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ÉS IDEGENFORGALOM ES A HAZAI BORGAZDASÁG ( SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI ÉS KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

T A R  T A L Ö M .
Vendéglősök sörgyára.
Vend. Sörgyára elök. biz.
Borgazdaságunk.
Egyletek, szövetkezetek. 

BudapestiKávés-lpartár- 
sulat. Budapesti Kocsin. 
Ipartárs. Nagyváradi 
száll. vend. és káv. ipar
társ. Pincér-egyleti köz
gyűlés A temesvári ven
déglősök Ipart. A komá
romi vend. Ipartárs.

Az étmüvészet históriája. 
(Glück Frigyes fölolva
sása).

Pénteki találkozók.
Konyhamü veszet.
Különféle közlemények. 

Kérelem. Hymen hirek. 
Almanach .. .  Miért nincs 
összetartás. Köpkhölőd- 
zés. Cégfelirat. Szakis

kolai ünnepély. Borár
verés. Az ideges bolond. 
Grossweinhandlung . .. 
Kint az újvilágban. A vi
lág bortermése. Szemte
len hangon. A kávé fes
tésének felismerése. 
Gyászrovat.

A mi báláink.
Üzleti híreink. (Helyválto

zások )
Hctröl-Hétre. Gyász borult 

(Matsád J.) Hogy 'tetszik 
tudni. A szokás hatalma. 
Szomorú hir.

Nyilttér.
Szerkesztői üzenetek 
üzletek vétele és eladása. 
Helyeszközlő.

Hirdetések.

Útmutató.



Hazai fogadók, vendéglők és

kdvéhdzak, fürdők, kirándulók-,

jobb cég- és beszerzési forrósok
UTJVlUTflTÓ

E rovatban mindazoknak, kik a “Fogadó, egész 
évre fizetik elS, üzleti elmét állandóan & díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 20.—, félévre 10.— és negyedévre 

8 koronába kerül.

BUDAPEST.

Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishid-utca. í lg. Burger. K.)

PANNÓNIA SZÁLLODA (túl. 
Gliick Frigyes, Kerepesi-ut 3.
BRISTOL SZÁLLODA flllits 

József, IV. Mária Valérin-u.
DÖKKER FERENC London 

szállodája VL, Vaei-körnt 65.
ERZSÉBET SZÁLLODA (túl. 

.Mayer József), IV., belváros, 
Kgyetem-u. ö.

ORIENT SZÁLLODA (tulajd.: 
Molnár Sándor Népszínház
zal szemben.

SZT LUKÁCSFÜRDÖ Nagy 
szálló ;ü. v, Kies Gyula)

A PPL JÁNOS Ddbrei.-en-foga- 
dója VII.. Kereptsi-ut 88.

KELLÁR JÁNOS »Két koronán 
szállodája. étterem, kávéház. 
IX.. Soroksári-utca 14.

HIRSCIIKRON GYULA szarvas 
szállója VII., Szövetség-u. 4.

MAVER BENEDEK Zöldkoszo- 
ru szállodája VU., Alsóeadó-

Vendéglok.

ALBERT VIKTOR vendéglője.
Rökk Szilárd-utca 10. sz. 

ASZNÉK JÓZSEF vendéglője
VII., Dohány-utca 38.

BAVER JÁNOS vendéglője,
VII. kér.. Areua-ut 6. szám. 

BAUXANN A. LAJOS Mali- 
scbik-íele vendéglője VII., 
Csányi-uteza 11.

BLASCHKA ISTVÁN nagyven- 
déglöje V I , Király-utca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
II., Török-utca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VII..
Klauzál-utca 2.

CADA ADOLF vendéglője az 
„öt csillaghoz«Szövetség-u.24. 

CSÖBÖR ANTAL »Ujvilág*ven
déglője, IV., Uj viiág-u. 23-25. 

CSÜTV GYULA vendéglője,
V. , Váci-ut 34.

OO.MSITZ JÓZSEF vendég- 
tője, VII., Arena-ut 51. 

öROSGYÁC IZIDOR Wustin- 
ger-féle vendéglője VII., Ovj- 
du-utca 26.

DROSGYÁK IZIDOR vendég
lője VII., Ovoda-utca 26. 

í  BERHARDT G A BOR vendég
lője. VIII., Uólya-ntca 38. 

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

EDELMANN MÓR vendéglője
VII., Kerepesi-ut 82.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője 
VII., Csömöri-utca 111. 

FEHÉR SÁNDOR vendéglője 
V ili.. Ullói-ut 53.

FRISCH REZSŐ vendéglője VU.
Erzsébet-kőrut 44,

FÖLDI ANTAL „Uj kíspipa-.
IV. Uj viiág-u. 14. Belvárosi 
pineóri kar vendéglője 

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

GURÁS JÓZSEF vendéglője, 
X . Külső Jászbe:ényi-ut 5! 
Kőbányai

GEBAUER ANTAL Fiums-szálló 
étterme II., Lánchid-utca 
(Dunapartonl

GROSZ JÁNOS rendé,-lőj.
VII., Nyár-utca 8 

GATTO KAROLY vendéglője,
VI. , Lehel-u.ca 21. sz. 

GÖMBÖS JÁNOS vendéglője.
M*gyar-ut.;u 3. Űzletbeliek 
vendéglője.

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
Városház-utca 10. Somogy- 
Zalai kartársak vendéglője, 

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

GEBHARDT ANTAL vendég
lője VIII.. Népszinbáz-n. 1.

HOPFIXGER JÓZSEF vendég
lője V ili., Gyöngytyuk-u. 3.

HAMORNYIK KÁROLY ven
déglője VII., Dohany-u. 3'.

HAJÓS KÁROLY vendéglőié,
I., Böszörményi-ut 21, csend
őr laktanya

HAJDÚ SÁNDOR »Bab!eves- 
Gsárdaa nagyvendéglője, VII., 
Miksa-utca 8.

HÁBETLER LAJOS Istvántéri 
Nagy Sor- és Sorháza. Kis 
Dióafa-utcas rkán 

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

HAVLITSEK JÓZSEF vendég
lője VL, Nagymező-utca *.j 

HANKUS IMRÉNK káré- és 
étterme V ili., Baross-ntea 
és Szentkirályi-ntca 48.

HATZMANN JÁNOS vendéglője 
VIL, Csö»öri-ut 29. 

HECKER LAJOS vendéglője, 
VIL, Király-utca öl. 

HUFNAGEL HENRIK (Hor- 
váth-téle) vendéglője, VIII., 
Vas-utca 1.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó" 
vendéglője, reggelig nyitva. 
IX., Fővám-tér (idénypiac) 

HARÁMY ÍSTVÁM vendégrője 
VL, Nagymező-utca 44, 

HOMOR GYULA Je'gpince ven- 
péglöje VII., Erzsébet király
né-ut 33.

JAJCAY ISTVÁN vendéglője 
IX., Külsőioroksári-ut 106. 

JURÁK MIHÁLY vendéglője, 
I. (Budán). Gellérthegy-u. 3. 

■TANÚRA KÁROLY vendéglője 
Podmanicky- és Gyár-ntca 
sarkán. Fővárosi pincérkar 
találkozója.

JAJCAY NÁNDOR veneéglöje
IV.. .Mária Valeria-ut. a i. 

KARDOS JÖZ3EFNÉ vendég
lője, V III., Baross-u. 6. (Ha-

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

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

KELLŐ VILMOS Singhoffer-féle 
halászcsárda vendéglője, I., 
Mohai-nt 8.

KERESZTESS Y MÁTYÁS ven
déglője, Vili., Jőzsef-utca 2. 

KÓNYA SÁNDOR „Rózsa bo
kor'* vendéglője. Nagymező- 
ntca. Uzletbenek vendéglője 

KL1VÉXYI FERENC, éttermei
VI. , Andrássy-ut.

KOLLMAXN LAJOS vendéglője,
II , Margit-körut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője
VII. , Almássy-tér 16. 

KUBANEK VINCE .Budai vi-
gadd" éttermei. II., Fö-u. 

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

LIPPERT LAJOS vendéglője 
VIL, Erzsébet-kőrut és Do-

LAKATOSGYULA vendéglőié 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci- 
pés'.ipartcsUleii híz)

LE1KAM GYÖRGY vendég
lője, 1 Alag-ntca L.

LADÍNYr íLITTMANi JÓ
ZSEF éttermei, V I, Lipót-

LADÁNYt OTTÓ »Vizsonyi 
kert« vendéglője, VI., Her-

Ll’KÁCS JÁNOS vendéglője 
I.. Fehérvári-ut 14.

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

LENGYEL LAJOS vendéglője 
VIL, -Welejts-utca 9.

MÚLLER ISTVÁN vendéglője 
VIL. Ovoda-ut. a 27.

MALOVETZ GYULA vendég
lője VI., Csengery-utca 45 
(Arapi-utca sarok)

MARKOVITS DOMONKOS 
vendéglője, I  , Dőbrontey-tér 
5. A pincíri-kar találkozója.

MIHÁLYFÍ SÁNDORNÉ ven
déglője, VII.. Aréna-nt 8.

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

MIHÁLFI SÁNDOR Váci-kür-

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

MOLNÁR JÓZSEF Vaidahn- 
nyad> borozójaV'II., Csengeri-

MOLNÁR SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldhordó ven
déglője IV., Kishid-utca 3.

NAGY GÉZA nagy »PUseni« 
sörcsarnoka,VII., Arena-ut-58.

XIKA ANTAL IV. kerület, 
(Belváros) Váci-utca, saját 
ház. Régi pincén gárda ven
déglője.

PELZMAXN FERENC „Pannó
nia" étterme és kátéháza 
Vili., Kerepesi-ut 7.

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

PUTZER ÁL nagyvendéglője, 
VII., Árena-ut 8_>.

PROCKL GYULA veodéálöje 
IV., Gerlócy-utca 2.

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

RELL MIKLÓS vendéglője, 
VL, Hajós-utca 31. Üiizlet- 
beliek találkozója.

ROHÁTS JÁNOS Karikás-féle 
vendéglője Vl.,Szerecseu-u.33.

RUVALD GYULA vendéglője
I., Fő-ntca.

RABATA PÁL Gondüzö ven
déglője VI , Csengeri-u. 29.

RAUOHBAl ER JÁNOS veu- 
déglője VI., Gyár- és Szondy- 
utca sarkán

SCHODITS ALAJOS (Országos 
Tisztviselők Egyesülete kér
és nyilvános éttermei) Vili., 
Eszterliázy-utca 4. 

SCH.MAUDER JÓZSEF ven
déglője IX.. Viola-utca 21. 

SCHNELL JÓZSFF vendéglője 
V ili., Népszinház-utca 9. 

SCHNEIDEIl L1PÓT vendég- 
löje V., Lipőt-körnt 2. 

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője. 

SCHRETTNER MÁRTON ven
déglője VII . Izabella-tér 2. 

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

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi 
brrozója YI.,Dalszinház-u. 8. 

SZENDE IGNÁC fővárosi b:- 
rezója V ili., Nlpszinház-
ntca 11.

SCHRATZ HUGÓ Leheti-féle 
vendéglő s VIII., Kerepesi-ut
41. sz:

SPRINGER JÓZSEF vendég
lője, Vili., Közvágóhid-

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

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

STÖLZL1 NÁNDOR vendéglőio 
L, Disz-té I.

SZAGER JÓZSEF vendéglője IX 
Kanoldér-utcs 31.

STEINER PÁL vendóglOjeVIII.
Baross-utca 117.

SAUER ISTVÁN vendéglője 
V ili., Szigetvári-utca 1. 

TÖRÖK MIHÁLY vendéglője 
VIL. Erzsébet)!;" ut 49 (Ma
gántisztviselők köre)

TASY LAJOS vendéglője VU. 
Dohány-utca 39.

TOTOIrA IMRE vendéglője, 
V I I . Alsóerdősor 10. A zala- 
vidékiek találkozója. 

THESSI JÁNOS vendéglője, IV. 
Molnar-utca 8.

TOMPA LUKÁCS vendéglője 
V i l i , Vendel-utca 11. 

VÁRAD! JÓZSFF vendéglőbe
VI. , Teréz-körut 28. 

VASCHATTA VIKTOR Tiszti
kaszinó vendéglője llungária- 
ut 25*. sz.

VEILER JÓZSEF vendéglője
VII. , Akácfa-utca 34. 

WURGLITS VILMOS vendég
lője Kerepesi-nt és Agg- 
t.eleki-u. sarkán.

WURGLITS ANTAL vendéglője, 
V ili., Kerepe-l-ut és Gyungy- 
tyuk-utca sarkán 

WOLRABB FERENC vendég
lője, IX.. Viola- és Ran dder-

Kávéhátak.

BALATON KÁVÉ HÁZ (Tiha
nyi Józsefi.) Kerepesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán.

BOULF.VARD KÁVÉHÁZ it. 
Goldhammer Á.) Váci-k.24.

B1BER JÓZSEF kivéháza, IV. 
Magyar-utca 5.

CITY-KÁ VÉHÁZ Schreiber Hugó 
Szabadság-tér.

EL1TE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Sindor) Kerepesi-ut és Ka- 
zincy-utca sarkán.

ERZSÉBET-HID KÁVÉ HÁZ 
(Rapszky Zsigmondi I. kér. 
Döbrentei-tér.

FELLEGI EDE „Elevátor-ká- 
vóház**. Ferenc-körnt.

GRUBER JÓZSEF »Köruti ká
véháza, VII., Erzséhet-bör. 8.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezső) Vili.. Józseí-

HOCH LAJOS nagy kávéháza
VIII., Népszinház-utca 29. 
Űzletbeliek taiáikozókávéháza

KATONA GYULA „KLUB** ká
véháza, V., Lipót-kőrut, a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márkus VIL, Erzsébet-kőrut 
és Király-utca sarok.

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

KUTSERA M1HÁLYNÉ kávé
háza. VII.. Csömöri- és Aréna-

KULIN HENRIK „Figaro*- ká
véháza VIL. Nagydióft-u. 6.

KLÍRHEJJA ISTVÁN „Zrínyi-* 
kávé haza Vili., Mátyás-tér 2.

KOVÁTS MIKSA »KisOtthon« 
kávéháza V ili., Kerepesi- 
ut 61.

LÁBESZ FRIGYES kávéháza. 
IV'.. Hajó- és Sütő-utcák 
sarkán. A pinc.éri kar talál
kozó helye.

LAÜKO PÁL kávéháza VIL, 
Erzsébet-kőrut 44.

LYON KÁVÉHAZ (t. Knappé 
János és Társa. VI., András- 
sy-ut 27.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér.. 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazár.) I'zletbeliek találk.

