéháza

KATONA GYULA „KLUB** ká
véháza, V.. Lipot-kőrut. n 
Vígszínház mellett.

KtRÁLY-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márkul VU., Erzsébet-kőrut 
cs Kiraiy-utca sarok.

KLOTILD KÁVÉHÁZ tulajd. 
Katona G ) Belváros, Váci-u.

KUTSBRA MIIIÁLYXÉ kávé- 
háza. VIL. Csömöri- és Aréna- 
ut sarkán.

KULIN HENRIK .Figaro- ká
véházit VIL. Nagydiofi-u. i>.

KCRHEJJ.A ISTVÁN -Zrínyi' 
kávé.xza V ili., Mát vau-tér S.

LÁBESZ FRIGYES kávéliáza, 
IV.. Hajé- es Sürő-nteák 
sarkán. A pincéri kar talál
kozó helye.

LYON KÁVÉI HÁZ (t. Knappé 
János és Társa VI., Anúrás- 
sy-ut 27.

MOLNÁR KÁVÉ11ÁZ IV. kér., 
Koronahcrceg-ntca, l Haris
bazár., Üzletbeliek találk.

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

MÁDAl SÁNDOR "Akadémia* 
kávéháza V„ Akadémia-u. I.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Er- 
zsóbet-körut Harsán.vi test
vérek..

NEIVF.LT SAMU .Sin-lorléri 
kávéliáza''. Vili.. Kökk Szi-

V I D E K .

A lr ó já r a  Torda-Araa \m-t 
TÓTH KAROLY szálíodája.

A ls ó lo n d v a  NEUBAI'l-'i; 
ANDRÁS .Korona sz.il!.- 
tlija.

FERENTZY JÓZSEF vendé-, 
löjo (volt Poppal vendéglő.

RÉVÉSZ SAMI Központi ká
vé ház, a Kö-utcán.

KRAJCSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a »Zőldfá«-hor..

A ra d . BRAUN ÉS >Ciii 
sörcsarnoka és éttermei, a 
városházzal szemben.

HUNGÁRL A KÁVÉHÁZ Witt- 
mann Károly tulajd.} a város 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA (t. Piska 
Ignác). Étterem, sőrcsarn-ik 
és nvari kert. .

SP1TZER MIHÁLY Kulélyi- 
féle kávéliáza. A pincér urak 
otthonias találkozó helye.

SZüSZ MÓR Japán- kávéházi 
. Sz. a Városháza.

TÓTH ENDRE kőbányai sö-- 
csarnoka és étterrn d : Szit- 
badsigtér.

ABS AZ t A-KÁ V É H Á Z (túl Ko
ván A-turl Szabadság i  r

GELLER SAMU Fiume kávéitiza 
üzletiek találkozója

A b o * .  PKRTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.

A ls ó -K u b in .  -  BIHELLEK 
JAKAB »Xemzeti« szállód n i,

A lv in c .  MAKRÓ FERE.W 
vasúti vendéglője. Szállodai 
szobák.

A p a fin . LINDEXMAVKR 
János „Schöffer'-féle szállé

B uh í. HORVÁTH JÁNOS 
-Bárány- szállodája. Magya
ros konyha.

SKALLÁT DÉNES JÓZSEF 
Corzó kávéháza

SCI1REIKR SIMON .- .c 
vemléglöje a vasrtt mellet*

B o ro s ia n ö .  K'iCSA- ANIAI. 
-Központi- szállodája.

OTTHOX-KÁVÉHÁZ ÍBöhm és 
Pollak) Vili., Kerepesi-ut 9 b.

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ (túl. 
Kobn Sindorné) Lzlctb-liek 
találkozó bolyé.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉIIÁZ (túl. 
Gárdonvi József), V., Nádor- 
utca 33.

PANNÓNIA KÁVKHÁZ é> étte
rem Pelzmann Ferenc.

PETŐFI KÁVÉIIÁZ ii. vezető 
Szalay Károly,. VIL. Erzsit- 
het-körutcs Dob-ut.ca sarok i 
házban. Üzletb. találkozója.

REKLÁM KÁVÉHÁZ (Kain- 
zsay Emil VI., Andrássy- 
ut öl.

SPLEXDID KÁVÉHÁZ (tulajd. 
Tvroler Józsefné és Seeman 
Karolin), IV.. Kuoly-kOrut.

FODOR JÓZSEF é i Társa 
•Szabári a-kávéliáza* VII., 
Doháuy-és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávéliáza 
Vl!., Almássy-tér 7.

SYBERT JÁNOS Gizella-kávé- 
háza, II.. Széna tér. I'zleti 
kartársak találkozó helye.

TOMIK JÁNOS* kivé háza VT., 
Nagymez.-utca 53. A |>inc< ri 
kar találkozója.

UPOS JÓZSEF Tőzsde nagyká
véháza V., Szabadság-tér 12.

UUTS LŐRINC -Árpád'-kávé- 
ház, Erzsébet-kőrut és Do
hány-utca sarkán.

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

VILMA BOROZÓ (Svertctzkv 
Káról v vendéglője) VIII., 
•József-kőr.tt lu.

B a tton y a . LÁNG JÁNDS„M

B a la s s a g y a rm a t. _T«»T 1 i
ISTVÁN szállodája. Állami 
kz-Uötelepi borok.

FDLDV ISTVÁN .Zrínyi* 
vendéglője.

B a rc s  tol- . IfDFhM.iN 
ÉS K KACSZ .Gurui, szál- 
inilája az állomás mellett- 

DOBAY SÁNDOR . K zp ■ ti 
vendéglöje, magyar konyha,

B e s z te r c e .  MOLDD VAN 
DÁNIEL .Európa- kávéhá
zit. üzletiek találkozója

I.ÜLAY JÁNOS va=uti vvttjég- 
lője, a közönség kiranJ iló!*

B e s z te rce b á n y a .  " ' " ‘R
M..r -Hungária- U • '

KK.U'SZ LAJOS oYa.-uti -zab 
lodája

B é k é s .  KF.TTER FEREN* 
-Városi- szill'.d 11. hittet 
sörcsarnok.

B .-G yu la . ŐSZI ~>:ic\ jx : 

kirándulója) a vasútnál.
B á n ré v e .  SZAB 

Vasúti vendéglője.
B á c s -T o p o ty a .

NY US Lili Al.) N c x t "  
szállodája.

HORVÁTI! JŐZ'E: -cl: •
E*teretii. sörft unit. 

B o g lá r .  3 '■ ’’ ! . 1
..VaSiiti" SZáHO'l.,.
kávéház

B ü k k .  IS' - '* "
V i M< »s •

B o re g s rá s z .

■ KV 

lUK

K'l VJS/.

B á c s k u la . I i ' v
J-.z-ít -,zi"oJa...
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VOLT SZEGEDI „ Ú JK O R "

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZA I és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ERDEKEK S Z A K K ÍZ LÖ  <YE

Előfizetés: Egy évre 12 kor. félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos 
FLÓR GYŐZŐ.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VII., Kerepesi-ut 13. sz.

Vendéglősök sörgyára.
Ili*

A mi ügyünknek zajtalanul induló 
folyója, hamar átutazta az ő csöndes, 
sik vidékét és azt a pontot, ahol a las
san sodródó habokat a sebesebb árzás 
és hullámzás váltja föl, sokkal előbb 
elérte, mint ahogy azt gondoltuk. 
Mi ugyanis erre a körülményre a moz
galomnak csak harmadik-negyedik hó
napjában, vagyis akkor számítottunk, 
amidőn a vendéglősök sörgyára létesí
tésére vonatkozó működésűnk immár 
kész és biztos eredményeket képes 
fölmutatni.

Hogy azonban a dolog igy, számítá
sunk ellenére sikerült, ennek csak ör
vendhetünk. Örvendhetünk pedig azért, 
mert a vendéglősök sörgyára létesítésé
nek szükséges és fontos voltát ennél a 
ténynél jobban mi se bizonyítja. írha
tunk és beszélhetünk mi akár három 
esztendeig arról, hogy a vendéglősök 
sörgyára fölállítását mily nyomós okok 
kényszerítik; mindezzel nem cselek
szünk annyit az ügy érdekében, mint 
a mozgalmunk céljával ellentétes érdek
körökből származó azok a híresztelé
sek, amelyek a vendéglősök sörgyárára 
azt mondják, hogy arra semmi ok és 
semmi szükség s ncsen.

A mi ügyünk folyamatának korai 
hullámzását ez a jelenség — az 
érdekükben mélyen érintett sörgyárak
nak (még egyelőre csak csöndes) állás- 
foglalása magyarázza meg. Amin per
sze, mint fentebb is említettük, csak 
örülni lehet, mert ezzel az ügy igaz
sága és az van elismerve, hogy a kar- 
teiben lévő sörfőzdék a „Vendéglősök 
sörgyára1* létesítésével a vendéglősökön 
nyert ama több milliónyi haszonnak az 
elvesztését féltik, amiről tiszta kimuta
tást, hivatalos statisztikai adatok alap
ján a február hó 1-én megjelent Fo
gadó hozott.

Ezért különben, hogy sörgyári moz
galmunk már is ekkora hullámokat vert 
föl, a fővárosi napisajtónak tartozunk 
hálával és köszönettel.

A fővárosi lapok sezek élén a „Bu
dapesti Hírlap**, a „Pesti Napló11, a „Pol
gárba „Magyar Hírlap1* stb. vitték szét 
először sörgyári mozgalmunk hírét, mely- 
lyel a figyelmet fent, lent és mindenütt 
fölkeltették. Ugyanezt tette a február 1-sői

Fogadó után megjelenő „Az Ország11 is, 
a magyar agrár-erdekek eme kitűnő 
lapja, amely Közgazdaság rovatában a 
f. hó elseji lapunk vezető közleményére 
vonatkozó ezen sorokat közölte: 

Külföldi sörök btözönlésc. Abból az alkalom
ból, hogy a vendéglősök egy uj sörgyár léte
sítésére mozgalmat indítottak, a szervezést 
irányító Fogauó című szakközlony statisztikai 
adatok alapjan a következő kimutatást állí
totta össze: A kartelöen lévő négy fővárosi 
sörgyár az utolsó évben összesen 858,876 
hektoliter sör termelt. Ebből a Drcher-fele 
gyárra 358,176, az Első Magyar Részvény-

nla 928 hektoliterrel szerepel. Az a körülmény, 
hogy a fővárosi négy sörgyár kartelj a foly
tán mind nagyobb mérvben beözönlő ausztriai 
sörök már majdnem a legnagyobb magyar 
sörgyár termelésének mennyiségét érték el, 
mutatja, hogy egy uj sörgyár nem fölösleges.

