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

K rovatban mindazok, kik a .Fogadó' ~.z 
évre fizetik elő, üzleti címét állandóan és ér. 
talannl közöljük. Nem előfizetőknek ezen fc.5,. 
léB egész évre 20.—, félévre 10.— és tegyed, 

évre 6 koronába keriil.

BUDAPEST

Fogadók.
HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 

Kis híd-utca. (lg. Borger K.) 
PANNÓNIA SZÁLLODA (tol.

Ginek Frigyes) Kerepesi-ut 3. 
BRISTOL SZÁLLODA (Illita 

József) IV., Mária Valéria-n. 
DÖKKER FERENC London 

szállodája VI. Váci-körnt 65. 
ERZSÉBET SZÁLLODA (tol. 

Mater Józsefi IV., belváros. 
Egyetem-n. 5.

ORIEST SZÁLLODA ítalajd. 
Molnár Sándor) Népszínház
zal szemben.

PZT. LUKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló (ü. v. Ries Gyula) 

APPL JÁNOS Debrecen foga
dója. VB., Kerepesi-nt 88. 

KELL ÁR JÁNOS -Két korona- 
szállodája, étterem, kávéhaz.
IX., Soroksári-ntca 14.

Vendéglők.
ALBERT VIKTOR vendéglője,

VIII., Rökk Szilárd-utca 10. 
ASZNÉK JÓZSEF vendéglője,

VII., Dohány-ntca 38.
BAYER JÁNOS vendéglője,

VII. kér., Arena-ut 6. szám. 
BAUMANN A. LAJOS Malo-

schik-féle veneéglője VB., 
Csányi-ntca 11.

BI.ASCHKA ISTVÁN nagyven- 
déglóje, VI., Király-ntca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
11.. Török-ntca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VI!.,
Klanzál-utca 2.

CADA ADOLF vendéglője, az 
„5 csillaghoz- Szövetség-ó- 24. 

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

CSÖBÖR ANTAL .Újvilág- ven
déglője, IV., Ujvilág-o- 23—2o. 

CSUTY GYULA vendéglője,
V. , Váci-nt 34

DOFFING FRIGYES vendég
lője. VII.. Dohány- és szövet- 
ség-nta sarok.

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

DROSGYÁK IZIDOR Wustia- 
ger-féle vendéglője, VB., Ovo- 
cta-utca 24.

EBERHARDT GÁBOR vendég
lője. VIL, Gólya-ntca 38. 

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

FARKAS ÁRPÁD vendéglője 
VB., Csömöri-ut 111.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője,
VIII. , üllői-ut 53.

FÖLDI ANTAL .Cj kispipa-.
IV.. Ujvilág-u. 14. Belvárosi 
pincérkar vendéglője. 

FLÜDOROV1TS ISTVÁN ven
déglője, V., Nádor-utca 32. 

GAÁr. SÁNDOR vendéglője,
VII., Csömöri-nt 5.

GtIRÁS JÓZSEF vendéglője,
X.. Külső Jáezberényi-nt 51. 
1 Kőbánya.)

GEBAUER ANTAL Fiumc- 
szálló étterme II., Lánchíd-a. 
iDunapartnn'.

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

GYŐRY MIHÁ! -Y (WurgUta-íéle)
vendéglője. IV , Gerlócy-u. 2. 

GÖMBÖS JÁNOS Kemlótőke 
vendéglője, IV., Dorottya-u. 

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

GÖTTLER LÁSZLÓ vendéglője, 
IV., Veres Pálné-utca l. 

GREGORITS SIMON vemlég- 
lője VI., Palóc-utca 1. 
GF.BHARDT ANTAL vendég
lője Vili , Népszínház-11. 1. 

HOPFINGER JÓZSEF vendég
lője Vili., Gyöngytynk-u 3. 

HAMORNYIK KÁROLY ven
déglője VB., Dohány-n. 39. 

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1., Böszörményi-nt 2!., csend
őrlaktanya.

HAJDÚ SÁNDOR „Bableves- 
Csárda" nagyvendéglője, VII., 
Miksa-utca 8.

HÁBETLER LAJOS Istvántéri 
Nagy Bor- és Sorháza. Kis 
Diófa-utca sarkán.

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

HATZMANN JÁNOS vendéglője 
VB., Csömöri-ut 29.
HKCKEK LAJOS vendéglője, 

VI1L, Barose-ntca 100. 
HIRSCHKRON C.YDLA Biarvas 

szállója. VB., Szövetség-n. 4. 
HUFNAGEL HENRIK lltor- 

váih-féle) vendéglője, V1U., 
Vas-ntca I.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó- 
vendégiőjo, reggelig nyitva.
IX., Fövámtér 10. (Idénypiaci 

HARÁMY ISTVÁN vendéglője
VI., Nagymező-utca 44. 

HOMOR GYULA Jégpince ven
déglője VII., Erzsébet király
né ut 30.

JA.ICAY ISTVÁN vendéglője
IX.. Külsősoroks&ri-ut 106. 

JURÁK IMIHÁLY vendéglője'
1., (Budán), Gellérlhegy-u. 3. 

JANURA KÁROLY vendéglője
Podmaniczky- és Gyár-utca 
sarkán. Fő városi pincérkar 
találkozója.

JAYC.VY MIHÁLY- vendéglője, 
vm., Külső kerepesi-ut 1. 

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

KOLTAY JÓZSEF vendéglője. 
Magyar-utca S. Üzletbellek 
találkozója.

KASZÁS LAJOS nagyvendéglöjo 
(volt Muhr vendéglő) Kerepesi-ut, 

Népszínházzal szemben. 
KARDOS JOZSEFNÉ vendég

lője, VIII., BaToss-u. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS (volt Mnhr) vendég 
lője, (0. v. Roháts János.- 
VL, Szerecsen-utca 33.

KA6S BÉLA éttermei (volt 
Drexler) VI., Andrássy-nt 25. 

KELI.O VILMOS Singhorfer- 
léle halászcsárda vendéglője,
1., Mobai-nt 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, VUL, József-utea 2. 

KIS KOVÁTS GYULA borozó 
vendéglője, VIL, Doháuy-u. 
47. Üzletiek találkozója. 

KOHN GÉZA vendéglője VIII., 
Kerepesi-ut 64.

KÓNYA SÁNDOR „Rozsa bo
kor- vendéglője. Nagymező
utca. Üzletbeliek vendéglője. 

KL1VÉ.NYI FERENC éttermei,
VI. , Andrássy-nt. 

KOLLMANN I.AJÓS vendéglője
11., Margit-körnt S.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője.
VH.. álmáasy-tér 16. 

KURAN'F.K VINCE „Bodai vi
gadó” éttermei, II., Fő-n. 

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

UPPERT LAJOS vendéglője, 
VB., Erzsébet-körut és Do
hány-utca sarok.

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

LEIK AM GYÖRGY vendéglője,
1., Alag utca I.

LADÁNYI (I.ITTMAN) JÓZSEE 
éttermei. VL, Lipót-körut 27. 

LADÁNYI OTTÓ „Vázsonyi- 
kert” vendéglője, VI., Her-

LUKÁCS JÁNOS vendéglője,
1., Fehérvári-n* 14.

MÜ1.I.ER ISTVÁN vendéglője,
VH., Ovoda-utca 27. 

MALOVETZ GYULA vendég
lője. VI., Csengery-utca 45. 
(Aradi-utca Bárok) 

MARKOVnS DOMONKOS ven
déglője, I., Döbreutei-tér 5. 
A pincéri kar találkozója. 

MÉSZÁROS JÓZSEF vendég, 
lője. VII , Külső kerepesi-ut 3)

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

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

MIHÁLYFY SÁNDOR |Váci-ku- 
rut 82/a.

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

MOLNÁRJÓZSEF Vajdahunyad 
borozója VIL, Csengery -u. 1

MOLNÁR SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldhordó vendég
lője, IV., Kisbid-u. 3.

NAGY GÉZA nagy „Pilseni- 
sörcsarnoka, VB., Arena-ut 58.

NIKA ANTAL IV. kerület, 
I Belváros) Váci-utca. saját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

NOFICER KAROLY vendéglöjo 
VIL, Erzsébet királyné-ut 10. 
PELZMANN FERENC „Pannó

nia- étterme és kávéháza. 
VI I., Kerepesi ut 7. 

POSPISCHIL JÓZSEF vendég
lője. MI., Király-utca 32. 

