
A .MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉS1PAR, A HAZAI i ÉRDEKEIT FELKAROLÓ 
ÉS IDEGENFORGALOM ÉS A HAZAI BORGAZDASÁG f SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI ÉS KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

T A R T A L O M .

Vend. Sörgyára Élők. Bi- ,j 
zotsága.

Vendéglősük sörgyára. 

Borgazdaságunk.

Egyletek, szövetkezetek. — 
Hatvan éves jubileum.
A budapesti száll. vend. 
és kocsmárosok ipartár
sulata. Nagyszebenben.
Az Orsz. Nvugdijegyesü- 
letről. A Bpesti P.-egylet.

Az álművészet históriája. 
(Glüek Frigyes fölolva- 
sása).

Konyhaművészet.

Pénteki összejövetelek. 

Különféle közlemények. 
Kérelem. Hymen hirek. 
Megjelent. Tanonciskolái 
ünnepély. A Kaposvári... 
Egy újabb rendelet. Ezüst 
lakodalom. A szegedi p.- 
egylet ünnepe. A rokkant

munkások. — Engelék 
nyomdokán. Névmagya
rosítások. Házi estély. 

II Az érdem elismerése.
Lapkésés. A fölolvasó 

' utazó. Vendéglői záróra.
A szokás hatalma. A 
láva. Gyászrovat.

A mi családunk. (Képeink
ről. — Minden T.)

A pincérség ügye. (Ma- 
tsád J.)

Üzleti hiteink (Helyválto- 
zások.)

Hétröl-Hétre. Itt a tavasz. 
(Matsád J.) Szomorú hir.

Szerkesztői üzenetek.

Helyeszközlő.  ̂— Kishirde- 
tések. — Üzletek vétele 
és eladása. — Hirde
tések.



Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók-,
jobb cég- és beszerzési források. ÚTMUTATÓ

E rovatban mindazok, kik a „Fogadó* egfo, 
évre Űzetik elő, üzleti elmét állandóan éa di'- 
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen bit
lés egész évre 20.—, félévre 10.- negyed 

évre 6 koronába kerül.

BUDAPEST

Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishid-utca. (lg. Bnrger K.) 

PANNÓNIA SZÁLLODA (tol. 
Glück Frigyes) Kerepesi-nt 3.

BRISTOL SZÁLLODA (Iliit* 
József) IV., Mária Valéria-u. 

DÖKKER FERENC London 
szállodája VI. Váci-körnt 05. 

ERZSÉBET SZÁLLODA ital. 
Mayer Józsefi IV., belváros, 
Egyetem-n. 5.

ORIENT SZÁLLODA (tnlajd. 
Molnár Sándor) Népszínház
zal szemben.

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló (0. v. Ries Gyula) 

APPL JÁNOS Debrecen foga
dója. VII., Kerepesi-nt 8S.

K ELLÁK JÁNOS „Két korona- 
szállodája, étterem, kávéház. 
IN., Soroksári-utca 14.

Vendéglők.

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

ASZXER .JÓZSEF vendéglője, 
VII., Dohány-ntca 38.

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

RAUMANX A. LAJOS Malo- 
schik-féle veneéglöje VIL, 
Csányi-utca 11.

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

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
II.. Török-utca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VIL, 
Klauzál-urca 2.

CADA ADOLF vendéglője, az 
„5 csillaghoz" Szöveteég-n. 24.

CSICSAY ISTVÁN vendéglője, 
VIL. Garay-iér és Mnrányi-u. 
sarok.

CSÓBOK ANTAL „Újvilág- ven
déglője, IV., üjvilág-a.23 —25.

CSUTY GYULA vendéglője,
V. , Váci-nt 34.

DOFFING FRIGYES vendég
lője. VIL. Dohány- és szövet
ség- uta sarok,

DOMSITZ JÓZSEF vendéglője, 
VII., Arena-nt 54.

DROsGYÁK IZIDOR Wustin- 
ger-féle vendéglője, VU., Óvo
da-utca 23.

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

EHM JÁNOS éttermei, VII., 
Kerepesi-nt 1.

FARKAS ÁRPÁD vdndéglüje 
VU., Csömöri-nt 111.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője, 
VÜL, ÜUöi-ut 53.

FÖLDI ANTAL „Uj kis pipa*.
IV.. Ujvllág-n. 14. Belvárosi 
pincérkar vendéglője.

FLUDOROV1TS ISTVÁN ven
déglője, V., Nádor-utca 32.

g u rás  József vendéglője,
X.. Külső Jászberényi-nt 51. 
i Kőbánya.)

GEBACER ANTAL Fiume- 
szálló étterme II., Láochid-a. 
i Danaparton).

GATTO KÁROLY vendéglője,
VI. , Lehel-utca 21. ez.

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

GÖMBÖS LAJOS veneéglője,
IV.. Városház-u. 10. Somogy- 
Zalai kartársak vendéglője.

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

GEBHARDT ANTAL vendég
lője VIII., Népszinház-u. 1.

HOPF1NGER JÓZSEF vendég
lője vm ., Gyöngytyuk-u 3.

HAMORNYIK KÁROLY ven
déglője VR-. I)obíiny-n. 39.

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
K, Böszörményi-ut 21., csend
őrlaktanya.

HAJDÚ SÁNDOR „Bableves- 
Csárda" nagyvendéglője, VIL, 
Mikea utca 8.

HÁBETI.ER LAJOS Iatvántéri 
Nagy Bor- és Sörháza. Kis 
Diófa-ntca sarkán.

HORVÁTH KÁROLY vendég
lő e IX., Mátyás-utca 5. 
Idénypiaccal szemben.

HATZMANN JÁNOS vendéglője
VII., Csőmöri-ut 29.
HECKER LAJOS vendéglője, 

VIL, Király-utca 51.
HIRSCHKRON GYULA szarvas 

szállója. VII , Szővetség-u. 4.
HUFNAGEL HENRIK (Hor

váth-féle) vendéglője, VHL, 
Vas-ntca 1.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó" 
vendésriöje, reggelig nyitva, 
rx., FővámLér i Idény piaci’

HARÁMY ISTVÁN vendéglője 
VI., Nagymező-utca 44.

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

JA.ICAY ISTVÁN vendéglője
IX.. Küleősorokaári-nt 106.

JURÁK MIHÁLY vendéglője,
1., (Budán), Gellér'hegy-u. 3.

JAXURA KÁROLY vendéglője
Podmaniczky- és Gyár-utca 
sarkán. Fővárosi pincérkar 
találkozója.

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

KARDOS JOZSEFNÉ vendég
lője, VUL, Baross-u. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS i volt Muhr) vendég 
lője, ifi. v. Kobáts Jáaos.- 
VL, Szerecsen-ntca 33. )

KASS BÉLA éttermei (volt 
Drexleri VI., Andrássy-nt 25.

KELLŐ VILMOS Slnghoffer- 
féle halászcsárda vendéglője,
1., Mobai-nt 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, VIIL, Jőzsef-utca 2.

KÓNYA SÁNDOR „Rozsa bo
kor" vendéglője, Nagymező
utca. Üzletbcliek vendéglője.

KUVÉXYI FERENC éttermei, 
"VL, Andrássy-ut.

KOLLMANN LAJOS vendéglője 
IL. Margit-körut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglőjét 
VH-, Almássy-tér 16.

KUBANEK VINCE „Bndai vi
gadó" éttermei, n., Fő-n.

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

LIPPERT LAJOS vendéglője, 
VH-, Erzsébet-körút és Do
hány-utca sarok.

LAKATOS GYULA vendéglője, 
vn., Wesselényi-utca 17. sz. 
(Cipész-ipartestületi ház.)

LEIKAM GYÖRGY vendéglője,
1., Alag utca 1.

LADÁNYI (LITTMAN) JÓZSEE 
éttermei, VL, Lipót-kömt 27.

LADÁNYI OTTÓ -Yázsonyi- 
kert" vendéglője, VL, Her- 
mina-ut 51.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője,
L , Fehérvári-ut 14.

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

LENGYEL LAJOS vendéglője, 
VIL, Nefelejts-utca 9.

MAYER BENEDEK Zöldko- 
szororu száUodája, VL, Alsó
erdősor 6.

MÜI.LER ISTVÁN vendéglője, 
VIL, Ovoda-ntca 27.

MALOVE TZ GYULA vendég
lője, VL, Csengery-utca 45. 
(Aradi-utca sarok)

MARKOVITS DOMONKOS ven
déglője, L, Döbreutei-tér 5. 
A pincéid kar találkozója. 

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

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

MIHÁLYFY SÁNDOR Váci-kö- 
rut 82/a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
VII., CsŐmöri-nt 87,

MOLNÁR JÓZSEF Vajdahunyad 
borozója VIL, Csengery-u. 1 

MOLNÁR,SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldbordö vendég
lője. IV., Kishid-u. 3.

NAGY GÉZA nagy „Pilsoni" 
sörcsarnokm, VII., Arena-nt 58. 

NIKA ANTAL IV. kerület,
(Belvárosi Váci-utca, táját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

PELZMANN FERENC „Pannó
nia- étterme és fcávébáza.
V II. , Kerepesi ut 7. 

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

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

PUTZER M. nagyvendéglüje, 
VIL, Arena-nt 80.

PKOCRL GYULA vendéglője, 
IV., Gerlécy-ntca 2.

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

ROHÁTS JÁNOS (Karikás-féle 
vendéglője VI Szerecseu- 
n. 33

HUVALD GYULA vendéglője, 
I-, Fő-ntca.

RABATA PÁL Gondüzö ven
déglője, Ví., Csengeri- 
utca 29.

RACCHBAUER JÁNOS, ven
déglője. VI., Gyár- 6b Szondy- 
utca sarkán.

SCHMAUDER Ji'iZSEF ven
déglője, IX., Vlola-n. 21. 

SCHNEI.L JÓZSEF vendéglője, 
VID., Népszinház-n. 9. 

SCHNEIDER LIPÓT vendég
lője, V., Lipól-kötut 2. 

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője. 

scHrettner  Má r to n  ven
déglője, VIL, Izabclla-tér 2. 

SZÜTS ÉS BÁLIK A éttermei, 
Deák-tér 2. a  MOPE tagjai
nak találkozóhelye.

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi boro
zója, VL, Dalszinház-ntca 8. 

SZENDE IGNÁC fővárosi boro
zója, Vili., Népszinház-u. 11. 

3CHKATZ HUGÓ Lebeti-féle 
vendéglője, VHI., Kerepesi-nt

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

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

STÜLZL NÁNDOR vendéglője.
I., Disztér 1.

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

STEIXER PÁL vendéglője,
VIH., Baross-utca 117.

SAUER ISTVÁN vendéglője, 
vm., Szigetvári utca 1. 

TARJÁNYI SÁNDOR „Magyar 
Otthon Fogadó11 vendéglője 
és kávéháza. VHL, Főherceg 
Sándor-u. 30.

TÖRÖK MIHÁLY vendéglője,
VII. . Erzsébe’ -körut 49. (Mae 
gántieztviselők köre.

TOTOLA IMRE vendéglője, 
VH., Alsóerdösor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

THBSSI JÁNOS vendéglője, 
IV., Molnái-ntca 8.

TOMPA LUKÁCS vendéglője, 
VHI., Vendel-ntca 11.

UNTERREINER VINCE ven
déglője. VH., Nyár-utca 6. 
Üzletbeliek találkozója.

VÁRADI JÓZSEF vendéglője, 
VI., Teréz-körut 28.

VASCHÁTTÁ VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője. Hungária- 
nt 25«. sz.

VEILEK JÓZSEF vendéglője, 
VIL, Akácfa-utca 34.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője) V III, Jó-
zsef-körut 10.

WURGLITS VILMOS vendég
lője, Kerepesi-at és Aggte

le ki-n. sarkán.
WURGLITS ANTAL vendéglője, 

VI'L, Kerepesi-nt és Gyöngy- 
tyuk-utca sarkán.

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

Kávéházak.

BALATON KÁVÉK AZ (Tihanyi 
József t.) Kerapesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán.

BOULEVARD KÁVÉIIÁZ (fr 
Goldhammer Á.) Váci-k. 24.

BII1ER JÓZSEF kávéháza, IV., 
Magyar-utca 5.

ELITE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Sándori Kerepesi-nt és Ka- 
zincy-ntca sarkán.

ERZSÉBET-HII) KÁVÉHÁZ 
lllapszky Zsigmondi I. kér., 
Döbrentei tér.

FELLEGI EDE .Kleváter-kávé- 
ház. Kerenc-körnt.

GRUBER JÓZSEF „Körúti ká- 
véház. VII., Erzsébet-körut6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezső) VHI., Jőzsaf-k. 4.

HOCH LAJOS nagykávéháza, 
VM., Néps inház-u. 29. üzlet- 
beliek találkozó kávéháza.

IIXITS KÁVÉHÁZ ital. Illits 
Gyula) IV. Vigadóltér 3.

KATONA GYULA „CLUB11 
kávéháza. V., Lipót-köru>, a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY KÁVÉHÁZ (". Kallós 
Márknál VII., Erzsébet-körut 
és Király-ntca sarok.

KT.OTILD KÁVÉHÁZ (tnlajd. 
Katona G.) Belváros, VAci-n.

KUTSERA MIHÁ1.YNÉ kávé
háza, VH, Csömöri- és Arena- 
ut sarkán.

KURHEJJA ISTVÁN „Zrínyi11 
kávéháza, VIH., Mátyás-tér 2.

KOVÁTS MIKSA „Kis Otthon14 
ksvéháza, VIH , Kernpesi-ut 
61. sz.

LÁBESZ FRIGYES kávéháza- 
IV., Hajó- éa Slitö-ntcéh sár, 
kán. A pincéri kar találkozó 
helye.

LAUKÓ PÁL kávébáza, VH., 
Erzsénet-körut 44.

LYON KÁVÉHÁZ (LjKnappe Já
nos és társai VI.; Andrásey- 
nt 27.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér., 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazári. Üzletbeliek találk.

MÁDAI SÁNDOR „Akadémia11 
kávébáza, V., Akadémia-u. 4.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzeé- 
bet-körut (Hareányi test
vérek).

NEIVELT SAMU „Sándortéri 
kávéháza'1. VIIL, Rökk Szi
lárd-utca 21.

OTTHON KÁVÉHÁZ (Böhm és 
Pollák) VIiI., Kerepesi-ut 9/b.

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ (tnlajd. 
Kohn Sándorné) flzletboliek 
találkozó helye.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi József), V., Nádor-

PANNONIA KÁVÉHÁZ és étte
rem (Pelzman Ferenc).

PLNDINGER LAJOS Glzella- 
kávéháza, H , Széna-tér 7.