Ugyanebben a szellemben irt a más
nap reggel megjelenő Pesti Napló és 
a Polgár is, mig az előző este meg
jelent „Magyarország1* Vendéglősök sör
gyára címen ezt közölte:

A hazai vendéglősök a főváros területén 3 
millió részvénytökével egy uj sörgyárat szán
dékoznak alapítani, hogy a négy sörgyár 
karletszövétkezése folytán egyre nagyobb 
mérvben beözönlő külföldi söröket teljesen 
kiszorítsák. Dacára annak, hogy a négy pesti 
sörgyár az utolsó évben közel 860 ezer hek
toliter sört termelt, behozatalunk idegen sö
rökben még mindig jelentékeny. Tavaly be
hoztak 272 ezer hektoliter sört, mely behoza
talban Ausütria 265,869 hektoliterrel szerepel. 
A sörbehozatal kiszorítása is igazolja az uj 
sörgyár létesítésének szükségességét.

Mit látunk ezekben a közlésükben? 
Azt, hogy a magyar közvéleményt irá
nyitó napilapok nemcsak egyszerű hír
adással voltak sörgyári mozgalmunkról, 
hanem arról egyúttal bírálatot is mond
tak és ebben a bírálatban a Vendég
lősök sörgyára létesítését — kivétel 
nélkül — mind helyeselték s az állam 
és nemzetgazdaság szempontjából fon
tosnak, szükségesnek tartották.

Azt hisszük, hogy a magyar na
pisajtónak a mi ügyünket illető ezen 
egyöntetű véleménye fölér azzal a til
takozással, amit a kartelben lévő négy 
budapesti sörgyár, illetve az érdeki- 
leg hozzájuk kötöttek fognak hangoz
tatni.

De minlha már is hangzott volna 
efféle tiltakozás. Egy a hazai vendég
lősök érdekét pártolni törekvő szaklap

ban láttunk ugyanis egy olyan kartel- 
les izü közleményt, anut különbül sem 
Aich, sem a másik három sörgyár 
igazgatói se tudtak volna megírni. Mi
után pedig ez a közlemény teljesen 
Aichek, illetve a kar.elos gyarak szája- 
ize szerint csinálódott; aoból sem a 
napilapok józan ítéletéhez hasonló, sem 
a vendégiosipar érdekeivel összeegyez
tethető jókat nem lehet kiolvasni. Ue 
föl lehet benne fedezni, hogy mind 
szamár ember az, aki kitogasi emel a

zalmaval. (Ne te, ne! . .  .)
Ezt a furcsa májú közleményt külön

ben a Vendéglősök Lapja, tisztelt lap
társunk jelenttette meg. . kivanta be
bizonyítani mindenáron azt a körül, 
ményt, hogy az ördög fehér és nem 
fekete. Ergo azt is, hogy a magyar 
vendéglősök örüljenek, hogy ilyen pom
pás sörfőzdékkel rendelkeznek, melyek 
bárha sok milliót is zsebelnek be raj
tuk, azt nem lehet zokon venni, mert 
ezt a csekély hasznot a sörgyárak meg
érdemlik.

A fenti kijelentést megelőzőleg pedig 
azt kérdezi, hogy: Adhatja-e a Ven
déglősök sörgyára 3 koronával olcsób
ban a sörét? — Tud-e produkálni oly 
sört, amilyent a vendégek élvezni óhaj
tanak? — Akad-e 10,000, vagy 5000 
részvény-váltó vendéglős ?

A V. L. t. laptársunknak erre az első 
kérdésére egy többek által ismert me
sét mondunk e l : — Amidőn a négy- 
pesti sörgyár a világ legmodernebbül 
berendezett fözdéjét, a Király-sörfőzde 
életét nagy zseniálisan kioltotta, és a 
magyar birodalom és tartományai lekö
tése céljából kartel ba lépett — a 
Győri Vendéglős-Ipartársulat boldogult 
elnöke: Posdi Nándor oly célból jött 
föl Budapestre, hogy a Győr és györ- 
megyei vendéglősöknek a további sör- 
fogyasztást legalább is a 60 kr-os ár
emelési töblet nélkül biztosítsa. „Nem 
lehet Pósch uram, nem lehet, mert kar
telt kötöttünk1* — fogadta ily módon 
mind a négy sörfőzde. De Aich, a Dré- 
her-gyár fő-fő inspektora adott meg
felelő tanácsot. — „Nézze, Pósch bá
tyám — mondta Aich — ön itt célt 
nem é r ; ám, hogy útja mégis eredmé

bórfozdére 252,360, a Polgári Sörfőzdére 
129,270 és a Haggenmacher-féie gyárra 119,070

karteles gyarak ellen, amelyek kar
atéiba is csak azért leptek, mert a

í eí t05 f r A 2?*1 ..y cnlbf n tM toM ^ ven dég lósök  visszaélték a sörgyáruk bi- behoztak 272,810 hl. sort, mely behozatalban s
Ausztria 265,869, Németország 6013 és Bősz-
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nyes legyen, adok egy tanácsot: — 
Schwechát nem messsze, sőt közelebb 
van Győrhöz, mint Budapest. Schwe- 
cháton szintén van oly minőségű sört 
előállító főzdéje Dréhernek, mint Kő
bányán. Azt ajánlom tehát, hogy men
jen át Schwechátra s az ottani sör
gyárral kösse meg az üzletet. Ezzel 
önök még nyerni is fognak, amennyi
ben a schwecháti Dréher-sör hektóját 
3 koronával olcsóbban kapják, mint a 
kőbányait.

S mit szólt az Ipartársulat elnöke 
erre? Azt, amit egy jó üzletember 
szólhat: megfogadta a tanácsot s az 
üzletkötést szépe . e1 ,ézte Schwechá- 
ton. És azóta Győrben és környékén, 
és majd az egész Tuladunán, mérik az 
áldott schwecháti sört és számítják (ha 
számítják) a tiszta haszonnak maradó 
3 koronákat.

A V. L. t. laptársunk az itt elmon
dottakban, valamint abban, hogy a lé
tesítendő sörgyár nem a vendéglősökön 
való nyerészkedésre, hanem a vendég
lősök haszna előmozdítása céljából van 
tervezve — megtalálhatja a megfelelő 
választ. Arra a másik kérdésre azonban, 
hogy a vendéglősök sörgyára tud-e 
produkálni a vendégek élvezetét kielé
gítő sört ? — hamarjában nem felelhetünk 
mással, mint azzal a kérdéssel, hogy: 
egy a legkitűnőbb teknikai eszközökkel 
fölszerelt nagy műtnafom képes-e elő
állítani finom lisztet? Arra pedig, hogy 
akad-e 10, vagy 5 ezer részvényes 
vendéglős, az a megjegyzésünk, hogy 
máris, a kezdet kezdetén, több részjegy
re történt előjegyzés, mint a tervezett 
15 ezer részjegy egyötöd része.

Ezen kívül a bukás gondolata és 
sok vendéglősnek anyagi károsodása 
aggasztja laptársunkat. Hát, emiatt kár 
az aggodalom. Mert vagy van kellő 
számú részvényes, kik egyszersmint a 
fogyasztásra is kötelezve vannak — 
vagy nincsen. Ha van; a vendéglősök 
sörgyára még akkor sem bukhat meg, 
ha a többi főzdék 4 —5 koronával szál
lítják alább sörük árát. (Ami különben 
lehetetlenség.) De álhat a másik eset 
is, hogy t. i. kevés a részjegyesek, 
illetve a fogyasztók száma: mi történ
het most ? Hogy a sörgyár létesítéséhez 
nem másfél, hanem két vagy két és 
fél év múlva fognak hozzá. Addig pe
dig a befizetett részjegy pénzek szépen 
bent fekszenek a pénzintézetben és 
hozzák a kamat-hasznokat. És a ven
déglősök sem ez, sem a fenti és egyet
len esetben sincsenek kitéve annak, 
hogy a létesítendő sörgyárból kifolyó
lag csak egy fillér károsodást is szen
vednének.

A részvénytársaság létesítésének le
hetetlenségét akarja kifejezni a furcsa 
májú közlemény azzal, hogy a moz
galomba Gundel, Glück és Stadler nem 
vonattak be. Amikor pedig ezt kifejezi, 
nem veszi észre, hogy indiszkrétséget

követett el a vendéglős-szaktársadalom 
ezen köztisztelt neveinek a vitába való 
bevonásával; mely térre — a szük
séges tájékoztatás szempontjából — 
ha mi is követjük, — ennek az indisz
kréciónak az ódiumát is reá hárítjuk. 
Amit egyébként erre nézve megje
gyezni óhajtunk, csak az, hogy laptár
sunknak szintén tudomással^.kell bír
nia arról a tényről, hogy szakosztá
lyunk ez első férfiai, az egyik nagy sör
gyárban ugyancsak vezérszerepet töl
tenek be, mely eset nem hogy csak 
kizárja, de lehetetlenné is teszi meg- 
nyerhetésüket a vendéglősök sörgyára 
mozgalmára. Mindazonáltal megnyugtat
hatunk mindenkit, (laptársunkat is,) 
hogy az uj sörgyár mozgalma élén olyan 
vendéglősük állnak, akik sörfogyasz
tásban nemcsak a „Pannonian" álnak 
fölül, de a központi pályaudvari ven
déglővel is vetélkednek.