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

PODOI.ETZ FERENC vendég
lője, Vili., Szerdahelyi-ntra 2.

PUTZF.U M. nagy-vendéglője,
VII. , Arena-nt 80.

RELL MIKLÓS vendéglője,
VI., Hajós-utca 31. Üzlet- 
beliek találkozója.

ROHÁTS JÁNOS (Karikás-féle 
vendéglője. VI., Szerecssn-

RABATA PÁL Gondüzö ven
déglője,’ VI., Csengeri- 
ntca 29.

RAUCHBAUER JÁNOS, ven
déglője, VI., Gyár- és Szoudy- 
utca sarkán.

SCHMAUDER JÓZSEF ven
déglője, IN., Viola-n. 21.

SCHNELL JÓZSEF vendéglője, 
VUI., Népszlnhaz-n. 9.

SCBUSTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője.

6CHRETTNEK MÁRTON ven
déglője, VII., Izabclla-tér 2.

SORONITS FERENC vendéglője
V., Alkotmány-utcza 7.

SZÜTS ÉS BALIKA éttermei. 
Deák-tér 2. A MOPE tagjai
nak találkozóhelye.

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi boro
zója, VI., Dilszinház-utca 8.

SZENDE IGNÁC fővárosi boro
zója, VIB , Népszínház-u- 11.

SCHHATZ BÚGÓ Lehcti-féle 
vendéglője, VIII., Kerepesi-ut

SPRINGEK JÓZSEF vendéglője. 
Vili., köz vágó hid-utca 12. sz. 

STEIN1TZ MANÓ éjjeli boro
zója, VII., Szövetaég-utca 4. 

STÖI.ZL NÁNDOR vendéglője,
I., Disztér 1.

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

STEINER PÁL vendéglője, 
VUI., Baross utca 117. 

SAUEK ISTVÁN vendéglője,
VIII., Szigetvári utca 1. 

TAKAU5 JÁNOS Matloni-sós- 
fürdői nagvvendéglője. Kirán
dulóhely.

TÖRÖK MIHÁLY vendéglője,
VII. . Erzséhet-körnt 49. (Ma
gántisztviselők kőre

TOTOI.A IKRE vendéglője, 
VII , Alsóerdösor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

THESSI JÁNOS vendéglője.
IV.. Molnár-utca 8.

TOMPA LUKÁCS vendéglője,
VIII. , Yendel-utca 11.

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

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

VASCHATTA VIKTOR Tiszü
kaszinó vendéglője. Hungária- 
nt 256. ez.

VEILER JÓZSEF vendéglője,
VII. , Akácfa-ulca 34.

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

WEISZ LAJOS Múzsa szálló és 
vendéglője, VII., Baiose-tér 9. 
p.udvarral szemben.

WUKGLITS VILMOS vendég
lője, Kerepesi-nt és Aggte-

leki-n. sarkén.
WURGLITS ANTAL vendéglője, 

YBL, Kerepesi-ut és Gyöngy- 
tyuk-utca sarkán.

Kávéházak.
BALATON KÁVÉHAZ (Tihanyi 

József t.i Kerepesi-nt és 
Szentkirá-yi-utca sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ (túl. Bodrt 
Adolf) VIII., Józsof-körut 42.

BOL'LEVAKD KÁVÉUÁZ (t. 
Goldhammer A.) Váci-k. 24.

B1REK JÓZSEF kávéháza, IV., 
Magyar-nica 5.

ELITÉ KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Sándor) Kerepesi-ut és Ka- 
zincy-ntca sarkán.

ERZSÉBET-HID KÁVÉHÁZ 
iKapBzky Zsigmond) I. kcr., 
Döbrentei tér.

FELLEGI EDE „Eleváter-kávé- 
ház. Ferenc-körut.

FÖLDY-KÁVÉHÁZ VL, And
rássy-nt 27.

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

HANIKKElt SÁNDOR Andrássy 
kávébúza. ATI., Dob-utca és 
Erzsébet-körut sarok. Üzle
tiek találkozója-

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezső) Vili., Jözsef-k. 4.

ILLITS KÁVÉHÁZ (túl. Illita 
Gyula) IV. Yigadóltér 8.

KATONA GYULA „CLUB" 
kávéháza. V., Lipót-körut, a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY KÁVÉHÁZ (». Kallós 
Márkus) VIL, Erzsébet-körut 
és Király-utca sarok.

Kl.OTILD KÁVÉHÁZ (tnlajd. 
Katona G.i Belváros, Váci-n.

KUTSERA MIHÁLYNÉ kávé
háza, VII., Csömöri- és Arena- 
nt sarkán.

KÜRHEJJA ISTVÁN „Zrínyi" 
kávéháza, VIU., Mátyás-tér 2.

KOVÁTS MIKSA ,,Kis Otthon" 
kSvéhftza, VIII-, Kernpesi-ut

HA5BKÉR SÁNDOR Andrássy- 
kávéháza VII., Dob-utcza. üz. 
letiek találkozója.

LÁBESZ FRIGYES kávéháza- 
IV., Hajó- és Sütő-utcéh sár, 
kán. A pincéri kar találkozó 
helye.

I.AUKÓ PÁL kávébáza, VII., 
Erzsénet-körut 44.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér., 
Koronaberceg-utca, (Haris- 
bazán. üzletbeliek találk.

MÁDAI SÁNDOR „Akadémia" 
kávéháza, V., Akadémia-u. 4.

MÁTYÁS KIRÁLY kávéhaz, 
(túl. Christe Károly) Vili., 
Kerepesi-ut 19.

MIKES JÁNOS kávébáza, VI., 
Lipót-körut 2G.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzsé- 
bet-körut (Harsányi test-

NEIVELT SAMU „Sándor-tér 
kávéháza". VIII., Rökk Szi
lárd-utca 21.

OTTHON-KÁVÉ HÁZ (Bőhm és 
Pollak) VII., Kerepesi-ut 3|b.

ORLEÁN5 KÁVÉHÁZ (tulajd. 
lvohn Sándorné) üzletbeliek 
találkozója.

ORSZÁGHÁz KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi József), V., Nádor- 
ntca 33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte-

PINDINGER LAJOS Gizella- 
kávéháza, II., Széna-tér 7.

SUGÁR SÁNDOR és HIRSCH- 
feld Vasút kávéháza, VII.,

Csömöri- és Versem- ■ 
sarkán!

REKLÁM KÁVÉHÁZ iKalu 
zsay Emil) VI., Andr/Usy-a,

SPLENDID KÁVÉHÁZ ( ula-1 
Tyroier Jézsefné és Soemin 
Karolin.) IV., Kiroly-korot.

utca és Nyár-utca sark' 
Pincérek találkozóhelye. 

SPRINGER JÓZSEF kávénál 
VB., Almássy-tér 7.

TOMIK JÁNOS kávéba, a >. 1 
Nagymező-utca 55. A pincéi i' 
kar találkozója.

TEPL1 JÓZSEF Milano kávé
báza VIL, Király-utca 35 

UPOR JÓZSEF Tőzsde nagy
kávéháza, V., Szabadság-tér.

ULITS LŐRINC „Árpád" ká- 
vébáz, Erzsébet-körut és D„- 
nány-ntoa sarkán.

WEISZ NÁNDOR kávéháza, 
VHI., Kerepesi-nt ól. Mu;- 
tagjai találkozója.

V I D É K .
Alsójára. (Torda-Aranvns ni 1 

TÓTH KÁROLY szállodája.
Alsőlendva. NEUBAUER an i •- 

KÁS „Korona-1 szállodája
RÉVÉSZ SAMU Központi ká- 

vébáz, a Fő-ntcán.
KUA.ICSICS ISTVÁN és FIA 

vendéglője, a „zöldfádhoz. 
Saját azüretii borok.

LENARITS VIKTOR vendég
lője.

Arad. - SZUCH_ FERENCZ 
sörcsarnoka éi éttermei, a 
városházzal szemben.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁX (VVitt- 
mann Károly tulajd.1 a város 
központján.

n á d o r  Szá llo d a  u. Pásk-u
Ignác). Étterem sörcsarrok 
és nyári kert.

SPITZER MIHÁLY (Erdélyi- 
féle) kávébáza. A pincér ur.uc 
otthonias találkozó helye.

BRAUN GUSZTÁV Fehér ke
reszt nagyszállodája.

SZUSZ MÓR „Japán" kávéházit 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA KÁVÉHÁZ ital. K< 
váts Artnx) Szabadság tér

GELLER SAMU Fiume kávé 
háza. Üzletiek találkozó ja.