PETŐFI KÁVÉHÁZ 
Szalay Károly. VI!., 
körút és Don-nic.i .-„.ros- 
Üzletb. találkozója

SUGÁR SÁNDOR és lilRSOH- 
féld Vasút kávéhlza. VII 
Csömöri- és Versecv-titcá 
sarkául

REKLÁM KÁVÉKÁZ iK*iu- 
zsay Emil) VI., Andrássy-at 
54. sz.

SPLENDID KÁVÉIIÁZ tulaj i. 
Tyroler Jórsefné és Seeraan 
Karolin.) IV , Kiroly-körnt.

FODOR JÓZSEF „Szabéria 
kávéháza". VI! , Dobácv- 
utca és Nyár-utca sarkéi
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávéháza 
Vn., Almássy-tér 7.

TOMIK JÁNOS kávéháza VI., 
Nagymezö-utcíi 55. A pincéri 
kar találkozója.

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

UFOR JÓZSEF Tőzsde nagy
kávéháza, V., Szabadság-tér. 
12. BZ.

ULITS LŐRINC „Árpád" ká 
véhás, Erzsébet-körjt és Du- 
hány-ntoa sarkán.

V ID É K .

Alsójára. (Tords-Aranyos m.i 
TÓTH KÁROLY szállodája

Alsólendva.NEUBAUEl! AND
RÁS „Korona1* szállodája.

FERENCY JÓZSEF vendég
lője (volt Poppel vendéglő.

RÉVÉSZ SAMU Központi ki- 
véház, a Fő-ntcán.

KRA.ICSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője, a „zöldfádhoz. 
Saját szüretü borok.

LENAR1TS VIKTOR vendég
lője.

Arad. BRAUN GUSZTÁV 
eörcsarnoka é- éttermei, a 
városházzal szemben.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁX (Wiit- 
maun Károly talajd.) a város 
központján.
NÁDOR SZÁLLODA (t. Táska 
Ignác). Étterem sőrcaarnak 
és nyári kert.

SPITZER MIHÁLY (Erdélyi- 
féle) kávébáza. A pinrérunk 
otthonias találkozó helye.

SCHUCH FERENC Fehér ke
reszt szállodáia.

SZŰSZ MÓR „Japán" kávéházi 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA KÁVÉHÁZ inti; Ko
váié Artúr) Szabad-ág tér.

GELLER SAMU Fiume kávé- 
háza. Üzletiek találkozója.

Abos. PEitTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.

Alsó-Kubin BIHELLEB JA
KAB „Nemzeti-4 szállodája, 
étterem és kávéhéz.

Alvinc. HARR"
vasúti vendéglője, 
szobák.

I. ERSSC 
Szállodai

Apatin. I.INDENM 
NOS „Schöficr“ -fe 

Barcs lt-Up). HOF: 
KRAUSZ „Garni" 
az állomás mellűi:.

VER JA- 
* .álló. 
■MÁN ÉS 

á̂Uodija

DOBAY SÁNDOR ,
vendéglője, mag! 
olcsó szobák. 

Baja. HORVÁTH 
rány" szállodája-
konyha.

OS .Bi-

SKALLÁT DÉS J< 
Corző kávéháza.
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ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY ■ »  ■  ■  t j k  I  I  ■  ■  PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

VOLT SZEGEDI „UJKOR“
A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

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

A Vendéglősök Sör
g y ára  Előkészítő Bi- 
zotsága felkéri mindazokat, 
kik a hozzájuk intézett felhívást a 
m indeddignem nyilatkoztak,hogy 
válaszukat az ügy fontos
ság ára  való  tekintet
tel mielőbb beküldeni szíves
kedjenek.

Vendéglősök sörgyára.
VI.

A mi iparunknak ezt a fontos gaz
dasági ügyét immár nem mi, hanem 
szakközönségünk intézi. A mi derék 
szakközönségünk vette kézbe, az ő keze 

; irányitja most már mozgalmát annak a 
hatalmas vállalatnak, amely a vendég- 

Ü lősök sörgyára létesülésével a magyar
, fogadós és vendéglős-ipar gazdasága
} megteremtését és fellendítését eredmé

nyezi. S ezzel a ténykörülménnyel bátran 
lepecsételhetjük aktáit mindazoknak a 
kétkedéseknek, amelyek a felszínre hozott 
nagyszabású sörgyári terv ellen, a kar- 
telos sörfőzdék részéről irányított akció 
révén itt-ott eseileg fölmerültek.

Ezt az ellenakciót jellemzi, a sörgyári 
mozgalom iránt, a mi szakközönségünk 
fölfogását is őszintén kifejező „Som ogy- 
várm egyei V endéglősök Lapja"' a 

] következő s fenti cimmel Írott cik-
| kelyében:

Ki hitte volna, hogy ennek az ügynek 
; a szaksajtóban még támadója is akad?!
; Nos hát akadt. A V. L. vezércikket
: szentel a támadásnak. A ki pedig azt
i hiszi, hogy e v ezérc ikk  komoly, tár-
| gyilagos vitatkozás, melynek fegyvere az
\ érv, eredménye a meggyőzés,. — az
l nagyon téved. A vendéglősök sörgyárá-
* nak szegezett fegyver ezúttal a statisz-
■ lika Ugyan hol van igaz  statisztika?

A mit más fegyverrel, mint statisztikával 
támadni nem lehet, annak győzhetet
lensége bizonyos. Megtévesztő statisztikai 
adatok, helytelen feltevésből kiinduló 
okoskodások meg nem dönthetik azon 
igazságot, hogy  a sörkartel lenyű
gözi a vendéglős ipart. Ez ellen ten
nünk kel, és teszünk is, ha a sörkartel 

| megtörésére alkalmas egyedüli medot

választjuk: a vendéglősök sörgyárá
nak felállítását. Ennek szüksége a 
köztudatba már sokkal jobban átment, 
semhogy annak bármily kartelizii cikkel 
ártani lehetne. Hogy a támadó fegyver
tárát teljesen bemutassuk, még egy 
második cikkre is hivatkozunk, melyből 
megtudjuk, hogy a vendéglősök sörgyára 
tulajdonképen a sörkartelben álló Hag- 
genmaher cége lesz. Ha az első cikk 
nem emlékeztetne bennünket a sörkartel 
tollára, úgy a másodikból azt kellene 
gondolnunk, hogy már mi is a kartel- 
ben vagyunk. De nem árulunk egy 
gyékényen. A jóakaratu intelemben fel
ismertük, hogy a hang a Jákob hangja, 
de a kéz az zsau keze.

A cikkíró azt hiszi, hogy a kartelen 
kivül nincsen élet s hogy az uj sörgyár 
is a kartelben van. Legyen csak teljesen 
nyugodt az Intelem  t. írója, a vendég
lősök sörgyára azért létesül, mert a 
kariéitól nincsen élet. Ha való azon 
rideg kép, melyet a vendéglősök anyagi 
helyzetéről megrajzol, úgy semmi han
gosabban nem követeli a sörgyár fel
állítását, mint éppen ez a körülmény. 
Az uj sörgyár eszméje egyszerre egy 
táborba hozott mindnyájunkat. E tábor
nak fontos, hogy megismerje ellenségeit. 
Ezért köszönjük az intelmet.

A V. L. sörgyár ellenes egész irodal
mát teljesen megcáfolta Molnár Sándor
nak az »Orient« szálló bérlőjének a 
laphoz intézett válasza. A szerkesztőség 
által e válaszhoz fűzött bevezető, sorok
ból is, de egyebütt is megtudhatjuk, 
hogy az Intelem  és egyéb közlemények 
nem a sörgyár alapítás ellen Íródtak, 
hanem csak az a céljuk, hogy  a  moz
galom ne induljon téves utón. Hát 
kérem, ha kifejezetten nem az a célja 
mind ezen cikkeknek, hogy az alapítást 
leszerelje, hanem elvben  óhajtja, — 
csakhogy  más utón — a sörgyár 
létesítését, akkor, lévén az alapításnak 
két útja, úgymint a kartelen kívüli és 
a kartelen belül való alapítás: ha a mi 
kartelen kívüli utunkat a V. L. töbször 
nevezi téves útnak, akkor szerinte bi
zonyára az egyedüli helyes ut csak a 
kartelen  belül való sörgyár alapitás 
lehet. Hogy szövetkezeti utón, vagyis 
nagyban vásároljuk ezután a karteles 
söröket, az célja lehet a kartelnek, de 
.sohasem lehet eszköze az olcsóbb be

szerzésnek , mert azért van a kartel, 
hogy olcsón ne jussunk  a sörhöz.

Ezek csak nem azon fájó ráfogások 
és gyanúsítások, a melyekkel a mozga
lom barátait megvádolja. . .  ezt saját 
cikkei árulják e l. . .  ez az Ezsau keze!

A S. V. L.-nak ezen sorai mindent 
kifejeznek. Kifejezik a k artel szövet kezes
ben lévő sörfőzdéknek a fogadói-ipar- 
hoz tartozók fölötti veszedelmes uralmát, 
kifejezik az ezen tarthatatlan állapotnak 
véget vető uj sörgyár célja fontos jelen
tőségét és végül kifejezik azt a fölfogást 
és nézetet, amellyel szaktársadalmunk 
legnagyobb részi-ben a vendéglősök sör
gyára mozgalma iránt vannak. Ezt kü
lönben a Vend. Sörgyára Előkészítő 
Bizotsága által a bizotsági tagság iránt 
kibocsátott körlevelekre beérkezett vá
laszok erősitik meg, mely válaszok közül 
néhányat a következőkben ismertetünk: 

*
A Vendéglősök Sörgyára Előkészítő Bízót- 

ságáhan a részemre kijelölt tisztséget szívesen 
elfogadom, sőt kötelességemnek tartom a ven
déglős-iparhoz tartozó ezen fontos ügyet min
den tekintetben elősegíteni. Kartársi szívélyes 
üdvözlettel

Entersz Károly  
vendéglős.

A Vend. sörgyára élők. bizottsága t. tagjait, 
c szép eszme megpenditüit üdvözlöm s az 
ügynek legjobb sikerét kívánom. A mi engem 
illet, én mindig pártolója voltam és leszek a 
szakmánkba vágó érdekeknek, s csekély sze
mélyiségemmel jelenleg is készséggel állok 
rendelkezésükre. Szívélyes üdvözlettel

Skergu la István 
kávéház tulajdonos.

Van szerencsém a t. Előkészítő bizotságot 
értesíteni, hogy a Vendéglősök sörgyára ala
pítását célzó eszmének, úgy én mint helybeli 
kartársaim hívei vagyunk s így kötelességem
nek tartom a részemre kijelölt tisztséget elfo
gadni. Kartársi tisztelettel

Raisz Ferenc 
vendéglős.

A Vendéglősök Sörgyára létesítésének esz
méjét nagyon is pártolom s az Előkészítő 
Bizotságban részemre kijelölt helyet készség
gel elfogadom. Tisztelettel

Porgesz Béla
fogadótulajdonos.

Tisztelettel értesítem az Előkészítő bizotságot, 
hogv a fölállítandó Vendéglősök sörgyára moz
galmában részt venni óhajtok, mivégböl arcám 
eső tisztséget szives készséggel elfogadom. 
Kollegiális tisztelettel

Rauchbauer Ján os
vendéglős.
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Szívesen kijelentem, hogy a Vendéglősök 
Sörgyára Előkészítő Bizotságában a részemre 
fentartott tisztséget elfogadom. Az eszmét üd
vösnek találván, azon leszek, hogy azt kar- 
társaim is a megérdemelt pártolásban részesít
sék. Szívélyes üdvözlettel

Bózsa Jó z s e f
vendéglős.

Van szerencsém a t. Előkészítő bizotságot 
értesíteni, hogy az ügyet tőlem telhetőleg pár
tolni fogom s a részemre kijelölt tisztséget 
köszönettel elfogadom. Teljes tisztelettel

Pfisz tér Gyula 
szállodás.

A t  Előkészítő Bizotság felhívására vonat
kozólag tudatom, hogy a Vendéglősök által 
felállítandó sörgyár alapítását helyesnek tartom 
s az ügyet szerény tehetségemhez képest min
denkor szívesen szolgálni fogom. Kartársi 
üdvözlettel

Pittner G yörgy  
vendéglős.

BORGAZDASÁGUNK.
A tokaji bor és Németország:. A

Magyarország-Ausztria és Németország 
között megkötött keresk. és vámszerzö- 
dés pótszerződésének egyik pontjában 
határozat foglaltatik, amely a tokaji bort 
az 190l-ki német birodalmi törvény en
gedélyezte és mesterséges utón előállított 
külföldi (délvidéki édes bor) csemege
borok közül kivonja. Az ide vonatkozó 
és 1906. május 1-én életbelépő pótszer- 
zödés szerint a Tokaji és Tokaj-vidéki 
bort iparszerüleg előállítani nem szabad. 
Tehát tilos szárított gyümölcsnek vagy 
sűrített must-anyagnak fölhasználása 
mellett utánozni és áruba bocsátani. 
Vagyis Németország területére csakis 
Tokajon és a tokaji borvidéken termelt 
valódi bort szabad bevinni és forga
lomba hozni. — A fődolog most már, hogy 
a toka jira  vonatkozó ezen rendel
kezést  ne csak nálunk, hanem Német
országban is szigorúan betartsák.

EGYLETEK, SZŐVEIKEZETEkT

Hatvan éves jubileum. A »Győri 
Vendéglősök, Kávésok és Italmérők Jpar- 
társulatan e héten tartott évi közgyűlése 
keretében nevezetes évfordulónak, fönn
állásának 60-ik évfordulója ünnepét ülte 
meg. Az 1846-ban »Győri Gasztronom 
E gy leti címen alakult ipartársulat ezen 
eseményével lapunk közelebbi számában 
foglalkozunk.