Mindezt különben ekként leírni és 
reflektálni a karteles gyárak érdekeit 
féltő V. L. laptársunk intelmére, — 
fölösleges is volt. És pedig azon ok
ból, mert ezeket, mindennél jobban el
mondták már azok a tények, amelyeket 
múltkori lapunk aféle milliós számok
ban mutatott be. Csak valami rongyos 
kis hét milliót hozott az a 60 krros 
söráremelés, amit a sörgyárak a ven
déglősökön oly szép észrevétlenül be- 
hápoltak. Hát a többi miveletek, (a mi
ket a Fogadó szintén sorról sorra fog 
bemutatni). S amik nemcsak szakközön
ségünket, hanem még a sörgyári érdeket 
védő laptársunkat is megfogják győzni 
az iránt, hogy a fogadós- és vendég
lős-ipar helyzetének oly mélyen való 
sülyedését, leginkább azoknak a sör
gyáraknak köszönheti, akika  fenhéjazás, 
a gőg és szemtelenségnek legfölsőbb 
tenorján azt mondják most a vendég
lősöknek, hogy azért léptek ők kar
iéiba, mert a vendéglősök visszaéltek 
a bizalmukkal.

Hát csak had beszéljenek és pöfesz- 
kedjenek igy. ügy se sokáig tart a 
pünkösdi királyság. Legfölebb — két 
évig. Akkor aztán lefognak szállani a 
piadesztáról, mert ekkorra a vendég
lősök sörgyára is létezni fog, akár hiszi 
akárki, akár nem . . .

BORGAZDASAGUNK.

A kotyogós borok hazájában. A mé
csek alatti város, a jövő esztendő folya
mán gazdasági és ipari kiállítást tart, 
amelyen befogja mutatni az ő illetve 
az egész Pécs- és Baranyavidék ter
melte azon borokat, melyek kiválóság 
tekintetében a többi borvidék terményei 
közt ugyancsak magukban állanak. Hogy 
különben a kiállítás ezen része meny
nyire múlja fölül a kiállítás többi anya
gát, leginkább az a körülmény mutatja, 
hogy a pécsi borvidékhez tartozó köz

ségek termelői máris hozzáláttak a cso
portonkénti szervezéshez (egy csoportba 
minden községnek a maga termelője 
fog tartozni.) így tettek utóbb Villány
ban is, ahonnan mintegy 100 termelő 
fogja borát képviselni.

Ami pedig e dologban minket érde
kel, az a körülmény, hogy a Pécs- és 
baranyai vendéglősök ipartársulata azon 
fáradozik, hogy a hazai vendéglősök 
1907-iki Orsz. kongresszusukat szintén 
a mecsek alatti városban tartsák. Nagy 
erkölcsi és gazdasági eredményt remél
ne ettől a lerándulástól a pécsi ven- 
déglős-ipartársuIat és pedig a kong
resszust illetve borkiállítást látogató 
szaktársakra nézve, akiknek első fontos 
alkalmuk nyílna arra, hogy nemcsak a 
maga-magát itató kotyogósát (könnyű 
asztali) hanem minden rendű és kivá- 
lóbnál-kiválóbb borát is megismernék 
annak, a Pécsnek és borvidékének, 
amely az Engel-korszak előtt nemcsak 
e hazának, de igen sok külföldi ország
nak is egyik legnevezetesebb és jobb 
nevű borvidéke volt.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.

Közgyűlés. A Győri Vendéglősök, Ká
vésok és ltalmérök Ipartársulata és 
szikvizgyári szövetkezete f. hó 22-én 
délelőtt 10 órakor saját helyiségében 
tartja Vl-ik évi rendes közgyűlését a 
következő tárgysorozat mellett: 1. Évi 
jelentés. 2. Az 1905. évi zárszámadás 
és vagyonmérleg tárgyalása. 3. Elnök, 
alelnök, három igazgatósági rendes, egy 
felügyelő-bizottsági rendes és esetleg 
megüresedő póttaghelyek betöltése. 4. 
Indítványok. — Az alapszabályok 27. 
§-a értelmében a közgyűlés határozat- 
képességéhez ötven részjegy szükséges 
Az 1905. év mérlege és számadásai 
a szikvizgyár hivatali helyiségében mai 
naptól a közgyűlés napjáig közszemlére 
kitétettek és betekinthetök

A Pécs-Baranyai vendéglősök ipar
társulata február 15-én, délután 3 óra
kor tartja rendes évi közgyűlését, az 
ipartársulat helyiségében (Malom-utca 
15.) Az ipartestületi közgyűlés az 1907. 
pécsi borkiállítással kapcsolatban tar
tandó kongresszusra kiküldendő bizot- 
ságot ugyancsak ezen az ülésen fogja 
megválasztani.

Pincér-egyleti közgyűlés. A „Pécsi 
Pincér-Egylet" f. hó 7-én tartotta rend 
évi közgyűlését a „Vigadó" nagy
termében. Meggyessy Lajos h.-elnök 
miután megnyitotta az ülést, az évi je
lentéseket tette meg, majd bejelentette 
a régi tisztikar lemondását s az uj 
tisztikar megválasztását rendelte el. A 
közgyűlés megválasztotta diszelnöküi 
BüumlerF. Györgyöt, elnöknek Szigelhy 
Edét (az Aranyhajó szállodatulajdonosát), 
elnöknek Franki Izidort alelnöknek és 
pénztárnoknak Söröss Mihályt, felügyelő
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nek Kiimmelberg Mihályt; felügy. helyet
tesnek Dorn Jánost, jegyzőnek Gutgesser 
Lajost, h. jegyzőnek Mautner Aladárt 
és könytárnoknak Posztovszky Józsefet. 
Választmányi tagok lettek: Schmiedt 
Ferenc, Csernovits Sándor, Somorjai 
K. Lajos, Medgyessy Lajos, Pintér N. 
János, Zábrúcki H., Jakab  Jakab, Nagy 
Sándor, Verb J., Beck Zs. Póttagok: 
Kurtz János, Dubrava Károly, Vásár
helyi V., Krausik S., Nagy K. és Nyá- 
radi József. Egyleti ügynök: Járányi 
József. A közgyűlés bizalmát fejezte ki 
ki az uj tiszti karnak, amelynek el
nöke Szigeihy Ede, majd jkönyvi köszö
netét szavazott a pénztárnoknak és 
reggel 4 órakor szétoszlott.

PÉNTEKI TALÁLKOZÓK.
A „Budapesti Kocsmárosok Ipartár

sulata11 tagjai közelebbi ozsonna-össze
jövetelei két a következő sorrendben 
tartják:

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

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

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Figyelmeztetés! Mindazon t. előfizető
inket, kiknek a múlt számmal postautal
vány mellékeltetett, kérjük, hogy ezen 
utalványok fölhasználásával, előfizetésü
ket szíveskedjenek beküldeni.

Hymen hírek. — Pécsett a vendéglős 
szaktársadalom előnyösen ismert tagja 
és az ottani Pincér-egylet elnöke, Szabó 
Sándor vendéglős szaktársunk bájos és 
szép miveltségü leányát, Teruskát, el
jegyezte Pogány János, az ottani Magyar 
Korona szálloda tulajdonosa. — Schröder 
Aladár, a győri Elité kávéház tulajdo
nosa, eljegyezte Lakner Ida kisasszonyt 
Győrben. — Dávid Pál a nagykárolyi 
Központi]szálIoda tulajdonosa f.hó 22-én 
vezeti oltárhoz Jíatejka  Iluskát, Matejka 
Vince Tr.-teplici szállodás szépmivelt- 
ségii leányát, Trencsén-Teplicen. — 
Kocsonay János csatádi nagyvendéglős 
február 8-án tartotta egybekelését Hess 
Ilona kisasszonnyal, Hess Zoltán keres
kedő leányával.

1906-ki Almanach-unk (Vendéglői sza
kácskönyv, a Fogadó „Albuma14. . .) A 
szétküldés alatt levő Almanach kiad
ványainkra vonatkozólag azon t. előfize
tőinket, kik azt újabban is megrendelni 
óhajtják, eleve is figyelmeztetjük, hogy 
a majd koronányi összeget kitévő portó
költség elkerülése végett szíveskedjenek 
az „Almanach" árát és egy 20 filléres 
bélyeget (összesen 2 kor. 20 fillér) elő
zetesen beküldeni. — 1906-ki Alma
nach-unk díszes kemény kötésben 2 
koronába kerül. Ugyanez nem előfize
tőknek: 3 korona.

Helyi kartelek. Töbször ecseteltük 
azokat az állapotokat, hogy vendéglő
seink érdekét nemcsak a kartelizált bu
dapesti sörgyárak, hanem az ezeket kép
viselő vidéki raktárosok is igyekeznek 
elnyomni és pedig legtöbb esetben az 
előbbiekéhez hasonló vagyis a kartel- 
rendszer szellemében. Akként például, 
mint Hódmezővásárhely sörraktárosai, 
kik szintén kartelt kötöttek a saját érde
kükben, minek folytán romlott, ihatat
lan portékájukat úgy sózták az ottani 
italmérők nyakába, ahogy nekik jólesett, 
s hogy végre is a rendőrségnek kellett 
közbelépni és elkobozni az egészségre 
mérges italokat. A h.-m.-vásárhelyi ven
déglős és italmérők pedig, hogy e hely
zetből szabaduljanak, utóbb elhatároz
ták, hogy a karteles raktárosok felosz
latására maguk létesítenek sörraktárt, 
vagy erre nézve egy szegedi sörkeres
kedővel szövetkeznek. — Hát, a hódmező
vásárhelyi vendéglős §s kocsmárosok 
ezen törekvését mi is csak helyeselni 
tudjuk, bár nem abban a formában, hogy 
megint egy másik sörössel bonyolítsák 
le az ügyet, mert ezzel megint csak 
félmunkát végeznek. Csak saját ellen
állásuk és sörraktári berendezkedésük
kel védhetik jól meg a saját érdeküket 
és fojthatják a kis piócákhoz hasonló 
lokó-be\\ kartel istákba a iélekzetet.

Egy pincér-egylet jótékonysága. A 
Nagyváradi P.-egylet ugyancsak jóté
kony dolgot cselekedett, amidőn a m. 
havi tisztujitáson elhatározta, hogy a 
bankettezés költségét humánusságra 
fogja fordítani. Ennek az elhatározás
nak aztán azzal tettek eleget, hogy a 
múlt hétfőn, a P.-egylet Szacsvay-utcai 
háza előtt ezer kiló kenyeret osztottak 
ki Nagyvárad szegényei közt.