ZAJ( iNSZKOVSZKY I Á N ( • 
Biirjss-kávéháza.

LUKÁCS SÁNDOR vendéglő 
Szabadság-tér 11.

SZABÓ LAJOS Dom&nyi-pii
vendéglője, Szabadsigtér.
Abos. PERTL JÁNOS vas ", 

vendéglője.
Alsó-Kubin BIHELLEi:

KAB „Nemzeti" szálloda 
étterem és kávét. éz.

Alvinc. HARRÓ 
vasúti vendéglője. Sva .

Apatin. LINDENMAYER 
NOS „Scböifer"-fé'.e .-. a.

Barcs 1 telep). HOFFMaN

DOBAY SÁNDOR 
vendéglője, magyar 
olcsó szobák.

Baja. HORVÁTH J \N 
rány- szállodája. M 
konyha.

POCKJFERENC Kor 
vendéglője, a vasú 

GRÜNHUT GÁBOR Sí'
vendéglője. Kóser ke

Korona" szállodái 1. 
Balatonberény. Ln



IX. évfolyam. 12. szám.

ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY

Budapest, 1906. j unius 15.

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

VOLT SZEGEDI „U JK O R “
A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A HAZAI ÉS IDEGENFORGALOM ÉS BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

Előfizetés: E g y  é v re  12 k o r. F é lé v re  6  kor. 
N e g ye d é vre  3  kor.

Szerkesztő és laptulajdonos:
FL Ó R  G YŐZŐ.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
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Vendéglősök sörgyára.
XI.

A mi jó  barátaink.

A »Fogadó»-nak régi és igen nagy 
igaza van abban, hogy a magyar köz
gazdaságnak egyik ága se lett meg
áldva az élősködők és más pályaté
vesztettekkel oly nagyon, mint a mi 
iparunk. Meg vagyunk mi áldva (iga/, 
hogy a saját közömbösségünk és élhe
tetlenségünk folytán) alaposan az olyan 
existenciákkal, akik a helyett, hogy 
foglalkozásuknak a képésségükhöz leg
közelebb álló teret választanák, ide 
tódulnak a mi nyakunkra, itt formát
lankodnak, gyarapszanak és -  élnek 
és halnak. Azonban még jó, ha az 
ilyenek a saját üzletük körén belül 
mozognak és nem vindikálják maguk
nak azt, hogy ezen szakmai és az 
ezen szakmát érdeklő más ügyekben 
elibénk tolakodjanak

Már pedig, van ily eset elég. Hogy 
tovább ne menjünk, ott van a magyar 
fogadós és vendéglős-ipart űzőknek 
magát szellemi vezéréül föltoló »Ma
gyar Vendéglős és Kávés Ipar* eimü 
lap, amelyet ugyancsak az utóbbiakból 
kikerülő s a mi szakmánkat egyáltalán 
nem ismerő egyének szerkesztenek 
akként, hogy abban folytonosan hol 
egy és másik hivatásos szaklapot, hol 
pedig egy vagy másik szaktársunkat 
támadják. Ezt az egyébként nagyon 
alacsony gondolkozásra valló cseleke
detét ez a lap, megindításakor nyom
ban megkezdte s egy jó időn által a 
a ‘ Vendéglősök Lapjá<-ról igyekezett 
minden csöpp keresztvizet leócsárolni, 
mig azután másokkal és jelenleg a 
■ Fogadó«-val hadakozik — a nem mi- 
hozzánk tartozóhoz ugyancsak illő mó
don és fegyverekkel. S ha kutatjuk, 
hogy a műveltebb osztályoknál e rég 
kiküszöbölt személyeskedésnek mi a 
rugója, azonnal rájövünk, hogy mind
erre őket a kenyéririgység, a maguk
ban megfelelő képességet és tudást 
nem érző embereknek ez az ismert 
roszakaratu tulajdonsága inditja. Más
különben kissé furcsának tűnik föl, 
hogy a  kenyér miatt épen azok irigy
kednek, akiknek ahhoz sem jogcímük 
és semmi hivatotságuk sincsen.

Mindezen közben megjegyezni kí
vánom, hogy az itt fölhozottakkal nem 
óhajom rekriminálni nevezett lap ellen,

amelynek utóbbi számában a vendég
lősök sörgyárával kapcsolatos és reám 
vonatkozóan egy alléié hátra kiabáló 
gúnyos megjegyzés foglaltatik, amivel 
persze az én személyem kisebbítésére, 
illetve a vend. sörgyára létesítésé
ben való közreműködésem nevetsé
gessé tételére törekszik. Hát csak 
törekedjék. . . Egy olyan lap főszer
kesztője, aki a lapja fönálhatása garan
ciáját csak a reklámgyűjtés és ezenkí
vül a Fogadó »Gseft« közleményei 
ismertette eljárásokban látja, az sem 
engem, sem egy az én szakosztályom
hoz tartozót nem kisebbíthet és an
nál kevésbé tehet nevetségessé egy 
olyan ügyet, amely a vendéglős szakma 
tagjai érdekét és gazdasági közjóját 
képezi.

Egyébiránt a magukat a mi j ó  ba- 
rátainként nevező ellenségeink ha
sonló gunyja és gánrsolodása csak az 
ezen szakma közérdekeivel kapcsola
tos ügyek előmenetelére szolgál és 
azt jelenti, hogy a mi osztályosaink 
ugyancsak megértették annak az újabb 
kornak a szellemét, amely mint min
den gazdasági és társadalmi tényezőt, 
úgy minket is arra serkent, hogy a 
mi dolgainkat mink magunk és csupán 
csak az e pályához tartozók végezzük. 
Nincs nekünk szükségünk sem az 
emiatt ránk agyarkodó »M. V. K. l.« 
szerkesztő-féle egyénekre, sem a dolgai
kat velünk jól meg fizettető más idegen 
elemekre. A mi osztályosaink elég 
érettek arra, hogy a saját lábukon 
legyenek képesek járni s elég erősek 
és tehetségesek ahhoz, hogy a jelen
leg folyamatban lévő ‘ Vendéglősök 
Sörgyárát valamint az ehez hasonló 
bármely intézményt és vállalatot lé
tesíteni és vezetni tudjanak.

Molnár Sándor 
, 0rient“ fogadós.

Alakuló értekezlet. A vendéglősök 
sörgyára létesítését jelentő s a múlt
kori számunkban említett alakuló ér
tekezlet  megtartását a Vend. sörgyára 
élők. bizotsága, a nagy számban meg
nyilvánult érdeklődés s a közbejött 
pünkösdi és urnapi ünnepek miatt, a 
jövő hét egyik napjára halasztotta. 
Az alakuló értekezlet lefolyását jú
lius 1- én megjelenő számunk fogja 
ismertetni.

BORGAZDASÁGUNK. 

Felületeség és — jóakarat.
(A pécsi kiállításról).

Tuladuna egyik nagyobb városában 
Pécsen, a jövő évben és pedig május 
15-től szeptember hó 15-ig bezárólag 
kiállítást tartanak. A kiállítás egyike 
lesz a nagyobb kiállításoknak és azon 
ugyancsak a legfontosabb érdekekkel 
kapcsolatos ágak: a mezőgazdaság s 
az ipar produktumjai kerülnek köz
szemlére. A kiállításon részt fognak 
venni úgy a gazdasági, mint az iparos 
körből való egyesek és testületek, gyárak, 
intézetek és különféle vállalatoknak nagy
száma, úgy a mi országunk, miként 
a szomszédos Horvát-Szlavón országok
ból, de legkivált a kiállító Péc3 városából. 
Amelynek egyébként l  i. Pécsnek, most 
minden vágya és igvekvése, hogy ez a 
kiállítás sikerüljön.

Ami ámbátor könnyen meglehet, bárha 
ugyan ennek az ellenkezője se kizárt 
dolog. Mert hát nem sok kell ahhoz, 
hogy egy ily mindenféle érdekkel kajH- 
csolatos nagy vállalkozást a nagy decitit 
s ráfizetés kövessen. Csak egy kis felü
letesség és tájékozatlanság a rendezésnél 
s mindjárt kész a — malőr.