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

MÁDAT SÁNDOR “Akadémia* 
kávéháza V., Akadémia-u. 4.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ F.r- 
zsébet-kömt (Harsányi test-

N El VÉLT SAMU „Sindortéri 
kávéháza” . VIII., Rőkk Szi
lárd-utca 21.

OTTHON-KÁVÉHÁZ (B5hm és 
PolI*k) Vili., Kerepesi-ut 9/b.

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ (ml. 
Kohn Sánd írná) Özle*.beliek 
találkozóhelye.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ col. 
Gárdonyi József), V., Nádor.

PANNONJA KÁVÉHÁZ és étté- 
rém Pelzmann Ferenc.

P1NDINGER LAJOS Gizella- 
ltivéháza, II.. Széna-tér 7.

PETŐFI KÁVÉHÁZ (ü. vezetr, 
Szalay Károly; VII.. Krzsé- 
bet-körut.cs lioli-utm ,,, 
házban. Üzleth. taláikozója.

SUGÁR SÁNDOR és HiloCd- 
FÉLD Vasút kávéháza VII., 
Csömöri- és Verseny-utca 
sarkán

REKLÁM KÁVÉHÁZ (Kalu- 
zsay Emil. VI., Andrássv- 
ut 51.

SPLEXDID KÁVÉHÁZ (tnlaj.l. 
Tyroter Józsefiió és Seeman 
Karolin), IV.. Káioly-körut.

FODOR JÓZSEF ét Társa 
-»Szibiria-kávéhúza« VU., 
Dohány- és Nvár-utca sarkún. 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávé háza 
VII., Almássy-tér 7.

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

TEPLl JÓZSEF Milani kávé
háza VIL, Király-utca 3’..

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

ULITS LŐRINC - Árpád--kávé- 

hány-utca sarkán.
WEISZ ÁGOSTON „Kaszinó, 

kávéháza, II. kér. Margii-

VILMA BOROZÓ (Svertetzk.v 
Károly vendéglője) Vili.. 
József-körut 10.

V DL K.

Alsójára. Torda-Arnnyosm l 
TÓTH KAROLY szállodája.

A ls ó lo n d v a . NEUBAUKI! 
ANDRAS „Korona" szállo
dája.

FERENTZY JÓZSEF vendég- 
lője (volt Poppel vendéglő.

RÉVÉSZ SAMU Központi ká
véház, a Fő-utcán.

KRAJCSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a »Zöldfá«-ho;:. 
Sajat sziiretü borok.

LENARITS VIKTOR vendég
lője

A ra d . BRAUN KS SCili II 
sürcsarnoka és éttermei, a 
városházzal szemben.

H (JNGÁRIA KÁVÉ HA Z Witt- 
mann Károly tulajd.| a váms 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA t. P -i... 
Ignác). Étterem, sőrcsam ; 
és nyári kert.

SPITZER MIHÁLY Eniéoi- 
féle i kávéháza. A pincéi urak 
otthonias találkozó helye

SZÜSZ MÓR „Japán- kivéháza. 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA-KÁVÉHÁZ (túl. Ko
vát* Artúr) Szabadság-tc

GELLER SAMU Fiume-k.i' cli na 
üzletiek találkozója

A b o s . PEETL JÁNOS 
vendéglője.

A ls ó -K u b in .  - BUD'.t 
JAKAB »Nemzeti« szú! ; 
étterem és kávé ház.

A lv in c .  HARRÓ FE ' >• 
vasúti vendéglőid. >/ - -ai 
szobik.

Apafin. -  UNDENM 
Jáuos „Schőífe-.*--fé;e

B a rcs  (telep . II"* 
ES KRAUSZ -Gar.i 
lodája az állomás ' 

DOBAY SÁNDOR . K 
vendéglői**, mag) a • 
olcsó szobák.

AVER
szállé
•‘MÁN.



IX. évfolyam Budapest, 1906. március 15.

ORSZÁGOS
VENDÉGLŐS SZAKKÖZLONY FOGADÓ

6. szám.

ORSZÁGOS
P IN C É R  S Z A K K Ö Z L Ö N Y

VOLT SZEGEDI „ Ú JK O R "

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és OORGAZOASAGI ERŐ EKEK SZAKKÓZLÖVYE

Előfizetés : Egy évre 12 kor félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos
__ Negyedévre 3 kor. jl_______ FLÓR GYŐZŐ.

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

Vendéglősök sörgyára.
v.

A vendéglősök sörgyári ügye lassan, 
de biztosan halad a maga utján. S akik 
ezm ügynek a haladását elősegíteni 
törekszenek, ugyancsak biztos tudattal 
vannak aziránt, hogy az uj sörgyári 
akciónak szintén az indulásához hasonló 
szép sikerű győzelem lesz a befejezése.

A Fogadó eddigi számai egyébként 
Ilii regisztrálással voltak mindazon ese
tekről, amelyek a vendéglősök sörgyára 
mozgalmának híradása kapcsán kerültek 
fölszinre. Hasonlóan számoltak be oly 
kapcsolatos tényekről is, amidőn foga
dós és vendéglős szaktársaink az ország 
különböző részein, a legmelegebb rokon- 
szenvvel fogadták az uj sörgyár eszmé
jét. Ez a lelkesség, és némely szaktes
tületünknek az akcióhoz való azonnali 
hozzájárulása, igazi biztosítéka a ven
déglősök sörgyára ügyének.

A létesítendő vendéglősök sörgyára 
akciójának ez a meleg szimpátiával való 
fogadtatása, kétségtelenül és elsősorban 
az ügy nagy jelentőségének bizonyítéka. 
Ez tanúsítja legjobban és mindennél 
őszintébben, hogy az akcióba vett uj 
sörgyár létesítése, minden más köz
dolognál előbre valóbb. Mert ez igazi 
és legfontosabb érdek-ügye ezen 
iparhoz tartozóknak — mondja hazánk 
egyik legintelligensebb és vagyonosabb 
fogadósa.

Ezt a kijelentést egyébként (mely a 
vendéglősök sörgyára fontosságát min
den az előbbieknél fényesebben doku
mentálja) Kolozsvár városának és egész 
Királyhágóntulnak nagy tekintélyű foga
dósa: Nagy Gábor, tette lapunk szer
kesztőjének a következő szavakkal:

Ennek az ügynek őszi'de híve vagyok, 
és ebben önöket mind erkölcsileg, mind 
anyagilag a legmesszebmenőleg támo
gatom ,— mert ez rég szükségelt, fontos 
és igazi érdekügye a vendéglős-iparhoz 
tartozóknak. — Az itt mondottakat kü
lönben — jelenté végül a művész-fo
gadós — kiírhatja lapjában; ennek a  jó  
ügynek, hátha ez is némi sikerére fog  
válni.

Szakiparunk ezen előkelő férfiának 
ez a kijelentése és őszinte és férfias vend. 
nyilatkozása fontos, nagy súly a volt 
sörgyára ügyének mérlegében. Annál 
inkább is fontosabb súlyú és nagyot

jelentőbb, mert Nagy Gábor nincs rá
utalva arra, hogy anyagi helyzetén a 
létesítendő sörgyárból reá háramulójavak 
által lendítsem. Amit ő intéz, illetve 
cselekszik ebben a dologban, azt szak
társadalma fenti igazi közérdekügye 
javára és tiszta szívből fogja cselekedni.

Ekként halad biztosan a maga győze
delmes utján az iparunk nagyjai és 
kicsinyjei által fölkarolt mozgalmi 
ügyünk, amelyet a magyar haza tágas 
nagy határán belül immár minden fo
gadós, minden vendéglős ösmer. Nin
csen immár egy számottévő város, vagy 
község sem, ahol a vendéglős-ipari 
gazdaság fölvirágzását célzó uj sörgyár 
létesítési eseményről ne folytainanak 
eszmecseréket, megbeszéléseket. Sahol 
ezek a tárgyal gatások és értekezések 
folynak (ésfolynak mindenütt)— a ven
déglősök sörgyárának máris nyert 
ügye, biztos sikere van.

A Vendéglősök Sörgyára Előkészítő 
Bizotsága, az előkészítő bizotságnak 150 
tagú bizots. való kiegészítése céljából, 
a múlt héten körleveleket intézett hely
beli és vidéki fogadós, vendéglős és 
kávés szaktársainknak. Az „E'ökészitő 
Bizotság" ezúton is tisztelettel fölkéri 
mindazokat, akik említeti levelet kézhez 
vették, hogy arra vonatkozó válaszukat 
mielőbb szíveskedjenek beküldeni.

BORGAZDASAGUNK.

Borászati kongresszus. A Magy. Sző
lősgazdák Országos Egyesülete előké
születeket tett arra, hogy az év folya
mán országos borászati kongresszust 
hívjon egybe. Az utolsó bdrászati kon
gresszus 1902-ben volt Pozsonyban. 
Az uj kongresszust Nagyváradra terve
zik, az ottani kiállítás alkalmával szep
tember hónap folyamán. Tárgyai len
nének: A bortörvény revíziója, a bor
ügynöki intézmény szervezése, borfo
gyasztás emelése, a kézi jelzálog, az 
ingóhitel kérdése, az országos pince- 
szövetkezet ügye és az agrárkőlcsön ügy 
reformja.

Borárjegyzékek. Lapunk mai számá
ban a „Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete" tagjainak borárjegyzékét 
mellékeltük. A borárjegyzékek áttekin
tését s azok megőrizését fogadós és

vendéglős olvasóinknak figyelmébe 
ajánljuk.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A Budapesti Kávésipartársulat kedden 
délután tartotta közgyűlését Némái Antal 
elnöklése mellet:. A közgyűlésen a ká
vésok nagy számban jelentek meg és 
jelen volt Gorecky Zsigmond helyettes 
elöljáró és dr. Soltész Adolf az orsz. 
ipartársulat részéről. A bemutatott évi 
jelentés mindenekelőtt örömmel konsta
tálja, hogy az üzletmenet egész evén át 
élénk volt, az év vége felé pedig egye
nesen fellendült; ez a jelenség egy igen 
kedvezőtlen eredménynek lett a szülő- 
oka : a kávéházi üzletek folytonos sza
porodásának. Az elmúlt évben nem ke
vesebb, mint 12 uj kávéház nyilt a 
fővárosban, ami sem a népesség szapo
rodásával, sem az ipar fokozatos fejlő
désivel nem áll arányban. A jelentés 
ezután beszámol az ipari közigazgatás
nak a kávéiipart érintő momentumairól, 
az ipartörvény módosításáról, a kávés- 
iparról szóló szabályrendelet megalko
tásáról (amely azonban még kormány
jóváhagyást nem nyert) a játékkártyák 
bélyegilletékéről és egyéb apró ügyekről. 
Végül megemlékezik a kávéfőzők sztrájk
járól, amely hosszas tárgyalások után 
békés megoldást nyert. Végül megej
tették a választásokat. Elnök újból'Né
mái Antal, alelnök. Berger Leó, pénztá
ros, Holstein Zsigmond és ellenőr Gruber 
Károly lett. Választmányi tagok : l-'reund 
Henrik. Glaser Fülöp, Harsányi Adolf, 
Heszmann Károly, Kallós Márkus, 
Tihanyi József. Választmányi póttagok: 
Gárdonyi József, Kmetykó Lajos, Pollák 
Salamon, Strasser Gyula Felügyelő- 
bizottsági tagok: Fantó Henrik, Szeif- 
fert Antal, Wertheimer Lajos. A közgyű
lés végén Némái, Harkai Mórnak az 
ipartársulat eddigi alelnökér.ek érdemeit 
méltatta, akit egészségi állapota gátolt 
tisztségének megtartásában. Az uj tiszti
kar nevében Berger Leó mondott kö
szönetét megválasztatásáért A közgyű
lést ezután bezárták s a tagok kedélyes 
lakomához ültek.

A Budapesti Kocsmárosok Ipartársu
lata e hó 13-án tartotta rendes évi 
közgyűlését a városháza termében. Sprin
ger József társulati elnök a közgyűlés
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megnyitása alkalmával rámutatott arra 
a személyes támadásokra, melyeknek 
egyes tagok részéről ki volt téve és 
örömének adott kifejezést afölött, hogy 
módja van az egész ügyet a közgyű
lés ítélete elé vinni. Kéri a közgyűlés 
bírálatát és ítéletét. Tekintve továbbá 
azt, hogy a kiküldött jelölő-bizotság 
kilépte hatáskörét azzal, hogy a meg
ejtendő pótválasztásokra való jelölés 
helyett az egész tisztikart jelölte, mintha 
az egész tisztikar megszűnt volna lenni, 
úgy a maga mint a többi még funk
cióban levő választmányi tagok nevé
ben is lemondanak eddig viselt állá
sukról és azt a közgyűlés rendelkezé
sére bocsájtják. Azután áttért a közgyű
lés az évi jelentés előterjesztésére, mely 
tudomásul vétetett és a felmentvény 
egyhangúlag megadatott. A költségve
tés elfogadása után következett a köz
gyűlés legérdekesebb része: a tisztujitás. 
Szavazatszcdő-bizotság küldetvén és 
tiz tag kívánatéra elrendeltetett a vá
lasztás titkos szavazással. Két párt küz
dött a pálmáért. Az elégedetlenek külön 
szavazó-cédulával, az elnök pártja is 
külön cédulával mérkőztek. Már a sza
vazásnál is kétségtelennek látszott az 
eredmény, mert az elnök párjának a 
szavazatai vezettek. Az eredmény az 
volt, hogy az elnök pártja győzött, mig 
az ellenzék legnagyobb számaránya 
13-ra emelkedett. Megválasztattak: El
nök : Springer József. Alelnökök: Bayer 
János és Jankó Ferenc. Pénztáros: Fe
hér Sándor. Ellenőrök: Szauer István, 
Bráuer József, Bartuschek Ernő. Választ
mányi tagok lettek: Bischoff P., Braun 
Béla, I. Horváth József, II. Horváth J., 
Jajczay István, Pal idy L., Sági József, 
Spitzer István, Tompa Lukács, Weiler 
J. Kerekes Pál, Kossá János, Kovács 
Kálmán, Markhard András, Mohos Fe
renc, Noficer Károly, Noszko B. Pál, 
Podoletz Ferenc, Schmauder József, 
Steiner Pál. Választmányi póttagok: 
Csicsei Iván, Fehér János, Gregorits 
Simon, Hajós Károly, Kohn Géza, Roth 
Manó. Azután következett a társulat 
alapszabályainak módosítása és egy in
dítványnak tárgyalása. A közgyűlés meg
bízta a választmányt, hogy a társulat 
diszzászlóját ez évben csináltassa meg, 
és az alapból fenmaradó összeget csa
tolják a szervezet alatt lévő segély
alaphoz. A közgyűlés a legjobb han
gulatban ért véget, mely az elnöknek 
fényes elégtételt adott.