Históriák a fogadók körül. Az anglusok 
fővárosában, Londonban nemrég egy 
szálloda épült az olyan 8 éven aluli 
gyermekek részére, kiknek szülői hosz- 
szabb vagy rövid időre elutaznak. A 
felügyeletet okleveles ápolók végzik s 
ezekre bízatnak azon apró vendégek is, 
kiket még tejjel szükséges táplálni. Mi- 
nélfogva ez a fogadó egy afféle gyer
mek- illetve szülők kényelmét biztositó 
üzlet, melynek — tekintettel előnyös ol
dalára — szép jövőt jósoltak, dacára, 
hogy a megnyitás után azonnal a kö
vetkező história történt meg vele: -  Egy 
Londonban lévő pincér ismerősünk irja 
ugyanis, hogy a megnyitás után a foga
dóba mindjárt több vendég szált, kik 
közt 4—5—6, de legtöbben a fél, egy 
és másfélévesek voltak. Számuk vagy 
70—80-ra rúgott ezen csöpségeknek, 
kiket két-három napra vagy egy hétre 
bíztak a fogadóra, lefizetvén persze előre 
a tartásdijat is. A furcsa eset pedig ak
kor állott be, amikor a gyermekek tar
tása letelt és senki se jött értük. Hiába 
küldték őket a pontosan bejegyzett laká
sokra ; se szülőknek, se lakásoknak nem

akadt nyoma. Végre is kisült, hogy az 
apróságokat egy szélhámos férfi és 
asszony szállította, akik már jó eleve 
és nem egy-két napra, hanem hónap 
és esztendőkre fölszedték a drága neve
lési dijakat, mely összegeket aztán — a 
gyermekfogadónak fizetett 1—2 napi 
dijjak levonásával — zsebrevágták s 
Albion fővárosát és a gyerek-fogadót 
szépen a hátuk mögött hagyták.

Leégett fogadó. A pusztító oktalan 
elem megint egy virágzó fogadóba ka
pott bele s mért ezzel kiszámithatlan 
nagy. csapást egy derék, törekvő szak
emberre, Bergman Adolf szállodásra. 
Az újabb nagy csapás különben a múlt 
hétfőn történt Zomhorban, ahol a város 
első nagy fogadója, a „Vadászkürt11 
eddig ismeretlen okból kigyuladt s pár 
perc alatt az egész tetőzet lángolt. A 
szinte olthatatlannak látszó tiizvesze- 
delem ezután elpusztította a nagy disz- 
(tánc) termet s az egész épületet el
hamvasztással fenyegette. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy előbbi — 
táncterem és tető elpusztulásán kívül 
más csapás nem történt. A kár, így is 
meghaladja a 60 ezer koronát.

A frakk halála . . . Nemsokára cirkuni-de- 
derumtme-et mondanak egy oly ruhadarab
nak. melynek mintegy másfélszázados pálya
futása alatt egyedüli érdeme az volt. hogy 
egy általános népszerűségnek örvendő madár 
farkához hasonlított. F./.en fölül nem volt semmi 
becsülete még azok előtt sem, akikre a frak
kot a foglalkozásbeli körülmények kényszeri- 
tették. vagy akiket audenciális s egyéb esetek 
szólítottak arra. De még a táncok gyönyöreit 
élvező fiatalség sem szerette ezt a tiirt ruha
darabot, mely az ifjú daliás alakokból kész 
bohócokat csinált és — vice-verza. Szóval, ez 
a ruliaügy semmi kedveltségnek sem örven
dett s ezért történik az is, hogy az árnyék
világból való elköltözése szintén nem fog 
szánalmat és gyászt kelteni. A frakk halálát 
egyéb' ént a berlini felsőbb köröknek az az 
elhatározása jelenti, hogy az oktrovált ruhát 
ezentúl semmiféle ünnepies és hasonló alka
lomkor sem fogják viselni. Így nem veszik 
rájuk sem a minisztériumokban, sem az ennél 
magasabb helyeken való megjelenéskor, de 
az idei farsangi vigalmakon már szintén a 
közönséges polgári ruhánoz hasontó öltözet
ben jelennek meg. Anti máskülönben nagyon 
helyes és bölcs cselekedet, és mi ennek min
denütt való megvalósulását annál inkább is 
szeretnénk, mert igy nekünk is beteljesedne 
az a remévségünk, hogy a kávéházaink és 
éttermeinkben annyira meghonosult frakkot 
a demokratikus szellemű újabb kornak vala
melyik gyors lábú ördöge szintén el fogja vinni, 
ö  Megszűnt flok-egyesület. A szombat- 
helyi fiók Ope és titő irodája
szintén bezáródott... ,.gva az ottani
szállodások, vendéglősök és kávésok a 
pincérekkel együtt elhelyezési irodát 
állítottak föl olyképen, hogy a mérsé
kelt elhelyezési dijjakba csupán csak 
az eljárási költségek számíttatnak. Az 
uj elhelyező irodát egy három ta~u in
téző bizotság vezeti. Az alapítók nevé
ben Posdi Gyula, Balassa Mihály és 
Kemencey Károly ezúton is kérik az 
érdekelt szakközönséget, hogy esetleges 
megrendelésüket az uj helyeszközlö 
helyes címének megfelelően: „Szálló-



dások, vendéglősök és kávésok elhe
lyező intézete, Szombathely" szívesked
jenek intézni.

Gyászrovat. Ruzicska József volt Szö
vetség-utcai jóhirnevü vendéglős szak- 
társunk f. hó 10-én 43 éves korában 
elhalálozott. Temetése f. hó 12-én d. 
után történt jó ismerősei és szaktársai 
nagy számú megjelenésével. Áldás és 
béke hamvaira!

4. oldal___________________________

A mi báláink.
A Genfiek bálja. A genfi szövetkezet 

Budapesti osztálya február hó 19-én 
tartja az ő kedves otthonias és elegáns 
zártkörű táncestélyét, a Terézvárosi 
Kaszinó földszinti helyiségeiben. Be
lépti d ij: Személyjegy 2 K, családjegy 
(1 ur 3 hölgy) 5 korona. A tiszta jö
vedelem a Budapesten.építendő Pincér- 
menhely javára fordittatik. — Kezdete 
este 10 órakor.

A Szegedi Pincér-egylet február 26-án 
a Tisza nagy szálló összes termeiben 
jótékonycélu zártkörű táncvigalmat tart. 
Beléptidij személyenkét 2 K, családjegy 
4 K és páholy-jegy 4 K. A tiszta jöve
delem felerészben a Szegedi P.-egylet 
Könyvtára és felerészben a póttartalé
kosok családjai fölsegélyezésére fordit
tatik. A táncvigalom patronája Dancin- 
ger Jánosné úrnő, védnöke Kass János 
és diszelnökei: Juránovits Ferenc, Dan- 
cinger János, Rittinger Károly, Szarka
J. és Rosner Sándor. Vigalmi bizottsági 
elnök Lipkovíts József és Popper M. 
és főrendező: Horváth Ferenc.

A komáromi pincétek táncvigalma. A 
komáromi pincérek, vendéglősök, kávé
sok és kocsmárosok ipartársulatának 
védnöksége alatt, a Maitz-féle vigadó 
összes termeiben, folyó évi március hó 
6-án nagyobbszabásu jótékonyságu zárt
körű táncvigalmat rendez, ,  melynek 
haszna felerészben a Komáromvárosi 
szegények, felerészben a póttartalékosok 
családjainak felsegélyezésére forditattik. 
A vigalmi bizottság Maitz Ferenc és 
Molnár Lajost küldte ki a rendkívül fé
nyesnek ígérkező mulatság rendezésére.

A Nagyváradi Reform P.-Asztaltór- 
saság február 5-én a Nemzeti szálló 
összes helyiségeiben házi estélyt ren
dezett, amely 260 koronát eredménye
zett a jótékonyság oltárára. A rendkí
vül szép sikert hozó estélyen a követ
kező hölgyek működtek közre és voltak 
jelen: — Asszonyok: Bors Jánosné, 
Palugyai Károlyné, Weisz J. Dezsöné. 
Schmiedt Lajosné, Somhegyi Dezsöné, 
Schneider Lajosné, Gerley Lászlóné, 
Sarkadi Józsefné, Schaffhauser Mihály- 
né, Rosenbaum Sándorné, Szauer Kál
mán né, Bállá Józsefné, Révész János
né, Braun Ferencné, Perl Frigyesné, 
Hegedűs Esigmondné, Braun Zsigmond- 
né, Schwartz Béláné, Patha Ferencné, 
Klein Józsefné, Pozsonyi Ferencné,
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Szabó Lászlóné, Kovács Jánosné, Bu
dai Pálné, Rádler Jánosné, Januschek 
Józsefné stb. — Leányok: Klein nővé
rek, Pozsonyi nővérek, Sarkadi Berta, 
Januschek Irma, Rádler Mariska, Ré
vész Mariska, Schmiedt Paula, Szabó 
Róza, Karner Emma, Csordás Berta stb.

A Nagyváradi P -egylet ez idei bálját 
f. é. március 7-én fogja megtartani.