A pécsi kiállítás előkészítőiről külön
ben föltesszük, hogy láttak már több 
ily kiállítást s hogy az 1899-ki szegedi 
mezőgazd. és ipari kiállítást sem mulasz
tották el megnézni: amelyhez hasonló 
lenne most az ö kiállításuk is, azzal 
a külümbséggel, hogy a hazai közgaz
daság egyik értékesebb része, szőlő- és  
borgazdaságunk, itt sokkal megfele
lőbben juthat érvényesülésre. Amit 
ugyan a pécsi kiállítás rendezőinek 
nemcsak azért volna föszükség szemelölt 
tartani, mert hogy a Pécs- és Baranya 
vidéke messze fölülmúlja a maga homoki 
borairól ugyancsak jónevü Szeged és 
és környékét, de abból az esetből is, 
amit a pécsi borok jóneve tönkre téte
léről sajna, még mindig annyi sokan 
tudnak. A pécsi kiállításnak ezt 
a hiedelmet eloszlatni illetőleg a pécsi 
és baranyai borgazdaság régi jó hírneve 
visszaszerzésére volna tehát szükséges 
és mindenekelőtt törekedni.

Föltételezzük, hogy e kiállítás rende
zőinek szintén egyik föinteneióját képezi 
ez a kérdés, s hogy ennek megoldását 
nemcsak az eddig egy-kétszer közzétett
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sajtói tájékoztatás valja, hanem a való
ságban maguk is gyakorolni fogják. 
Csak az a kérdés, hogy gyakorolhatják-e, 
illetve a kiállítás előkészítése és rende
zése nem-e fogja afféle zsákutcába 
juttatni ezt a föfontoságu ügyet ? A mi 
impressziónk ugyanis, a kiállítás eddigi 
rendezése körül szerzett tapasztalatok 
révén az, hogy a pécsi kiállításon épen 
ez a gazdasági rész nem érvényesül
het a maga fontoságának megfelelő 
mórion. Azt is megmondjuk, hogy miért. 
Mert a kiállítást rendezőbizotság már 
most az előkészítés kezdetén olyan 
folületeséget és egyoldalúságot tanúsít, 
hogy ebből minden egyébre, csak a 
borgazdaság és az ezzel kapcsolatos 
részek előnyére nem lehet következtetni. 
Hogy egyébként ennek némi igazolását 
is adjuk, csak a kiállítás területén 
leendő vendéglőkre hivatkozunk, de külö
nösen az egész kiállítási közönség befo
gadása és ellátására szánt nagy ven
déglőre, amelynek sorsát a r.-bizottság 
máris egy olyan vállalkozó kezeibe tette, 
aki a borgazdasággal legszorosabban 
kapcsolatos ezen szakmában ugyancsak 
ismeretlen. Igaz ugyan, hogy a helybeli 
vendéglősöket is fölhívták a pályázatra, 
ám arra a teritóriom óriási bérlete miatt 
egy pécsi fogadós-vendéglős se vállal
kozott, ép ahogy nem válalkoztak volna 
más vidéki vendéglősök sem. Ez azon
ban csak kisebb részt képező ügye a 
kiállítás rendezésének, bárha több bizal
munk nekünk az iránt sincsen, hogy vájjon 
a kiállító szőlő-és bortermelők megtalál
ják- e azt az érdeklődést, amelynek a fo
gyasztó világgal kapcsolatos minden rész
ről, tehát nemcsak a kereskedelem, hanem 
a fogyasztó vendéglőség részéről, is szük
séges megnyilvánulni. A pécsi kiállítás 
rendezésének egyik nagy hibája az lesz, 
hogy épen ez az érdekkör nem fog látni 
megfelelő képviseletet: már pedig akkor 
hiába a if. Sz. O. E. vezérei, az állami 
ily intézmények és más egyes tényezők
nek minden jóakaró ténykedése, ha épen 
maguk a bortermelők, (ilyenekből áll 
Pécs lakóinak nagy része) a saját ér
dekükhöz ugyan csak közel álló ezen 
ügyek iránt magukban egy csipetnyi 
jó akaratot sem éreznek.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

esetet a jelen közgyűlés lefolyásának 
megfelelő egyszerű hűséggel regisztrál
juk: még csak annak konstatálását 
akarjuk kimutatni, hogy a Fogadó 
utóbbi számainak a Hpesti P.-egylet és 
vezetéséről Írott közlései a most lefolyt 
esettel mindenben egyeznek. Azok sem 
mondanak többet, mint a mi itten 
kiviláglik, hogy t. i. a B P.-egylet választ
mánya nem áll a föladata magaslatán, 
s ennélfogva nincs tisztában azzal, hogy 
hatásköre mennyire és mily térre 
terjed. Azok a teendők ugyanis, amelye
ket az egyesület vezetésével kapcsolat
ban eddig teljesítettek, nemcsak az 
egyesület érdekei, hanem a szabályokba 
is bele ütköznek, de nem mondtunk 
valótlant, amidőn azt állítjuk, hogy a 
törvény engedélyezte hatáskört is jóval 
túllépték. Ezt egyébként mi sem igazolja 
jobban, mint a jelen eset, amelyben a 
választmány az alapitványoző óhajával 
ellenkezőleg a 400 kor. jutalmat egy 
olyan egyénnek szavazza meg, aki erre 
a jutalomra mégcsak kombinációba se 
jöhet A Frohner-féle alapítványnak ide 
vonatkozó része ugyanis akként intéz
kedik, hogy a 400 kor. jutalom min
denkor a B. P.-egylet tagjai közül való 
olyan példás magaviseletü pincérnek 
adományozható, akit egyúttal a pályá
ján való előmenetelben, pl. a föpincéri 
vagy az önállósításra vonatkozó törek
vésében is segélyez. Már pedig a jelen 
körülményben ennek a ténynek egy 
legkisebb esete sem áll, amennyiben a 
jutalmazott egyleti elnök, Varga István 
ezúttal még nem is pincér, hanem az 
egyletnek egyszerű fizetéses alkalma
zóija. Már most aztán hogy gondolja 
ezt a hagyományozó rendelkezésével ily 
nyilvánvalóan szembehelyezkedő egyleti 
választmány, hogy ez a cselekedetük 
igy is jó  és helyes... Mi egyébként nagyon 
csodálkozunk azon, hogy a B. P -egylet 
elnöke, akinek az egyl. alapítványok 
körüli eljárást ugyancsak szükséges is
merni, hogy e 200 frtos jutalomra kandi
dálni hagyta magát s hogy azt egy olyan 
egyleti tagnak nem hagyta elnyerni, aki 
azt ugyancsak megérdemelte.

Az étmüvészét históriája
G lü ck  Frigyes gasztronómiai előadása az U rá n ia  
tudom ányos színházban 1906. m árcius 12-én.

Diszközgryülés. A Bpesti P.-egylel e 
hó 7-én délután díszközgyűlést hivott 
egybe, amelyen a Frohner-féle alapít
vány kamatait képező 400 koronás 
jutalom kiosztása volt napirenden. A 
gyűlésen 40— 45 egyleti tag vett részt, 
akiket az ülést megnyitó Pauly  Antal 
alelnök üdvözölvén, a mai nap jelentő
ségét vázolta, majd ennek kapcsán 
nyilvánoságra hozta, hogy a Frohner- 
féle 200 frtos jutalmat, 7 szavazattal 
5 ellenében az egylet elnöke, Varga 
István nyerte el. — Amikor pedig mi ezt 
a minden évben megújuló diszgyülési

Hanem a szakács gráciát kapott és 
— ha igaz — a pápa örömére még 
húsz évig élt. Gerhard Dou, hollandi 
festő nyönyörü interieurje bizonyítéka 
annak, hogy még ez a nagy festő is 
szívesen foglajkozott gasztronómiai 
motívumokkal, mig Pieter de Hocli 
képe egy hollandi vendéglőbe vezet, 
ahol éppen osztrigaevés és ostyasütés 
járja.

Dávid Tennier lakodalom előtti kony
hája meleg színeivel, kedves színekkel 
tünteti elénk a lakodalmi étkezés vá
rakozásteli izgalmait.

Ez a cherrenchiemsei mesés fényes
ségű bajor királyi palota ebédlője, 
melynek asztala külön e célra szolgáló 
sülyesztő készülékkel van ellátva. Való
ságos Tischlein deckdich. Eresen száll 
le, terítve minden jóval tűnik föl.

Ebéd a laxenburgi császári palotában 
vadászat után 1750 körül. Az első 
főasztalnál az örökös főkaraarás, a 
másodiknál a főpálcás, a harmadiknál 
az örökös főfalkanagy prezideál.