A Budapesti száll, vendéglősök és 
kocsmárosok Ipar társulata f. hó 29- 
én d.-u. tartotta, é. közgyűlését Gundel 
János elnöklésével. Az elnöki megnyitó 
után Poppel titkár mutatta be az évi 
jelentést, amelyből kitűnik, hogy a 
pénzügyigazgatóság a rendes ital
mérési illetéken túl még 37 %-kal 
sújtotta Bpesten a korlátlan kimérőket, 
melyeken bár az ipartársulat föl
folyamodással élt s a kérvényt kül- 
dötség utján terjesztette a pénzügy

miniszterhez, a rendeletén változtatás 
nem történt. Az ipartársulatnak az 
ipartörvény revíziójához fűzött re
ményei is így enyésztek el; (amit 
ugyanígy a Fogadó egy múlt év eleji 
száma eleve megjósolt S zerk ) de nem 
különb sors érte a vendéglős-ipar 
gyakorlásáról szóló törvényhatósági 
szabályrendeletet a kormány részről 
való jóváhagyása tekintetében: az 
egyedüli reménység még abban van, 
hogy a zeneszerzők egyesülete indította 
perek — a zenei illetékek dolgában — 
a vendéglősök javára fognak eldőlni. 
Miután még az ipartársulat áltál fön- 
tartott pincérszakiskoláról dicsé
rettel emlékszik meg a jelentés, 
az ipartársulatnak 380 taglétszámát s 
az alapítványokkal együtt 177,125 kor. 
14 fillérre rugó vagyonát mutatja ki. — 
A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, 
s a felmentvén yeket megadta — A köz
gyűlést megelőzőleg az ipartárs temet
kezési egyesülete gyűléséből folyúlag a 
temetkezési járulék 200 koronáról 120 
koronára szállitatott le.

Nagyszebenben a »fiók orsz. pincér- 
egyesüiet« utóbbi tisztújító közgyűlésén 
Unger Józsefet, a Paukievitz éttermek 
főpincérét választották meg.

Az Országos Nyugdíj egyesületbe
Delfin Samu utján újabban a következő 
tagok léptek be: Máthé Bálint Nyíregy
háza 600, Moór Ferenc Nyíregyháza 
2000, Bohus Lajos Nyíregyháza 2400, 
Szanathy János Nyíregyháza 2000, VVein- 
berger Zsigmond Kisvárda 600, Frej- 
berger Géza Ungvár 1000, Perl Dávid 
Ungvár 600, Márvánvi Samu Ungvár 
1000, Bunclauer Ernő Ungvár 1000, 
Honig Sándor Ungvár 600, Leblovits 
Sándor Ungvár 2400, Otoltits Dezső
S.-A.-Ujhely 600. Grisz Samu S.-A.-Uj- 
hely 1000, Halabás Sándor S.-A.-Ujhely 
1000, Freiberger Gyula S.-A.-Ujhely lOnÓ, 
Schuster Antal Budapest 1000, Frenreisz 
István Budapest felem., Kovács Károly 
S.-A.-Ujhely 1000, Krausz Samu Eger 
1000, Weissmann Ignác Eger 1600, 
Stöckl Kálmán Eger 1000, Váci Gyula 
Kecskemét 1200, Dunszt Adorján Kecs
kemét 1200, Weinberger Ignác Miskolc 
600, Hencely János Miskolc 1000, 
Vingert Adám Miskolc 600, Szabó Lajos 
Miskolc 600. Hein Lajos Zólyom 2000, 
Feldmann József Ruttka 2U00, Rund 
Henrik Ruttka 1200, Pollák Hermann 
Losonc 60u, Kotrosits Lajos Losonc 1000, 
Jamm Lajos Zsolna 600, Feiner Dávid 
Zsolna 3000, Kovács Lajos Zsolna 1000, 
Wessely János Kecskemét 600, Boros 
Gyula Budapest 2< 00, Fiiszár Vinczér 
Budapest 80U, Soronits Ferenc Budapest 
3000, Földes Károly Budapest 600, 
Zambó János Budapest 600, Vezmarovich 
Tivadar Budapest 1000, Kaminek Rezső 
Budapest 600, Mészáros József Budapest 
600, Simon Thobiás Budapest 800, Papp 
Tegyey Kálmán Szeged 1000, Rózsa 
Károly Szeged 600, Singer Lipót Érsek

újvár 4000, Száraz Lajos Érsekújvár 
1000, Eördögh János Érsekújvár 2000. 
Figyelmessy József Kaposvár 600, Rei- 
nisch István Kaposvár 1200, Sámson 
István Szigetvár 1000, Matity Mátyás 
György Debrecen 600, Szabó János Deh- j 
récén 600, Beke Aladár Debrecen 600, j 
Gere József Debrecen 600, Veres Sándor j 
Debrecen 600, Mikolai Tivadar Debre- 1 
cen 600, Mozga József Debrecen 600, j 
Kohn Zsigmond Debrecen 1000, Stahl- ) 
berger Pál Debrecen 600, Egyed György 
Debrecen 2000, Csákváry Ferenc Del> j 
reczen 1000, Kis Adolf Debrecen 600, 
Schwed Márton Debrecen 600, Weisz 
József Debrecen 600, Gondos János j 
Debrecen 1000, Rosenberg Simon Deb
recen 2000, Durko Lajos N.-Várad 600, j 
Balogán János N.-Várad 600, Takáts \ 
István Arad 600, Kalmár Fábián Arad i 
3000, Herceg Rezső Szeged 600, Milisits \ 
Mihály Szeged 600, Herceg Imre Szeged ; 
600, Kostyolik Kálmán Szeged 6U0, 1
Szigetvár 600, Simon Viktor N.-Kanizsa 
600, Csánk Kálmán N.-Kanizsa 600, 
Bibersik István N.-Kanizsa 600, Weber 
János N.-Kanizsa 2000, Szakáts Ernő 
Sz.-Fehérvár 600, Schwarc Márton 
Sz.-Fehérvár 1000, Maulhner Lajos Sz.- 
Fehérvár 1000, Weisbach Béla Sz.-Fe
hérvár 1200, Bandi Ferenc Sz.-Fehér
vár 3000, Horváth Ferenc N-Kanizsa 
1000, Werderits Ferenc Szatmár 600, 
Siketh József N.-Károly 1000, Dudás 
György N.-Károly 600, Goldberger Ignác 
N.-Károly 1000, Schvechtje József N.- 
Károly 1200 korona.

A Budapesti P.-egylet r. évi kögyii- 
lését f. hó 29-én éjjel tartotta meg. 
Lapzárás miatt ez esettel közelebbi 
számunkban foglalkozunk.

Az étmüvészet históriája.
Glück Frigyes gasztronómiai előadása az Uránia 
tudományos színházban 1906. március 12-én.

A borozásról irt sok szép strófát g 
A nakreon  nevű jeles költőjük is. Köl- f  
tők és tudósok voltak jelen azon Agathon | 
lakomán is, melyet már említettem és 
amelyen 416 évvel Krisztus urunk szü- || 
letése előtt nem kisebb emberek vettek i  
részt, mint Szókratész a bölcs, a vigjá- 8  
tékiró Arisztofanesz, Eykszimachos az jp 
orvos és a deli Alkibiadesz. Erről a 
lakomáról irt később Plátó is, ki egyik p< 
leggyönyörűbb, a szerelemről irt köl te- 1  
menyében ezt a szimpoziont örökítette á  
meg és tette halhatatlanná.

Róma polgári és társadalmi életének £  
egyik szembetűnő sajátossága, hogy úgy ' 
a köztársaság idejében, mint később a 
császárság alatt is a főétkezési id > a 
délutáni későbbi órákra esett. Korán 
reggel eleinte csak kenyeret, gyümölcsöt, 
sajtott és olajbogyót fogyasztott a civisz 
Romanusz, körülbelül déltájra esett az b j  
első étkezés a prándium, reggeli, mig |- 
a főétkezés, az ebéd —  coena — a 
későbbi órákra esett.
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A prándium hideg konyha volt; hal, 
tojás, teknöncök, italok is kerültek az 
asztalra, csupa egyszerű fogások, mig 
a kiadósabb ételek a coenára maradtak, 
hol előétkekül változatosnál változatosabb 
Ízelítők lettek felszolgálva, melyeket két 
dúsan körített fogás és végül csemege 
követett. Az egyszerű polgár konyhája 
azonban nem volt ily változatos, főéte
leit főleg köleskása, hús, hüvelyesek, bab 
stb. képezték.

174-ben Krisztus urunk születése előtt 
a romai nő maga sütötte a kenyeret, 
később azonban már voltak hivatás
szerű pékek és szakácsok is, kik mint 
Friedrich  által restaurált Pompeji rom
jaiból kiásott pékmühely itt bemutatott 
képéről látható, nagyterjedelmü és jö
vedelmező üzletet folytattak. 

Vadat-halat,
Mi jó  falat,
Szem-szájnak ingere, 

csak jóval később az ázsiai hadjáratok 
után, a Caesarok idején isméiték meg 
a rómaiak a magukkal hozott rabszolgák 
révén, kik uraikat gyorsan vezették be 
az asztali gyönyöröknek előttük eleddig 
egészen ismeretlen titkaiba. Vitellius 
császár, kiről e felvétel a báró Nugents- 
féle gyűjteményből származó elefántcsont 
dombormű után készült, a világ e leg
nagyobb evője, már egész légiókat küld 
el a legtávolabbi vidékre, vadászatra, 
egész halászfalvakat hajókon hal után!

Ily sok embert mozgatott meg egy 
gyomor!

A hizlalt szárnyasnak borzasztó magas 
ára van e korban, nem mintha nagyon 
szerették volna, hanem mert divatos 
vala eldicsekedni azzal, mily kövér falat 
kerül az asztalra. Itt-ott a túlhajtott 
szertelenség is felüti fejét. Apicius, ki 
egész vagyonát gyomrára pazarolta el, 
öngyilkossá válik, amint megtudja, hogy 
vagyona egy millióra apadt. Félt szegény, 
hogy ily kevés pénzzel éhen kell halnia ; 
egy másik pátricius a kedvelt mulluszt 
a vendégek láttára öli meg. Hadd lássák, 
hogy nála friss a hal. Az itáliai osztrigát 
úri ember már meg sem eszi, ad ilyent 
különbet a távoli, ködös Anglia. A jér- 
céket sötétben hizlalják, kacsát, libát 
datolyával, fügével tömik, hogy minél 
kövérebbek legyenek, de mindennapos 
az asztalon a fenyvesmadár, szalonka, 
fúrj, flamingó, fácán és a gólyapecse
nye is.

De ezt sem egyformán készítették, 
mert mig Vitellius a flamingók nyel
véből, addig a zsarnok Heliogobál a 
flamingók agy velejéből készítettek hus- 
étkeket. Szerették a sertés- és vaddisznó- 
húst is, az előbbit ötvenféleképp tudták 
elkészíteni, az utóbbit pedig gyakran 
egészben, illetve egy darabban tálalták, 
szolgálták fel s belőlük kitűnő kolbász
féléket is gyártottak, mig finom sódart 
Gálliából hozattak.

Szerették a finom, zamatos borokat, 
melyeket cserépedényekben tartottak, a 
kampániai, cekubiai, falernumi borokat

akárhány jeles költőjük meg is énekelte. 
Vatikáni bort csak szegény ember ivott, 
le is sajnálta őt mindenki, aki mint az 
Augusztus császár korából származó 
hildesheim i leletből látható, ciprusi 
borát remeknél remekebb ezüstedényből 
ihatta!

Az erősebb bort vízzel higitották, nyá
ron, ha meleg volt, jégvermekbe tett 
hóba hütötték, majd később bor, viz, 
méz és fűszerfélék keverékéből kitűnő 
izü, ciberéhez is hasonló meleg italt, 
úgynevezett kaldát készítettek, melyhez 
némileg hasonló volt a mulsum nevű 
méz, must és fűszerből készült ital is, 
melyek részint üvegedényekben, részint 
drágakövekkel ékített ezüst és arany
serlegekben lettek felszolgálva, mint W. 
F riedrich  «Római lakodalm am  lát
hatjuk.

A trikliniumnak nevezett ebédlőben 
rendszerint kilenc személy foglalt helyet 
az alacsony asztalkánál, baloldalra dőlve, 
vánkossal a hónalj alatt, férfiak, nők, 
úgy amint egymáshoz való viszonyuk 
megszabta, rózsa, ibolya és borostyán
ból álló fej- és melldisszel. Ebédközben 
szellemes társalgás folyt irodalmi és 
közérdekű dolgokról, a művészek szabad 
előadásokat tartottak, andaluziai rab
szolganők buja, izgató táncokat lejtet
tek. Költők itt szavalták el legújabb 
alkotásaikat, a drámaírók pedig ilyen
kor mutatták be vigjátékaik és drámáik 
egyes hatásos jeleneteit. A pihenésre, 
térést az asztalion fekvő Rex — »a 
király« határozta meg. Előbb azonban 
még a bohócok játszották el durva, 
de nevettető tréfáikat, mígnem kezdetét 
vette a tulajdonképeni ivás. Gertz K. 
Vacsora utáni zümpozionja találó 
képe e bachan ál iáknak és tobzódó luper- 
káliáknak, melyek tetőpontjukat Nero 
alatt érték el. E kegyetlen zsarnok egy 
alkalommal azzal lepte meg vendégeit, 
hogy oly teremben téríttetett, melynek 
színes üvegből készült és saját tengelye 
körül forgó kupolája egyszerre csak 
kinyílva, valóságos élővirágeső borította 
el a vendégeket, mig Othó ugyancsak 
egy ilyen teremben szabadon nyíló arany 
és ezüstcsöveken át parfümesőt bocsátott 
a lakmározókra. Petronius »Trimalchió« 
álnév alatt mesteri módon irt le egy 
ily lakomát, melyen pávatojásokat szol
gáltak. A tojások mesterségesek voltak, 
és felüttetvén egy kis szárnyasmadár 
volt benne, melyben a meglepett ven
dégek fügével hizlalt rigóra ismertek. 
Kövér nyulak tollazattal pegázusokká 
voltak alakítva s a felszolgált vadat és 
szárnyast a szeizor, a tálaló zenekiséret 
és táncmozdulatok kiséretében szeletelte 
fel. Ezüsteszközök halmaza alatt ros
kadozott az asztal és száz éves borral 
töltött serlegek jártak kézről-kézre és 
hogy a túlságos boritaltól felhevült ven
dégsereg ne távozzék üres kézzel, vége
zetül szétnyílt a piafond, melyen ezüst
karikákon illatszerflakonok, ezüst és 
alabástromból készült ezüstkoszoruk és

más csecsebecsék ereszkedtek le. Válo
gathatott belőlük, ki mit akart. A ven
dég, ha almához, szőlőhöz nyúlt, azokból 
illatos szagok ömlöttek feléje. Káprázatos 
fényűzés, határtalan mértéktelenig az 
asztali gyönyörökben, pusztuló erkölcsök, 
elzüllése a társadalmi közéletnek jellem
zik e korszakot, előjelei Róma pusz
tulásának, mely ily előzmények után 
nem is váratott magára sokáig.

Most pedig mélyen tisztelt hölgyeim 
és uraim, jó nagy kitérővel áttérünk a 
Keletre, hogy azután újra Európa szivébe 
térjünk vissza.