Asztaltársaságok.
Nagyváradi Reform Pincér Asztal- 

társaság. A Nagyváradi Pincér-egylet 
kötelékéből az ott uralkodó állapotok, 
illetve az utóbbi közgyűlésből kifolyó
lag 54 tag kilépett és Nagyváradi Re
form Pincér-Asztaltársaság néven uj 
kört alakítottak. Az Asztaltársaság cél
jául a jótékonyságot tűzte ki, melynek 
sikeresebb gyakorlására elhatározta, 
hogy az uj testületnek a férfi-tagok 
családi (vagy rokoni) köréhez tartozó 
hölgyek is lehetnek tagjai, akikre — 
mint az Asztaltársaságnak egy külön 
bizotságára — a közjótékonyság ügyei
nek intézése bízatnék. A Reform Asz
taltársaság tisztikarába a következők 
választattak be: Klein Lajos (kávés) 
diszelnök és Bors János (Bazár étterm. 
főp.) elnök és alelnöknek Palugyay 
Károly (Pannónia étterm. főp.) lettek 
megválasztva. Pénztárnoknak Weisz J. 
Dezső és titkár Somhegyi Dezső főpin
cérek lettek. Ellenőrök: Schmiedt Ala
jos, Gerley László, Pálinkás József és 
Weiszberger Józsefet gazdának válasz
tották meg. — A jótékonyságot gya
korló hölgybizotság elnöke: Bors Já
nosné, alelnökei: Palugyay Károlyné 
és Weisz J. Dezsöné, pénztárnok: 
Schmiedt Alajosné, pénztári ellenőrök: 
Somhegyi Dezsöné, Sdmeider Lajosné, 
Gerley Lászlóné és Schaffhauser Mi- 
hályné és gondnokok (gazdák): Klein 
Sándorné, Braun Ferencné, Sarkadi 
Józsefné és Rosenbaum Sándorné lettek. 
A „Védbizotságba" a következő hölgy
tagok lettek beválasztva: Bállá József
né, Balázsy Jánosné, Braun Zsigmond- 
né, Földes Pálné, Klein Szeréna, Klein 
Mariska, Lobermayer Gyuláné, Öszter- 
reicher Józsefné, Perl^Frigyesné, Pálin
kás Józsefné, Pozsonyi Ferencné, Rich- 
ter Antalné, Rádler Jánosné, Rábay 
Béláné, Sarkadi Berta, Schwartz Bélá
né, Weisz Samuné, Weisz Ignácné. A 
nöbizotság jegyzője: Vizváry Béla és 
titkára: Sarkadi József. — Az Asztal- 
társaság január 5-én alakult s ezen idő 
alatt rendezett három estélye máris 
szép öss-eget jövedelmezett a jótékony
ság oltárára.

ÜZLETI HÍREINK.
„Akik" lapjukat bármi okból rendes 

időben nem kapják — kérjük egy leve
lezőlapon azonnal bennünket értesíteni, 
hogy azt pótolhassuk.

4. szám.

Pindinger Lajos kávéháza. A keleti p.- 
udvarral szembeni Alföld fogadó volt 
népszerű gazdája, Pindinger Lajos ba
rátunk megvette a II. kér. (Budán) 
Széna-tér 7-ik sz. alatt levő volt Gizella 
kávéházat Szybert János szaktársunktól. 
Az előkelő szinvonalon álló fényes üz
lete*, Pindinger gazda a mai napon, 
február 15-én vette át saját tulajdonába 
s kávéházát „Gizella" néven fogja to
vább folytatni. Kívánunk neki sok 
szerencsét!

Uj szállodás. Pécsett, a szigeti városi 
jónevü Magyar korona szállodát Pogány 
János, az üzletnek hosszú időn át volt 
főpincére megvette s azt saját kezelé
sébe február 1-én vette át. Uj fogadós 
(és boldog vőlegény) szaktársunknak 
sok szerencsét kívánunk.

Csákován a Simoncsics-féle szállodát 
nem Vig, mint a múlt lapunkban téve
sen közöltük, hanem Wick János elő
nyösen ösmert főpincér, ki több kül
földi nagy üzletben is majd;5 évig műkö
dött — vette meg. Derék szaktársunk 
modern szakképzetsége, fogadója nép
szerűségét és jóhirnevét már is bizto
sította.

Uj kávéház a fővárosban. A főváros 
legforgalmasabb útját, a Kerepesi-utat 
ma-holnap a fényesbnél-fényesb kávé
házak legnagyobb számmal fogják dí
szíteni. Mint értesülünk, közelebb megint 
egy nagy kávéház és pedig a Kerepesi- 
ut és József-körut sarkán (a Népszín
házzal szemben) lévő palotában rende
ződik be. A Kerepesi-ut ezen uj kávé
háza tulajdonosai a „Liget" kávéház 
gazdái: Groszman testvérek lesznek.

Déván a Kaszinó vendéglőt, amely
nek berendezését az eddigi vendéglős 
csődbejutása miatt utóbb a Kaszinó 
vette meg, — Balog György ottani 
főpincér szaktársunk vette át. Vállalko
zásához sok sikert kivánuuk.

Tomik János kávéháza. A Dohány
utcai és környékbelieknek kedvelt ven
déglőse a kávésokhoz tette át műkö
dési terét. E hó elejével ugyanis a VI. 
kér. Nagymező-utca 45. sz. alatt meg
vett nagy kávémérést egy ugyancsak a 
mai modern kornak megfelelő szép kis 
kávéházá alakította át és azt fenti idő
ben megnyitotta. Tomik szaktársunk 
vállalkozásáhozkivánunk sok szerencsét!

Wagner György volt vendéglős szak
társunk, Budán a Palota-téri Primesz- 
féle vendéglőt a múlt hó közepével 
vette át.

Uj fogadós. Föpincéri karunknak egy 
ismert és tekintélyes tagja érte el megint 
a küzdelmekkel telt pálya célját, s a 
pincérségböl a fogadós pályára lépett 
át. Az uj fogadós a somogyi-karadi és 
régi vendéglős családtól származó Dá
vid Pál barátunk, ki e hó 9— 10-én 
megvette az újonnan épült nagykárolyi 
„Központi" és a vidéknek legmo
dernebbül berendezett szállodáját. —



5. szám. FOGADÓ 5. oldal.

Az ősi város fő- és legjobb helyén 
álló és szintén a legkiválóbb Ízlésben 
berendezett nagy étterem és kávéház
zal rendelkező fogadóját, Dávid szak
társunk március 1-én veszi át. Kíván
nunk szerencsét!

Kass Béla kiváló szaktársunk, a múlt 
hó utoljával nyitotta meg ünnepélyesen 
az Andrásy-uti Operával szembeni ét
termeit.

Egy fogadó vétel odessziája. Január lő-iki 
lapunkban megírtuk, hogy az érsekujvári Nem
zeti szállodát Breiner Hermán szaktársunk 
megvette, amire Marossi Gcrzson szállodás 
azt közölte, hogy a vétel nem történt meg, 
mert ö az üzletét egyáltalán nem szándékozik 
eladni. Minderre Breiner Hermán annak köz
lését kéri, hogy a fogadó eladása nagyon is 
megtörtént s az üzletet az Ehm vendéglőben 
szóbeli megállapodás alapján és tanuk előtt, 
tehát szabályszerűen 17,250 frtért megvette, 
mikor pedig az eladáshoz a házigazda is kész
séggel adta beleegyezését, Marossi szaktárs 
újabb spekulációja miatt még az újabban kért 
1250 irtot is megadta. A meglevő levelek (és 
a vételnél jelen volt tanuk) bizonylata alapján 
különben bármikor át vehetné az üzletet, de 
Breiner H. nem kívánja a dolgot perre vinni 
s a kusza eset miatt most már nem is reflek
tál a fogadóra.

Rauchbauer János előnyösen ösmert 
vendéglős szaktársunk, közelebb a Gyár 
és a Szondy-utcai sarkon lévő vendég
lőt vette át. Rauchbauer szaktársunk 
népszerűsége és szakszerű vezetése uj 
üzlete jómenetét ugyancsak megvetette.

Nagybecskereken, a ' “fővárosban is 
széles körben ismert szakegyének Kollász 
József és Bala Mihály egy a mai kor fi
nom ízlésének megfelelő kávéházat ren
deztek be, a melyet „Fiume" címen a 
napokban nyitottak meg.

Fodor József ismert nevű szaktár
sunk, utóbb a Sugár F. és társa által 
bírt Dohány-utcai „Szabária" kávéhá
zat — utóbbival társulva — a napok
ban átverte. Vállalkozásához kívánunk 
sok sikert.

Kávéház a Kossuth Lajos-utcán. A
Kossuth utcának egyetlen szerény me
netű kávéháza, az „Udvari" azon alka
lomból, hogy uj tulajdonos (Dukasz J. 
Sip- és Dohány-utcai sarki vendéglős 
Kaufman bőrkereskedő veje) kezébe 
kerül, — nagy változáson megy át. Az 
„Udvarit" ugyanis a hátsó front szé
lességének megfelelő s most Lukács 
ruha és Örömy papirkereskedö által 
bérelt helyiségekkel fogják kiböviteni, 
és egész ujan berendezni. A dolog 
körülbelül augusztus elejére lesz készen.

Lengyel Lajos volt István-uti nagy
vendéglős, a nefelejts-utcában lévő 
Kompics-féle vendéglőt át vette. Jó 
borai és konyhája üzlete jómenetét 
biztositják.

Ladányi Ede kávéháza. A Temesvári 
Korona-herceg fogadónak hosszú időn 
át volt szobafőpincére, az általános nagy 
ismeretnek örvendő Ladányi Ede szak
társunk, megvette Saruga Lajos üzletét, 
a kitűnő nevű és menetű Józsefvárosi 
Központi kávéházat és vendéglőt. La

dányi barátunk vállalkozásához sok 
szerencsét kívánunk.

Ruff János a Magyar Szinház-ven- 
déglő bérlője, Ruzicska József szaktár
sunk elhalálozásával újból átvette- a 
Szövetség-ulca 39. sz. alatti volt ven
déglőjét.

Budapesten a Szarvas-szálló éttermi 
helyiségét Steinfz Manó, a Wekerle 
kávéház hosszú időn át volt föpincére 
átvette, s az széles körű ismerete és 
szakavatottságával igyekszik föllenditeni.

Apatinban, mint már egy múlt évi 
lapunkban is jeleztük, Lindenmayer 
János szaktársunk, a Zombori Elefánt 
szállodának hosszú időn át volt föpin
cére, a Schöffer szállodát átvette s azt 
megfelelő átalakítással és kényelmes 
berendezéssel ellátva, február 2-án 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
alábbi címek hollétét a megtudni óhajtókkal 
egy-egy levelezőlapon tudatni szíveskedjenek':

Akik Horváth János léveken át a nagyváradi 
vasúti vendéglőben volt éthordó) hollétéről 
tudomással birnak, kéretnek, hogy Zs. Gy. 
szaktársukkal (Nagyvárad, vasúti vendéglő I. 
és II. étteremi — esetleg a Fogadó kiadóhiva
talába — tudatni szíveskedjenek.

Szlávik Károly iHerkulesfürdőn volt éthordó) 
jelenlegi hollétét Jósa Aladár (Temesvár, bel
város Tisztikaszinó kávéház) kéri tudtul adni.