A Győri Vend. Káv. és Ita lm érők Szö
ve tkezete  mint múltkor jeleztük, a múlt 
hó utolsó felében tartotta közgyűlését 
Wölfel Pál elnöklésével. Elnöki meg
nyitó után titkár fölolvasta az igazgató
ság évi jelentését s bemutatta a múlt 
évi zárszámadást és nyereség-veszteség 
számlát, mely szerint 5788 kor. 60 fill. 
tiszta nyereség mutatkozik. A közgyűlés 
Hercegh Ferenc elnöknek, ki a városból

elköltözött, a szövetkezetnél kifejtett 
munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott. — A közgyűlés ezután el
nökké egyhangúlag ismét Wölfel Pált, 
alelnökké Erhardt Antalt, igazg. tagokká: 
Csukly L. Maixner Mihály, Lukovits 
János, Tosch M. és ig. póttaggá: Németh 
Alajos és felügy. bizots. taggá Haucin- 
ger Adámot választotta meg.

Uj a lakulás. A nagyváradi vendéglő
sök és kávésok ipartársulata, mint utóbbi 
számunkban irtuk, föloszlott, mely ese
mény kapcsán azonban többen elhatá
rozták, hogy az ipartársulatot sokkal 
erősebb alapokon újból lábra állítják. 
Ebben az ügyben f. hó 2-án, pénteken 
délután tartottak értekezletet a Zöldfa 
szállodában, ahol közel 15 vendéglős 
jelent meg. Az ezúttal eléggé népes 
értekezlet kimondta, hogy az előzőleg 
tartott közgyűlésnek az ipartársulat föl
oszlására vonatkozó határozata annál 
inkább sem felel meg az érvényesség
nek, mert a tagoknak csak egy kis 
része gyakorolta szavazati jogát, holott 
ehhez a tagoknak legalább is egy har
mad részére van szüksége; minélfogva 
az ipartársulat fönmaradása határoz
tatok. Kimondták továbbá, hogy leg
közelebb közgyűlést hívnak egybe melyen 
az ipartársulat tisztikarát fogják meg
választani. Az újjá alakuló testület érde
kében különben lelkes buzgalommal 
folyik az agitáció s ebben Dolgos Ignác 
vendéglős szaktársunk jár elől, gyüjt- 
vén naponkint 10— 15 tagot, a nemso
kára ismét virágzó nagyváradi vendég
lős ipartársulatnak.

Lapunk zártakor vesszük: — A Nagy
váradi Szállód. Vend. Káv. és Kocs- 
márosok ipartársulata múlt heti tisz- 
ujitó közgyűlésen elnökké: Ceglédy Sán
dor, alelnökké: Klein L., pénztárnokká : 
Maresch Károly, titkárrá: Sarkadi József, 
és választmányi tagokká: Dolgos Ignác, 
Fiilóp István, Leitner Ferenc, Papp 
János, Boldizsár Károly, Kecskeméthy 
István, Kovács Pál, Röhlich Lajos, 
Buday Miklós, Sauer Kálmán, Benrád 
Albert és Richter Antal lettek megvá
lasztva. Felügyelő bizottsági tagok let
tek : Schiller Sándor, Karner Vilmos és 
Karger Sándor. Jogtanácsossá: Dr. Stok- 
ker Józsefet választották. Elhatározták 
végül, hogy a zár óra eltörlése iránt 
kérvényt adnak be a tanácshoz.

P incér-egyleti közgyűlés. A Kolozsvári 
Pincéregylet f. hó 23-án tartja rendes 
évi közgyűlését Pferchy Ferenc éttermi 
helyiségeiben, a következő tárgysoro
zattal: 1. Elnöki megnyitó és jelentés- 
tétel az elmúlt évről. 2. Titkári előter
jesztések. 3. Az 1905 évi zárszámadás 
és vagyon mérleg bemutatása és meg
vizsgálása. 4. A választmány kiegészí
tése. 5. Az ügynöki állás betöltése. 6. 
A díszoklevéllel kitüntetendők előter
jesztése. 7. Indítványok.

A Tem esvári Vendéglősök és Kávésok 
Ip a rtá rs u la ta  rendes évi közgyűlését a 
városháza tanácstermében tartotta Schu
bert Gábor elnöklése mellet. Elnöki 
megnyitó után a titkári jelentés követ
kezett, amely elsősorban arról számol 
be, hogy a belügyminiszter megengedte 
az Ipartársulatnak a vendéglői és kávéházi 
személyzet közvetítését. Kimutatta, hogy 
a társulat vagyona 2433 korona 17 fil
lér és hogy 94 rendes és 5 tiszteletbeli 
tagja van. Elnök indítványára a köz
gyűlés elhatározta, hogy az egylet ügy
viteli nyelve ezentúl a magyar lesz. 
Ezután az elnök beszámolt a pincér
iskola ügyéről. - -  A közgyűlés Gun- 
del Jánost és Glück Frigyest tisztelet
beli tagokká választotta. Tóth Kálmán 
kiváló szaktársunkat a pincér-szakiskola 
pénztárosának választotta s a tanoncok 
gyakorlati tanításának szervezését is 
reá bízták. A közgyűlés ezután a vá
lasztmányba beválasztotta: Schenk Fló
rián, Witzenetz Márton, Miiller Mihály, 
Haunold János, Kovács Lajos, Márközi 
F., Polic Antal, Gráf A., Sterbentz Fe
renc, Ludig\ János, Gombás Gyula, 
Ignác S.,Lövy G., tíillg Antal (Lúgos), 
Glücksmann Dávid (Versec), Cencinger 
Ferenc (Nagyszentmiklós)és póttagokká: 
Schönberger Hermán és Zwieder Lajos. 
A pincér szakiskola bizotságában Lénáid 
J., Henz János, Trimmel J. és Miiller 
Mihály választattak be.

A Kom árom i Vendéglősök, Kocsm áro- 
sok és Kávésok ip a rtá rs u la ta  m. szerdán 
délután tartotta közgyűlését Heinzel- 
mayer Pál vendéglőjében, Horváth Béla 
alelnök elnöklésével. A terjedelmes s 
az év eseményeit felölelő elnöki jelen
tés után, e múlt évi számadásokat a 
közgyűlés jóváhagyta s a felmentvényt 
megadta. Lorber Gyula kávést és Blum 
Simon kocsmárost tagjai sorába fel
vette. Ezután a választásra tért át a 
közgyűlés s minthogy Fehér János 
betegeskedése miatt az elnökséget nem 
volt hajlandó elfogadni, a közgyűlés 
egyhangúlag elnökké Maitz Rezsőt, alel
nökké Horvát Bélát és Prantner Lipó
tot, jeeyzővé Berinkey Bálintot válasz
totta meg. A választmány tagjai a kö
vetkezők lettek: Nagy Ferenc, Uffen- 
heimer A., Heinzelmayer P., Fehér János, 
Civány Imre, Nagy András, Fritz Pál, 
Goldschmid V , Kadrán S., Margl S., 
Klacsán János, Mészáros Pál, Renglo- 
vich János, Mansberger J. és Lorber 
Gyula. Póttagok: Zinzenheim S., Vein- 
man F., Badis Gy., Tóth Árpád, Grosz 
J., és Reiter M. Számvizsgálók: Ná
dor J., Tomanócy Sándor és Lőrincy 
János. A közgyűlés ezután egyhangú
lag elhatározta a szikviz gyár felállitá- 
tását, s a munkálatok teljesítésére Prant
ner Lipót elnöklete alatt, bizotságot 
küldött ki.
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Az étmüvészet históriája.
Gliick Frigyesgasztrnnomiaiclőadásaaz Uránia 
tudományos színházban 1906. március 12-én.

Ritka érdekes színdarabot adott elő 
a kerepesi-uti Urania színház, a mai 
nevezetes ünnepet megelőző harmadik 
napon. Egy olyan dolgot hozott színre, 
amely valójában egytár- 
sadalmi osztálynak a 
mesterségét és egyszer
smind minden ember
nek a legelőbre való ér
dekét, vágyát és gondo
latát képezi. Ami ugyan 
hogy valóban igy is áll, 
teljesen az a körül
mény igazolja, hogy Glück Frigyes
nek az evés és ivás múltjáról s ennek 
roppant változatos és érdekes históriá
járól tartott Uránia-i előadását nemcsak 
mink illetve a fogadós-iparhoz tartozók, 
hanem a többi müveit osztályból is igen 
nagy számmal hallgatták végig.

De jiá t , kit is ne érdekelne az evés 
és ivás témája, vagy kinek az érdeklő
dését és figyelmét ne kötné le egy eb
ből a tárgyból merített és érdekesen 
földolgozott mű, pláne, ha annak föl
dolgozója és előadója egy olyan egyén, 
mint Glück Frigyes fogadós, aki a 
gasztronómia újabb históriájában maga 
is egy igen nagy darab helyet tölt be. 
Érdekes és egyúttal tanulságos ez min
den fölvilágosult emberre, de különösen 
ránk, vendéglős-szakbeliekre, akik en
nek a mesterségnek anyagi biztosítékát 
és finomultságát, elsősorban szintén a 
konyhai tudomány illetőleg az étmüvészet 
teljes kifejlődésében látjuk. De nemcsak 
mi látjuk; ugyanígy véli és fogja föl ezt 
a müveit társadalmat képviselte az a 
közönség is, amely az Uránia színház 
mozgó- és vetítő képeivel kapcsolt föl
olvasását Glück Frigyesnek, ugyancsak 
a mienkhez hasonló lebilincselő figye
lemmel és lelki gyönyörűséggel élvezte 
keresztül.

Glück Frigyes, a mi gasztronómiánk 
első nagy kultiválója és úttörője, a 
fogadós-világot ekként, az étmüvészet 
históriája és fejlődésének a bölcsői kor
tól az újabb napjainkig való ismerteté
sével vezette be az Urániába, a tudo
mányos ismereteket terjesztő müvek 
ezen méltóságos csarnokába; amivel 
ismét újabb nagy tekintélyt és becsülést 
szerzett a mi szaktársadalmunknak. Há
lával és köszönettel tartozunk ezért 
osztályunk kiváló férfiénak, s elismerés
sel egyúttal a magyar szakácsok köré
nek, ahonnan ennek az előadásnak az 
eszméje kikerült.

Az érdekes művet egyékbént, az ét
müvészet és ennek históriáját, amely 
tudományos alapon és érdekesen vál
tozó részletekben tárgyalja és mutatja 
Je  elmúlt hosszú "kornak vendéglői 
életét és szakácsmesterségét, a maga 
terjedelmében és úgy ahogy mi hallottuk

Glück Frigyestől, az Urániában a  követ
kezőkben Írjuk le.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
A „Magyar Szakácsok Körének" fel

hívására készséggel vállalkoztam arra, 
hogy egy szakbavágó felolvasással hoz
zájáruljak ezen egyesület működési pro
gramjának kifejtéséhez. Amidőn e vál
lalkozásomnak eleget teszek, arra kérem 
szives hallgatóimat, ne fűzzenek ezen 
előadásomhoz túl nagy várakozásokat, 
sőt, legyenek szives elnézéssel annak 
fogyatkozásai iránt.

Az evés és ivás múltjáról, hogy úgy 
mondjam : világtörténetéről kívánok be
szélni, természetesen nem kimerítően, 
hanem pragmatikusan, történelmi rend
szerességgel, hanem csak széles kon
túrokban, ötlet- és vázlatszerüen, egyes 
kiszakított tpizódok és képek kapcsán, 
melyek közt azonban mégis megvan 
azon összefüggés, mely az emberiség 
történetének minden egyes megnyilat
kozásában feltalálható.

Mivel az evés és ivás történetének 
kezdete a világ egyetemes történetének 
kezdetével teljesen egybeesik, nem tart
hatok egy, a világ összes népeire kiter
jedő sorrendes felolvasást sem, hanem 
csak csevegni, beszélgetni akarok, sza
badon választott és az emberiség tör
ténetének nagy mezejéről, innen-onnan 
összeszedett eseményekről, melyek kalei- 
oszkopszerüen sorakoznak egymás mellé, 
kivezetnek túl a mai mindennapi konyha 
határain, s mert lezajlott évszázadok és 
évezredek hol szórakoztató és kedve
sen vonzó, hol pedig elitélendő képeit 
tárják elénk, mindenfélekép érdekes és 
hasznos tanulságokat fognak nyújtani.

A kronologikus sorrend nem lesz 
mindig a szigorú történeti kalendárium
nak megfelelő, lesz elég kitérő is, mégis 
ha érdeklődésüket tisztelt hölgyeim és 
uraim csak egy rövidke órára képes 
leszek lekötni, boldog leszek, hogy el
vállalt kötelességemnek eleget tehettem.

A legelső történeti emlékek az emberi 
művelődés őshazájába, Görögországba, 
a klasszikus Hellász romjaihoz vezet
nek vissza bennünket, ahol, mint Hesiod 
irja, az emberiség fejlődése már a ven
dégszeretet jegyében indul meg nagy 
útjára.

„Aki szeret, azt hívd vendégül, kot- 
ródjék a gyűlölködő", ez az az elv, 
melyen a görög dicsőség első pillérei 
épülnek és a belőle fejlődő vendégsze
retet, méh nek érdekében sokat, sőt 
mindent feláldoztak és melynek jótéte
ményeiben egyformán részesült ben- 
szíilött, barát, rokon, de a vándorutján 
elfáradt idegen is. ez a hamisítatlan 
megnyilatkozása a még romlatlan, egy
szerű népiéleknek az az alapvonás, 
melyből a későbbi derük, gondtalan 
görög életfelfogás és filozófia kifejlődtek.

A vendég vendég volt! Nem kérdez

tek senkit, hogy ki, mi, honnan jön, 
hova megy, az idegen terített asztalra, 
üditö italra talált mindenhol, az üldö
zött bujdosó pedig egyenesen a házi 
Istennek, az úgynevezett penateszek 
oltalma alá került.

Az Iliász és Odesszea halhatatlan 
költőjének írásaiból, melyekben utol
érhetetlen rajzát találjuk már egy szü
retnek, ludjuk. hogy már ebben az 
időben is egy megelőző üdítő fürdő 
után ültek az emberek a terített asz
talhoz, hogy ilyenkor székeken ültek, 
szolgák vízzel mosták ie a Iakmározók 
kezeit, a husnemtieket tálakban, ellen
ben a kenyereket kosarakban szolgál
ták fel, a bort pedig — miután keverő 
korsókban hígították vízzel — külön 
boroskorsókban szolgálták fel. Ebéd 
után zenészek, énekesek és költők pro
dukálták magukat és ekkor jelent meg 
a ház asszonya is, aki eddig a kony
hában szorgoskodott.