Bécsvárosi bankett 1740-ben. Az 
ebédet Bécs képviselői adták a vidéki 
városok polgármesterei és képviselők 
tiszteletére. A képnek úgy terítésre, 
mint a felszolgálásra vonatkozó részei 
ezen ebéd nagyszerűségei és rendkívüli 
nagy arányai mellett bizonyítanak.

Hölgyeim és Uraim!
Közeledem előadásom végéhez. De 

mielőtt befejezném ezt az igénytelen 
gasztronómiai elmefuttatásomat, enged
jék  meg, hogy megfigyeléseimet kiter
jeszthessem az egyes egyénekre oly 
irányban, hogyan fogják, hogyan végzik 
el ezen étkezést.

Minden magyarázat nélkül mutatok 
itt be egy német tudóst, amint szegényes, 
sovány ebédjét fogyasztja el, amely 
hering és krumpliból áll s mégis szinte 
sugárzik arcáról a hála, mellyel bol
dogan köszöni Istenének a mindennapi 
kenyeret.

Milyen izgatott ezzel szemben a 
francia vadász, aki Vemet Károly 
képén habzsolja dús reggelijét, s mert 
harsan a kürt hivó szava, alig ér rá 
lélekzeni is.

Milyen megdöbbentő ezzel szemben 
a fakir képe, ki egy fához láncolva 
valóban ijesztőönmegadással fogyasztja 
szerény ételét.

Megnyugvással,csendes boldogsággal 
szemlélhetjük Grütznernek képét a ret
ket reggeliző jóképű papot és ennek 
ugyancsak egyszerű vacsoráját, vala
mint a német lovagkor pirosképü, jó- 
étvágyu lovagját is.

Mivel pedig témám, amint nyájas 
hallgatóim látják, ép oly gazdag, vál
tozatos, kimerithetlen, mint maguk az 
ételek és italok neme és féleségei, 
nem folytatom azt, nehogy türelmüket 
kimerítsem. Csak még az Eszterházy 
herceg ozorai vadászatát, József fő
herceg egy halászlés reggelijét mutatom 
be, melyet Müller Antal barátom főzött, 
végül egy ebédet, melyet József főher
ceg adott a kisjenői vadászaton, maga 
főzvén »az jóféle bakagombócokat«

Szóval ettek-ittak, esznek-isznak 
mindenütt az emberek és hála Istennek 
szeretett hazánkban is, mert azt tartja 
a magyar:

Akármi van vacsorára,
Csak legyen a csutorába.

S jól teszi, hogy ezt tartja, igy tartja, 
mert igy teszi jói, ha igy mulat.

Vége.
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KONYHAMŰVÉSZÉT.

Láng Jánostól.
Vollan vént a  la Toulouse.

(Pástétom Toulouse módra.)
Vajas tésztából sütött kis pástéto

mot szárnyas vagdalékkal megtöltünk, 
egy mirigy és gombából álló fehér 
ragout öntünk rá a tálalásnál és idei 
vajas burgonyát adunk melléje.

Homard an gratin.
(Tengeri rák sütve.)

Középnagyságú tengeri rákot meg
főzünk, villeroi mártással vastagon 
bekenjük s miután parmezánnal és 
kevés zsemlyemorzsával behintettük, 
a sütőbe megsütjük.

P eches a la  Cardinal.
(Barack bibomok módra.)

Szép barackokat leforázunk és 
lehámozva egy vastag vaníliás 
cukorszirupban megfőzzük s kihűlés 
után üvegtálba öntjük: kevéssel a 
tálalás előtt vastag áttört ribiszkét 
és friss epesznmeket öntünk s tála
láskor —  az üvegtálat — egy jéggel 
megtelt edénybe tesszük.

Töltött borjú  borda 
(Bethlen B. módra.)

Cinhober F.-töl.
A kifejtett bordák egyikét 1 drb 

sódarral, a másikat 1 drb libamájjal 
megtöltjük s megsózva, vajban meg
sütjük: tálalásnál egy ováltál köze
pére, félgömb alakú rizibizit helye
zünk, melynek egyfélére az egyik 
s a másik felére a másik bordát tesz- 
szük s a libamájjal töltött bordát 
perigord mártással és a sódarasat 
madaire mártással leöntjük.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

A  »Budapesti Kocsm árosok Ipar
társulatat« tagjai közelebbi társas- 
uzsonáit a következő helyeken tartják:

Junius 15-én, B reuer J ó z s e f  vendég
lőjében, I., Kelennegyi-ut 4. (a Ferenc 
József híddal szemben.) Junius 22-én. 
H orváth L a jo s  vendéglőjében VI., 
Hungária-ut 96. — Junius 28-án, (csü
törtökön)  B isch o f Pál vendéglőjében, 
IX., Vágóhid-utca 8. * V.

Nyilatkozatok-tól fői egyre Barta- 
Peischner  Bélának, a B.-F.-B.-né »M.
V. és K. I.« című lapja főszerkesz- 
fq/é-nek a feje. Az utóbbi lapjukban 
megint nyilatkozik, s ebben a »Fogadó« 
és szerkesztőjére vonatkozva össze
mond hetet-havat, tüesköt-bokrot és 
az ilyen reklámos urakat jellemző 
mindenféle badarságot, miközben a 
Fogadó-X és szerkesztőjét is szeretné 
alaposan elítéltetni. Csak lassan-lassan 
azokkal a bogarakkal, tisztelt reklámos 
kollega . . . Majd kitetszik minden 
azoknak a  pörőkn ek  a végén . . . 
Amit azonban B.-F. Béla, mint fő 

szerkesztő, immár aligha ér meg, mert 
mint biztos forrásból értesülünk, azt 
a néki annyi keserű pillanatot szerző 
lapot, t. i. a »M V. és K. Ipart* el
szándékozik, illetve elszeretné adni. . .

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  ösm erőseinket kér jü k , hog\r a 
»Fogadó«-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen hírek. — Ju n g  Péter fővá
rosi és a mi szakosztályunkban is 
előnyösen ösmert nagykereskedő e hó 
3-án vezette oltárhoz Kirsch  Boriska 
kisasszonyt, a Terézvárosi templom
ban. — Frischmann  Ernő, volt szom
bathelyi főpincér Kasper  Annát e hó 
elején eljegyezte.

A kaposvári vendéglős irányú szak- 
tanone-iskola, melyet az ottani derék 
ügybuzgó vezetőséggel ellátott Vendég
lős-egyesület a múlt évben létesített, e 
hó 20-án tartja évzáró vizsgáját. A mi 
szakoktatásunk kiváló vezére, Glück 
Frigyes, akinek a kaposiak iskolája 
megalapításában is egyik nagyobb 
része volt, már előzőleg leküldött 50 
koronát, amely a szakiskola legjobb 
tanulója jutalmát fogja képezni.

A gombás szezon . . .  Borús az ég. 
hűvös az idő, úgy hogy az őszi-téli 
fölültőből és az othoni födél alól senki 
sem igyekszik kifelé.. .  Aminek pedig 
sem mink. sem pedig egyetlen nyári 
és fürdői fogadós vagy vendéglős sem 
örül. Nem örülnek kivált az olyanok, 
akiknek egész tél és évre valójukat a 
kellemes és minél melegebb fényt su
gárzó nyár szokta meghozni. Mert hát. 
ha minél melegebb és tartósabba nyár, 
a fürdők és nyári kirándulókra vágyó 
publikum annál nagyobb számmal 
tölti meg az e helyeken ugyancsak 
nagy kiadással és készültséggel be
rendezkedő vendéglőket. Igaz bár, hogy 
ily esetekben a legnagyobb izzadást, 
a mi vendéglős és pincér kartársaink 
érzik, amit azonban szívesen kiálnak, 
ha nem is a végzett nagy teendőknek 
megfelelő, csak némi fölös haszon is 
mutatkozik. Ilyesmire persze, vagyis 
fényes nagy nyári keresetre az idén 
vajmi kevésnek van reménysége, mi
velhogy hűvös az idő és folyton be
borult az ég... Ami persze csak a gom
bára jó : és hogy ebben a tekintetben 
mennyire előnyös, legjobban az mu
tatja, hogy az idei nagy gombatermés- 
ben egyes helyeken, mint pl. Bácspet- 
rovoszellón és Pétervár táján 25— 28 
kilós súlyú és nagy kosarakhoz ha
sonló óriás gombákat szedtek és szál
lítottak részint Bpestre, részint Bécsbe. 
A kosárnyi gombák — mint beszélik,

mind igen kitűnőek és élvezhetőek. s 
a gombát szeretők ezért csöppet se 
okolják ezt a nekünk annyi keserű
séget okozó rósz időt. Ami pedig ha minél 
kevesebb gombának és minél több 
szebb napnak kedvezne, — ezt még 
a gomba rendszert oly melegen kul- 
tiváló Láng János, szakács-munka
társunk se bánná.