Izsák Lajos pincér (a Waggon Lits étkező 
s utóbb Kassán a Schalkhóv szállodában volt 
éthordó) hollétét tudomásul adni Sz. J —s 
(Kassa Schalcház szálló) kéri.

Jo ó  Imre (utóbb volt Tornaiján és Rima
szombaton főp.) jelenlegi hollétét H. Z. (Fo
gadó kiadóhivatala) kéri tudomásul adni.

Praics János pincér (utóbb volt Pécsetti 
hollétét K-g. M. (Pécs, Munkácsy Mihály-utca 
19.) kéri tudatni.

Mischner József előnyösen ismert 
régi főpincér, a Dohány-utca 29-ik sz. 
alatti jónevü üzletet e hó 10-én átvette.

Tótkomlóson a Komló szállodát Taták 
Samuné e hó elejével megvette s azt 
megfelelő alakítás és berendezéssel ve
zeti tovább. Jó italai és konyhája a 
„Komló" jömenetét biztosítja.

Klein Flóris a fővárosi Züldkoszoru fö
pincére, Mayer Benedektől a szálló 
éttermét e hó 10-én mint vendéglős 
átvette. Szakavatottsága és jó kony
hája az üzlet jómenetét biztosítja.

Marosvásárhelyen, mint ottani tudó
sítónktól lapzártakor értesülünk, a „Tran- 
sylvánia" szállodát Breiner Hermán 
szaktársunk, S.-Ujhelyrő! megvette.

Temesváron a Józsefvárosi Arany 
Oroszlán szállodát s ennek éttermei és 
kávéházát Grosz Teofil átvette s azt 
saját keze'ésébe f. hó elejétől fogva 
intézi.

Vendégfogadó átvétel.. Temesvárt a 
Józsefvárosban lévő „Vadember" ven
dégfogadót Szabó Ferenc e hó elejével 
átvette.

H e l y v ó l t o i ó s o h .  — Budapesten 
a II. kér. (budait Gizella kávéház nappali fö- 
pincéri állását Erdőssy Kálmán foglalta el. 
Scmeth István a Pannónia szállodában éthor
dói állást nyert. Hasonló állásban működik 
Rooz Henrik a Wurglits A. étteremben. Kováts 
Vilmos a Szabaria kávéház főp. állását fog

lalta el. Potyák Antal a Lengyel-étterem fó- 
pincéri állását töltötte be. Áment János a so
roksári-utcai Drücker-féle kávéház föpincéri 
állását töltötte be.

Temesvárt a pályaudvari vendéglő üzlet
vezetői állását Reinprecht Rezső foglalta el. 
Kedrovits Mihály szaktársunk a szabadkai 
Nemzeti nagyszálló éttermi- és kávéházi .fö
pincéri állását újból elfoglalta. Cegléden a 
Nemzeti szálló főp. állását A'iss Marcel fog
lalta el. A rozsnyói Weinberger-féle szálló 
főp. állását Horváth József töltötte be. .Yagy- 
becskcreken a Rózsa szállodában Ilittler F. 
főp. mellett Szakács Antal éthordói állást 
nyert; u. itt a kávéházi regg. fizetöp. állást 
Deimer Károly tölti be. Komáromban Marton 
Lajos Károly, a „Komárom-város" kávéház 
fizetöp. állását foglalta el, u. ott Erdélyi László 
és Waldhauscr Jenő m. s.-pincérek nyertek 
alkalmazást. Torma Lajos a Kaszás kávéház 
főp. állását és Antii Lipót a vasúti vendéglő 
l-ll. oszt. éthordói állását töltik be. Szegeden 
az Európa szálló kávéházi főp. állását Kál- 
mánovics Lajos, a fizetöp. állást Vámossy 
István s a s.-pincéri állást Fehér Miklós töltik 
be. A Szeged vasut-állomás I-Il. oszt. étter
mében Petánovits Károly éthordói alkalmazást 
nyert. Temesvárt a Koronaherceg nagyszálló 
szobaföp. állását Horváth Sándor nyerte el.
U. o. az étteremben Máté Zsiga és T. Tarnéicy 
Béla m. éthordók működnek. a Józsefvárosi 
vasúti vendéglőben az éthordói állást Agora 
Árpád, Tunitz Lajos és Jeifel J. töltik be. A 
Délvidék i Kaszinó éttermi és kávéházi főp. 
állását G ráf Sándor a Schenk kávéház fö
pincéri állását Hirn Miksa töltik be Nagy- 
kikindán a Nemzeti szálló főp. állását Szvetits 
Károly a Bolin kávéház főp. állását Bruckner 
Béla, a városi szálló szobapincéri áll. Kmesz- 
ner Viktor és a Nemzeti kávéház r.-fizetö- 
pincéri állását Betze Sándor töltik be. 
Lovasberényi Árpád a mezöhegvesi Központi 
szálló főp. állását foglalta el. Pásztor Endre 
szaktársunk e hó 15-töl ismét régi helyét, a 
niármarosszigeti Korona szálló éttermi föpin
céri állását foglalta el. Máté Antal a nagy
atádi Korona szálló főp. állását töltötte be. 
Dengl József a brádi Korona szállodában 
fizetöpincéri állást nyert. Frank Richárd az 
apatini Lindenmayer (volt Schöffer) szállodá
ban éth. állást foglalt. Marosvásárhelyt a Korzó 
bávéházban mint regg. számadó Szegedy Imre 
és mint s.-pincérck Kalmár Emil és Kcch 
Ferenc nyertek alkalmazást. Leuter Adolf 
a Vadászkürt szállóba mint éthordó lépett be, 
inig a Nagypipa szálló főp. állását Bólyay 
Farkas s u. itt a szobap. állást Reitcr Mendéi 
töltötték be. B. Farkas Márton a Roval kávé
ház. főp. állását foglalta el.

HÉTRŐL-HÉTRE

d  csárdába.
13us nóta szól a csárdába, 
Kihullik az éjszakába: 
Kihallafszik s messze elhat,
Gz éjszaka csendje alatt.
Ki énehel olyan busán.
Cl? bus*ke3re vajh’ kinek van; 
Talán valakit maijára,
Hagyott megint a babája?
G mécses világa mellett,
ög? szegén? legén? mulat bent;
T9ele szemben vén cigán? ül,
Gki egyre csak hegedül . . . 
Közbe isznak eg?=eg? nagyot — 
3g? temetik a bánatot;
Gztán megint énekelnek — 
énekelnek s h^^dülnek.

Matsád János.
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NYILTTÉR.
F. rovatban köröttek Ért a  szerkeszlöscg nem vállal 

felelőséget.)

Nyilatkozat.
Hosszabb időre terjedő észleleteim alapján 

bizonyítom, hogy a Kristályforrás szénsavval 
telitett ásványvíz, a mellett, hogy kiválóan kel
lemes. üdítő ital. kitűnő és hasznos italul 
szolgál idült gyomor-és bélhurutnál, különböző 
idült betegségekből eredő gyomor- és étvágy
zavaroknál, továbbá mindazon esetekben, me- 
yeknél a szénsavas vizek hasznosak.

Dr. Korányi Frigyes.
főrendiházi ta?  egvet, nyilv. r. tan ár

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

Fogadós. Nemcsak örülni, de lelkesedni is 
lehet a levelében kifejezett azon szavain, 
amelyek a hazai fogadósok és vendéglősöket 
arra intik, hogy fiaikat ne a lateineri és A 
többi bizonytalan jövővel kecsegtető doktori 
pályákra neveljék, hanem arra a foglalkozásra, 
amelyet ük tanultak s amelyben mint intelli
gens és szakmájukat periektől ösmerö egyének 
bizonyára több jóval lehetnek mint maguk, 
mint a társadalomra nézve. Soknak az a ki
fogása — írja további soraiban — hogy tekin
tély dolgában a vendéglős és pincér társada
lom minden osztályon alul áll — nem meg- 
okolása az előbbi eljárásoknak; nem pedig 
azért, mert először az a tény nem áll, de ha 
álna is, még akkor sem szabadna az állás
beli rangkórság eme divatját majmolnunk, 
mert ezzel tápot, az iparunk iránti hibás fel
tevéseknek csak mi, magunk szolgáltatunk. 
Tanítsa ki minden fogadós és vendéglős, úgy 
mint én, a fiát (akinek több van, egyet vagy 
kettőt) pincérnek s emellett oskolázlassa és 
kellően mivelje . . . Majd megfognak ekkor 
győződni szaktársaim, hogy a mi pályánknál 
nagyobb becsülés és tiszteletben egv társa
dalmi osztály sem fog részesülni . . .  — Ami 
pedig — e gyönyörű sorain kívül — a ránk 
bízottakat illeíi. értesítjük, hogy fiának idcigl. 
Párisi és Londoni lakcímeire, valamint az 
utazására nézve intézkedtünk.

G. S Nagykikinda. A „Paprika bei Szegedin" 
cunü közleményt a F. Af. c. fővárosi napilap 
nyomán közöltük s hogy a hir valódiságát nem 
vontuk kétségbe, az az oka, hogy említett lap
ban sem láttunk semminemű cáfolatot. Neve
zett újság közleményét különben Corpus delie
dként meg van őrizve s azt'szerkesztöségünk- 
ben bárki bármikor megtekintheti. (Még csak 
azt kívánjuk megjegyezni, hogy a Nagykikin- 
dán íebr. 6-án keltezett levél föladása ugyan
csak in Mokrin intéztetett). — Sz. Gy. K. Győr- 
Zsámoly. Ezen ügyben forduljon Radnyáncu 
’ "P -hez, Győr, Elité kávéház. — F. Á.