Alma Tademúnak a Homérosz utáni 
korra vonatkozó ez a képe, Kliemsch 
lakomajelenete, az ezen korban divatos 
és használt borkancsók, ánochok és bor- 
keverö készületek, a kráterek, a legkü
lönfélébb csészék, serlegek, r) thonok ér
tékes emlékei e kor kezdedeges kultú
rájának és életmódjának.

Feuerbach gyönyörű festménye, melyet 
„Agathondiszlakomája" néven ismerünk, 
azonban arra tanít, hogy ezeknek az 
időknek, amelyben a vendéget nem
csak bőven megvendégelték, de távo
zásakor barátságos szavakkal kisérve 
gazdagon meg is ajáándékoztak, csak
hamar vége szakadt, s a viszonyok, 
amint Hellász világhistóriai jelentőségre 
tett szert, gyökeresen megváltoztak.

De hát nem is lehetett ez másként!
A mindinkább megnövekedő keres

kedelmi forgalom folytán az utazások 
gyakoriabbak lettek s igy az utazók 
száma is szaporodott, szállások, ven
déglők keletkeznek, hol az idegen is, 
a benszülött is már csak fizetés fejé
ben kap élelmet és ellátást. Vége a 
bölcsőkornak, de vége az egyszerűség
nek is és habár a fényűzés és inyes- 
kedés még mindig nem oly nagy, mint 
később a rómaiaknál, megkezdődnek a 
lakmározások is, most már meghívott 
vendégekkel, húson, halon, kenyéren, 
szárnyason, vadon kívül a sajt is oda
kerül az asztalra.

A szegény, még most is szerény lisz
teskását eszik ugyan sózott-száritott 
halához, de a gazdag asztalán már ott 
van a kövérhusu bönciai angolna a 
mocsaras Kopaisztóból, sőt nem volt 
ismeretlen a teknősbéka, a rák és az 
osztriga sem, melyekhez ugyancsak jól 
esett a zamatos himettoszi méz.

S ha — mai szemmel nézve — a 
klasszikus kor görögjei nem is voltak 
valami kiváló bortermelők, Lesbiéres 
cs Cier szigeti borai, Szikkon és Pliusz
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hegyi borai, mind igen erős és igen 
tüzes borok! — mégis nagy kedves
ségnek örvendtek. Hígították is e boro
kat vizzel és a nagy szimpozionoknál 
oiy erős fajborokat ittak, melyekből 2 
rész borhoz három rész vizet kellett 
adniok. Ebben az időben a görögök 
már fekve ettek és nagy kedvüket lel
ték az ebéd utáni bőséges borozásban.

(Folytatása következik.*

KONYHAMŰVÉSZÉT.
Böjti ételek.
Lucullustól.

Töltött tojás magyarosan.
A keményre főtt tojásnak vágjuk le 

az egyik végét, a sárgáját egy kanállal 
kivágjuk, hogy a fehérje épen marad
jon, a sárgáját összevágva, kevés gomba, 
ajóka, petrezselyem, egy-két nyers 
tojás sárgával lassan összekeverve, 
kevés tejfölt, bors és sóval fűszerezve, 
a fehérjét megtöltjük, a sütőbe tejföl, 
vaj és zsemlyemorzsával behintve meg
sütjük.

Szilva főzelék.
A szilvát vízben és kevés fehér bor

ban cukor, egész fahéj, sze’et citrom
héjjal puhára főzzük, vajas rántással 
föleresztjük, tejfölt és kevés sót adva 
hozzá, vajba sült tojásba mártott zsemlye 
szeletekkel föladjuk.

Borsó purée leves.
A sárga borsót körülbelül 1/a liter 

vizbe puhára főzzük, kevés vajból rán
tást készítve, közé tesszük, tejjel föl
eresztjük, kellően fűszerezzük, áttörve, 
pirított zsemlyekockával föladjuk.

Süllő roston.
A süllőket bevagdalva, megsózva, 

paprikás lisztbe mártva, vajba kisütjük 
és citromszeleteket adunk hozzá.

Cinhober F.-töl.

Vadász-tokány.
Apróra vágott vöröshagymát zsírban 

világosra pirítunk s az előzőleg metéltre 
vágott marhahússal együtt lepároljuk. 
Azután fehér borral kissé föleresztjük 
és sót, törött borsot, szeletekre szelt úri 
gombát, apróra vágott tárkonyt, para
dicsom puréet hozzáadva puhára pá
roljuk.

Osztriga créme leves.
Világos vajas rántást föleresztünk, 

zöldség és halcsontok hozzáadása után 
félvastagságura befőzzük. Ezt finom 
szitán átszűrve, sót, cayenne peppert, 
fehér bort hozzáadva legirozzuk. (Ez úgy 
történik, hogy 4  tojás sárgáját 3 deci 
tejszinnel összevegyitve hirtelen e le
vesbe habarjuk.) Azután egy fél kilogr. 
teavajat és 2 citrom levét habarunk 
bele, hogy savanykás legyen. Tálalás

nál gyenge sósvizben főtt osztrigákat 
és apró kockára vágott pirított zsemlyét 
adunk bele.

Oeuf á la Zeyk.
(Tojás étel.)

2 dib ujnyi vastagságú ovál zsemlye 
talpra (szokli) 2 drb (oef moulet) 5 
percig főtt hántolt tojást teszünk s azt 
libamáj pureével bevonjuk és vékonyra 
nyújtott vajas tésztával bevonva, tojás
sal megkenve hirtelen megsütjük. Tála
lásnál apró kockára vágott urigombával 
(champignons) vegyített savanykás sárga 
mártást (sauce soupréme) adunk hozzá.

Fiiét de boeuf á l'Annanitte.
A letisztított besózott bélszint forró 

zsírban hirtelen lesütve, abált kelká
poszta levelekkel egysorosán betakar
juk, azután sódaras burgonyával (ez 
á ll: 6 drb hámozott burgonyát meg
főzünk, szitán áttörjük és 20 deka 
apróra vágott sódar, 5 deka vaj, 6 tojás 
sárgával, só és tört borssal jól elegyít
jük) egy ujnyi vastagságra bevonjuk. 
Most újból kelkáposztalevelekkel és 
utoljára vékony sertés hálóval betakarva, 
angolosra sütjük. Tálalásnál madeira 
mártással leöntjük. Körözet (pom. Anna, 
fenouil frite, carottes braise) azaz: Anna 
burgonya, ánizs gyökér rántva és párolt 
mogyoró, azonkívül sárgarépát is ad
junk melléje.

PÉNTEKI TALÁLKOZÓK.
A „Budapesti Kocsmárosok Ipartár- 

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

Március 16-án Braun Béla vendég
lőjében, VI!., Klauzál-utca 2. sz. Már
cius 23-án Sclmauder József vendéglő
jében, IX., Viola-utca 21. sz.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem . . . Mindazon t. előfizető
inket, kiknek a múlt számmal postautal
vány mellékelteit.tt, kérjük, hogy ezen 
utalványok fölhasználásával, előfizetésü
ket szíveskedjenek beküldeni.

M egjelent az 1906-iki fogadós, ven
déglős- és pincér „Almanach”. (Ven
déglői szakácskönyv, a Fogadó „Al
buma". . .) Azon t. előfizetőinket, kik 
újabb kiádványunkat'megrendelni óhajt
ják, figyelmeztetjük, hogy a tetemes 
összeget kitévö portóköltség elkerülése 
végett sziveskedjenek 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  korona, ugyanez 
nem előfizetőknek: 3 korona.

Hymen hírek. Klein Márton, a nagy
váradi Koyal kávéház főpincére április 
hó 22-én tartja esküvőjét Dorner Sze

réna kisasszonynyal, Dorner S. bájos 
leányával Orosházán. — Szabó Lajos, 
az aradi Schuch és Braun vendéglő 
régi éth. alkalmazotja, eljegyezte özv. 
Kristóf J-n é  urhölgyet Aradon. — 
Tromler Miklós a beregszászi Oroszlán 
szálloda főpincére múlt hó 12-én tar
totta egybekelését Pénzes Katica kisasz- 
szonynyal, a gr. Eszterházy urad. tiszt
tartója, Pénzes János leányával Tatán. — 
Márkus Zoltán, a szatmári Pannónia 
szállodatulajdonos fia e hó 15-én tartja 
egybekelését Schiller Sárika, anagyvárdi 
Pannónia szállodás, Schiller József 
leányával.

Szakiskola i ünnepély. A Somogyvár- 
megyei Vendéglősök és Kocsmárosok 
Egyesülete védnöksége alatt álló pincér
szakiskola növendékei méltóan ünnepük 
meg március 15-ét. Az ünnepélyt dr. 
Pete Márton iskolaszéki elnök meg
nyitó beszéde vezeti be, mig Endrei 
Ákos szakiskolai tanár ünnepi beszédet 
tart; Bognár Feri és Fekete István 
szakiskolai növendékek szavalatokat 
mondanak. A nagyszabású ünnepélyen 
a helybeli polgáriskolai dalárda műkö
dik közre.

Gross-Weinhandlung . . . Ung.-Weiss- 
kirchen-böl, ami tulajdonképen Fehér- 
templom akar lenni, valami Georg 
Forkert küldözgeti szét széles e hazába 
német nyelvű nyomtatványait (akárcsak 
a — mokriner-páprikás Kovács) s 
ajánlja fünek-fának az ő Wein-gross- 
handlungját. Pekhje ennek a weiss- 
kirchener svábnak hogy az efajta 
muszkanyelvü offertokat Magyarorszá
gon senki se vesz figyelembe, no meg 
azután, hogy borkereskedő ajánlta s 
adta bor máma a — Hund-nak se kell.

Köpkhölödzés . . .  Az elmúlt évben a 
fővárosi „Pannónia" fogadó restaurálá
sakor, a piktor az első és második eme
let közti részen tartott munkájával, 
amikor a szálloda előtt, lent a járdán, 
egy handlé törekedett üzleti dolgai után. 
A piktor inas, ahogy észre vette a 
handlét, hangosan lekiáltott és hivta 
föl a piktori álványra — gseft céljából. 
A szegény ószeres először meglepődött, 
de föl is háborodott roppantul, ahogy 
a lekiabáló inasgyereket meglátta; föl- 
háborodásának ezen szókkal adott ki
fejezést: — Te tokhnyos, ne kiabálj, 
mer lekhiiplek! — Ugyanígy köpkhö- 
lődzik Barta-Feischner Béla, a Barta 
Béláné lapja főszerkesztője (természete
sen a B. B -Né lapja hasábjain) és 
ugyancsak oly fölháborodással, mint 
fenti ószeres atyjafia. Barta-Feischner 
Béla, hirdetési ügynökből lett főszer
kesztő köpkhölődzésének külömben a 
Fogadó a célpontja. Itt ötlik rendesen 
a szemébe afféle piktor gyerek, aki 
— miként ama derék ószeres — újabb 
és újabb köpkhölödzési tetre buzdítja. 
A B. B -Né márc. 1-sői lapja számában 
pl. amiatt köpkhölödzik veszettül, Barta-
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Feischner Béla, hogy a „Fogadó* 2. 
száma borítékján, nyomdai sajtóhibából 
X-ik évfolyam állott, a IX. évfolyam 
helyett. Hogy ez közönséges sajtóhiba, 
erről mindenki annál inkább is meg 
volt győződve, mert a belső lap fején 
változatlanul volt a IX. évfolyam. De 
B.-Feischner Bélát nem csak ez, más 
szempont is hasonló köphkölödzési 
rohamra ragadja. Nem fér bele az ő 
derék ószeres atyjafia hasonlatossá
gára alkotott szegény fejébe, hogy a 
„Fogadó“-n miért áll nyomtatva, hogy 
a magy. vend. és Kávésipar érdekeit 
fölkaroló szakközlöny, ami szerinte az 
ők, t. i. a B. B -Né lapja cime s amit 
erkölcsi fölemelkedés és egyébb gsefti 
célból ugyancsak nagyszerűen tudnak 
kihasználni. Ugyanebből folyólag két
ségbe vonja lapunk szerkesztője meg
bízhatóságát is, akit pedig sem a győri 
kongresszus alkalmából, sem más al
kalomból, senki se ismer a vendéglősö
ket hirdetéssel való beugratási és be
csapása törekvéséről, mint B.-Feischner 
Bélát, akit, midőn a „Fogadó" erről az 
oldaláról leleplezett, egy árva betűt 
sem szólt, mig most folyton és oly 
szörnyű mérvben köphkölődzik, hogy 
köpködő lapjukat — arc- és orrfinto- 
ritás nélkül —  egy jó Ízlésű ember se 
nézheti meg. M. J.

A v ilág  borte rm ése. Statisztikailag az 
egyes bortermelő országokban 1905-ben 
a következő mennyiségű borokat ter
melték : Franciaország 56,666.000 hek
toliter, Olaszország 32,500.000 hl., 
Sbanyolország 17,000.000 hl., Algír
7.740.000 hl., Magyarország-Ausztria
7.300.000 hl., Portugália 4,000.000 hl., 
Románia 2,000.000 hl., Oroszország
3,000.000 hl., Bulgária 1.300.000 hl., 
Németország 3,200.000 hl., Törökország
1.500.000 hl., Szerbia 350.000 hl., 
Svájc 1,000.000 hl., Görögország
1.200.000 hl., Argentinja 1,400.000 hl., 
Chile 3,000.000 hl., Peru . 100.000 hl., 
Brazília 200.000 hl.. Északamerikai 
Egyesült-Államok 1,300.000 hl., Mexikó
20.000 hl., Bolívia 30.000 hl., Azorok- 
Madeira 150.000 hl., Fokgyarmat
200.000 hl. és Ausztrália 250.000 hírt. 
A bortermelő országok sorában eszerint 
Magyarország az 5-ik helyen áll.