Vizsga. A bpesti pineértanone-iskola 
évzáró vizsgáját e hó 5-én tartották 
fa szaknyilvánosság kizárásával). A 
vizsgálaton a tanoncok — mint rend
szerint — jó l feleltek s többen közü
lük jutalmat is kaptak. A vizsga után 
lakoma volt.

A Fogadó gyásza. A rózsavirágok
nak gyönyörű ünnepe, a piros pünkösd 
gyászt hozott miránk. Az elmúlásnak 
sok siralmat osztó sötét képviselője 
közibénk toppant s magával vitte a 
mi sajtói társaságunk egyik hií tagját, 
munkatársunkat, Török Lászlót. Az 
élet nyarába lépni készülő derék tár
sunkat orvul, észrevétlen támadta meg 
ez a gyászos lovag, s néhány perc 
alatt kioltá fiatal életét. A mi Török 
Lacink alig 37 éves korában hagyta 
itt az annyi szép örömmel, de még 
több búval-bajjal teljes életet . . .  Be
tegnek nem látszott, de mégis az volt: 
régi reumájából eredő belső baj emész
tette lassan-lassan. Mindazáltal sem 
maga, sem mi nem hittük, hogy a 
máskülönben teljes erejében lévő éle
téhez ily közel legyen a vég. Épen 
azért mi és sok ösmerősei is a leg
nagyobb megdöbbenéssel voltunk hir
telen elmúlása iránt, mely e hó 4-én, 
pünkösd-hétfőn történt, amelynek dél
utánját mitse sejtőleg s jókedvvel 
töltötte a Margitszigeten, ahonnan való 
hazatérése közben esti hét óra tájban 
hirtelen rosszul lett, úgy, hogy az alig 
3 percre lévő lakására kocsin kellett 
haza szállítani, amelyről midőn laká
sára lölsegitették, kétszeri sóhajtás 
után elalud! — örökre . . .  A hirtelen 
és fájdalom nélkül joblétre szenderült 
munkatársunkat ugyancsak lakásáról, 
e hó 6-án délután temettük el, s a 
temetésén lapunk szerkesztősegén kí
vül sok jó  barátja és ösmeröse és a 
Budapesti Pincéregylet — melynek 
tagja volt — elnöke vezetésével tes
tületileg jelentek meg. Az esős és hű
vös idő dacára a gyászház udvara, a 
kapualja teljesen megtelt s az utcáról 
is nagyszámú gyászoló közönség nézte 
a koszorúkkal teleagatott gyászkocsin 
végső útjára menő Török munkatár
sunkat. A résztvevők a Fogadó szer
kesztősége tagjain kívül jelen voltak . 
Ihász  György, a • Vendéglősök Lapja« 
szerkesztője, Szűcs Béla, a -Kocsmá- 
ros« szerkesztője, Springer  József, a 
• Budapesti Kocsmárosok Ipartársu
lata* elnöke és az ipartársulat szá
mos tagja, Varga István, a i Bpesti 
P.-egylet« elnöke és sok tagja az egy
letnek és az elhunyt személyes jó  ba-
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rátái és ismerősei közül: Wurglits 
Antal és Vilmos vendéglősök, Gattó 
Károly, Mohos Ferenc, Kossá János, 
Jan kó  Ferenc, Bartuschek  Ernő, 
Koltay  D. József, L akatos  Gyula, Jan- 
ka y  B. stb. vendéglősök. Ravatalára 
koszorút helyeztek: a Fogadó szer
kesztősége, Wurglits Antal és Vilmos 
vendéglősök családjai, hozzátartozói 
és menyasszonya: Kondor Franciska 
és a Bpesti P.-egylet. Gyászjelentést 
adtak az elhunytról: Hozzátartozói, 
Török  Sándor és neje, szül. F arkas  
Amália szülői, ifj. Török  Sándor és 
neje. Török  József és neje m. test
vérei és sógornői stb., ezenkívül a 
»Fogadó« szerkesztősége és a P.-egy-
Iet. Az elhunyt jóbarát és munkatárs 
iránti igazi szeretet és tiszteletet je 
lenti az a részvét, amit az elköltözött 
sok jó  barátja és ösmerőse úgy a fő
városból, mint a vidékről fejezett ki 
szóval és levélben lapunk szerkesztő
ségének. E részvétek mély bensőségét 
jellemzik R everencsics  István alsó- 
lendvai vendéglősnek, aki közelebb 
maga is a legnagyobb gyászcsapáson 
ment keresztül, itteni sorai:

A magam rettenetes gyászában is megren
dülve adják tudomásomra, hogy Laci meghalt! 
Hogyan, lehetséges ez ? . . . Lejekben, szívben 
ott vagyok abban a szobában, ahol önök azt 
az óriási munkát végzik azokért, akik majd 
csak később tudják meg, hogy vannak, vagv 
voltak igazi munkás és igazi önzetlen emberek. 
Gyászoló, igaz barátjuk, Revencsics István, 
Alsólendva.

Ezt és csöndes zokogását, fájdalmát 
öreg, beteges szülőinek, gyászos sóha
ja it testvéreinek és menyasszonyának 
és szomorú bánkodását jó  barátai
nak, sok jó  vendéglős és pincér ös- 
merőseinek, nem halja, nem érzi már 
a mi munkatársunk, aki a fővárosi 
központi-temető csöndes hantjai alatt 
alussza mélységes nagy álmát. Aludjék 
és pihenjen örök békességben . .

Dr. Wágner és T á rsa i. . .  Ez valójában 
cime egy fővárosi gyári cégnek, mely a mi 
üzletünket is érdeklő hűtők, jég és ’sőrszek- 
rény és más hasonló készülékek előállításával 
foglalkozik. A nagyobb, illetve forgalmasabb 
üzleteket persze, a mi szakmánkban eszközli, 
azaz hogy eszközölné, mivelhogy az ilyen esz
közöknek legjobban ebben az ipari körben 
van kelendőségük. Minélfogva ez a fönti gyári 
c ég leginkább ebben az irányban igyekszik ér
vényesülni s a vendéglősszakhoz tartozókat 
reklám és több eféle módon hívja föl a kü
lönféle hütő és sörkészülékeire. Hogy azután 
a mi iparunk űzői ^ k  esetben hogy járnak 
Dr. Wágner és társai aparátjaival, ezt Lőbl 
Mihály és fia kaposvári vendéglős szaktársaink
nak egy mostanában történt olyan esete bizo
nyítja, hogy Lőbl Ferenc (L. M. fia) április 
24-én nevezett c égnél egy 125 koronás sör- 
aparátust rendelt lefizetésre, oly kikötéssel, 
hogy a készüléknek május 1-én a helyszínén, 
Kaposvárt kellett volna lenni. Ám a ’ májusi 
1-ső, de a 15- és 25-ik is elmúlt anélkül, hogy 
a sörkészülék megérkezett volna, bárha azt 
Lőbl F. többször megsürgette- Lőbl Eerenc 
vendéglös, akit mint egész Kapós, ugy mi is 
jól szituált és vagyonos vendéglősnek és sze
mélyesen ösmerünk, a I)r. Wágner és T.-nak 
a vendéglős üzletembert illető ezen fölülteté
sében azt a magyarázatot látja, hogy nevezett 
cég a rendelt aparátust vagy nem volt képes 
elkészíteni, vagy esetleg a rendelményt a hasz

nálhatóságnak meg nem felelő rossz volta miatt 
nem merte a rendes időben elküldeni. De 
bármelyik eset is áll, szerinte ez a cég készít
ményeinek megbízhatatlanságát jelenti, miért 
is a szerződésszerüleg kötött rendelmény élném 
fogadásáról — fenti céget Lőbl szaktársunk a 
határidőt egy hónappal meghaladólag, vagyis 
május utolján értesítette. — Nekünk a mi 
gyári iparunk egynémelyike kezdetlegességét 
jellemző ezen esethez csak az a hozzá szó
lásunk, hogy vendéri ős szaktársainknak a ha
sonló) szükségletük beszerzésénél s az ily cik
ket előállító dr. Wágner és T.-sai-féle gyári 
céggel szemben több óvatosság és figyelemmel 
való eljárást ajánljuk.