Amilyen nagy szerepe van a Keletnek 
az emberiség történetében, épp oly alá
rendelt a jelentősége az evés és ivás 
történetében. (ímellius 1774—ik évi orosz- 
országi utazása alkalmával egy nemezt- 
hez hasonló anyagból készült sátort ir 
le, mely egy teljes kalmük háztartást 
foglal magában, ahol a legprimitívebb 
formájú konyha is a lakószobában talál 
helyet. Valami nagy konyhára nem is 
igen lehetett szükségük, mert hiszen 
nyáron át majdnem kizárólag tejjel táp
lálkoztak, melyet megsavanyodott álla
potban szeszesital helyett is használtak 
részegítő hatásánál fogva. A tejet bőr- 
tömiökben a tűzhely mellett vagy a 
földben télire is eltették és »kumisz-nak 
nevezett pálinkát készítettek l>elöle. 
Fótáplálékuk a hús és pedig a borz és 
mormota, a kecske és sertés busa, 
továbbá a sajt és vaj volt. Ez a nép. 
melyet egyrészt eleven természet, ven
dégszeretet, nyiltszivüség, másrészt lus
taság, piszkosság és konokság jellemez
nek, nagyobb jelentőségre máig sem 
tett szert

Itt szóljunk egy pár szót a törökökről 
is. A törököt rendszerint a mértékletesség 
jelképének állítják oda. Hát erről szó 
sincs! Aki — mint ők — kora reggel 
tojással, sajttal, mézzel bőven jóllaknak 
és télen 11 órakor, nyáron még korábban 
asztalhoz ülnek, mértékletesnek aligha 
mondható.

Az alig 3—4 deciméter magas és 
kerek asztalokon leggyakoribb a színezett 
rézedény, melyből rendszerint kézzel 
esznek, de használnak fából, szaruból 
és teknősbékahéjból készült kanalakat 
is, mert az arany és ezüst evőeszközök 
használatát a Korán tiltja. Fótáplálékuk 
a leves, piláf, ürü-, galamb- és töltött 
húsok, mandola, rizs, pistacea és a 
mazsolával töltött bárány pedig legked
veltebb ételük. A piláfon kívül speciális 
nemzeti ételük még a chrusfa is, mely 
után még egy vékony szirupforma italt 
és igen sok kávét is fogyasztanak. Télen 
5, nyáron 6 órakor vacsoráznak s úgy 
este, mint délben is sok gyümölcsöt 
fogyasztanak. Étkezésre szolgáló helyisé
geik egyszerűek. Egy ilyent, mely Ilussel 
1873. évi Reisebeschreibungjában jelent 
meg, itt mutatunk be, egyébként pedig 
a törökről, kik tudós Vámbéry szerint 
rokonaink volnának, nem sokat mond
hatunk. (Folytatása következik.)
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KONYHAMŰVÉSZET.

Lucullustól.
Divatos vacsora.

(Modeme soupée.)
Kerek rizs talpazatra 1 drb 8— 10 

cm. nagyságú bécsi szeletet helyezünk, 
ennek tetejébe 1 drb ang. filéet bél
színből, a filéerre egy karika sódart, 
melyre 1 tojást ütve megsütünk, és 
körül burgonya pireét, egy papírzacskó 
segélyével pusszerli alakokban spriccelünk 
és szaltal leöntve beadjuk.

Figaró pouding.
(Duzma.)

14 deka vajat fölolvasztunk, 16 deka 
lisztet keverünk közé, 1—2 percig las
san Va liter meleg tejjel fölengedjük, 
mindaddig keverve mig sürü péppé nem 
változik, lassan a tűzről levéve 6 tojás 
sárgáját teszünk közé, a fehérjét hab
nak fölverve 16 deka cukorral és az 
egész maszávai összekeverve, felét cso
koládéval, a másik felét vaníliával ize- 
litjük, s pouding formába téve (és a 
csokoládéval felül) kisütjük és chateau- 
val beadjuk.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.
A Budapesti Kocsm árosok Ipartár

sulata a legközelebbi társas-uzsonnákat 
következő sorrendben tartja:

Március 30 á n : Mészáros Imre ven
déglőjében, IX. Soroksári-ut 27. — Április 
6-án: Göttler László vendéglőjében,
IV. Zöldfa-u. 2. — Április 13-án: Eltzner 
János vendéglőjében, Zugló, Telep-utca 
58. — Április 30-án: Fludorovits István 
vendéglőjében. V. Nádor-u. 32. — Április 
27-én Soronits Ferenc vendéglőjében,
V. Alkotmány-utca 21. — Május 4-én: 
M észáros József vendéglőjében, VII. 
Külső Kerepesi-ut 30. Május — 11-én: 
H ajós  Károly vendéglőjében, I. a farkas- 
rét melletti csendőrlaktanyában (Közle
kedés : farkasréti villamos v.). — Május 
18-án: Noíicer Károly vendéglőjében,
VI. Erzsébetkirályné-ut 50.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem. Azon t  előfizetőinket, kik
nek a múlt lapokkal utalvány mellé
keltetett, kérjük, hogy az utalványok 
fölhasználásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. — Jóbarátain 
ka t és  (ismerőseinket kér jü k , hogy a 
»Fogadó«-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen hírek. Láng  Emil, a fővárosi 
»Keleti kávéház« előnyösen ösmert fő- 
pincére és jó ösmerősünk, a múlt hóban 
vezette oltárhoz Simon Ilona kisasszonyt, 
Simon Józsefné fóldbirtokosnő szép mű
veltségű leányát Salgótarjánban. — 
Thury József a medgyesi Szőlő szál
loda volt föpincére, e hó 19-én esküdött 
örök hűséget özv. Dezsy Borbála úr

nővel, az ottani »Ipartestületi vendéglö« 
bájos tulajdonosnőjével. — Neubauer 
János előnyösen ösmert körmendi ven
déglős szaktársunk szép leányát Terézt 
eljegyezte Szelesley Géza föpincér.

Megjelent az 1906-ra szóló Fogadós, 
vendéglős és pincér »Almanach* (»Ven
déglői szakácskönyv«, Étel- és éllapisme, 
Fogadó »Albuma«). A díszes, égszinii 
kötésben kiállított mü egyes példánya 
előfizetőinknek 2 korona , és nem elő
fizetőnek 3 koronába kerül. Megren
delhető a »Fogadó« kiadóhivatalában.

Tanonciskolái ünnepély. Debrecen
ben a pincértanonc-iskola növendékei 
emlékezetes módon ünnepelték meg a 
magyarság nevezetes ünnepét, március 
15-ét. A szép ünnepély az ipariskola 
tantermében volt, ahol jelen voltak 
Hauer Bertalan a Vendéglős Ipartársulat 
elnöke, Rosenberg  Simon a Pincér- 
betegsegélyzö elnöke, S zékely  Ferenc 
mérnök, (a székely-pincértanoncok men
tora), V etéssy  Béla fogalmazó, az ipar
hatóság részéről, Delfin Samu (Bpest), 
29 tanonc és többen a mi köreinkből. 
Az ünnepély a Hymnusz eléneklésével 
kezdődött, s ezt Polster igazgató meg
nyitó beszéde követte. Ezután a »Március 
idusát« Weisz József, a »Nemzeti dalt« 
Petőfitől Székely Dániel tanoncok sza
valták el. Miután Elefánty Sándor tanár 
ünnepi beszédét mondta el, elénekelték 
a »Talpra magyart«, majd Bankusz 
Mihály »A rab«-ot szavalta el, mig 
végül a tanulók elénekelték a szózatot, 
s ezzel a szép ünnepély véget ért

A kaposvári pincértanonc -  iskola 
március 15—ki ünnepélyén nem Fekete 
és Bognár növendékek, mint a múlt 
számunkban irtuk, hanem B o g n á r  
Ferenc (a Korona szobafőpincére) Áb
rányinak egy költeményét, mig a »Talpra 
magyart« G adácsy  Márton növendék 
szavalta.

Egy újabb rendelet. Az italmérésnél 
és italelárusitásnál követett rendsza
bályok és rendtartás tárgyában 1899. 
évben kiadott belügyminiszteri rendelet 
értelmében az istentiszteletek és kör
menetek alkalmával a templomok köze
lében, illetőleg a körmenetek elvonulása 
helyén lévő kocsmákat és italméréseket 
az istentiszteletek és körmenetek tar
tama alatt zárva kell tartani. A belügy
miniszter egy újabb leiratában ezt a 
rendeletet a legszigorúbban kívánja ér
telmezni, s fölhívja a hatóságot, hogy 
a rendelet végrehajtását akadályozó 
kocsmárosok és italmérök ellen a ki- 
hágási törvény értelmében járjon el. A 
rendeletet meg nem tartó kocsmárosok 
és italmérök ezenkívül az üzletüknek 
más helyiségbe való áthelyezésre is kö
telezhetők.

Ezüst lakodalom. Szabó Béla sárvári 
kávés szaktársunk e hó 20-án ünnepelte 
egybekelésének 25-ik évfordulóját, nejé
vel. Az ezüstlakodalmas párt e nevezetes 
alkalomból sokszámosan üdvözölték.

A szegedi pincér-egylet ünnepe.
A szegedi p.-egylet tagjai f. hó 15-én 
testületileg vonultak a klauzál - téri 
Kossuth-szoborhoz, s arra Malaszkv  
Gyula, a p.-egylet díszes koszorúját 
szép beszéd kíséretében helyezte el. A 
p.-egylet az ezt követő második napon 
a Bosner S. Haggenmaher sörcsarnoká
ban társas összejövetelt rendezett; az 
estélyen közel 130-an jelentek meg.

A rokkant munkások segítése. A 
Magyarországi munkások rokkant- cs nyugdíj 
egylete most bocsátotta ki 13-ik évi működésé
ről szóló jelentését. Ürömmel látjuk, hogy 
munkások, önálló iparosok, kereskedők stb, 
foglalkozásúak mind nagyobb tömegben csatla
koznak ezen szolid alapon álló munkásjóléti 
intézményünkhöz, hogy csekély 20, 24 vagy 30 
fillér heti illetékért maguknak rokkantságuk és 
aggkoruk idejére tisztességes megélhetést biz
tosítsanak. Munkásaink saját érdekükben teszik 
ha minél tömegesebben igyekeznek saját 
erejükből gondoskodni jövőjükről, annál is 
inkább, mert nálunk a tartós válságos helyzet 
következtében 15-20  év is eltelik, mig a 
társadalomnak ezen egyik legéletbcvágóbb kér 
dése törvényhozási szabályozást nyer. Az évi 
jelentés bemutatja az egyletnek Budapesten 
József-utca 23. szám alatt fölépített központi 
egvloti és bérházának képét, mely 553 ezer 
korona értéket képvisel. Az egyletnek ezenkívül 
van lVí millió korona állami értékpapírja, va
gyon összege 1.824,813 korona. A rendes lizető 
tagok szánni 32 ezer s a vidéki fiókpénztáraké 
120. Az egylet eddig 70 rokkant és elaggott 
munkásnak nyújt rendes heti segélyt és 21 
árvát gyámolít. Az egylet vezetősége szívesen 
szolgál bővebb felvilágosítással.

Engelék nyomdokán A pécsi járás 
borellenörző-bizotsága a múlt napokban 
tartott ülésen megállapította, hogy dacára 
a bortermés bőségének, a borhamisítással 
még mindig sokan foglalkoznak. Így a 
múlt évben öt esetben födöztek löl ha
mis bort, melynek készítői részint Pécs 
vidéki termelők és kocsmárosok voltak. 
Az ülésen intézkedtek, hogy az Engelék 
nyomdokán haladók szigorúbb ellenőr
zésben részesüljenek.

Névmagyarosítások. Treuer Sándor 
fővárosi (volt érsekujvári) vendéglős 
szaktársunk vezetéknevét Tarjányi-m, 
mig Ferencek Mihály perlaki pincér elő- 
nevét Ferenci-re magyarosította.

A szokás hatalma. A székelyfőváros 
egyik első kávéházában, szemben a 
kasszával, a délutáni feketézés alatt egy 
tiszteletes vendég (ref. pap) könyökre 
dőlve alszik szép nyugodtan, nem hagy
ván magát zavartatni a biliárd golyók 
s a kávérendelések hangos zaja és a 
többi nem alvó vendégek diskurázásától. 
De mintha mégis zavarná valaki vagy 
— mi. De, még se. Csak a fejét veti 
föl, majd a gyufatartót fogja a kezébe, 
s akárcsak egy fájintos küküllc-mentivel 
telt üveget, fölhajtja kétszer, majd le
teszi s zsebkendőjével a száját illedel 
mesen megtörüli. Azután ismét könyökre 
dűl, s R-r kávés jó kívánságai közben 
alszik tovább, szép csendesen . . .

Házi estély. A pozsonyi pincér-kar 
e hó 12-én zártkörű, házimulatságot 
rendezett, amely mint tudósitónk írja, 
egyike volt az ottani legsikeresebb
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A »láva«. Nem a Vezúv-bői előtörő 
tüzfolyóröl hanem egy uj főzelékről van 
szó. A »láva« ennek az uj főzeléknek 
a neve s azt, mint egy londoni ösmerő- 
sünk írja, az angolok valahol Skócia 
pal ijain födüzték föl. Az uj főzelék aféle 
tengeri növény s Ízre nézve savanykás, 
akárcsak a sóska vagy a lucskos ká
poszta, minélfogva az angolok annyira 
kedvelik, hogy egy vendéglői étlap sincs, 
amelyről a »láva« hiányozna.

Gyászpovat. — Patyi István, a hód
mezővásárhelyi Nemzeti szálloda volt 
főpincére a múlt hóban elhunyt Teme
tése ottani kartársai nagy részvétele 
mellett történt. — özv. Hutter Pálné, 
a Csíkszeredái Mutter-fogadó tulajdonos
nője. a múlt hó folyamán hosszas szen
vedés után jobblétre szenderült. — 
Bimbó hullás. Stainpfel Nándor elő
nyösen ösmert főpincér szaktársunkat, 
Keszthelyen szomorú csapás érté, és 
pedig 6 éves bájos kis leánykája el
vesztésével, akit e hó 7-én tört le az 
enyészet keze. Az ártatlanság temetésén 
az ottani kartársak teljes számban vet
tek részt. — Mint részvéttel értesülünk, 
Ciszterci' István csornai vendéglős szak- 
társunk március 12-én hirtelen elhunyt. 
A boldogult hült tetemét 13-án d. u. 
helyezték nyugalomra nagy részvét mel
lett. Halálát özvegyén kívül nyolc gyer
meke gyászolja.