K in t az újvilágban. Egy fiatal pincér, 
ki itthon mint tehetséges borfiu műkö
dött évek óla, a múlt ojdóberbe Ame
rikába utazott. Hogy az eldorádónak 
hiresztelt Amerikában mily viszontag
ságok közt lehet valamihez jutni, ezt 
mondja el a szerkesztőségünkhöz inté
zett következő soraiban :

Mikor 1905. okt. 28-an partra száltam, úgy 
áltam az uj világban, mint az uj kapufát szem
lélő kis borjú. Senki se értett és én viszont. 
Végre is megindultam s nagy bajjal fölkeres
tem egy otthonról kapott_címet, hol azonban, 
mint nem rokon s ismerőst, elég hidegen fo
gadtak. Annyit mégis megtettek, hogy elvittek 
a Magyarházhoz és itt szépen magamra hagy
tak. A magy. házból aztán egy heti ottlét után

hetettek egy diszláda gyárba, ahol minden 
munkás parancsnokon volt, s amig ide oda 
lökdösiek, cipeltették velem a nehéz deszká
kat. De azért a roppant nehéz dolog ment egy 
ideig, miközben vártam a vasárnapokat, melye
ket arra használtam, hogy minden magyar 
fölirásu vendéglőbe benéztem állás miatt. Min
denütt a cim otthagyását kérlek, amivel persze 
csak a nyakukról akartak lerázni. Végre aztán, 
egy a gyárban dolgozó munkás protekciójára 
bejutottam a „The vorkville cafe and Hungá
rián restaurantba” háziszolgának, s kaptam 
heti 2 > dollár fizetést és kosztot. Mikor pedig 
e minőségben is látták, hogy értek a szakmá
hoz, két hétre kineveztek omnibuszunk. Az 
omnibusz a véter (waiter — pincér, éthordó) 
mindenese, ennek kezére dolgozik, asztalokat 
lerámolja, de a vendégnek még egy pohár 
vizet se adhat. Eltekintve ettől, most már 
javult helyzetem; az omnibusz evőeszközt nem 
pucol, nem sepreget, nem súrol, csak a szük
séges tányér s poharakat törüli el. Emellett 
van 7—8 dollár heti fizetésem, amiből fillért 
se költők el. (Az ember itt a pénzt jobban 
megnézi, mint oda haza.) De a vétereknek 
már jó dolguk van: hetenként 3U—10 dollárt 
is megkeresnek. Ezt a pozociót igyekszem én 
is elnyerni, de persze, addig még sokáig hal- 
gatom az itteni borzasztó zűrzavart s nézem a 
25 —30 emeletes házakat s a föidalatt, földszint 
és az 5—6 emeletes magaságokban közlekedő 
villamosokat, miközben sokszor elgondolom, 
hogy ezek közül mily nehe'en is zöldül ki, 
egy messze idegenből egyedül ideszakadt 
ember. De lassan-lassan majd csak én is ki- 
zöldülök, aminek erős reményében vagyok 
t. szerkesztő urnák forró honfiúi tisztelettel 
Kálmán Béla Newyork.

C égfe lira t. A hires kincseiről neve
zetes Kolozsváron, a Pannónia fogadó 
környékén a következő gyönyörű fogal- 
mazványnyal összeállított cégfelirat hivja 
föl a figyelmet: — „Mindennemű üveges 
munka a legjutányosabb árban — El
készíttetnek pincér pincérnö vendéglöi- 
privát főzőnő vendéglői privát szoba
lyány kaszírnők és kézileányok.“ — 
Ennek a furaföliratu boltnak pedig be
csületes nevű gazdája : Bagaméri Ba- 
lambér.

A kávé mesterséges festésének fe lis 
merése. Mint igen sok tápszert, irja a 
„Vegyi Ipar" úgy a kávészemeket is 
nemcsak silányabb minőségű kávéval 
hamisítják, de igen gyakran az is elő
fordul, hogy a kevésbé értékes kávé
szemeket megfestik, oly célból, hogy a 
közönséget megtéveszthessék és drá
gább kávé helyett árusíthassák. E fes
téket felismerhetjük, ha a kávé-szemre 
a színtelen celluloid szirupsürüségii 
acetonos oldatának egy csepjét tesszük 
és ott behagyjuk száradni. A szemről az 
ilymódon keletkezett hártyát igen köny- 
nyen le lehet húzni, s a hártya magá
val rántja a kávészemen lévő festéket 
is. E hártyát a festékszemcsékkel együtt 
celluloid-oldattal tárgyüvegre ragasztva 
mikroszkóppal vagy mikrokémiailag 
meglehet vizsgálni és a jelenlevő fes
téket fel lehet ismerni. Ragerheim sze
rint a festőszerek legtöbbször nádcukor 
és kátrányfestékek. Fentieknél sokkal 
veszedelmesebb, ha a kávészemet ólom
mal festik, mivel ez az egészségre sok
kal kártékonyabb. Az ólmot úgy lehet 
felismerni, hogy több kávészemet né

hány pillanatig igen hig salétromsavban 
vagy ecetben melegítünk; ha a kávé
szemekről leöntött oldatban pár csepp 
kénhidrogénet öntünk és az megbámul 
vagy fekete csapadék keletkezik, az biz
tos ismertető jele annak, hogy a kávé
szemek ólommal voltak festve.

Borá rverés. A „Budafoki m. kir. 
pincemesteri tanfolyam" pincéjében e 
hó 20-án délelőtt 10 órakor borárverés 
lesz. amelyen eladásra kerül a vincelér- 
iskolák szőlőiben és az állami szőlő
telepeken termett borok egyrésze. A 
borok előzetesen megkóstolhatok. — A 
borarverésre bővebb fölvilágositást nyújt 
a mai számunk hirdetési részében közölt 
hiidetmény.

Az ideges bolond. Nagyvarosokban, 
mar t. i. a mi Budapestünkhöz hasonló 
nagyokban, rendszerint minden ember 
ideges. Amin persze, tekintve az ily 
városok örökös zaját, nincs mit csudál- 
kozni, valamiképen hogy azon se lehet 
megütődni ha ennek megnyilvánulása itt- 
ott a jó Ízlésen alapuló társadalmi rendbe 
is ütközik. A dolog csak akkor kezd 
kellemetlenné válni, ha valaki az őrüle- 
tességgel határos és olyasmit követ el, 
mint Ferenc Zsigmond kereskedő, aki 
az Abbázia kávéházban, Kohn Géza 
pincért ezekkel a megtisztelő szókkal 
illette: — Mit röhög maga, gazem
ber? — Majd a főpincérhez fordult: 
— Ezt a szemtelen, hülye gazember 
pincért azonnal dobja ki. — A brutális 
módon megsértett pincér aztán hepö- 
rölte az ideges bolond kalmárt, akit a 
napokban 50 (ötven) koronára ítéltek 
el. Talán ez a büntetés kissé lehűti 
tuifoku bolondériáját.

Miért nincs össze ta rtás?  Obcrnig K. 
szekszárdi fogadós szaktársunk ezt a 
kérdést azzal okolja meg, hogy a hazai 
szaktársaknak 70—80 százaléka nem 
szakember. Amire helyesen, abból kö
vetkeztet, hogy a szekszárdi vendéglő
sök közt is csak 3 a szakemberek 
száma. Minderre pedig egy ottani ven
déglős estély alkalmából jött rá, melyre 
a (3 szak-) vendéglős és pincérekből 
álló rendezőség az összes vendéglősö
ket meghívták. Ám a meghívottakból 
(a 3 szakvendéglősön kiviil) egy se 
jelent meg. -  „Ezért nincs összetartás, 
mert a köztünk lévő ily kontárok nem 
képesek megérteni, hogy miként min
den ág növelőinek, úgy a mi szakmánk 
foglalkozóinak is az együvé tartozando- 
ság szellemét kell elsőben ápolni és 
fejlesztem" — mondja némi keserű 
panasszal O. szaktársunk . . .  A kinek 
erről szóló sorait mi egész teljessége
ben alá is Írjuk, bár ugyan egyúttal 
azzai kívánjuk megvigasztalni, hogy 
ugyanebben, t. i. az összetartás tekin
tetében még Nagyváradon sincsen más 
különben.

Szemtelen hangon . . .  Egy ízben már 
megemlékeztünk egy magát Első alföldi
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konyakgyár részv.-társaságnak nevező 
kicsinyszerü vállalatról, mely állítólag 
Kecskeméten készíti kogyvasztékjaít, 
melyeket a fogadós és pincérosztályt 
lealázó szemtelen hangú reklámokkal 
óhajt a vendéglő és kávéházakban el
terjeszteni. Pincérségünket figyelmez
tetjük nevezett gyár cikkeinek megfelelő 
ajánlására, egyúttal vendéglőseink és 
kávésaink figyelmét is fölhívják, hogy 
ezen gyár-félének mitse érő gyatra 
cikkei rendelésétől — saját érdekükben 
— tartózkodjanak.

Gyászrovat. — Rítt inger Károly szak
társunkat. a szegedi vasúti vendéglő bér
lőjét súlyos csapás érte, apósa Hárry 
György, volt 48-as honv. tiszt elhalálozá
sával Az elhunyt jeles ember temetésén 
48-as honvéd bajtársai zászlóval, a 
Vendéglősök Ipartársulata, a Pincér- 
egylet tagjai az egylet diszgyász zászlója 
alatt s ezenkívül óriási számban meg
jelent közönség vett részt. — Szikszay 
Ferenc, Váinház-köruti vendéglőst (az 
Ehm vendéglő megalapítóját) szomorú 
csapás érte. Neje, Sz. Schleinz Emília 
f. hó 8-án rövid szenvedés után elsze.i- 
deredett 62 éves korában. Temetésén, 
mely e hó 10-én szombat d. u. történt, 
szaktársadalmunk szine-java s a nagy- 
közönségből is nagy számmal jelentek 
meg. — Hoffmann Mátyás, a Debrecen 
szállodának hosszú időn át volt köz
kedvelt főpincére f. hó 19-én hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetése f. 
hó 15-én délután történik.

Karner Gyula halála. Soknak jó ba
rátja, ösmerőse és szakosztályunknak 
egyik kiváló szakképzettségű és munkás 
tagja hunyt el Kainer Gyulában, a 
nagyváradi Pannónia fogadó vendéglő
sében. Karner Gyula szaktársunk, ki 
utóbb Abbáziában tartózkodott hosszab
ban betegsége miatt, e hó 12 én élte 
51-ik évében, életének legjavakorán köl
tözött el. Temetése e hó 14-én volt az 
ottani előkelő társadalmi és szaktársai 
őszinte részvéte mellett.

Áldás és béke hamvaikra!

A mi báláink.
Budapest. A „Budapesti Szállodások, 

Vendéglősök, Kávésok és Kocsmárosok 
Ipartársulata“ és a „Budapesti Pin- 
céregylet“ együttes bálja e hó 7-én 
folyt le a szokásos helyen, a Royal 
fogadónak ezen alkalomra rendkívül 
fényesen dekorált termeiben. A bálvi
galom, mint rendszerint eddig, most is 
a legfényesebb és legjobban sikerült 
mulatsága volt a farsangnak. Amin kü
lönben nincs mit csodálkozni, különö
sen ha azt a körülményt vesszük figye
lembe, hogy a mi ezen bálunkat a min
den vigalmak legjobb és legilletkéke- 
sebb mesterei; maguk a fogadósok és 
pincérek rendezték. Képes-e valaki vágy- 
mások. a mi szakmánk tartozóihoz

hasonló ily vigalmi vagy mulatsági ügyet 
rendezni ?

A Royal fogadó nagy termét a szebb- 
nél-szebb és ragyogóbnál-ragyogób báli 
vendégek, (gyönyörüasszonyok s lá
nyok serege) 9 fél 10-re teljesen megtöl
tötte. A fényes báli gyülekezetben ott lát
tuk a Glück, Gundel, Pelzmann, Burger, 
Mitrovátz családokat és szakosztályunk 
több előkelő családjait, továbbá Bokros 
(Miskolc), Juránovits (Szeged), Hauer 
(Debrecen) és több jeles vidéki fo
gadós szaktársainkat és ezeken kívül 
gr. Szapáry Pált, Márkus József főren
diházi tagot és Márkus Emíliát a Nem
zeti Színház művésznőjét, (aki március 
cius 12-én, Glük Frigyes fölolvasásán 
az Urániában is jelen volt.) A bál kez
dete pont 10 órakor volt s a táncot 
Pctánovics József bálrendezö nyitotta 
meg Müller Micivel. A kivilágos-virad- 
tig tartó mu atság pompás sikeréért 
az érdem most is a rendezőség ifjúsá
gát, a Bpesti P.-egylet tagjait illeti, akik 
egyébként az egész vigalom alatt árgus 
szemekkel ügyeltek arra, hogy pihenése 
egy báli hölgytagnak se legyen. — A 
jelenvoltak közül a következő hölgye
ket sikerült följegyeznünk:

Asszonyok: Gundel Jánosné, Glück 
Frigyesné, Pelzmann Ferencné, Petá- 
novits Józsefné, Burger Károlyné, Mül
ler Antalné, Simon Imréné, Kraicsovics 
Rezsöné. Francois Lajosné, Szél Lajosné, 
Barabás Zénóné, dr. Saáry Lajosné, 
Scheppel B.-né, Hubai Andorné, Barnai
G.-né, Hudáki S.-né, Kövér Gáborné, 
Németh Károlyné, Bakos Gyuláné, Ho- 
rákv Istvánná, Demény Andorné, Kubát 
Károlyné, Táby Gézáné, Hebebt R.-né, 
Heidl Károlyné, Kovács A.-né, Krecs- 
mann Károlyné, Schück r.-né, Mészá
ros Hugóné, Dolinay Gyuláné, Stikker 
Jánosné, Sumrák J.-né, Márkus Emília, 
Kövesi Istvánné, Andráska J.-né, Kolb 
Gusztávné, Groszmann Gyuláné, Srobl 
Jánosné, Weidinger S.-né, Ruzicska 
F.-né. Erhard Sándorné, Magyarics 
Ágostonná, Magyarics Ilona, Mittermajer 
Jánosné, Macsek F.-né, Simon Imréné, 
Wehrmann B.-né, Prückner Lőrincné, 
Prohászka K.-né, Fekete Andorné, Be- 
recky Bálintné, Várady Józsefné, Ková- 
csevics K.-né, Balázs Istvánné, Maloschik 
Antalné, Tóth Istvánné, Csala Gáborné, 
Mihola I.-né, Horn Lajosné, Weisel
V.-né, Varga Istvánná, Szabó Tivadarné, 
Mihálkovics F.-né, Kátó J.-né, Tömön 
Károlyné, ifj. Meyer Józsefné, Waltz
R.-né, Lipták J.-né, Pékár Jánosné, 
Kolozsvári Béláné, Garay F.-né, Andor 
J.-né, Zurmuhl I.-né, Kamarás M.-né, 
Grossinann J.-né, Schelitzky Károlyné, 
Mayer Ferencné, Kertész Gyuláné, Kris- 
haber Győzőné.