Oltás. Miként az oltott fa csak sze
líd és nemes gyümölcsöt hozhat, ugy 
a hasonló procedúrán átmenő embe
riségből is csak szelíd erkölcsös haj
lamok sarjadoznak. Minélfogva ősi szo
kás, hogy az embereket már csecsemő 
korukban alávetik ennek a nem épen 
kellemes mulatságnak, és ugyancsak, 
ennél fogva hívta föl a fővárost IV. 
kerületének elöljárósága az érdekelt 
iparosokat (köztük természetesen pin- 
cértanoncot szerződtető vendéglősöket 
is, hogy tanoncokat mindaddig nem 
szabad szerződtetni, amig 12 éves ko
rukig való újra oltása igazolva nincsen.

Herceg Sándor borszürője. A barcsi 
vasúti vendéglő derék üzletvezetőjének 
a mi üzleteinkben praktikus találmá
nyáról egy ízben s még szegedi«Újkor» 
korunkban emlékeztünk meg. A mi 
Edison-unk ugyanis abban az időben 
egy a sörcsapokat biztositó készüléket 
talált föl, ami leginkább a gebindben  
dolgozó főpincérek hasznára volt, mig 
nem sokára rá egy s a bármily ür- 
tartalmu hordóból leeresztett bor il
letve a hordóban lévő bor mennyiségét 
mindig pontosan mutató hordócsapot 
talált ki. De födözött föl és készíttetett 
ezenkívül több apró s a nála és több 
vendéglőben ugyancsak sikerrel alkal
mazott praktikus dolgot is, mig ezidő- 
szerint egy a jelenleg használatban 
lévő posztó kalapok és többi itatósok 
helyettesítésére szolgáló olyan borszü- 
röt talált ki, amely nemcsak az eddigi 
szűrők igényelte bíbelődő és hossza
dalmas eljárást szünteti teljesen meg, 
hanem a szűrt bor tisztaságát és gyors 
lefolyását is biztosítja. A jelenleg sza
badalom alatt álló, s a vendéglős és 
föpincér szaktársaknak ugyancsak 
nagy előnyére váló ezen borszürő egy 
példánya lapunk kiadóhivatalában köz
szemlére van téve, s ennek praktikus 
voltáról mindenki meggyőződést sze
rezhet. Herceg szaktársunknak ezen 
bárki által könnyen kezelhető és au- 
tomaticeszerü borszűrőjét olvasóinknak 
közelebb fénykép felvételben is be
mutatjuk.

Tudnivalók a poloskáról, .ló tudni 
sok mindent ezen a világon. A többek 
közt azt is, hogy ez a kellemetlen 
háziállat, t. i. a poloska, mily tekin
tetben hasznos, illetve kártékony az 
emberiségre nézve. A Pasteur-intézet 
egyik kiváló tagja, a híres tudós ta
nár hírében álló Meesnikoff, például

a poloska életét hosszasan tanulmá
nyozta és eközben arra a tudatra jött 
rá, hogy a poloska nem hasznos, mert 
himlőnek és a nyakszirt merevedésnek 
valóságos terjesztője Minélfogva min
den fogadóst, de különösen a főváro
sok (köztük Budapest főváros) lakóit 
is arra hívja föl, hogy amennyiben a 
poloskák életköréből nagyon sok fon
tos apróságot lehet megtudni, figyeljék 
meg őket, és aztán annál inkább is 
pusztítsák ki, mert ezen az alapon 
a kipusztitás igen könnyen vá
lik lehetségessé. Szóval a poloskákat 
tanuljuk és pusztítsuk, mivelhogy ez 
is a tenni és tudnivalók közé tartozik.

Az asszony miatt. Minden bajnak, 
veszedelemnek asszony az okozója 

-  mondta Plató, a legrégibb görög 
bölcs. Amit szintén igy és sajno
sán kellett tapasztalnia L itk e  Lőrinc 
pécsi pezsgő-gyárosnak, kinek szép. 
fiatal felesége, amig ő hosszabb ideig 
távol járt, valami Cvetkovits közig.- 
gyakornokkal balösvényre lépett. Mikor 
aztán hazajöttével az esetet megtudta, 
a csábitót fölhívta, hogy feleségét, 
akitől el fog válni, vegye el, s amidőn 
Cvetkovits az ezen nyilatkozatot vo
nakodott aláírni, a nviit utcán három
szor utána lőtt, ugy, hogy a Hajó
fogadó kint álló főportását s az eme
leti ablakból kihajoló szobaasszonyt 
is majd megsebezte. De kapott vagy 
két golyót a házibarát is, akit mig az 
orvos vett gondozásába, Litke L. a 
főkapitányhoz ment, ahol jegyző
könyvet vettek föl az esetről s aztán 
szabadon eresztették. A csalfa asszony 
pedig most odahaza, Körmenden gon
dolkozik az egyszerre két derék em
bert veszedelembe döntő tette fölött.

Baleset a vonaton. A Máv. huma- 
nuságára valló lehet az a körülmény, 
hogy a személyvonatokon utazó ter
melő és az ezzel érintkező kofái és 
egyéb termelő közvetítői osztálynak 
megengedi, hogy a szükséges kézi 
podgyászon kívül nemcsak a tej,-turó- 
vaj,-tojás, tejföllel (mely rendesen végig 
esöpfolyóza a pádon ülőket) s több 
ily holmival tele pakkolt és óriási 
kosarakat, hanem a zsákokba kvár- 
télyozott malackákat és csipogó barom- 
ficskákat is a személyükkel kapcso
latos kupéban utaztassák. S ahogy a 
kalauz nem szól az ily terhekkel lévő 
pasasoknak, ép ugy nem tesz kifogás1 
a Il-od osztályú utasoknál sem, kiknek 
legtöbje rendszerint egy-két kis és 
egy 40 —50 kilós nagy kosárpodgyási: 
vagy bőrönd kíséretében teszi meg 
az aránylag rövid utat. Az ily rengeteg 
csomagos utasoknál persze, mi több
ször megtörténik, hogy egy-egy súlyos 
börönd, hol egyik, hol másik utaz > 
fejére esik, a Máv. humánusága szép 
dicséretére. így történt aztán a már
cius elején Bpestre utazó Schreiber  
Lipót kaposvári kávéssal is, akinek 
lábára Bpest és Kelenföld között, egy
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súlyos ruhás kosár esett, aminek sú
lyos következménye 2 —8 hónapos 
ágybafekvés és az lett, hogy lábán 
operációt kellett végezni. A véletlen 
és erős szervezetének köszönhető, 
hogy Schreiber szaktársunk e vonati 
balesetből származó súlyos bajt kitudta 
ülni s hogy egyik lábát el nem veszité, 
amit ugyan a Máv. humánusan érző 
vezetősége sose pótolt volna, ép miként 
a több hónapi betegség által vesztett 
üzleti jövedelmét se fogja kárpótolni.

Süteményt, tisztát! — Egy idő óta 
a nagy közönségnek, illetve a kávé- 
házba járó vendégeknek, valami V-t-re 
való százaléka, ezenkívül a sajtónak 
egy kisebb része és azután a pékek 
is, sehogyan sincsenek megelégedve, 
hogy a kávéházakban a kosarakba 
rakott gebedliket minden vendég ösz- 
sze ölelgeti, összetapogatja. Igaz ugyan, 
hogy ez már ősidők óta, vagyis a 
mióta csak kávéházak léteznek, is igy 
volt, de hát ez csak volt, — a voltra 
pedig még I. Lebaudy ö felsége 
sem ad semmit se, és igy az a 
fő, a mi most van, azaz hogy a mit 
a jelen modern korszak szab elénk. 
Ez pedig azt diktálja, hogy a pék
süteménynek olyan tisztának kell 
lenni, mint a nap s azt még a lenge 
szélfuvalomnak sem szabad megtapin
tani, nemhogy emberi kéznek. Ergo, 
mondja az egy negyed százaléknyi ká
véházi vendég és a sajtónak ide csat
lakozott része, hogy a péksüteménye
ket illetőleg hatósági szabályokat szük
séges hoznia, hogy azokat aki el nem 
fogyasztja, meg se érinthesse. Ugyan
ilyen értelemben döntenek a pékek is, 
azzal a különbséggel, hogy ugyan 
szabad a kávéházi asztalra fölrakott 
süteményt megfogni, meg is tapogatni, 
csakhogy az ilyeneket azonnal dezin- 
liciálni, az az hogy külön egy szek
rénybe kell félretenni a kávéház 
tulajdonosnak zsömleprézli számára. 
Az ám, hogy n i! — mondta erre egy 
fővárosi főpincér (az Abbázia kávé
házból) —  hiszen ezek a pékek tel
jesen jó  utón járnak. És nyomban 
levelet szerkesztett és elküldte egy 
fővárosi 2 krajcáros lapnak, s abban 
oda nyilvánította nézetét, hogy minden 
főpincér minden vendég elé csak 2 db 
süteményt rakjon, s ha illető megeszi 
a 2 db kiflit, jó, ha pedig nem, — a 
megmaradt 1 db a péknek adódjék 
vissza — süteménymorzsa számára . . .