• /• jegyzékbe vettük. — H—s Miskolc.
1 •• - nunk ..K—k“ rovatában igyekszünk 

megtalálni a jó urat. Szives üdv! a valódi 
kocsonyák országában. P. I. Zombor. Szives 
tudósításáért őszinte köszönet és — köszön
tésünk. — F. R. Apafin. Szívesen gratuláljuk 
a -.Fogadó" katonái közt az Újkor hűséges 
kis Pártolóját, akire nemcsak H—i m.-társunk, 
de mi is élénken emlékszünk. S  akitől a régi
hez hasonló nemes sikereket várunk. Üdv. — 
Informatió. Esztergám Közleménye megfelelne, 
de kilétét nem ludjuk, és igv nem közölhetjük. 
S. L. Gyár. Forduljon Orsz. Nyugdij-egylet 
VII.. Wesselényi-utca 4. sz. alá s kérjen alap
szabályokat. Ebből mindent megtud. H. F. 
Szeged. Minden bejött pontosan, s úgy a hogy 
jött — meg is dolgoztatott. - -  A "báli ügy 
ifjai bokros nagy-teendőit a vigság véd-, dísz
es tiszteleti elnökeivel dokumentáltuk — nyo
matékosan. A fkép história — az alakokat 
támasztó fa miatt — nem egyenes, (másként 
ó)- S  egyebekben — szívélyes üdv !

Étlapiró (éthordó) uraknak S S S
n»k elismert és sok időt s munkát megtakarító 
„BerkovÍTS“-félo

H e k to g r á p h - Ia p o k
s minden színben Idd ,.ténták“. A nélkülözheti®:] 
hektographlap minilkéi oldalon többször basználbató 
s egy eredetiről 100—120 másolat nyerhető. Lehúzás 
után pedig nem ke'l lemosni! Kimoshatatlan ruhajelző- 
ftatkek és Schapigráph-tnkercsek minileti nagyságban

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

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen

K ávshézi és venéégi berendezést, 
alpaccaés chínaezüst árut vesz s elad
B r a u n , B u d a p e s t ,  S i p - u t c a  1 4 .

fthnvhám/9 város ̂ tulajdonát képező 
llűyjUu'ijQ Széchenyi ligeti vondéglöbe
1906. április I5-töl 2 évre óvadékképes 
vendéglős kerestetik. A feltételek meg
tudhatók : Kovács Gyulánál Nagybányán.

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

Vidéki városban 2 5 Í Í
sek, Hajdú. Bihar. Békés, Kunság, esetleg 
Szabolcs vármegyében. Cim a kiadóhivatalban.

Kávéház Budapesten,
szükséges, úgyszintén vidéki városban egy 
szálloda 8 szobával és jóforgalmu éjjeli kávé
házzal. továbbá egy másik nappaii kávéház 
eladó. Mind a három elismert jó üzlet. Bőveb
bet: Rudasnál, VIL, Baross-tér 14. 
•^Biharmezókeresztesen egy telken három ház
és pedig az i-ső 1 kimérő, 1 borozó és 1 
lakószobával s a mellékhelyiségeken kiviil 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- 
niérési, vendéglői, fogadói és tőzsdejoggal bir. 
Értekezhetni a tulajdonos: Szügyi István ven
déglőssel, Biharmczőkeresztesen.

Elénk forgalmú városban ££
jómenetele folytán biztos existenciát nyvjtó. 
49 év óta fennálló k á v é  h á z  előnyös fizetési 
feltételek mellett eladó. Vételár 2200 frt. Napi 
hevétől átlag 40 frt. Cim a kiadóhivatalban.

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.

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és fö- 

pincér uruk ügyeimébe a »Fogadó« helyeszközlöjét ajánl
juk. Az ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Nagy szállodai, esetleg fürdői nagy üzletbe 
házvezetőnő vagy gazdaasszonyi, esetleg fürdői 
pénztárnoknöi állást óhajt elfoglalni e teendők
ben jártas intelligens nő. Cime megtudható 
a kiadóhivatalban.
B a l a t o n i  f i i r d ő  uj Sk o d á ja  féderem, u a i a i u m  l u i u u  kávéház és cukrászda)
részére fopincér kerestetik. Teljes személyze
tet főpincér tartozik magával vinni. Óvadék 
2000 (kettő ezer) korona. Feltételekről fölvilá- 
gositást a Fogadó kiadóhivatala nyújt.

Éthordók és borfiuk
hirü fürdőbe. Perfekl 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.

Álla-.t keresők tartózkodási helyük pontos címét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A »Fogs>dó« utján 
csakis ismerős szakegyének hel.veszközSltetnek.

ÜZLETEK VETELE és ELADASA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összoköttetésben s 
azokról főlvilágositást csakis a komoly üzletvevö felek

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 frtnyi napi bevérel) 
átadó. Vételár 4000, házbér 1000 korona.

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

Nyitramegye egyik legnagyobb idegenforga
lommal biró városban, újonnan berendezett s 
2 éttermi és 1 kimérő helyiségből álló sör
csarnok — 3003 k. eladó. Évi bér: 500 k.

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

20090 lakosú város, (megyei székhely) élénk 
helyen egy étterem, táncterem és kávéház, 6 
vendégszoba, lakószobák stb. helyiségekből 
álló szálloda — a házzal együtt eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó. Vételhez 12000 korona 
szükséges.

A m agyar gy áro s, iparos és kereskedő 
urak figyelm ébe!

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

lebb megjelenik a
M agyar g y á ra k  és Ipar- 

V álla latok Cím tára
minden tekintetben meghúzható és 
egygdül teljes magyar ipari címtár.

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

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

„A Címtár egy példányának ara 20 korona.1*
Megrendelhető (levelező-lapon is) a 
szerzőnél BOCSKAY MIKLÓS pü. szám- 

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

K i a d ó  k á v é h á z

Veszprémben a régijó hirnevii Kubay- 
féle kávéház-üzlet 1906. május hó 1 -éré 
eladandó, az egész ház pedig ugyan
akkora bérbeadandó. Esetleg vendég
lővé is átalakítható. Bővebbet a tulaj
donosnál: Kubay Hubert kávés, Veszprém.

E lad ó  szálloda.
Marosvásárhelyt, csinos berenaezésü szál

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

Balaton vidéken.
dezett szálloda 10 szobával, kávéház, nyári 
étterem és jégveremmel, az üzlettulajdonos 
részére 2 szobából álló lakással azonnal át
adandó. — Nyáron kitűnő saisonüzlet, télen 
pedig mint éjjeli tízlet, verseny nélkül áll. Cim 
a kiadóhivatalban.

Vidéki p ián k  ‘“ s31"’11- ",es>,c székh.l!,-* lU C Ei ClCLllv jy,en jev0 elsőrangú szál
loda konyháját igen előnyös teltételek mellett 
azonnal kiadni óhajtja oíy tisztességes házas
párnak, hol az asszony kitűnő fözünő, férje 
pedig az éttermet maga számolja. Csakis első
rangú erők pályázzanak. Cim a kiadóhivatalban.

A J O R  B A L Á Z S  Í« “ I«  —
1 : GYŐR, Szóchenyi-tór-

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrás3-

Ff) T PÁ R szénsavval telitett ásványvize hasz- 
1 U1 1 Ű o  nos ital étvágyzavaroknál és emész
tési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomj- 
osillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen 
— Orvosi rendelet szerint egy melegített po

hárral igvék éhgyomorra.
Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő 'Kutvá'lalat Budán.

Fűrdiügyi iroda Magyarország és Ausztria
fürdőinek, nyaralóinak a d á s v é t e l i  k öz
v e t í tő  i r o d á ja .

2 - 3 0 0 0  forinttal
rég fennálló és forgalmas nagy vidéki 
városi szállodába előnyös föltételek 
mellett társul kerestetik.

Sajt Qagyk?re&k<!dé&-
TELEFON 785.

i J u N G  P É T E R .
F sajt, vaj <<
J és csemegeáru nagykereskedés o.
| Faüzlet: B U D A P E S T , Fióküzlet: *

i IV.. V áD iliiz -k cru t IV . V II.. G aray té r . 5 .  s z , i
j Mindenféle bel- és külföldi sajtok, ha!- &
. és husnemüek. Hal-, Hús-, szárnyas-, Fc- v 
j zelék : Turista és vadász stb. Coruervek. ®
\ Mustár, halikra, déligyümölcs és min- 3 
J dennetnü csemegék, tea, likőrök. 5 
j Magyar és francia pezsgőborok és min- g 
t denfájta ásványvizek a legszolidabbr 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy sürgönyrendele'ére mindenkor a legmefelelöbb 

cikkek gyorsan es pontosan szállíttatnak

ÉRTESÍTÉS.
T. ismerőseimet, jóbarataimat es a 

t. foga os és pincéri szakközönséghez 
tartozó összeseket van szerencsém ér
tesíteni, hogy a

II.. Szena-tír 7. szám  alatt lévő
Sybert-féle kávéházat megvettem s  azt 
február 15-től saját kezelésemben és 
az üzlet régi

= „ G i z e l l a - k á v é h á z “  =
nevén fogom tovább vezetni.

Hazafias és kollegiális tisztelettel
Pindinger Lajos

G e r b s r  3 . műfemje
B u d a p e s t ,  V H ., K i r á y - u t e z a  11.
fl »Fo gad  6<t közönségének kedvezményes drak.

Mártnn litván S7’9eden. Boldogé-zony-su árut 
lUII Miau 51. Bílltra .zrrelő és Eillardasct*- 

!os. Elvállal minden e szakmába vágó munka-

módszer szerint Árak jutányosak.

S z á l l o d a  á t v é t e l .

o S ó - iÁ y -  Q J ú-zó , eó  o f ó a  

O T ' /

A vendéglűsiparhoz tartozókat, illetve 
a ni. t. nagyközönséget van szerencséin 
értesíteni, hogy N a g y k á r o ly b a n  
az újonnan épült

K Ö Z P O N T I  S Z Á L L O D Á T
Q s a ú ó m c m  b e e .

Budapest (Promontor.)

megvettem. A legmodernebb Ízlést ki
elégítő nagy kényelemmel berendezett 
szobák, elegáns nagy étterem és kávé
házzal rendelkező szállodát saját tulaj
donomba f. évi március 1-én fogom
átvenni. Teljes tisztelettel

Dávid Pál. száll,.Já>.

Pincérek figyelmábs, í - es

,oldal~zsebtárea
'papirospénz) vagy

t D í é i o ó r f á  o l / a  (apró- és ezüstpénz számár i) van szükségük, am ilynek 
*  “ H l B B i v a o R a  faneke nincs tdbiia kiiiöi beil szive, hanem a felsőrész a: 
■5 aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be

I  0 * ~  Á r a k  3 .5 0 - t ö l  5  í r t i g  '• B

| Molnár Vilmos
| Eli,mini- és halhályag-kűlöilagssséjsk tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. -  Nagy raktár a 
£  legkiválóbb gyártmányú görcsér, gjnuniharis.-iyák, sérvkj ok. szujzpe hó ríjam  és a leg

különfélébb betegápolási czikkekben.