Leányok: Srobl Gizi és Irén, And
ráska Margit, Kraitsovits Ilona, Spalt 
Aranka, Kamarás Boris és Mariska, 
Kom Teri, Ilona és Irén, Grossmann

Margit, Gazikovszky Anna és Juliska, 
Vámos Róza, Baranyai Helén, Maloschik 
Silvia, Kubanek Jenni, Ladányi Etelka, 
Pékár Elvira, Danez Anna, Breitner 
Szerén, Tóth Aranka, Gabányi Lenke, 
Bakos Anna, Kurc Anna, Kubáts Juliska, 
Andrákai Margit, Horváth Illus, lliás 
Bözsi és Ilus, Meidinger Teréz, Géli 
Aranka, Hornek Mariska, Simon Mici, 
Gyurica Teréz és Mariska, Dobrovszky 
Irén, Fent Margit, Komlósi Helen, Ku- 
bányi Róza, Gyurkovics Anna, Őrlik 
Margit és Katica, Körmendi Róza, Jancsó 
Katica, Stikker Irma, Almássy Juliska, 
Szabó Margit, Mayer Mici, Tarcsay 
Rózsika és Krishaber Margit.

Nagyvárad. A „Nagyváradi Pincér- 
egylet f. hó 14-én, a mai napon tartja 
zártkörű táncestélyét a „ Zöldfa “ fogadó 
összes termeiben. A bálról előzetesen 
művésziesen kiállított csinos meghívók 
értesítették az egylet tagjait, akik a báli 
jövedelmet a nagyvaradon fölállítandó 
pincér-szakiskola alapja javáia szánták. 
A bálvigalom diszelnöki tisztségére a 
következőket választották meg: Ceglédy 
Sándor vendéglős, Kriszta Sándor ven 
déglös, Molnár Henrik cukrász és dr. 
Dési G. ügyvédet. Az intéző bizottságba : 
Weisz Hermán egyl. elnök, Leitner 
Ferenc pénztáros, Fejér Károly, Schwarc 
Béla, Pásztói Ede titkár, Benrád Albert, 
Balázsi Károly stb. foglalnak helyet.

Marosvásárhelyen a múlt hó 20-án 
fényes sikerrel lefolyt báli eseményről 
hozott tudósításunkból nyomdai téve
désből egy olyan rendezőnek a neve 
maradt ki, kinek a báli nyomtatványok 
intézése és a rendezés körüli fáradhat- 
lan munkálatai ugyancsak nagyban be
folyásolták az első marosvásárhelyi 
vendéglős és pincér-bál nagy sikerét. 
Az illető egyébként Szathmáry Kálmán, 
a Transylvania szálloda éttermének régi 
főpincére, kinek nevét — a mi köz- 
ügyeink érdekében a m. évtizedben 
folyt mozgalmakból — ugyancsak álta
lánosan ismerik.

Szegeden a m. hó 28-án tartott pin
cér-bál, mint az előzőleg irtuk, egyike 
volt Szeged legérdekesebb és legsikerül
tebb bálainak. Különösen sikerültek és 
érdekesek voltak a Cottilion táncturák, 
amelynek bevezetését a párok fáklyás Po- 
Ionis bevonulása nyitotta meg. Ezt az 
érdekes részt Horváth Ferenc, a Tisza 
fogadó szobafőpincére rendezte, amely
nek méltó befejezői voltak a Csavargó 
ernyősök, az Ámor villa, a Tekepályán 
és a Hóesés stb. jól sikerült előadások. 
A bál összes bevétele egyébként — a 
felülfizetésekkel együtt 934 kor. tett ki, 
melyből kiadásra 557 kor. esett. A 
megmaradt tiszta bevételből 50 kor. a 
póttartalékosok családjára, 50 kor. a 
pincér szakiskola és 276 korona 91 
fillér a Pincér-egylet könyvtára javára 
forditatott.
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ÜZLETI HÍREINK.
„A k ik ”  lapjukat bármi okból rendes 

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

I l l i ts  Gyula kávóháza. Illits Gyula, a 
temesvári Hungária szálloda.volt ki
váló tulajdonosa, s ez idő szerint a 
fővárosi Bristol fogadó vezetője, ugyan
itt a Ferenc József-rakpart és Vigadó
tér sarkán lévő Váray-féle kávéházat 
megvette s azt saját kezelésébe május 
hó elejével veszi át. Előkelő szakava- 
tottságu szaktársunkat ezen uj, nagy 
vállalatához, eleve is őszintén gratuláljuk.

Kassán a Schubert-féle éttermet és 
sörcsarnokot Szálási Alajos szaktársunk, 
az ottani Andrássy-kávéház előnyösen 
ösmert tulajdonosa e hó elejével saját 
tulajdonába és kezelésébe átvette.

Aradon a Braun és Schuch cég alatt 
íenálló sörcsarnokot és éttermet Braun 
Gusztávtól, — ki nem sokára az ottani 
„Fehér kereszt" fogadót veszi kezelé
sébe — Schuch Ferenc szaktársunk 
vette át s ezentúl saját neve alatt fogja 
vezetni.

Uj vendéglős. Porédos János ismert 
fővárosi és vidéki főpincér szaktársunk 
szintén pályát változtatott. Budapesten, 
a Podmanicky-utca 4-ik sz. alatt ren
dezett be egy csinos vendéglőt, mely
nek megnyitását e hó 15-én eszközölte. 
Uj pályájához sok szerencsét kívánunk.

Csongrádon az újonnan épült szállo
dát Kálmánovits Lajos a szegedi Európa 
kávéháznak volt főpincére átvette. Uj fo
gadós szaktársunk vállalkozásához kí
vánunk sok sikert!

Fogadó á tvé te l. Abbáziában a Monté 
Maggioren lévő „Stefánia" szállodát 
Adriani Antal előnyösen ösmert szak
ember vette át. A fogadó uj gazdája 
üzletét ez alkalommal teljes újonnan 
rendezte be.

Szálloda á tvé te l. Orosházán a rég
fennálló és jónevii Alföld szállodát 
mint előzetesen jeleztük, Páncél György 
szaktársunk, a marosvásárhelyi Köz
ponti szálloda volt tulajdonosa ápril 
elsejével veszi át. Páncél szaktársunk 
elismert jó székely konyhája és kitűnő 
italai biztosítják uj fogadója állandó jó 
menetét.

Szekszárdon a nagyszálloda bérletét 
újra a régi jóhirnevii gazda, Tóth Gyula 
nyerte el. Tóth szaktársunk üzletét a 
jövő hó folyamán teljes újonnan fogja 
berendezni.

D offin g  Frigyes, előnyösen ösmert 
szaktársunk, Budapesten a Dohány és 
Szövetség-utca sarkán lévő Dvorzsák- 
féle jóhirnevü vendéglőt megvette, s 
azt csinosan berendezve e hó 15-én 
fogja megnyitni. Doffing Frigyes kitűnő 
gadasszzony neje főztje valamint jó 
italai az üzlet jómenetét biztosítják. 
Ajánljuk szaktársaink figyelmébe,

Ungyáron a Magyar Király-hoz cím
zett kávéházat és éttermet Pollák Samu, 
az ottani Reisman kávéháznak 8 évig 
volt főpincére a múlt hó elejével át
vette.

B reiner Hermán fogadója. Mint utóbb 
említettük, a marosvásárhelyi Transyl- 
vánia szállodát Breiner Hermán jó ösme- 
rősünk vette meg. Breiner szaktársunk, 
ki hosszú időn át S.-a. ujhelyen kávés- 
kodott, újabb helyén mint fogadós is 
az előbbi jó üzletemberségéhez hason
lóan teljesiti teendőit. Mit különben 
fogadójának jómenete és az iránta már 
is minden részről megnyilvánuló ked
vesség bizonyít legjobban.

Nagyváradon a Körösparti vendéglő 
újból megnyílt. A vendéglő uj gazdája 
Szabó Boldizsár föstő-mester, Szabó 
Kálmánnak bátyja.

Bihácson (Bosznia) a Központi szál
lodát Schön János, utóbb az eszéki 
Royal nagy szálló főpincére kibérelte, 
s azt saját kezelésébe e hó elejévell 
vette át. A nagy szakavatottságu és egész 
külföldet bejárt uj fogadós szaktársunk
nak kivánunk sok szerencsét.

Sopronban a Szinház-utca 13-ik sz. 
alatt lévő Színházi-vendéglőt Krantz 
Lajostól Rosnstingl Antal e hó elsején 
átvette. Jó magyaros konyhájával igyek
szik az üzlet jó menetét föntartani.

Kávéház vé te l. Kolozsvárt a Korona 
kávéházat Botha Ferenc, kolozsvári és az 
erdélyi részen előnyösen ösmert volt 
főpincér vette meg. Botha Ferenc ezen 
uj üzletét, mely az ottani és vidéki pin
cén karnak is kedvelt találkozó helyéül 
szolgál, a m. hó utoljával vette saját 
kezelésébe.

Csillag Sándor ismert régi szakember 
Ungvárolt a Kaszinó-vendéglő bérletét 
elnyerte s azt saját kezelésébe a múlt 
hó elejével vette át.

Vendéglő á tvé te l. Moravcsek Ferenc 
ismerős szaktársunk, e hó 15-én Buda
pesten a Baross-utca 6-ik sz. alatt lévő 
vendéglőt átvette. Moravcsek szaktár
sunk nagy szakavatottsága és jó kony
hája, az amúgy is jómenetii vendéglőt 
csak emelni fogja.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
alábbi dinek hollétét a megtudni óhajtókkal 
egy-egy levelezőlapon tudatni szíveskedjenek:

Wcr.cel Antal vendéglős hollétét (ki 1905. 
júliusban Bécsböl Budapestre költözött). //. /. 
L. kéri tudatni és az erre vonatkozó szives 
értesítéseket a „Fogadó" kiadóhivatalába kéri 
küldeni.

Uj fogadós. Kovács Vilmos, az indiai 
vasúti vendéglő főpincére és előnyösen 
képzett szakember, a daruvári fürdői 
nagy szállodát kibérelte, s azt saját 
kezelésébe május elsején fogja átvenni. 
Uj fogadós szaktársunknak kivánunk 
sok sikert!

B orszékfürdön a Remény nagy szál
lodát Szily Zsigmond, a szamos-ujvári 
nagy szálloda kiváló tulajdonosa vette 
bérbe. Szily szaktársunk szakavatott

sága a jónevü erdélyi fürdő forgalma 
föllendülését is nagyban biztosítja.

Uj kávés. Újvidéken az Otthon kávé
házat Hahti Sándor, a Mayer kávéház- 
huzamos ideig volt főpincére megvette, 
s azt a mai kornak megfelelő beren
dezéssel és fényes purim-báli cstélylyel 
e hó 11-én nyitotta meg. Kivánunk 
sok szerencsét!

S árközy Ferenc, utóbb az Orient-szálló 
kávéháza főpincére, mint lapzártakor 
értesülünk, kibérelte a soproni Panno- 
nia-szálloda éttermi helyiségeit. Fiatal, 
törekvő szaktarsunk vállalkozásához sok 
sikert k/vánunk.

Veszprémben a Mózner-féle vendég
lőt, melynek tulajdonosa nyugalomba 
vonult tohonyái János markói vendég
lős átvette, s a régi üzlet jó nevet 
termelőktől beszerzett tiszta boraival 
törekszik biztosítani.

Orosházán az Alföld szállónak huza- 
mosab időn át volt főpincére, íím z 
Imre átvette Cseh Hugó szaktarsunk 
üzletét, ameiyet ujonan alakítva 10 szo
bára fog kibővítetni. Találkozásához 
sikert kivánunk.

Budapesten a Sándor-föherceg-utca 
30 a. sz. alatti vendéglőt Treuer J. 
Sándor, szaktársunk volt érsekujvári 
vendéglős e hó 17-én veszi át. Tiszta 
italai és jó konyhája üzleti menetét 
biztosítja.

H «1y vAH ö v é n e k . Budapesten a 
Bengyel kávéház nap. főpincéri állását Pcnner 
Zsiga inig az éjjelit Shepfcr Sándor töltötték 
be. U. itt mint tekeőr l.eiz Antal ni. s-pin- 
cérek Hullán János és Zceh János nyertek al
kalmazást. Tóth Lajos a Vasúti kávéházban 
mint nappali és Uanzery Béla mint éjjeli fóp. 
foglaltak állást. Szekér Vince és Németh Pál 
mint s -pincérek nyertek u. itt alkalmazást 
Ungváron a Nagy Lajos városligeti vendég
lője főp. állást Liillik Ferenc május 1-én V 
be Győrött az Elité kávéház főp. állását Mar, 
Endre foglalta el. Bálint Lajos Piskin a vasuíi 
vendéglő főp. állását töltötte be. Tnvnler 
Miklós a beregszászi Oroszlán szálló fóp. ál
lását foglalttá el. Pálinkás József Lúgoson a 
Konkordia szálló főpincéri állását töltötte be. 
Nagyváradon a Széchenvi szálló fóp. állását 
Fehér Károly tölti be. A Pannónia száll" s/"ba- 
föp. állását Schafhauser Mihály míg a Zöldfa 
szálló főp. állását -lóéi Imre foglalták el. Tóth 
Lajos a Ceglédy vendéglő főp. állását foglalta 
el. Sztraka Pal a vasúti vendéglőben éthordói 
állást foglalr. U. itt a III. oszt. étterem főp. 
állását Országh Ferenc töltötte be. Fricd Ferenc 
á Széchenyi kávéház. főp. leendőit intézi Blum 
József a Nemzeti száll'* étterein főpincéri ál
lását és Rudas István a Körösparti vendéglő 
főp. állását töltik be. U. út Sdnásv Pál ét
hordói állást nyert. Borszéken a „Remény" 
nagy fogadó főpincéri teendőit az idei saison- 
ban Weiszberger József és Wcisz J. Dezső fog
ják intézni Gerlev László Bártfán a Hungária 
főp. állását fogja betölteni. Debrecenben a 
Fehér ló szállodába Reiber József mint éthordó 
lépett be. Kolozsvárt a Feszi Pannónia szálló 
éttermében Zsifkovits György az étlapirói és 
az éth. állást Berta János töltötték be. U. itt 
a szobafőpincéri teendőket Willner Lajos tel
jesiti. Jánossá Károly az Európa kávéházba 
mint s.-pincér lépett be. Porédos József a Köz
ponti szállodában Marton V fóp. mellett éth. 
állást foglalt. Waltner Károly a Newyork szál
lodában éthordói állást nyert. Hcrcfcld Ferenc 
a besztercei ipartestületi Vendéglő főp. állását
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foglalta el. Marosvásárhelyt a Transylvania 
üzletvezetői állását Novak Ferenc és a szoba- 
főpincérit Ambrus István foglalták el. U. itt 
Orosz Dezső főp. mellett Horváth Imre regg. 
fizetöp. és Ceister Dezső segédpincér foglaltak 
állást. Az Európa kávéházban Scholaszter 
Károly a regg. számadói és Fehér Frigyes a 
segédp. állást töltik be. Debrcceny Gábor a 
Tövisi vasúti vendéglő főp. állását tölti be. 
Dárdán a Korona szálló főp állását Mariáno- 
vits József, a fizetőpincérit Görög Lajos s az 
éthordóit Csordás András töltik be. Egerben 
a Széchényi szállodában Werkmeister J. főp. 
mellett Engel Sándor éth. állást nyert. A 
kaszinó szálló kávéházi főp. állását Jancsics 
János foglalta el. Sátoraljaújhelyen a Színház 
étterem főp. állását Hentzely Jenő, az éthordói 
állást Domborovszky Sándor és a „Magyar 
király" szálló sörcsarnoka föp. állását Grosz 
Sándor töltik be.. A vasúti vendéglőben mint 
éthordók Iteger Ágoston és Rajcsányi Mihály 
nyertek alkalmazást A Központi kávéház r.- 
fi/etőpincéri állását Otoltics Dezső tölti be. 
Ifj. Ábrahám Vince a tapolcai Balaton szálló 
föpincéri állását foglalta el. Posch Gusztáv 
Zsolnán a Műnk szálló kávéháza föpincéri ál
lását nyerte el. Szolnokon a Magyar király 
szálló étterme fizetöp. állását Jtéder József 
nyerte el. U. itt Horváth Antal m. éthordó és 
Flech József m. kávéh. segédp. lettek alkal
mazva. Ölich József az Otthon kávéház főp. 
állását foglalta el. Fehértemplomban a Ruzicska 
szálló föp. állását Mayer Lajos a Bécsváros 
vendéglő főp. állását Turcsányi István és a 
Central kávéház föp. állását breitwieser Károly 
töltik be. Versecen a Versed kaszinó föp. ál
lását Slinner Sándor u. o. az étterem fizetöp. 
állást Goldberger Árpád és a Hungária szálló 
szobafőp. állást Klinkhammer Sándor töltik be. 
Schreiner Ferenc a győri Vigadó kávéházban 
mint s.-pincér foglalt állást. Vinkovcén a vasúti 
vendéglő föp. állását Benkö Gábor tölti be. 
Oavicán a Piánk' szálló szobafőp. állást Stróbl 
János intézi. Resicabányán a Pannónia szálló 
föpincéri állását Zielich Ferenc, a Nemzeti 
szálló föp. állását Sándor Károly és u. o. a 
szobapincéri állást Weisz Jenő töltik be. Nagy- 
szentmiklóson a Cencinger szálló fizetöp. állá
sát a kaszinóban Schmiedt István s a  o. az 
éthordói teendőket Gyertyás Imre intézik. 
Sagy becskereken a Rózsa szálló üzletvezető: 
állását Adorján Jenő foglalta el. Makón az 
Abbázia kávéház föpincéri állását Wallenstein 
Sándor, a Központi kávéház főp. állását Fried- 
mann Béla és a Korona kávéház reg. fizetöp. 
állását Rideg Imre töltik be. Szabadkán a 
Nemzeti szálloda éttermi fizetőpincéri állását 
h'edrovits Mihály mellett Koloszár Gyula s u. 
ott az étlapirói, éth. állást Csonka Jenő fog
lalták el._________________________ _____