Áldás és béke hamvaikra!

ben, majd a Metropol fogadó és ezekhez 
hasonló előkelő fővárosi és vidéki üz
letekben S amilyen jó pincér, ép oly 
agilis egyén volt a testületi életben, 
amit legjobban az bizonyít, hogy a 
Bpesti p.-egyletnél most is választmányi 
tagként van bejegyezve. Fővárosi kar
társai, akikkel együtt működés és más 
réven annyi jó időt élt át, sajnálattal 
vették a körükből való távozását, amit 
egyébként oly módon juttatnak tudo
mására, hogy a jó gazdasszonv neje 
föztje és jó borai által még jobban fel
lendített vendéglőjében keresik föl gyak
ran, az ekként elpártolt jó  barátot . .

Grosz Dezső
17 évvel ezelőtt, szülővárosában a ko

csonyájáról és a vasi őorai-ról nevezetes 
Miskolcon, a Grand kávéházban kezdte 
pályafutását, hol a tanonei évek betöl
tésével az ottani Pannónia, üoyd, majd

mulatságoknak. A vigalom rendezősége 
ez utón is köszönetét fejezi ki a fővárosi 
Törley pezsgő-gyárn ak  és a helybeli 
Palugyay borkereskedő cégnek, amelyek 
nagyobb adományaikkal nagyban hozzá
járultak az estély sikeréhez.

Az érdem elismerése. Most, amidőn 
a vasúti vendéglők bérletét, a bérlet 
lejáratkor, az 1-től 10—lő  ezerig  ter
jedő ráigérések döntik el, szinte cso
dálat számba megy az olyan eset, hogy 
némely ily üzlet bérlőjénél nem csupán 
a busás jövedelmet képező bérletár több
letét veszik iigyelembe. Egy ilyen kivé
teles eset Miks János szaktársunkkal, 
a zentai vasúti vendéglő ismert gazdájá
val esett meg, aki üzletét, a sokkal 
nagyobb ajánlatokkal szemben ismét 
100Ö kor. évi bérösszegért nyerte el. 
Amikor pedig az üzlet vezetőség ezt tette, 
valójában a vendéglőjét mindenkor nagy 
szakavatottsággal és pontossággal vezető 
derék vendéglős érdeméi ismerte el. 
Bárcsak igv járna el és gyakorolná 
ezen cselekedetet a Máv. a többi eset
ben is.

Lap késés. A »Fogadó« március lö-ik 
számát azon esetből kifolyólag, hogy a 
»Magyar Szőlősgazdák Országos Egye
sülete® tagjainak mellékelt borárjegyzéke 
miatt egy napig visszatartotta a vasuli- 
szállitó hivatal, vidéki előfizetőink egy, 
mig az erdélyiek két napi késéssel kap
ták. Fővárosi előfizetőink azonban ren
des időben vették kézbe.

Vendéglői záróra. A főváros ren
deletet dolgozott ki a vendéglő és 
kávéházakról, melyben a belügyminisz
ter a rendőrség véleményét is kikérte. 
A rendőrség tiltakozik a rendelet azon 
intézkedése ellen, amelyből a vendég
lők záróráját eltörlik. Azt mondja, hogy 
a jobb vendéglőket akkor is bezárják, 
ha nincs záróra, csak a kisebb, zug- 
vendéglők maradnának nyitva. Azt 
óhajtja a rendőrség, hogy a kis kocs
mák és kávémérések éjjeli 12-ig, a 
nagyobb vendéglők egy óráig legyenek 
nyitva s a záróra meghosszabitást csak 
a rendőrség engedélyezhesse. A bel
ügyminiszter azzal küldte le a fővá
rosnak a rendeletet, hogy a rendőrség 
véleménye értelmében dolgoztassa át.

A fölolvasó utazó. Valami Frank 
Kálmán nevű egyén, ki állítólag a 
földet is körül utazta, járja be a hazai 
városokat, hogy tapasztalatai, illetve 
felolvasásaival boldogítsa a pubIikumot(és 
szobapincéreinket). Ugyané célból ment 
e hó 13-án Kaposvárra is, ahol a Ko
rona szállodába szált. Több napig lakott 
és végül elutazott anélkül, hogy lakása 
ügyét rendezte volna. Mint a károsult 
Bognár Ferenc, a kaposvári Korona 
fogadó szobapincére írja, a fóldkörüli 
Frank elég jó kinézésű arra, hogy meg
tévessze a kartársakat, akiknek figyelmét 
ép ez oknál fogva hívja föl a fölolvasó 
utazó irányában.

A mi családunk.
Képeinkről.

I r t a :  M in d e n  T a m ás .

Doffing Frigyes.
Osztályunknak megint egy jeles tagja 

változtatott pályát s érte el ezzel azt a 
célt, amelyet e szakmának tagjai már 
a pályára lépéskor tűznek maguk elé.

. . Doffing Frigyes gazda lett, és 
pedig a dohány-utca 69. szám alatti 
Dvorzsák-féle vendéglő, amelyet ked
ves nejével, aki kitűnő szakácsi tudása

Doffiiiir Frigyes c* neje. Rn.iapeBl.

révén maga is egy jeles tagja a mi 
családunknak, akként kezel, mintha sose 
lett volna más mint kocsmáros. Pedig 
hát, pincér volt eddig s gyerekkorától 
fogva itt Budapesten, ahol a többek 
közt 7 évig működött a Klivényi-étlerein-

Grosz Dezső. Marosvásárhely.

a Korona fogadókban folytatta gyakor
latait Mint minden miskolci pincér, (de 
— ám, nem miskolci értelemben) ő is 
egyik legigyekvőbb tagja lett a mi csa
ládunknak, s mint ilyen a fővárosban, 
majd Szabadka, Kolozsvárt (a sétatéri 
nagy kioszkban) Nagybecskerek, Keszt
hely stb. vidéki város elsőrendű üzletei
ben teljesitette lelkiismeretesen föpincéri 
teendőit. Grosz szaktársunk különben az 
adás-vételi ügyekről nevezetes Grosz 
Ödönnek fivére, mely körülmény csak 
annál jobban igazolja, e szakra való 
rátermetségét. Aminek ezúttal maros- 
vásárhelyt, mint a Transylvania kávéház 
főpincére adja méltó és hü bizonylatát.

A pincérség ügye.
lA Bpesti pincér-egyletböL)

A március 1-sői »Fogadó« szerk. üze
netében válasz ált egy dunántúli főpincér
nek egy szintén vidéki pincér-egylettel 
kapcsolatos kérdésére. Ezt a választ 
aztán a Bpesti P.-egylet elnöke magára 
vonatkoztatta s a Fogadóra epés hangon 
önttetteki keservét, az egyesület hivatalos 
értesítőjében. — Ü, saneta szimplicitas!

Vagy talán álhat más kifejezés is 
ezen eljárására az egylet elnökének, aki 
minden kis ok és alap nélkül támad- 
tatja meg a Fogadót, amelyről egyúttal
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olyasmit is irat, hogy az egyesület ár
nyékában — nagyon szeretett volna 
pihenni... De ez a meséje egész érthetetlen 
és olyan homályos, hogy ennek földerí
téséhez a tények teljes megismerésére van 
szükség. Nézzük hát a tényeket

Az ősszel tárgyalás folyt a Bpesti P.- 
egylet és a Fogadó szerkesztője közt, 
a Fogadónak egyleti hivatalossá való 
tétele iránt, és pedig az egyletnek a 
pincérség ügyére való teljes kiterjeszke- 
désecéljából. Az eszmét Mitrovátz Adolf, 
az egylet volt kiváló elnöke vetette föl, 
s ez képezte alapját a tárgyalásnak, a 
melynek eredményeként a tagok a Fo- 
gadó-t az egylet által űzetett jutányos 
előf. összegért, hetenként kapták volna. 
A Fogadó ugyan, az ezen megállapodás
ból folyólag, az első és második évben csak 
vesztesként került volna ki, mert a lap
nak leglább is 1000 elölizetö áldozatot 
kellett vön hozni, amiről a tárgyalás 
folyamán szinte tétetett emlités. Ám, de 
a Fogadó-t nem holmi önző érd ek ek  
vezérelték, s ha ezen áldozat és uj küz
delmet jelentő ügybe belebocsátkozik, 
bizonyára egyik első feladatának is te
kinti, a terv sikerre jutását. Amiről 
ugyanígy volt meggyőződve a tárgyaló 
bizotság, de különösen Mitrovátz Adolf 
szaktársunk, aki ezen lapnak a pincér 
érdekeket illető önzetlen törekvését és 
küzdelmeit, a lap indulásától ismeri.

De másként gondolkozott az egylet 
elnöke, aki közben a »3/o/>e« szellemi 
vezérétől, Trenk E.—töl kért m egfelelő  
tanácsot. Minek következtében az elnök 
a közelebb ülésező választmánnyal el
fogadtatta, hogy az egylet maga ad ki 
lapot, s ennek valamint a fölállítandó 
helyeszközlő ügyét és több oly dolgot 
vállalt magára, amelynek eleget tenni 
egy kellő tudás és szakértelemmel biró 
egyén se lett volna képes. Ám. ezt a 
a körülményt elég érthetően magyarázzák 
meg a következők:

Az említett a nyert tanács folytán 
megtette magát (fönti választ, ülésen) 
az Egyesület alkalm azóijává , mely 
közvetítési cselekményéért 300 korona 
havi dotációban részesül. Megállapittatott 
azután magának 3000 korona évi lap
költséget, mely ös-zeggel szemben kiad 
egy évente 1200 koronába  kerülő lapot. 
(Mert csak ennyibe kerülhet a Bpesti 
P.-egylet hivatalos értesítője, a nyomtatási 
és minden más kiadásával együtt). Hát 
a föntmaradó 1800 ko ron a? . . .  De 
ugyan ilyen magas árak mellett készülnek 
az egylet többi nyomtatványai is, melyek
nek kiadása azonban már nem az elnök, 
hanem a Bpesti P -  egylet kasszájából 
kerül ki.

Most pedig ha fordítok az ezen dolgokat 
bevilágító tükörképen, az Egvlet egy 
másik oldaláról, igy állittatik elénk. A 
Bpesti P.-egvlet elnöke egyszersmind al
kalmazóija és az alkalmazott egyúttal 
elnöke is az egyletnek. A Bpesti P.-egylet 
elnöke illetve alkalmazóija névleg szer
kesztője, de tényleg kiadója  az egylet

hivatalos lapjának, inig a valódi szer
kesztő az »Egy enlőség« cimü felekezeti 
lapnak afféle külmunkatársa (H. H.). 
Megjegyzem, hogy ez a valódi szer
kesztő  a pincéri szakma ismeretéhez 
épen annyit ért, mint Varga elnök a 
lapszerkesztéshez. De gyerünk tovább 
(Fütylessi Moeikénl) . . .  Azaz, hogy ne 
menjünk sehova se. Az eddig ide vetettek 
is világosan láttatják, hogy legtekinté
lyesebb testületünk, a »Bpesti P.- egylet« 
még egy esetben se szenvedett a jelenlegi
hez hasonló nagy erkölcsi és anyagi 
vereséget.

Így hazudtolják meg egymást az egyes 
tényekről vallott nézetek. Azt a mi és 
másoknak jobb nézetei, amit a fiatal 
tetterőnek  az elnökségbe jutása alkal
mával fejeztek ki a lapok, szintigy ron
tották le az itt rigisztrált tények, a 
melyekből most még világosan az is 
kitűnik, hogy a pincérség szociális 
haladásáról beszélni oly meggyőzően 
tudó elnök urnák nem volt más célja, 
minthogy az egyletnél magának egy ki
tünően jövedelmező állást biztosítson. 
Hát ezt a célját megvalósította és pedig 
zseniális rabulisztikával, de ezzel egyúttal 
azt is elérte, hogy az egyesületet nem
csak anyagilag (mint ezt az egylet idei, 
zárszámadása is bizonyítja) hanem er
kölcsileg is deficitbe döntötte. Mitrovátz 
Adolf szaktársunk 2 3 éves elnökségére 
van megint szükség, hogy a Mope 
nyomdokain indult és ekként haladó 
Bpesti P.-egylet tekintélyét és jó nevét 
ismét vissza nyerje.

S amikor mindezt, a történt lé
nyeknek megfelelő hűséggel nyilvá
noságra hozom, ezzel nemcsak a 
Budapesti P.-egyletnek, de szolgálatot 
vélek teljesíteni az összpincérség ügyé
nek is, amelyet a fent vázolt esethez 
hasonló többi korupt dolgok ugyancsak 
a léginél yebre sül vesztettek. A társadalmi 
tekintély és tisztelet sehol, egy ipari 
osztálynál sem áll a miénkhez hasonló 
alantas nívón, s az anyagi érdekek 
szintén mindenütt több és megfelelőbb 
védelemben részesülnek — mint nálunk. 
Ajnidőn pedig mi is ezt, — a helyzetünk
nek és érdekügyeinknek minden téren való 
javítását hangoztatjuk és szakterületeink 
is arra törekszenek; nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk a föl-föl burjánzó gyom 
és gazhoz hasonló olyan eseteket melyek 
a nemes intención alapuló és sikerrel 
járó igyekezetét megint esztendőkre vetik 
vissza.

Matsád János.

Ü ZLETI HÍREINK.

Figyelmeztetés. Akik lapjukat bár
mily okból a rendes időben meg nem 
kapják, kérjük lapunk kiadóhivatalát 
egy levelező-lapon értesíteni.

Uj kávéház. Fővárosi előkelő szín
vonalú kávéházaink száma megint egy- 
gyel szaporodott A legújabb nagy kávé

házat az Eskü-tér 9. sz. a. és a Dunára 
néző palotában W einberger  Lajos fő
városi kávés szaktársunk rendeztette be a 
legelőkelőbb Ízlésnek megfelelő fényes 
eleganciával és kényelemmel. A nagy
szabású üzlet megnyitása e hó elejével 
történik.

Pécsett a Hungária kávéházat és 
Seeessió sörözőt Tüchler Andor szak- 
társunktól egy több tagból álló társaság 
»Hungária kávéház társaság« címen át
vette és saját kezelésében e hó 17-én 
nyitotta meg. Az üzlet vezetését Rostás 
Géza és Schön  Károly intézik.

Fogadó kibővités. A karánsebesi 
L icbtneckert  testvérek és előnyösen 
ösmert fogadós szaktársaink tulajdonát 
képező »Zöldfa« szálloda, melynek 54 
a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 
vendégszobája, s az országban párját 
ritkító szép kerthelyisége van, a nyár 
folyamán nagy átalakuláson megy ke
resztül. Ugyanekkor belső éttermei és 
kávéháza is kibővítve és a legmodernebb 
kényelemmel leendnek berendezve.

Szántó Béla, előnyösen ösmert szak- 
társunk, a kerepesi-ut 28-ik sz. alatti 
(-Erzsébetvárosi kaszinó-) vendéglői helyi
ségét a napokban átvette.