HERRMANNJ. L.
c s . ó s  kir. udvari sz á llító

819. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-. 
China-ezüst- és femaru-gyaranak főraktára:

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

f jS T f  ftlonif uálQ C 7tÓ ir legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák. Vendéglók. nayj laiaatlGlV Kávéházak és háztartások részére.
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• é* fcávéhéz berendezések vétele 
I és eladása.Breitner L á s z ló  
1 Budspes*, Szentkirály-utca I.

Iártya-tisztitás!
W eisz Á b r a h á m

v eg y észeti k á r ty a tis z t i  tó
idevonatkozó rendelés és megbízásokat 
elvállal s pontosan teljesít helybon g vidéken
Budapest, VII., Dohány-utca 4 5 ,1 .25.

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

világításhoz 50 lángra való 
gép jó állapotban jutányo- 
nyos áron eladó. LangB . 

Léva, '„Központi" kávéház.

W í>n a  h  a  r a F  Tarsadalmi és közgazdáid K a i  Cll<- sági független hetilap. — 
Szerkesztőség: Veszprém, Fő-utca 57. Előfi
zetési d ij: ogy évre 8, félévre 4 kor. Felelős 
szerkesztő és kiadó Takács Szilveszter.

Dorcni llioán Társadalmi, vármegyei és 
Dúl “yI UJjulji közgazdasági érdekű hetilap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Beregszász. 
Verböci-tér 1. sz. — Beregvármegye legelter
jedtebb s erős, szókimondó, függetjen frányá
nál fogva! legkedveltebb lapja. — Évi ára 8 k.

? 70ko|tf Vitán A székely társaságok hiva- 
OtGKülj~Y!lay> talos közlönye. Legelterjed
tebb székelyföldi társadalmi és szépirodalmi 
hetilap. — Mutatványpéldányt készséggel küld 
Szcntgyörgyi Dénes f. szerk' Marosvásárhely.

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

Dr. Pető Béla.

Szombathelyi Újság PK ?  ÜT
kiad óh. Széchenyi-fér 2 . Vas- és Zila- 
vármegyB egyetlen kereszlé’y kath. 
irányú és legolvasottabb -politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szombatheiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelö gazdák 6 kor. kedvez
ményes áron rendelhetik meg.

T e m e s v á r i  H ír la p .
.Politikai napilap-. Délvidéknek egyetlen 
legjobb szellemben szerkesztett nap-lapja. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Temes
vár , belváros. Városház-utca 16. Előfize
tési ár: egy évre 24, félévre 12. negyedévre 
ó kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 

Biró Pál.

jicp inp Politikai hetilap. Szerkesztő
nk! üUu ség és kiadóhivatal Kapos
vár, Zerge-utca 7. Somojyvármegye és 
a sznmsrédos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési dij: Egy évre 8, félévre4 
és negyedévre 2 k.

Ilanvar PaÍ7C SzerkesztŐ3ág és ki- 
m o yia i 10110 adóhivatal: Zalaeger

szeg.
A Magyar Paizs erős szókimondó, 

független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, magyar szel

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

M a g y a r  A legtüzesebb szókimondó 
- - magyar élclap. melynek po-M  Páter EP litikai

1 meTszettek'és karikatúrái 
legérdekesebbek. Egy évre 12 k. félévi 
és negyedévre S kor. — Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, vili., József-körut 49

6 k

ÚTMUTATÓ (Föl

Szekmzárd. OBERNIK KÁ
ROLY Magyar király szállodá
ja. Étterem kávéház. Olcsó 
szobák.

Sopron. GROSZNER PÁL S ; 
„Étterme és sörcsarnoka" a 
Pannónia szállodában.

KAI-MER MÁTYÁS Polgári ká 
véháza, Szinház-tér.

KRANTZ LAJOS vendéglője. 
Színház-utca 13. Étterem és 
polgári vendégszoba.

PECK LUR1NC Lisingi sör- 
csarnoka. Termelőktől vett 
boruk. Olcsó konyha.

FEHÉR LÓ SZÁLLODA. Vár
kerület *> .Bognár József)

HODICS FERENC ka véháza

Szegőd. KÉTTÉR ANTAL 
»ljvilág« vendéglője Kos
suth Lajos-sugírut (Zsótér-

HORVÁT1I TESTVÉREK ven
déglője.

SICHER.MANN JÓZSEF 
választó fejedelem" kávéhaza. 
Uzletbeliek találkozója.

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

SCHVARTZ JAKAB vendég
lőse és sö-.-sarnoka a főposta 
mellett. Üzletiek találkozója.

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője a 
„Fehérb irány*1-hoz, olcsó 
szobák.

Ul VÖRÖS FLÓRIÁN po'gári 
vendéglője I.aadon utca 8.

MARTONOSSY FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos- 
kór helyisége

ENGEL KÁROLY .Erzsébet Ki
rályné- szállodája Szeged álló 
más melleit

ROSZNER SÁNDOR Haggen- 
macher sörcsarnok és étter
mei. Üzletiek találkozója

Szentes. HALASZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.

DECTSCH BÉLA vasúti ven- 
' ’iglőjs

r mosu/vár. TSZELY 
ZS1GMOND »Korona* szál
lodája.

Szászrégon. SZABÓ IST
VÁN sétatéri vendéglője.

Segesvár. MACHOT 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.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
déglöie

\ ALKOVITS SÁMFEL vendég
lője a színház mellett

Székesfehérvár. BÁRKÁI
IGNÁC „Magyar királv “ 
szállodája.

EHMHECHT GYULA „Fehérbá- 
riny- szálló-nagyvendéglője. 
Olcsó szobák.

ANTAL ANTAL vendéglője

MA.NDEL MIHÁLY ká véháza. 
Osz-utca

Tatatóváros. NOLL MIK
LÓS »Eszterhizy« szállo
dája. Étterem, kávéház.

KISS ANTAL ..Otthon" kávó-

Trencsén. C S E R M Á K  
ÁGOSTON „Erzsébet1- szál
lodája. Étterem, sörödé ká-

ZOLTAN SIMON „Rákócv-- 
kávóháza. Üzletiek találk.

szállodája,
Tolna. — ADLER GYÖRGY 

•Polgári* vendéglője.
FEHER LO SZÁLLODA(tulajd.

üzv. Pavlidesz Antalné) 
Temmskubln. SÓLYOM 

GYÖRGY (volt HofTmann) 
szállodája, étterem, kávéház.

Tapolca. HÚRJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

D1ENES KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett ti zta borok.

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy
vendéglője

Torda. LIPOVICS FERENC 
-Japán- kávéháza. Üzletbo- 
liek találkozója.

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

PLACSINTÁR REZSŐ. „Oct- 
hen- kávék iza és étterme.

Temesvár. HAUNOLDJÁ-
NOS^ „Korona"-szállodája.

MÜLLER

(városi indóházzaí

DpZSE EMIL _Oroszhin--szál- 
lodaja. Józsefváros. 

STERBENC FERENC kőbányai 
sorcsarnoka, Józsefváros 

GOMBÁS GYULA Pacsirta- 
m°f?. v?n légióié. G yárváros. 
dulófaaS0°  téli'nyílri 

Pnl'í'VÍ.Eií -PÁl3eni'‘ körcsarnok Belváros. (Frisch Ede üzletv.) 
^((^SE DÖME vasúti vendég

lője A közönség kiránduló 
vendéglője.

r EISMANN SÁNDOR „Elité" 
káveháza és kőbányai sör
csarnoka, Józsefváros 

KOVÁCS LAJOS s„.6Ja., 
vendéglője, Gyirváros. 

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) túl. LuJig János, étterem, 
sörosurnok, kávéház 

SARUGA LAJOS Központi ká
véháza és szállodája József
város)

HÖRNYÉKI GÁSPÁR „Aranv 
ökör- szállodája és vendéglője 
(Belváros)

ÖVÁRY JÁNOS Mstropol 
szállodája, Józsefváros

örgyári nagy

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

BÖHM NÁTHÁN „Központi- 
kávéháza, Arpád-ut

Ungvár. -Korona-szálloda- 
(Leblowits L.) Étterem, sö
rödé, kávéház.

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

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

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

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

nyér-utca.
WEISZ SÁNDOR káveháza 

Futtaki-atca. Üzletbeliek 
találkozója.

LAFLEUR MIKLÓS .Fehér 
ökör* szállodája és vendég
lője

Vajdahunyad. — SZABÓ 
VINCE (v. Strausz) szállo
dája, étterme, kévéháza

Vsává r. PALKÓ VITS JÓ
ZSEF vendóglőjo

Versec. BAROSS SZÁL
LODA (Kohn Hugó;. Étte
rem. Kávéház.

SZARVAS KAVÉHÁZ (Biau 
Zsigmondi Üzletbeliek ta
lálkozója.

Vác. Curia szálloda. (Klímán 
Pál).

KURTZ TÓBIÁS (Horvátli- 
féle; vendéglője az állomás 
mellett.

SZEGÓ MÓR »Központi* ká
véháza. Üzletiek találkozója.

Veszprém KUBAY HŰBE RT 
kávéháza, a fö-utcán.

KREUSZER FERENC „Er
zsébet- szállodája

Zólyom. KUSZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. D A L A  KÁROLY 
-Eugon--száilodája. Étterem 
s kávéház.

MIKS JÁNOS vasúti vendéglője
VÖRÖS FLÓRIÁN ..Magyar 

korona- vendéglője. Étte
rem, kávéház.

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

Zombor. — KANYOVITS 
MLADEN vendéglőig a 
-R*tár“-hoz étterem, kévó-

BERGMAN ADOLF „Vatász- 
kiirt- szállodája

Zsolna. TÓTH ANTAL vasúti 
vendéglője. A közönség kirán. 
dulója.

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

KUM.V1ER ANTAL káveháza és 
cukrászdája.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konyha, termelői borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF szálló 
vendéglője.

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

KOLLING KRISTÓF szállo
dája, étterem és kávéhaz.