HÉTRÓL-HÉTRE~ ~
Spász borult . . .

G ?ás* borult a íui falunkra. 
Templomunkra, házainkra;
Qz asszonyok szomorkodnak,
Gl leányok hervadoznak.
Dús. csöndes a régi csárda, 
f itte s  vendég az ivójába;
Qz udvara gyöpösidik 
Jtang se kint, se bent nem hallik. 
311 i az oka, mért e gyász bu 
S z ’ mindig vig volt ez a fa lu ; 
Bu s efféle sose volt itt,
S  most mindenki szemorkodik. . .  
Jíe j, nagy sora van-e gyásznak. 
Gsszcny s lyányok bánatának: 
j Îem volt az egész farsangon — 
egyetlen egy lakodalom.

Maisad János.

NYILTTÉR.
N yila tkoza t.

A Szt.-Lukácsfürdöi Kristályforrás ásványvíz 
kiváló előnye jó alkalikus tulajdonságai mel
lett, hogy- igen Ízletes is.

Dr. Carlos Malbran,
Argentinia köztársaság egészs. tan. 

elnöke, BUENOS-AmES.

A hazai pincér-kart és minden ösmerös 
kartársamat fölkérem, hogy Horváth József pin
cérnek, ki utóbb hosszabb ideig a nagyváradi 
vasúti vendéglőben éthordóként volt alkal
mazva, jelenlegi hollétét szíveskedjenek velem 
tudatni. — Horváth János bajai szállodás úr
hoz szintén azon tiszteletteljes kérelemmel já
rulok, hogy f. nevezett fivére cimét, ha erről 
tudomással birna, kegyeskedjék velem egy leve
lezőn közölni. Midőn pedig ezen kért szívessé
get eleve és hálás köszönetfel nyugtatom, vagyok 
kollegiális tisztelettel Palkovits Andor fizető- 
pincér, Kolozsvár, Kikker-kivebáz

E rovatban közlöttekért a szerkesz őség r.em vállal 
felelőséget._________________ ___________________

zet" igazgatóságához. Budapest VII.. Wesselé- 
nyi-utca 4. s innen óhajára teljes fölvilágosi- 
tást nyer; amiből aztán megtudhatja, hogy 
kedves férj’ura követett el turpiságot vagy se. — 
T. G. Szombathely. A dolog kimaradása azért 
volt, mert az ígért értesítésre vártunk. (De hi
szen várhattunk). A mai számmal különben 
rendben az ügy. — Talány. Ajánlunk valamit: 
ajánlkozzék Fórkert Weiskircheni vagy bár
melyik borkereskedőhöz pincemesternek, mely 
állásában a pohárból sose fogy ki a borocska. 
Igaz, ez kissé prózaias, de azért mégis jobb, 
mint a beküldött verse. — P. J. Miskolc. A befi
zetett alapot azt hisszük csak 2 év múlva adják 
vissza. Különben forduljon Fenyves H. titkár
hoz. aki erről megfelelő fölviiágositást nyújt. 
S. J. Szatmár Közelebbi számunkban jön.

héhSzi és y ío J é p i lerendezést, 
alpaccaés c t a z ü s t  árut vesz s elad
B r a u n , B u d a p e s t ,  S l p - u t c a  1 4 .

KIS HIRDETÉSEK.
Szerkesztői üzenetek.

Kéziratokul nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 
nem válaszolunk.

L  Y- b. és M. P. Szives figyelmeztetésüket 
köszönjük. A durva kirohanást mi is észre
vettük, amire Minden Tamás szavaival, csak 
annyit jegyzőnk meg, hogy az a mosdatlan 
piszkos hang azokat a  gyerekeket jellemzi és 
tükörvilágitja be. Ami máskülönben az ő és 
a mi megbízhatóságunkat illeti, erre untig elég 
annyi, hogy a Fogadó szerkesztője és kiadó
ját a lap homlokán láthatja mindenki, mig a 
-•/. V. K. Ipar kiadásáért Né illetőleg asszony 
volna a felelős, de ezen a lapon őt is csak 
nagyitó üvegen lehetséges fölfedezni. Egye
bekben — szívélyes üdvözletünk!

N. I. Torda. Az Iris Stew. (Eiristyui készí
tése ez: — Ürü húst pörkölt nagyságúra ösz- 
szevágunk, hosszukás, vastag metéltre szel- 
delt sárgarépa, zöldpetrezselyem, reller, bur
gonya és vöröshagymával föltesszük és annyi 
vizet öntünk rá, hogy azt elfödje; Forrás köz
ben a habot lemerjük róla, és addig főzzük, 
mig a csontról a hús le nem vállik. Kevés 
ecettel ízt adunk neki és betálaljuk.

A. V. Tapolca. Szives köszönet b. eredmé
nyes működéséért és — üdv! — Erdélyi 
P -n . Delfin Samu az ő dolgaiban egészen 
helyesen és jól járt ej. Azokba hibák, amik
ről említést tett nem őt hanem az intézöséget 
illetik. Az ö működési köre a taggyüjtés és 
az erről szóló jelentéstételre terjedt,’ s ennek 
a dolgának megfelel emberül. — Szomorú dal 
(Békéscsaba) Két sort itt közlünk versből. — 
Mért nem visznek engemet ki — Engem 
(„tudom") nem siratna senki — csakhogy ezt 
nem ön irta t. poéta ur, hanem Petőfi Sán
dor. — Nagykanizsa. A tudósítást egy kani
zsai kartárs küldte be, akit — bárha hibásan 
csinálta ezt — nem nevezünk meg, és pedig 
azért, mert a fölszólaló kartársak ép úgy gon
doskodhattak volna cs jó l  a hír beküldéséről 
mini fenti társuk, aki a tévedést bizonyára nem 
akarattal hanem jóhiszemüleg követte el. Minél
fogva ily dologban máskor kissé több jóakarat 
és figyelem kéretik. — Szegedi asszony Fordul- 
jon e kérdésével  ̂az_„Országos Nyugdijinté-

Étlapiró (éthordó) uralnak £ £ £
n»k elismert és sok időt s munkát megtakarító 
„B«rkovits‘--féle

H e k tO g r á p h  l a p o k
* minden színben író „tántiV*. A nőik illőiket len 
hektOflraphlap m.mikéi oldalon többszőr használható 
s egy eredetiről 100-120 másolat nyerhető Lehúzás 
után pedig nem ke<l lemosni! Kinioshara’ lan ruhajelzó- 
festkek és Schapigráph-tekercsek minden nagyságban 

rendelhető
BCRKOVITS KÁROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

Sip-utca lt . szám. Árjegyzék ingyen

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

Kereskedelmi iskolát végzett s a szállodai 
könyvelésben tökéletesen jártas egyén üzlet
vezetői, könyvelői állást óhajt elnyerni. Cime 
a kiadóhivatalban megtudható.

Intelligens, szolid urileány állást óhajt
mint pénztárnoknö vagy felirónó fürdőhelyen, 
esetleg valamely nagyobb vidéki városban, 
Cime a kiadóhivatalban megtudható.

n o f . n i .  ten-kanna, 2 játszma 
O ZiU oL (6i-es) elefántcsont 

lapda és több apró tárgy — mind kitűnő jó 
állapotban — eladó. Gyárfás Dezső. ..Grand“ 
kávéház. Kolozsvár.

A „Magyar Otthon”
rendezett helyiségeibe bérlőt keresek Érte- 
kezheini déli 12—2 óra között Sándor-utca 
30 B, I. em. 12. ajtó.

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

pincér urak ügyeimébe a »Fogado« holyeszközlöjót ajánl
juk. Azezutiu 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.

Fizetőpincéri vagy reggeli fizetői (reggeli 
számadói) állásra pályázik fiatal, szakképzett 
egyén, aki hasonló állásban egy — helyütt — 
már 3 éve működik. Cim a kiadóban.

Fürdőre. . .  20 éves fiatal (csinos) segéd- 
pincér fürdőre (kávéházha) másodiknak (eset
leg • első segédpincérnek) ajánlkozik. Illető 
beszél magyarul, németül, szerbül és franciául; 
jelenleg Budapesten elsőrangú kávéházban tett 
be hasonló állást. Cim a kiadóban.

Állast keresők tartózkodási lulyük pontos cimét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A »Fogadó« utján 
csakis ismerős .szakegyének helyeszközöltetnek.

Vendéglő eladás.
8 —10,000 frt forgalmat hajtó vendéglő 
Bihar-vármegye ' f e n k e  város piac
téren 2 nagy teremmel, öt vendégszo
bával. konyha, istálló, pince hozzátar
tozó kér tel és vendéglő berendezéssel 
örök áron jutányosán eladó Értekez
hetni lehet R o l l e r  P á . tulajdonos
nál T c n f e e ,  P ö 'é r .
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121 P 7 P V  fo ltta l régi, jónevü fővárosi 
14; Kj Li Kj V kávéházhoz átvevő kerestetik. 
Fölvilágositást csakis komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal.

A m. kir. pincemesteri tanfolyam 
igazgatósága Budafok.

334.1906. szám.

H i r d ^ S .
A budafoki m. kir. pincemesteri 

tanfolyam pincéjében folyó évi 
m árc ius hó 20-án d. e. 10 ó ra ko r 
tartandó borá rverésen eladatik a 
vincellér-iskolák szőlőiben és az 
állemi szőlőtelepeken termelt bo
rok egy része. A venni szándéko
zók az elárverezendő borokat folyó 
évi március hó 13 és 16-án, to
vábbá az árverés napjain megiz- 
lelhetik.

Az árverezendő borok jegyzékét 
az érdeklődők levelezőlópon közölt 
kívánságára a pincemesteri tan
folyam igazgatósága megküldi.

Budapest, 1906. március 6.

A m. kir. pincemester] tanfolyam
igazgatósága.

E l a d ó  k á v é h á z
Veszprémben a régijó hírnevű 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 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 boroki vételár
ban adandók át. Ügynökök kizárva. Cim a 
kiadóhivatalban.

Nanuhánva varos tulajdonát képező 
lluyjUulljfQ Széchenyi ligeti vondéglöbe 
1906. április 15-től 2 évre óvadék'képes 
vendéglős kerestetik. A feltételek meg
tudhatók: Kovács Gyulánál Nagybányán.

lalatnn uirlóUan élénk forgalmú fürdőhe- 
uaiaiuil IIUCM5II, lyen egy teljesen beren
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 üzlet, verseny nélkül áll. Cim 
a kiadóhivatalban.
VirlAlzi plónlz forgalmú, megye székhe- v H i t ü l  CtCLlü jygn |gVö elsőrangú szál
loda konyháját igen előnyös feltételek melleit 
azonnal kiadni óhajtja oly tisztességes házas
párnak, hol az asszony kitűnő fözönő, férje 
pedig az éttermet maga számolja. Csakis első
rangú erők pályázzanak. Cim a kiadóhivatalban.

2 - 3 0 0 0  fo rin tta l s g k i g ;
rég fennálló és forgalmas nagy vidéki 
városi szállodába előnyös föltételek 
mellett társul kerestetik.

Sajt i> a g y k ?r« ske d < S .
TELEFON 785

I J U N G  P f i T E R .
?  sa jt, vaj
„ is  csem egeáru nagykereskedés & 
*  *■
q Fó'üzlet: B U D A P E S T ,  Fióküzlet:

|  IV., Vámház-körut 12. V II., Garay-tér. 5. sz.
«  Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- ■ 
4 és husnemüek. Hal-, Hús-, szárnyas-, Fö- ?  
“O zelék; Turista- és vadász stb. Coniervek. *
>, Mustár, halikra, déligyümöícs és min-a 
Jdennemü csemegék, tea, likőrök. 5 
í  Magyar és francia pezsgöborok és min- • 
^  denfajta ásványvizek a legszolidabb • 

árak mellett kaphatók.
Vidóki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy sürgönyrendeletére mindenkor a legmefelelöbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak

G e r b e r  N n yir d a i  m a t e r b e
B u d a p e s t ,  Y I I . ,  K i r á ’y - u t c z a  11.
fi j-Fogadóx közönségének kedvezményes drak

( 2 Q%M íá. eó  qS óc

tőpöpyála

Q ./a  g ó n iá m  & e c .