Külföldi hírek. — Uj fogadó 
Kairóban. Egy svájci szállodás cég a 
lucerni Bucher Durre, Kairóban egy uj 
fogadót építtet «Semiramis» név alatt. 
Az épülő fogadó fölül fogja múlni az 
összes eddigi egyiptomi fogadókat. — 
Csődbe ju tott fogadó  A bécs mel
letti Badenben a «Hotel zűr Stadt Wien» 
csődbe jutott. A törvényileg megállapított 
érték 350,000 korona s a paszivák
400,000 koronát tesznek ki.

Piskin, a vasúti vendéglő bérletét 
Neumann Sándor, a brádi vasúti ven
déglőnek ismert gazdája nyerte el.

Vendéglő átvétel. Budapesten a
VII., Nyár-utca 3. sz. alatt lévő vendég
lőt Untereiner Vince előnyösen ismert 
szaktársunk, a Liget kávéháznak volt 
tulajdonosa átvette, s azt e hó 24-én 
nyitotta meg. Untereiner Vince szak
társunk szakavatotsága, legkivált pedig 
jó borai és konyhája biztosítja ezen uj 
üzlete jómenetét.

Moldován Dániel, legutóbb a besztercei 
Európa kávéház tulajdonosa kivette 
Kolozsvárt a sélatéri Kioszk nagy 
nyári vendéglőt. Jó ösmerős szaktársunk 
uj vállalatához, sok szerencsét kivánunk!

Kassán a Sehalkház fogadó uj és 
nagy látványosságot képező téli kertjé
nek építkezése, amelyről egy múlt évi 
lapunkban emlékeztünk meg, teljes 
befejezést nyert. A legmodernebb Ízlés 
és kényelemmel berendezett szép üzlet- 
helyiség ünnepélyes megnyitása e hó 
31-én, a mai napon történt.

Szentesen a Központi fogadó »kávé- 
ház«rát Radó Ignác ismert szaktársunk 
átvette s azt uj elegáns dísszel és nagy
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kényelemmel berendezve e hó 17-én 
nyitotta meg.

Dallman Géza, ismert nevű fővárosi 
főpincér szaktársunk a főváros egyik 
legszebb kirándulóját képező Budakeszen 
egy elegáns berendezésű kávéházat léte
sített s azt «Automobil» címen április 
hóban fogja megnyitni. A kirándulók 
kedvelt othonává leendő kávéházat szak- 
társainknak is figyelmébe ajánljuk.

üj vigadó Kolozsváron. Kincses 
városnak vén Redoutját egy a mai 
modern korhoz simuló nagy szabású uj 
vigadó fogja nemsokára fölváltani. A 
vigadó építését, az ottani »Nemzeti ka- 
szinó« a saját palotája térés udvarán 
tervezi és pedig olvképen, hogy a nagy 
táncterem és éttermekkel rendelkező 
díszes épület építkezése az őszre befeje
zést nyerjen. A »Vigadó« vendéglős gaz
dája Feszi József kiváló szaktársunk, 
az ottani »Pannonia« fogadó jóhirnevü 
tulajdonosa lesz.

Karánsetesen a régi s ismert Ra- 
decky vendéglőt Horváth  Sebestyén 
átvette, s azt előzékeny modora, de leg- 
kivált jó  magyar konyhája és boraival 
máris a legjobb lendületbe hozta.

Fodor József, a dohány-utcai «Saba- 
ria» kávéház társ-tulajdonosa a napok
ban társától elvált s az üzlet tulajdon
jogát illetve vezetését egyedül gyakorolja. 
Fodor szaktársunk, eddigi működésével 
egyébként az üzletet egész lendületbe 
hozta.

Gyulafehérváron a várban lévő 
»Fehérbárány« cimü vendéglőt K ádár  
Béla volt temesvári vendéglős kibérelte. 
Előkelő szakavatotságu szaktársunk jó 
konyhája és kitűnő borai a jónevü üzlet 
forgalmas menetét biztosítja.

A fővárosban a Dohány-utca 47-ik 
sz. alatti «Fészek» borozó söntési helyi
ségét Kis Kováts  Gyula mint csapiáros 
e hő 2i-én  átvette.

Temesváron a józsefvárosi bérpalo
tában lévő s volt Spacil-vendéglőt 
Gombás István szaktársunk, a Metropol 
fogadó volt vendéglőse átvette, s azt 
uj díszes berendezéssel március 18-án 
nyitotta meg ünnepélyesen. Gombás szak
társunk jó konyhája s borai biztosítják 
az üzlet jómenetelét.

Kunhegyesen az újonnan épült városi 
nagyvendéglőt Ónodi Sándor ugyancsak 
uj és kényelmes berendezéssel ellátva, 
e hó elején »Nemzeti szálloda« címen 
nyitotta meg.

Kávéház átvétel. Kassán, a fő-utcán 
lévő Hazám kávéházat Molcsánvi József, 
a tisztikaszinó éttermeinek előnyösen 
osmért vendéglőse megvette, s azt a 
jelen kor igényének megfelelő modern 
Ízlésben átalakíttatta és egész újonnan 
rendeztette be. A megnagyobbodott, ele
gáns kávéházat Molcsányi szaktársunk 
e hó 18-án nyitotta meg ünnepélyesen.

Freudenfeld Mór. budapesti kávés, 
a Magyar színház szomszédságában lévő

Magyar színház kávéházat kibérelte s 
azt saját kezelésébe e hó 26-án vette át.

Brassóban a város tulajdonát képező 
sétatéri Forkert-féle vendéglőt illetve a 
Korona vendéglőt és Bellevue kávéházat 
Rézer Adolf, a Kerts-villa étterme és 
a tövisi vasúti vendéglő volt bérlője 
vette ki. Rézer szaktársunk ezen uj 
Üzleteit f. é. szeptember havában veszi 
át kezelésébe.

Besztercebányán a Stiavnicskai-felé 
vendéglőt Szpevák  József átvette, s azt 
ünnepélyesen e hó 18-án nyitotta meg.

Beregszászon — egy hosszú vita 
után —  amiről az ősszel tettünk emlí
tést, a csizmadia ipartársulat Verbőcy- 
téren lévő nagy telken egy a mai modern 
kor igényeit kielégítő nagy fogadó épül. 
Minek folytán a város küzpontján, még 
az Abrahámi korszakból fon maradt áru
csarnokok lebontását már megkezdték, 
illetve már szerencsésen be is fejezték

Bock József előnyösen ösmeit fő
pincér, Budapesten a Váci-ut 122. sz. 
alatti Janesics-féle vendéglőt megvette, 
s azt saját kezelésébe április 2-án fogja 
átvenni.

Doffing Frigyes vendéglős szaktársunknak a 
mai számunk hirdetési rovatában megjelent 
közleményére a pincér kar figyelmét ezután 
is íölhivjuk.

Szinérváralja központján a fö-téren, 
Fried  Gyula Nemzeti szálló címen egy 
ízléses és szép kényeim ü üzletet rendezeti 
be, amely nemcsak az utazó közönségnek, 
hanem a környékeiteknek is kedvelt 
találkozójául szolgál.

Debrecenben a Péterlia-utcában lévő 
Galambos-féle vendéglőt Makk Pál 
előnyösen ösmert föpincér megvette. Uj 
vendéglős szaktársunk a régi jóhirnevü 
üzletet ápril 1-én veszi át saját kezelésébe.

Tarjányi (Treuer) Sándor mint a 
múltkor említettük, a Főherceg Sándor-u. 
30/a sz. alatt amerik iái rendszerű foga
dóvá berendezett házban egy elsőrendű 
Ízléses éttermet és kávéházat rendezett 
be, amelynek megnyitását a napokban 
eszközölte. Tarjányi szaktársunknak ezen 
üzletéről szóló s a mai számunkban 
közölt hirdetését szakközönségünk ügyei
mébe ajánljuk.

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

Ajácsi Gusztáv pincér hollétét kéri neje 
tudatni ezen a címen : (Moskovits L. főpincér, 
Kassa Otthon kávéltáz.

Schmuk Endre pincér hollétét (Winkler 
Ferenc, Sepsiszentgyörgy, Kossuth kávéházi 
kéri tudatni.

Helyreigazítás. Fogadó átvétel cimén 
múlt számunkban a íiumei Monté Mag- 
gioren levő és Adriáni Antal által átvett 
»Stefánia« szálloda tévesen »Abáziw-bn 
szedetett. A nyomdász ezen tévedését 
ezennel kiigazitjuk.

Uj fogadó. Márniarosszigeten a lónyai- 
uti Szilágyi-telken egy fővárosi vállal
kozó egy nagyszabású modern szállodái,

elegáns éttermek es kávéházzal fog 
épittetni. Az uj fogadó elkészülése ez 
év utoljára van tervezve.

Bácstopolyán a Biichler-féle Kaszi
nó-fogadót e hó 22-én Guszmunn La
jos, a kishegyesi nagyvendéglő volt bér
lő-tulajdonosa vette át.

Marosvásárhelyt az Eötvös-utcában 
levő Réthy-féle vendéglőt Iíujós  Károly 
átvette s azt e hó elejével fogja meg- 
nyitaní.

Győrött, mint lapunk zártakor érte
sülünk, Teller  Vilmos, a Royal-szálló 
szobafőpincére, megvette Takács Jenő 
szaktársunk Baross-utcai vendéglőjét, a 
melyet saját kezelésébe május hó 1-én 
vesz át.

H e l y  v á l t o z á s o k .  Budapesten a
Kisfaludy kávéház főp. állását Ifj Most Ferenc 
foglalta el. Kelemen József a <sömöri-uti Sírás- 
ser vendéglőben éth. állást nyert. A kerepesi-uti 
Erzsébetvárosi kaszinó étterme főp. állását 
Jahoda  Károly és Kredits Lőrinc töltik be. 
II. itt mint éllapiró Blassuthy István, s mint 
éth. Császár József működnek.

Újpesten az l’lil Károly nagyvendéglője főp. 
állásál Steinhübl Jenő foglalta el. Ákossy 
Imre Kassán a Molcsányi-kávéház főp. állását 
töltötte be. Mellette m. segéd pincérek Tom- 
esik József és Reiner István ni üködnek. Pécsett 
az Otthon kávéház főp. állását Pintér Nép. 
János tölti be. U. itt a regg. fizetőp. állsát 
Mauthner Aladár nyerte el. Exinger Gusztáv 
a soproni Kaszinó vendéglő éttermi főp. állását 
foglalta el. l\ itt mint éthordó Hammer György 
működik. Gömböc János a székesfehérvári Ipar 
kávéh. főp. állását tölti be Horváth Lajos szak
társunk, utóbb a keszthelyi „Hullám* és a mun
kácsi Csillag fogadó föpincére, hasonló állást a 
marosvásárhelyi „Korzó* kávéháziján töltött 
be. Radó Gyula S.-a.-üjhdycn a Vadászkürt 
szálló étterme főp. állását foglalta el. Lampel 
Dezső H.-iu.-vásárhelyen a Nemzeti szálló főp. 
állását tölti be. Bloch Sándor a veszprémi 
Elité kávéház föp. á,,,-‘sát foglalta el. Nagy
lakon a Könyves szálló főpincéri állását Helle- 
brandt István s u. o. az éthordói állást Szarvas 
Andor töltik be. Temesvárt, a Schenk kávéház 
reg. fizetőp. teendőket Akim József intézi. 
Zentán a Vörös Flórián Magyar korona étterme 
és kávéháza föp. állását Jesina József tölti be. 
Ó-Becsén a Vadászkürt szálloda főpincéri teen 
dőt Hon'áth Gyula intézi. Vízaknán a Pelikán- 
étterem főpincéri állását Márton I.. Károly 
május 1-én foglalja el. Ugyanitt Márton Sán
dor a cukrászda főpincéri állását tölti je . Szom
bathelyen az Elité kávéház főpincéri állását 
Takáts István szaktársunk töltötte be, inig 
mellette a r. fizetőp. állás Holtzer Ágoston 
nyerte el. Eszéken a Grand szálló (kaszinó 
kávéház) főpincéri teendőit Manoly Sándor 
teljesiti. U. itt az étteremben Erbcr János főp. 
mellett Boros István es Schremsz József mini 
éthordók vannak alkalmazva. A Central szálló 
szobafőp. állását Wallenstein Miksa és az alsó
val ősi kaszinó föp. állását Maucrcr Jó/séf 
töltik be. A Roval nagy szálló főp. állását 
Schuller Adolf tölti be. Csuka János u. ilt a 
szobafőp. állást foglalta el. A Kajetán sör
csarnok főp. állását Molnár István intézi. 
Zomborban a Yadászkürt szálló lőp állását 
Garger Pál foglalta el. Mint éthordók Foschner 
Adolf és Kondor József uyertek itt alkalmazást, 
mig a kávéházi r.-fizetőp. állást Kondor Kárólv 
fogtállá el. Burány Pál a Fehér hajó szálló és 
Gajdos István az Otthon kávéház föp állását 
löitik he. Az Elefánt szálló főp. állását Siftár 
István tölti be. U. itt mint szobap. Illés Gergely 
és mint élhordó Henger Pál működik. Újvi
déken a Vasúti vendéglő föp. állását Csánk 
Z-iga s az Erzsébet szálló kávéház s.-pinééri 
állását Dömötör Pál töltik he. Békéscsabán a 
Nádor szálló főp. állását Ruiff József, a Fiume
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szálló kávéházi állását Rác Sándor s a vasúti 
vendéglőben az éthordói állásokat Bánfalvy 
István és Zimmermann János töltik be. Lú
goson a Páva szálló föp. állását Loibl Péter, 
a Korona kávéház főp. állását Popeszku Illés 
foglalták el. Déván a Fehérkereszt nagy szálló 
főp állását Tounesz Ferenc s a szobaföp. állást 
Magyar Bódog töltik be. Tövisen a Vasúti 
vendéglő 111. oszt. étterem főp. állását Engel 
Miksa loglalta el. Segesvári a Csillag szálloda 
főp. állását szombathelyi Rác Sándor a Sepsi
szentgyörgyi Kossuth kávéház főp. állását 
Sattler József s a r.-fizetőp. állását Winkler 
Farenc töltik be. Gödöllőn az Erzsébet szálló 
főp. állását Frey József, Ungvári a Korona 
szálló kávéházi föp. állását Braun Márton s a 
Magyarkirály kávéház és étterme föp. állását 
Fleck Hermán töltik be. Begszászon az Emke 
kávébáz r.-fizetőp. állását Sekmár János a 
Bátyúi vasúti vendéglő főp. állását Junauschek 
Vilmos foglalták el. A munkácsi Csillag szálló 
sörcsarnoka fizetöp. állását Szinger Jenő s a 
nagyszöllösi Hungária szálló föp. állását Papp 
Kálmán töltik be. Szabadkán a vasúti ven
déglőben Hatalovics Gyula in. éth. működik. 
Szekszárdon a nagyszálíó í?p. állását Schvartz 
I âjos intézi. Brassóban a Központi szálló főp. 
állását Lugossy Jenő s u. o. az éthordó állást 
Hell János, a sétatéri étterem főp állását Klein 
Ernő és a Hoehstadtner kávéház főp állását 
Árva József töltik be. Csíkszeredán a Kossuth 
szálló föp állását Deutsch József, a .Vigadó* 
szálló föp. állását Nacht Pái, mig a szobap. 
állást Kubik Viktor töltik be. Kausz Jenő  a 
fiumei .De la Vilié* szálló főp. állását tölti be. 
Győrött a Lloyd vigadó éttermi föp. állását 
Kiss K. helyét Ecker András foglalta el. U. itt 
a kávéh. föp. állását Moravek Sándor nyerte 
el. Wenninger Ferenc a szegedi Tisza nagy 
szálló föszakácsi állást töltötte be. Kaposvárt 
a Korona szálló kávéháza r.-fizetőp. állását 
Reinisch István foglalta el. ü. itt a föp. állást 
Halász Ignác nyerte el. Ebenholz Márton a 
zombori Korzó kávéház főp. állását foglalta el.