Budapest (Promontor.)

AJOR BALÁZS
= = = = =  GYŐR, S z ó c h e n y i- tó r .

iA győri vendéglőtök és kávésok bevásárlási forrása.

fifl r r  A ̂  szénsavval telitett ásványvize hasz- 
l  c/l 1 u o  nos ,ta| 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 igyék éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

SzY. LukácsfürdóTKutvá!lalaf Buda n

ÉRTESÍTÉS.
T . ism erőseim et, jó b a ra ta im a t es a 

t .  fogadós és p incé ri szakközönséghez 
ta rto z ó  összeseket van szerencsém ér
tesíteni, hogy a

II., Széna-tér 7. szám alatt lévő
S ybe rt-fó le  kávéházat megvettem s azt 
február 15-től saját kezelésemben és 
az üzlet régi

=„Gizella-kávéház“=
néven fogom tovább vezetni.

Hazafias és kollegiális tisztelettel
Pindinger Lajos

az .All.üd" vendégfogadó v. tulajdonosa.

Siqidi 
teieiszlil 

| j i r !
ony-supá

I 58 Billardtzereli és Billardasrta-
les. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Árak jutányosak.

Pincérek figyelmébe.' Fi- i s  f n t i p i i E í n t ,  kiknek 
,oldal-zsebtárea

(papirospénz) vagy 
á  e t / a  (apró-és ezüstpénz számára) van szükségük, amolynek 

fBae|ie ninci többe küldi beil "aztve. hanem a felsőrész az 
aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be

m r  Á r a k  3 .5 0 -tő i 5  ír t ig

Molnár Vilmos Budapest, iV ., K a ro iV -ko ru t 28  (flip, lírostiazi. j
Gummi- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkőtök, szuszpeizóriumon és a leg

különfélébb betegápolási czikkekben.

HERRMANNJ. L.
c s . é s  kir. u d vari sz á llító

1819. évben a la p íto tt országos szabadalm azott A lpacca-. 
China-ezüst- és fé raá ru-gyárán ak fő ra k tá ra :

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

f * Z f  U nnii uq|gc7tóU legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, V S& f 
l 2 á  ndyy VuldgiUm Kávéházak és háztartások részére. l 5 5 e



.10 oldal. FOGADO 5. szám.

Fogadós, ven 
, pincér AHVIflflflCH Ára 2 korona. Megrendelhető 

a FOGADÓ” kiadóhivatalában.

fártya-tisztitás!
W e i s z  Á b r a l i á m

vegy észeti k á rty a tlsz titó
idevonatkozó rendelés és megbízásokat 
elvállal s pontosan teljesít helyban t vidéken
Budapest. VII.. Dohány-utca 4 5 ,1 ,25,

UZLET-BERENDEZESEK
és fogyasztási cikkekben eszközlendö 
bevásárlásaikat előfizetőinek teljesen 
díjtalanul intézi a „F06AD0" kiadóhiva
tala Budapest, Vili., Kerepesi-ut 13. sz.

M ó n a b t a r f l t  Társadalmi és közgazda- 
l V C p d K d r d L .  sági független hetilap. 
Szerkesztőség: Veszprém, Fő-utca 57. Előfi
zetési d ij: ogy évre 8. félévre 4 kor. Felelős 
szerkesztő és kiadó Takács Szilveszter.

Dorrni llioáfl Társadalmi, vármegyei és 
DClt yI UJjfly* közgazdasági éidekü hetilap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Beregszász, 
Verbőci-tér 1. sz. — Beregvánnegye legelter
jedtebb s erős, szókimondó, független iránvá- 
nál fogval legkedveltebb lapja. — Kvi ára .s k

t kávé- Székely-Vllág A székely társaságok hiva-
rendezé- talos közlönye. Legelterjed-
ciadáín tebb székelyföldi társadalmi és szépirodalmi 

B ra ítn er  L is r i ó  hetilap. -  Álutatványpéldányt készséggel küld 
szentkirtiyí-utca i. szám. Szentgyörgyi Dénes f. szerk., Marosvásárhely.

Szombathelyi Újság PS ”  i*p
kiadóh. Széchenyi-'ér 2. Vas- és Zala- 
■ármegye egyetlen kpreszló:y kalh. 
irányú és l-golvascttabb >politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek.

Trencsénl Lapok politikai
hetilap. A felvidék legolvasot
tabb és legelterjedtebb lapja.
Meglelenik~ minden vasárnap.
Előfizetési ára: egy évre _8, 
félévre 4 kor. Főszerkesztő:
Szilvay István. Felelős szerk. A Szombatheiyi Ujság-ot tanítók és

Dr. Pető Béla. földmivelö gazdák 6 kor. kedvez- 
ményes áron rendelhetik me .̂

T e m e s v á r i  H ír la p .
-Politikai napilap1*- Délvidéknek egyetlen 
legjobb szellemben szerkesztett napilapja. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Temes
v á r , belváros, VároBház-utca 16. Előfize
tési ár: egy évre 24, félévre 12. negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 

Bíró Pál.

Uép inp Politikai hetilap. Szerkesztő- 
nLldUO ség és kiadóhivatal Kapos
vár, Zerge-utca 7. Somogy vármegye és 
a szomszédos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési dij: Egy évre 8, félévre 4 
és negyedévre 2 k.

Űonuar Daiic Szerkesitössq és ki- 
RnulJj 01 IÚIZj  adóhivatal: Zalaeger

szeg.
A Msgyar Paizs erős szókimondó, 

független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, m>fl>ar szil
iemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : Borbély György tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

M agy ar A legtü>-esebb szókinton-l-i

Hírká Páter S ü S K S S
legérdekesebbek. Egy évre 12 k, félé-re 6Í 
és negyedévre 3 kor. -  Szerkesztőség é: 
kiadóhivatal : Budapest vili- József-körut 1H

ÚTMUTATÓ **
Sátorallaujhely. MAGYAR 

KIRÁLY szállodaiCsemickyl.)
SKERGULA ISTVÁN -Közpon

ti' kávéháza
FRISCH V. „.Magyar király" 

kávébáza. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség kirán-

SZ1LÁGYI Lajosnó „Vadász
káét" étterme és sőrcsar-

Szolnok. V ESZTER ,.Kos 
suth" szállodája az állomás
sal szemben.

FRIEDUICH Vilmos „Korona" 
kivéháza a Fő-utcán.

túl a
Szokszárd. OUERNIK KÁ

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

REINPRECHT JÁNOS Kaszi
nó vendéglője

A LM ÁSS Y  LAJOs vendéglője
Sopron. UROSZNER  ̂PÁL 

Pannónia szállodában.
KAL.MER MÁTYÁS Polgári ká 

véháza, Szinbáz-tér.
SCHLEDERER JÁNOS vasúti 

vendéglője, Győr-Kbenfurthi 
állomás

SAS"LAJOS- vendéglője K'-S- 
suth-u ca V.

PECK LŐRINC Lisingi sör- 
csamoka. Termelőktől vett 
bárok. Olcsó konyha.

FEHÉRLÓ SZÁLLODA. Vár
kerület (Bognár József)

HODICS FERENC kávéháza. -  
A soproni elit,; közönség 
kedvelt találkozóhelye.

Szántom. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.

DEUTSCH BÉLA vasúti ven
déglője

Szamosujvár. ISZ1LY 
ZSIGMOND »Korona« szál
lodája.

Somogyaz óbb. BRKM Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye.

Szatmir. PONGRÁC LAJOS 
kath. kör vendéglőié. Saját 
termésű érmelléki borok.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
déglője

VALKOVITS SÁMUEL vendóg-
lóje a -zinház melleit_______

Szagod. KEITEK ANTAL 
-Újvilág* vendéglője Kos
suth L»j"S-sugárul (Zsótér- U i.

SiCHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Üzletbe'iek találkozója.

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

SCHVARTZ JAKAB vendég
lőse és sÖTsamoka a főposta 
mellett. Üzletiek találkozója.

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MARTON vendéglője z 
,,Fehé>bárány“ -hoz, olcsó

lfj. VÖRÖS FLÓRIÁN po’gárl 
vendéglője Laudon-utca 8.

MARTONOSSY FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kör helyisége

ENGEL KÁROLY -Erzsébet Ki
rályné' szállodája Szeged álló 
más mellett

Üzletiek találkozója
Segeavár. MACHOT AL

BERT .Zrínyi' szállodája 
vasút mellett, olcsó szobák

HORAÁTH ISTAAN Alföld 
szállodája

FABER LAJOS New-York ká
véháza

KETH KAROLY vendéglője 
Mnrsté'i lak tan ve

RITTINGER KAROLY vasúti 
vendéglője

Székoafehérvár. EHM- 
HECHT GYULA Fehérbárány 
szálló-nagyvendéglője. Olcsó

ANTAL ANTAL vendéglője
Szénatér

MÁN DEL MIHÁLY kivéháza. 
Ösz-utea

Tatatóvirom. NOLL MIK
LÓS »Eszterházy« szí'lo- 
dája. Étterem, kávéház.

KISS ANTAL „Otthon" kávó-

PRAUSZ GYÖRGY .Sporté 
kávéháza

Tamaakubln. SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Hoffmann) 
szál Indáin, étterem, kávéház.

Tapolca. BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

DIENES KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Terin, vett ti-zta borok.

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy- 
vendéglője

Torda. UPOVICS FERENC 
-Japán' kivéháza. Üzletbe
liek találkozója. 

PLACSINT.ÁR REZSŐ. .Ott
hon' kávé.káza.és étterme. 

BECSKY KÁLMÁN vendéglője 
Tlazaullak. R O C H L I T Z  
J ÓZSEF „Korone'-szállodáia. 
Temesvár. HAüNOLD JÁ 

NOS „Korona"-szállodái a. 
a józsetvárosi indóházzal 
szemben.

UÜLLER „Hungá
ria-' szállodája 
nagy 

r kioszk-- 
ja  a  bel
városban.

GOMBÁS GYULA Pacsirta- 
mező vendéglőié. G virviros, 
A Közönség téli-nyári kirán
dulója.

PUMMER .PiUeni* sörnsaraok 
Belváros. (Frísch Ede Qzletv.)

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője. ,

REISMANN SÁNDOR „Elité" 
kávéháza és kőbányai sör- 
csarnoka, József vá-os

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' szállodája és vendéglője 
(Belváros)

ÓVÁRY JÁNOS Metropol 
szállód íj a, Józsefváros

LADÁNYI EDE Központi ká- 
véháza Józsefvírcs

GOMBÁS ISTVÁN Metropol 
vendéglőse

FODOR JÓZSEF vendéglője 
Erzsébetváros, Fodor és Posta

POLTZÁK ANTAL Fiume kávé
háza Józsefváros

Troncson. C S E R M Á K  
ÁGOSTON .Erzsébet' szál
lodája. Étterem, sörödé ká
véház.

ZOLTÁN SIMON „Rákóey'- 
kávéháza. Üzletiek találk.

Turóczszontmirton.
RÖSSLER JŐZISEF »Dom« 
szállodája,

To/naFEHER LO SZÁLLODA 
üzv. Pavlidesz Antalné) 

TócmS. FEJES FERENC Koro
na szállodája. Magyar konyha. 

Trencaén-Topla. DALMA
FERENC vasúti vendéglője 

TörSkbocao. FRANK RE
ZSŐ »Uri kaszinóé vendéglője 

Tónké. KOLLER PÁL ven
déglője

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

BÖHM NÁTHÁN „Közponli- 
kávóháza, Arpád-ut 

UJve-báaz. LOTZ FRIGYES 
kávéháza

Ungvár. „Korona-szálloda' 
(Loblowits L.) Étterem, sö
rödé, kávéház.

NAGY LAJOS »Kioszk' ven
déglője, Széohenyi-liget. A 
közönség kirándulója. 

FCCH3 MANÓ .Erzsébet' szál
lodai élterme és kávéháza. 
Ozl-tbeliek találkozó helye 

GLÜCK JÓZSEF Abbázia ká-

UJdontbovir. VAD KE RT Y
GYULA vasúti vendéglője 

Újvidék. FÜRST J . Erzsébet 
királyné szállodája. É tte 
rem. kávéház.

MAYER ... A
IMRE • -•

Grand- _
szálló- --^5:.

0  B E  R N I K JÓZSEF Pilseni 
söresarnok vendéglője. Ke

nyér-utca.
WEISZ SÁNDOR kávéháza. 

Futtaki-utca. Uzletbeliek 
találkozója.

LAFLEU B MIKLÓS »Fehér 
ököi« szállodája és vendég
lője

Vatdahunyad. —3  ZÁRÓ 
VINCE (v. Strausz) szálló- 
dija, étterme, kávéháza *

Vsa vár. PALKÓ VITS JÓ
ZSEF vendéglője

Ver sec. BAROSS SZÁL
LODA {Kaim Hugó). Étte
rem. Kávéház.

SZARVAS KÁVÉHÁZ (BUu 
Zsiginond). Üzletbeliek ta
lálkozói a.

Veszprém KUBAYHUBEI1T 
káveháza, a fő-utcán.

KREUSZER FERENC .E r
zsébet' szállodája

HUSZÁR GYÖRGYvendéglője 
vásáitér.

Vác. KURTZ TÓBIÁS (Hor
váth-félét vendéglője az ál
lomás mellett.

SZEGŐ MÓR »Központi« ká
véháza. Üzletiek találkozója.

Zenta. D A L A  KAROL! 
-Eugen'-szállodája. Étterem 
s kávéház.

M1KS JÁNOS vasúti vendéglője 
VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 

korona' vendéglője. Étte
rem, kávéház.

BRAUN NÁTHÁN -Tisza* 
kávéházit

Zaellz. TÓTH IMRE "vu'
dóglője

Zllah. RtDVAL JÓZSEF 
szállodája

VIGADÓ SZÁLLODA Kov , h 
László)

ház.
BERGMAN ADOLF ,%'alász- 

kürt' szállodája
Zsolna. TÓTH ANTAL vasúti 

vendéglője. A közönség kirán. 
dulója.

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

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konyha, termelői borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF szálló 
vendéglője.

Zsombolya. SCHW.ARTZ 
JÁNOS „Korona" foga Mai- 
állomás közelében. Olcsó

Elek Lipót könyvnyomdája, Budapest, VI!., Kertész-utca :