H É TR Ö L-H É rhE

Itt a tavasz . . .
Itt a tavasz, itt van újra,
Virágot hint minden útra;
Égszinü kék ibolyákat, 
jácintokat, szép rózsákat.

Itt a tavasz, itt van újra,
■pírt fakaszt a lyány-arcokra.
Édes vágyat ifjú szívbe,
És reményt a szerelembe.

Itt a tavasz, itt van újra, 
jtogy múljék el lelkünk buja, 
jíogy legyen annak öröme —
Mint a tavasz fény özöne . . .

Maisad János.

Szomorú hir. Gyászos levélen a kö
vetkező jelentést vettük: —  Fájdalomtól 
megtört szívvel jelentik: Spitzermertz- 
rácdrdeutshfischerfriedkleinherskovicsdr- 
fischerreiterhirschkleinreiter és Fekete- 
szökefeketedrfarkasdr, hogy Márkus 
Zoltán hosszú vészviharos és vidám és 
élvleljes kínszenvedések közt f. é. már
cius hó 3-án az árnyékos legényéletből 
mindörökre elköltözött . . .  Mi pedig, 
hogy minden értelem és fogalomzavar
nak elejét Vegyük, megjegyezzük, hogy 
ez a szomorú jelentés, fenti dátumtól, 
egy felhőtelen égbe nyúló házasélet kez
detét jelenti . . .

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

M J. Királyhágómul A hat Almanach ot óhaja 
szerint egy csomagban adta föl a kiadóhiva
tal, s a csomag valószínűleg még ott fekszik 
a postán. Ez ügyben tehát kérjük ott intéz- 
kedui. — A kért borászati és piucészeti köny
vet a mai postával küldtük e’. — Végső kér
désére az Almanach Közhasznú részében meg
találja ̂ feleletet. Szívélyes üdv ! — M. L. Kassa. 
Óhajtott felszólításnak a .Kerestetnek* rova
tunkban az Ön címén teltünk eleget. — Jado. 
Mint e rovat elején való sorok is tudatják, 
névtelen dolgokat nem veszünk figyelembe. 
Hasonló értelmű közlést különben már löfc- 
ször hoztunk. — K. K. Győr. Egyik V-cs Ame
rikában s a másik a nagy óceánon szü
letett. — J. V. Batyu. Sokban igaza van. 
csak abban nincs, ami a lap szellemi ré
szére vonatkozik. A valóság ebben az, 
hogy a hozott közleményeknek az irodalmi 
mértéket meg kell ütni, tekintet nélkül arra, 
hogy a beküldőknek eggyes gusztus szerinti 
kifejezései az örökfeledésnek is adatnak át. 
Azután meg a „Fogadó* nem egy két, hanem 
10—12 ezer olvasó számára csinálódik. — 
E—r. Győr. Ajánlunk egy ötletet: az eres végű 
nevekből állítson össze egy talányt és küldje 
be egy fővárosi lapnak; ezt a dolgát dacára, 
hogy mi nem használhatjuk, még meg is fog
ják fizetni. — B. J. Pápa. Budapest, VII., Wesse- 
lényi-utca 4. Ez a pontos cim. — K. B. Gyula- 
fehérvár. A penészes bor tisztítására töbl'éle 
eljárást alkalmaznak Ezek egyike, hogy a bort 
tiszta hordóba, kellő mennyiségű seprővel jól 
összekeverjük, ha leszáll, lefejtjük s a még- 
egyszeri fejtés után a bor penészizét elveszti.

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetvéltozásoknál at. veneéglös, kávéiéi föpincér 
uralt flgyelmóbc a „Fogdó" helyeszsözlöjét ajánljak. 
Az ezuiáa rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Fürdőre . . .  20 éves fiatal (csinos) segéd- 
pincér fürdőre (kávéházba) másodiknak, eset
leg első segédpincérnek) ajánlkozik. Illető 
beszél magyarul, némciül, szerbül és franciául; 
jelenleg Budapesten elsői angu kávéházban tölt 
be hasonló állást Cim a kiadóban.
Állást keresők Urtókodási helyük pnntos címét elő
jegyzés '  égett kéretneit '„.kül leni. — A  ,,Fogadó" 
utján csakis ismerős aza kegy ének hely eszközöltetnek.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban kö;ölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiailóhivalalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly iizletvevö leieknek 

nyújtunk.

H a tá r s z é li,  nagy forgalmú városnak Kul- 
adunam újonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. Vételár: lő.100 korona, 
évibér IH10 korona, melyből azonban 670 kor. 
visszatérül. Csakis komoly vevőknek nyújt felvi
lágosítást a kiadóhivatal. 15

U j s z á llo d a  9 szobával, nagy forgalmú 
sörcsarnok és étteremmel, (melynek felerészé
ből díszes kávéház is alakítható) diszes be
rendezéssel átadó. Vételár 15, illetve 20 ezer 
forint Felvilágosítást kiadóhivatalunk nyújt. ie

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

E la d ó  s z á llo d a  jó menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 16 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Cime a „Foga
dódnál. 18

E r d é ly i  m e g y e  székvárosában biztos meg
élhetést nyújtó, jó forgalmú szálloda eladó. 8—9 
ezer forint szükséges a megvételhez. Cim a 
„ Fogadó “-nál. 19

B u d a p e s te n  gyári munkások által látoga
tott jó forgalmú kocsma-üzlet jutányosán át
adó. Cím a kiadóban. 20

K ávéházi és vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaezüsz árut vesz s elad
Braun, Bpest, Síp-u. 14.

K IS  H IR DE TÉSEK .

Egy nagy vidéki székvárosban “
netelü vendéglő átadó. Vételár 4500 frt, ház
bér 4o0 frt. Főlvilágositást csak ismerős vevők 
nyerhetnek lapunk kiadóhivatalában.

Kereskedelmi iskolát végzett5 u f
könyvelésben tökéletesen jártas egyén üzlet
vezetői, könyvelői állást óhajt nyerni. Cime a 
kiadóhivatalban megtudható.

apró tárgy — mind kitűnő j í  állapotban — 
eladó. Gyárfás Dezső, „Grand;‘ kávéház, Ko
lozsvár.

Jutányos alkalmi vétel! 
Eladó Szegednek legforgalmasabb utcáján, 
a Kossuth Lajos S.-ut 95. szám a. levő 

F e h é r  b á r á n y '  vendéglő és szálloda 
házzal együtt, bármely üzletnek alkalmas, 
6 vendégszobával, száraz pincével, tágas 
udvarral és kerttel. Minden helyiségben 
légszesz bevezetés van. Á vételhez 20 
ezer korona szükséges. — Értekezhetni 
Szabó M ártin  tulajeonosnál, u.-ott.

|  ^ s A l l a n d ó jó m e n e t e l ü ^ ^  ,
^ és rég fenálló kávéház; mely biztos meg- J 
$  élhetést és hasznot nyújt, más üzlet miatt ■ 
w ju tá n y o s  v é te lá ro n  átadü. Vételhez , 
^  2000 forint szükséges. Fölvilágositás e j 
€  lap kiadóhivatala nyújt. 1-2 ^

Fővárosi szálloda üzlet a központi pá
lyaudvar közelében 30 vendégszobával nagy 
forgalmú étteremmel rendkívül előnyös felté
telek mellett családi okokból eladó. Ügynökök 
kizárva. Cim a kiadókivatalban.

Étlapiró (éthordó) uraknak “̂ "'oobnâ
elismert és sok Időt cs munkát megtakarító ..Berko- 
vits“ félő

H e h t o g r á p h - l a p o k
s minden színben levő „ténták“. A nélktllözhetlen hek- 
tográph-alp mi nkét oldalon tötbször hasz 1 álható s 
egy eredetiről 100 20o másolat nyerhető. Lehúzás után 
pedig nem keli lemosni, kimoxhaiailan ruhajelzö-festekek 
és Schapigráph-tekercsek minden nagyságban rendelhető.

•BE7WOVITS KÁ-RObY Sokszorosító-ké
szülékek, Hektograph- raktárában Budapest, 

VU.,Sip-u. 11. Árjcgzék ingyen

Vendéglő átvétel.
A in. t. szakköröneég és volt pincér ka-társaimnak 
szives tüdőre ására ad ön, hogy a Dohány-utca 90. Szám 
a la tt (és & Sővetség-utca sarka..) lévő..........................

=  DV0R2 Á K -fé le  vendéglőt ----- :
átvettem s azt személyesen vezetem tovább. Minden 
igyekezetemmel áron leszek, hogy házias cs olcsó jó

a t. vondérközönoég-, különösen a volt pAlyat4-“aim 
közül kikerUlö t  vendégeim megeléged é-ét kiérde
meljem. — Szives pártfogást ké-ve vagyok teljes 
tisztelettel

D offing'Frlgyes vendéglős,
VII., Dohány-utca. 90.
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Uendégle-eladój.
8—10,000 frt forgalmai hajtó vendéglő 
Bihar-vármcgye T e n k e  város piac
téren 2 nagy teremmel, öt vendégszo
bával, konyha, istálló, pince, hozzátar
tozó kerttel és vendéglő berendezéssel 
örök áron jutányosán eladó Értekez
hetni lehet K o l l e r  P á l  tulaj

donosnál T e n k e ,  F ő t é r * .

„M agjar Otthon'

Kártya-tisztítás H]
lü W EISZ ÁBRAHÁM  \
r  :: veg yésze ti k á rty a tis z t itó  s: n
l\f idevonatkozó rendelés és meg- « 
S  bizásokat elvállal és pontosan jj  
r. - - teljesít helyben és vidéken - - **
|  Budapest,VII, Dohány-u.45,1.25. )J 

Qerber $. fényifdai műterme |~1
U  Budapest, V II., K irá ly -u tca  II. sz
*  „F 0 a A D Q“ közönségének kedvezményes árak

Eladó szállodai csinos berende 
zésii szálloda — 14 szobával 200 sze 
mélyre való nagy s egy kissebb etterem 
mel; 3 lakószobával és ezenkívül 2 0 -3 0  
lóra istálló. 18.000 koronáért eladó. A bor 
készlet (kitűnő borok) vételárban adandói 
át. ügynökök kizárva. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

B A L Á Z S f ü s z e r k e r e s -  
k e d é s e  :

G YŐR, Széchenyi-tér.
A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

1A 0 _ _ p  forinttal régi, jónevü fővárosi 
*  • kávéházhoz átvevő kerestetik.
Fölvilágositást csakis komoly szándékú vevők- 
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal

Panziós fogadé amerikai módra.
Budapest, Vili., Főherceg Sándor-utoa 30/A és B. szám. 

250 komforttal berendezett szoba havi, heti és napy 
rendszer mel’ett. Teljesen külön bejárata szobák egó 
koronától feljebb. Évermek, kilOnö mapyar konyha, j 

borok. Bilüa-d. Fedett tekepálya. Jú kiazolválá. o cfó 
árak mell. tt  Minden t ényi lem : fürdő, tornaterem, szabó 
cipész, borbély, fehérnemű tisztitó a házban. A vállalatot 
t. szak. Arslinak pártfogásába ajánlja

Tarjányi Sándor,
(előbb Treuer Sándor) volt é.-sekojvári vendéglős

=  É r t e s í t é s . :

T. ismerőseimet, jóbarátaimat és a t. 
fogadós és pincéri szakközönséghez tar
tozó összeseket van szerencsém értesí
teni, hogy a
II.. Széna-lír 7. szám alalt 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 “

néven fogom tovább vezetni.
Hazafias és kollegiális tiszteletei

P ind inger Lajos
az ..Alföld” vendégfogadó v. tulajdonosa.U

=  Sajt nagykereskedés.=

JUNG PÉTER f
f .. Ksajt, vaj y
; és esem egeáru nagykereskedése . £

B U D A P E S T ,  r
; Föüzlet: IV . ,  V ám h á z k ö rú t 12. sz. j  
J Fióküzlet: V I I , G a ra y -té r  5. szám . -

i Mindenféle be’ és külföldi sajtok, hal- * 
j, és husnemiiek. Hal-, Hús-, Szárnyas-,Fö- s 
'  zelék-. Turista- és vadász stb Conservek.
? Mustár, halikra. déligyümöles és min- e 
• dennemü csemegék, tea és likőrök. — r 

Magyar és francia pezsgőborok és min
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy siirgonyrendeletére mindenkor a Ipgmegfelelobb 

cikkek gyorsan és pontosan szállitatnak.

Q jé z ó .  eó

J e r .
Budapest (Promontor.)

UZLET'BLRENDEZÉSEK
és fogyasztás i c ikkekben  esz- 
kö zlen d ö  b evásárlása ikat e lő 
fize tő in e k  te ljesen  d íjta la n u l 
in té z i a  „ F O G A D Ó "  kiadó- 
h iv a ta la , Budapest, V i l i .  kér., 
:: K e rep e s i-u t 13. szám . ::

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

Márton István é5 Bi" " 11'
Szeged, Boldogasszony-sugárut 58.

Elvállal minden e szakmába vágó munka 
kát, ugyszinte átalakításokat a legmoder 
nebb módszer szerint. Arak jutányosuk

a q h h h q  r  ' "  h e r r m I n n  j  ^l  ]
forróé szénsavvai telitett ásványvize hasznos 
lUlldö ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb 
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi 
rendelet szerint egy melegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

Szt. L u k á c s fü rd ő  K u tv á lla la t Budán.

cs. és k ir. u d v ari szállító  ,
1819. évben a lap íto tt országos szabadalm azott A lpa cca -, )\ 

China-ezüst- és fem aru-gyárának fó ra k tá ra : J]
B U D A P E S T ,  E S K Ü - U T  6. s z á m  (Clotild-palota).

(Raktárak: Bécs, Gráz, P rága és Triestbtn)
legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők,
Kávéházak és háztartások részére.

I lKaKi

G r }  Nagy választék

A » F o g a d ó “  kiadásában 
megjelent az 1 9 0 6 - r a  szóló
Fogadós, vendéglős és pincér —

ALMANACH melyben a V en d é g lő i szakács  
kö n yv  iÉlei- és étinp-ismei s a 
F o g a d ó  , , A l b u m a “ -n-
-------kívül bent foglaltatik: —  ■

a minden vendéglős (és vendóglősné) és kávésra néikülőzhetlen „ K ö z h a s z n ú  r ó s z " ,  a b o r á s z a t i  é s  p i n c e k e z e l é s i  
r é s z s z e l ,  a k á v é h á z i  i t a l o k  és a különféle v endég lő i és h áz iszerek  készítést módja; ismerteti ezenkívül az i t a l m é 
r é s i  e n g e d é l y e k  körüli eljárást, a fogyasztást és adózást és a bortörvényeket. Az „ A l m a n a c h "  ára a .Fogadó* előfizetőinek 
-  --------------------------- 2  k o r o n a  (nem előfizetőknek 3  k o r o n a ) .  -------------------------- -------------------------------------------

G r ~  Megrendelhető' a „FOGADÓ" kladónivataláhan, Budapest, Vili. kerület, Kerepesi-ut 13. szám. S )



10. oldal FOGADÓ 7. szám.

1 Szamolo-cédulak Innen. 1

Pincérekfig Fö- és fizetfipincérek. kiknekreimeoe. ■Mjhwwra _

□  Számoló-cédulák ingyen.

>> Pincértáska (aP™' ®s ezüstpénz számára) van szükségük, a 
S? ■ melynek feneke nincs többé beillesztve, hanem a
^  felsőrész az aljával egy darabból készült, — a legjutányosabb 
:3 árak melleit — szerezhetik be.
I pflT Arab 3.50-töl 5 frtig.

|  Molnár Vilm os BUDAPEST, IV., KároW-k. 28 (Közp. várrsbáz).
<55 Gummi- és halhélyag-különlegességek tncatonkint 2,3, 4, 5 és U frt. 

Nagy raktár a legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, 
sérvkötök, szuszpenzóriumok és a legkülönfélébb betegápolási

2 — 3 ezer forinttal {
főpincér vagy vendéglős egy (  
rég fenálló és forgalmas nagy f  
vidéki szállodába előnyős föl- f  
tételek mellett társul keresek. *

Vidéki élünk S f S i w # :
lévő elsőrangú szálloda konyháját 
igán előnyős feltételek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tisztest égés házas
párnak, hol az asszony kitűnő főzőnő, 
férje pétiig az éttermet maira számolja. 
Csakis elsőrangú erők pályázzanak. 
Cím a kiadóhivatalban.

Intelligens urileány
mint pénztárnoknf vagy felirőnő óhajtana 
a’kalmazást nyerni. Time a kiadóhivatal
ra a megtudható-

Balaton vidéken, í K S & s í s
egy teljesen berendezett szálloda 10 
szobával, kávéház, nyári étterem és 
jégveremmel, az üzleltulajdonos ré
szére 2 szobából álló lakással azonal 
átadandó. — Nyáron kitűnő saison- 
üzlet, télen pedig mint éjjeli üzlet, ver
seny nélkül áll. Cim akiadóhivatalban.

N á n a lfQ Is Q t Társadalmi és köz- 
UC|I<1&ŰI dl- gazdasági független 
hetilap. — Szerkesztőség: Veszprém. 
FŐ-utca 5T. Előfizetési dij : egy évre fi 
félévre 4 kor. Felelős szerkesztő cs 
kiadó Takács Szilveszter.

Székely-Világ.
közlönye. Legelterjedtebb székelyföldi 
társadalmi és szépirodalmi hetilap. — 
Ma a ványpéldányt készséggel küld : 
Szentgyörgyi Dénes t. ezerk . Maros - 
i  •ásárkely.______________________________

Trencsénl Lapok '“S . T
Hetilap. A felvidék legolvasotta b cs 
legelterjedtebb lapja Megjelenik min
den vasárnap, Elóflzeié-i ára: egy 
évre 8 kor., félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szllvav István. Fplelős szerkesztő : Dr. 
Pető B éla__________________________

Szombathelyi Újság kp.“ ií,
Szerk. és k'adőhiv. Széchenyi-tér 2 . 
„Vas- és Zalame?ye“ egyetlen ke
res , tény kath. irányú és legolva
sottabb „politikai Hetilapja1*. Meg
jelenik vasárnapon kint_ 12 oldal terje
delemben. Ara egész évre 10 korona. 
Hirdetései n.értékeltek. A Szombat- 
helyi Ujság-ot tanítók és föld mivelő 
gazoftk a kor. kedvezményi s áron ren- 
d Ihetik meg.

Nóninn Politikai hotiiap. Szer
it  G JJJ U y. kesztőségés kiadóhivatal: 
Kaposvár. Zerge-ntca 7. Somogyvár- 
megye és a szomszédos vármegyék 
legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja. Megjelenik minden vasár
nap. Előlize'é-i dij : Egy évre 8 félévre 
4 és negyedévre 2 korona.

V a n r iá n ln i kávéházi berendezé- f  C U llC y iU l sek vétele és eladása 
Breitner László SzemUirályi-utca 1.

Nyíregyházi HétfőlHlrlap.
Szabolcsmegye és Nyíregyháza leg
olvasottabb lapja. Hirdetési célokra 
is kiválóan alaalmas. Előfizetési Ara 
egy évre 6 kor. Nyíregyházi Hétfői
Hírlap kiadóhivatala. Nyíregyháza, 
Pazonyi-n. 9.

Beregi Újság.
gazdasági ftrdeko hetilap. SzeikesztS- 
ség és kiadóhivatal: Beregszász, Ver. 
bőci-tér 1. sz. — Beregi ármegye leg
elterjedtebb s erős, szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja. — Évi ára : 8 korona.

Magyar Paizs. í £ S S
tá l: Zalaegerszeg. A „M agyar Paizs-* 
erős szókimondó, független hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd. ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Évi &i a 4 korona. (Legolcsóbb 
lap.) S'.e kosz ik : Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Magyar Herkó Páter.
zesebti szókimondó magyar élclap, 
melynek politikai s egyebti viccei fő- 
rő.metszettek és karikatnrál a  legór- 
dekoaebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. ős negyedévre 3 korona. — 
Szerkesziftség és kiadóhivatal: Buda
pest. V ili., József-körut 49.

Temesvári Hírlap. 2 S K
Délvidéknek egyetlen legjobb szellem
ben szerkesztett napilapja. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal: Temesvár, bel
város, Városház-utca 16. Előfizetési ár : 
egy évre 24, félévre 12, negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulaj
donos : Biró Pál

Ú T M U T A T Ó  (Folytatás.)

Sopron. SAS LAJOS vendég
lője. Kosaath-ute* 2.

PECK LŐRINC Usingi sör- 
o-mrnoka. Termelőktől vett 
borok. Olcsó konyha.

FEHÉRLŐ SZÁLLODA. Vár
kerület 66 (Bognár József.)

HODICS FERENC kávéháza. 
A soproni • lite közönség 
kedvelt találkozóhelye.

Szentes. — HALÁSZ JÁNOS 
..Petőfi** szállodája.

DEUTSCH BÉLA vasúti ven- 
céglőjr.

Szamosujvar. SZfLY ZSIG- 
MOND „Korona" szállodája.

Somogyszobb. BREM Frigyes 
vasait vendéglője. A közön
ség kiránduló helye.

Szatm ár. PONGRÁC LAJOS 
kath. aör vendéglője. Saját 
termésű é.-melíéiu borok.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
venoéglője.

VALKOVlTá SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

Szeged. -  KETTER ANTAL 
„Újvilág*’ vendéglője, Kos- 
snth Lajos sugárul i.Zsótér-

JURA-
NOVICS
FERENC

"szállo
dája.

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Cdetbeliek találkozój».

NEUMANN FERENC Kossuth 
kétéház a színház mellett 
Czle beitek talá kozó helye

SCHWARTZ JAKAB vendég
lője és aöresa noka a tőposta 
mellett, üzletiek találkozója.

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője, a 
„Kenérbáráuy‘ ‘-hoz. Olcsó

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

MARTONOSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kor helyisége.

ESGEL KÁROLY „Erzsébet- 
Királyné" szállodája Szeged 
állomás raeUett.

ROSZNER SÁNDOR Hagen- 
macher sőrcsamok és étter
mei Üzletiek talá kozóje.

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
ezállodája.

FÁBER LAJOS New-York ká
véháza.

KÉTH KÁROLY vendéglője. 
Marsién laktanya.

RITONGER KÁROLY vasúti 
vendéglője.

Segesvár. MACHOT ALBERT 
„Zrínyi" szállodája a vasút 
mellett, olcsó szót á i.

Székesfehérvár, EHMHECHT 
GYULA Fehértáráoy szálló* 
nagyvendéglöjs. Olcsó ezob.

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MANDEL MIHÁLY kávéháza. 
ÖsZ-utca.

Tatatóváros. NOLL MIKLÓS 
.,Eszterhá-.v‘‘ száUodája. Ét
terem, kávéiáz.

KISS ANTAL „Otthon" kávé- 
háza.

PRAUSZ GYÖRGY „Sport" 
kávéuázs.

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Hoffmannn) 
szállodája, étterem káréhéz.

Tapolca. — BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás

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

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy
vendéglője.

Torda. U i’OVICS FERENC 
„Japán" kávébáza. Üzletbe

liek találkozója.
PLaCSEíTáR REZSŐ „Otthon" 

ká éház és étterem.
BECSKY KÁLMÁN vendég

lője.
Tiszaujlak. ROCHLITZ JÓ 

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

„Korona" szállodája, a józsef
városi indóházzal szemben.

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

PUMMER „Pilseni" sőrcsamok 
Belváros. iFrischEde tizletv.)

DOZSB DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

RBISMANN SÁNDOR „Elité" 
kávéháza és korányai sör 
csarnoka. Jőzs ivaros.

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője. Gyárváros.

SZARVAS SZ ILLŐD A (Belvá
ros) tál. Lndig János, étte
rem, sőrcsamok kávébáz.

SARUGA LAJOS Központi ká
vézása és szállodája. (József-

HÖRNYÉKI GÁSPÁR „Arany 
ökör" szállodája és vendég
lője- (Bel' áros)

ÓVÁRY JÁNOS Metropol szál
lodája, Józsefváros.

LADÁNYI EDE Központi ká
véfa áza, Józsefváros.

GOMBÁS ISTVÁN Metropol 
vendéglője.

FODOR JÓZSEF vendéglője 
Erzsébetváros, Fodor éB Poeta- 
u ca sarkán.

POLTZÁK ANTAL Fiume kávé- 
háza, Józsefvá-os.

Treeesén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Erzsébe ** szállodája. 
Étteram, sörödé, káréuáz.

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávéháza. Üzletiek tatáik.

Turoczsentmárton. RÖSS- 
LER JÓZSEF „Dóm" szát-

Tolna. FEHÉR Ló SZÁLLODA 
flizletv. Pavlidesz Antaiué.

Técső. FE JES FERENC Koro
na-szállodája. M igya- konyha. 

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasúti yendéglőju. 

Törökbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri hasz inó" vendéglője. 

Tenke. KOLLER PÁL ven
déglője.

Újpest. UHL KÁROLY ven
déglője Stefánia-utca 7. 

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

Ungvár. — „Korona-szálloda" 
iLeblowits L.) Étterem, sö
rödé, kávébáz.

POLLÁK SAMT Magyar király
ka- ébáza.

NAGY LAJOS „Kioszk" ven
déglője, S 'éc  ényi-Uget. A 
közön-ég kiiándoló.a. 

FUCHS.MANŐ „Erzsébet*1 szál
lodai étterme és kávéháza 
Czletbeliek találkozó helye- 

GLÜCK JÓZSEF Abbázia ká-

Ujdombovár. — VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglője. 

Újvidék. FÜRST J .  Erzsébet 
kitá'yné szállodája. Étterem,

MAYER 
IMRE 

Grand- 
szállo 

dája. Ét
térém,

OBERNK JÓZSEF Pilseni »ör- 
osarnok vendéglője. Kenyér-

WEISZ S.ÁNDOR kávéháza. 
Futtakl-ntia. Üzletiek talál
kozója.

LAFLF.UR MIKLÓS „Fehér 
ökör" szállodája és vendég-
lÖj rí.

Vajdahunyad.' SZABÓ VINCE 
(volt Sirau-*z) szállodája, ét
terme kávéháza.

Vasvár. PALKOVITS JÓZSEF 
vendéglője.

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

SZARVAS KÁVÉHÁZ (Blatt 
Zsigmoad). Czletbeliek talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávé ázi, arfő-utcán.

KREUSZER FERENC „Er/sé- 
bei" szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY vendéglője,
vá-ártér.

Vác. KURTZ TÓBLÁS (Horvát
iéle) veudéglöje az állomás 
mellett.

SZEGŐ MÓR „Központi" lá -  
vébáza. Üzletiek lalálkozója.

Zólyom. KUSZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. — D A LA  KÁROLY 
„Eagen1 * száilooája. Étterem

MIKS JÁNOS vasúti vendég-

VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 
korona" vendéglője. Étterem, 
kávét áz.

BRAUN NÁTHÁN „TUza" 
kávéháza.

Zseliz. TÓTH IMRE vendeg-

Zilah. RIDVAL JÓZSEF szál
lodája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Kotách 
László).

Zom bor. KANYOVITS MLA- 
DEN vendéglője a „Határ
hoz". Étterem, kávóház.

BERGMAN ADOLF „Vadász- 
kürt" szá’lodája.

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

Zalaegerszeg. — DOMONKOS 
IGNÁC , Korona" száUodája. 
EUö fogadó.

NAGY DEZSŐ vendéglöjo. Ma
gyar bonyna, termelői botok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF szálló
vendéglője.

Zsombolya. SCHWARTZ JÁ
NOS ..Korona" fogadója, az 
á’lomás közelében. Olceő

KOLLING KRISTÓF szállodája. 
Étterem és kávéház.