A gyilkos acetylen. Az újabb kor
nak ez a hóbortos alapon összeállított 
világító eszköze, eddigelé ugyancsak 
suk végzetes bajnak volt és lesz ezen
túl is (amig csak valami hatósági in
tézkedés közbe nem szól) az okozója. 
A pünkösd előtti napokban megint 
két áldozatot követelt, és pedig Tivald 
Mihály pápai vendéglőst és — szol
gáját. Akiknek ez a szerencsétlen esete 
úgy történt, hogy a vasútnál lévő Ti
vald vendéglőben a m hő utolsó nap

ján, este sötétedni kezdtek a lángok, 
mire a vendéglős a fejlesztő kamrába 
ment, hol a sötétség miatt gyufát 
gyújtott. Ebben a pillanatban, a vala-s 
mely okból kiömlött gáz fölrobbant éj 
oly erővel, hogy a vendéglő épületté 
csak a tetőnél kapcsolt fejlesztőt tel
jesen romba döntötte; a romok Ti- 
valdot teljesen eltemették, mig a szol
gát az erős légnyomás szintén halálra 
sebezve messze lökte. A szerencsétle
nül járt és nyomban meghalt vendég
lőst pénteken, mig a háziszolgát har
madnapra temették el igen nagy rész
vét mellett.

Gyászrovat. Kocsy  Antal, borosjenői 
és országszerte előnyösen ösmert fogadó
szaktársunk. május hó 31-én rövid szen
vedés után joblétre szenderült. Megboldo
gult szakiársunk temetése e hó 3-án 
az aradi közkórházból, ottani szaklár- 
saink nagy részvéte mellett történt 
Elhunytat bánatos özvegye és három 
kis árvája siratja. Áldás és béke ham
vaira.

Gomba a konyhaművészetben.
Dacára, hogy a gombának konyhai 

értéke szakszempontból régen isme
retes, a közönség körében eddigelé 
még se tudta azt a helyet elfoglalni, 
amely a gombát mint élelmiszert 
megilleti. Ez annál inkább is nagyobb 
hiba, mert az erdeihusnak .joggal 
nevezhető gombához még a legszegé
nyebb ember is könnyen hozzájuthat. 
Amilyen mérvadó a tojás fehértarta
lom az élelmiszereknél, a gomba 
ugyancsak olyan elsőrendű helyet foglal 
el a vegetabiliák közt. A legújabb 
vizsgálat szerint a kucsma gombának 
33-tól 37 százalék, mig a nemes charn- 
pignon gombának 45 százaléknyi a 
tojás fehértartalma.

Hol keressük a hibát, hogy ezen 
kivételes alkatrészekből álló élelmiszer 
nem fogyasztatik oly mértékben, ahogy 
kívánatos volna?

Erre könnyen felelhetünk: A közön
ség fél a gomba mérgezéstől. — Ez a 
félelem ugyan meg is van okolva, mi
vel igen sok betegség, sőt haláleset 
a gombák élvezetétől eredt. Ám, ez 
mind elhárítható a gombanemüek 
ismerete által, mely körülményhez 
azonban nemcsak a mérges és nem 
mérges gombáknak egymástól való 
elkülönítése tartozik, hanem a gombák 
kezelési és elkészítési módja is Van 
rá kimutatás, hogy a gombáktól ke
letkezett mérgezéseknek, majdnem több 
mint a feleré3ze, a kevésbé mérges 
gombák rósz kezelésétől keletkezett: 
tudniillik a gombát szedése után lehe
tőleg azonnal szükséges megtisztítani 
és elkészíteni, mert a gombának nagy
mennyiségű nedvtartalma, a gyors 
rothadást elősegíti, és ilyen gomba 
elfogyasztása töbnyire bél és gyomor 
görcsöket idéz elő Sokkal kevesebb 
a mérges gombák száma, amint hisszük.

Eddig ugyan minden gomba, amely 
az elvágásnál tejet eresztett vagy 
színét változtatta, mérgesnek találta
tott, de vannak, akik a szeinercse, 
kucsma és champignon gomba kivé
telével minden gombát mérgesnek 
tartanak. Ezek azonban ép olyan va
lótlanságok, mintahogy az ezüstkanál 
és hagymának eléggé ismeretes gya- 
korlata felel meg az igazságnak s ez 
csak aíéle babonának tekinthető. A 
valóság az. hogy szakembernek mint 
magán, mint pedig üzleti érdeke, hogy 
e különbségeket megtanulja.

A gomba legjobb ismerői a tanítók. 
Igen kívánatos volna, hogy szakisko
lai oktatásunk erre a térre is kiter
jedjen. s hogy e szak mi velői inár 
tanonc korukban elsajátítsák ismere
tét a gombának, ami a modern konyha
művészetnél ugyancsak nélkülözhe
tetlen.

Láng flár.os.

A pincérség ügye.
(A Bpcsti P.-egylctböLj

Jól van inár nő, a dolgok teljes 
logikai rendben és épen úgy folynak 
a Bpesli P.-egylelnél, mint ahogy a 
• Fogadói ezen közleményeiben hírül 
adva és jelezve voltak. Varga elnök 
egyszersmint egyleti alkalmazott, haj
szálnyira se tért el az eddigi vezetés 
irányától, s a Bpesti P.-egylet hajó
já t viszi egyenesen neki az örvénynek. 
Ha azután valami végzetes balsors 
éri az egyletet, mit törődik, mit gon
dol ő azzal. . . Az ő szénája, hála a 
helyküzvetitői és a bankosvilág egének, 
rendben van már. Van pénze, vagyona, 
kocsija, lova s kifolyólag mindez a 
B. P.-egyletnél jelenleg gyakorolt ve
zetésből, amelyet addig-addig gyako
rolt, hogy végre a P.-egylet Frohner- 
féle alapítvány 200 írtját is megkapta.

Hogy mennyire mondtak igazat a 
■ Pincérség ügye* sorozatos közlemé
nyei, ezt legjobban ismét ez a 200 
Irtos jutalrni ügy bizonyítja. Erre az 
újabb fejleményre külömben az egy
letnek be nem folyásolható és tisztán 
látó tagjai is megmozdultak, sőt egy- 
kettő kilépését is bejelentette az egye
sületből. Mindnyája pedig a néhány 
intimust képező tagot kivéve — föl
háborodva tárgyalta ezf*az ugyancsak 
hal latlanság számba menő eseményt, 
hogy az egyesületnek egy arra érde
mesük tagja elöl az alapítvány kan ' 
tait épen az elnök vitte el, aki e... 
annál inkább is jogtalanabbal csele
kedte. mert ő mint egyszerű egyleti 
alkalmazott, tehát- nem pincér, az 
egyesületnek erre a 200 frtjára még 
csak nem is aspirálhatott. Az alapit- 
vúnyozó világosan meghagyja, hogy 
az alapítvány kamatait csak pincér, 
és olyan pincér, aki foglalkozásban 
van, nyerheti el.

Érlhető-eés megokol Inak talál haló-e
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tehát, hogy az egylet tagjai konster- 
nálva vannak s hogy egy nagyobb 
része már ugyan csak szeretné, ha 
az egylet eme balsorsát, valamely jobb 
végzet elvinné a fejük fölül? A saját 
érdekeit és számadásait nagyszerűen 
megtaláló elnök s egyszersmint egyl. 
alkalmazott azonban minderre és min
den más fölháborudásra, mitse ad, 
csak had háborogjanak és békétlen- 
kedjenek. és csak had' nőjjön s sza
porodjon az én jövödelmem, hogy 
honnan és mily módon, — azzal ugyan 
én vajmi keveset törődöm — gondolja 
magában, az egylet balsorsa illetve a 
saját haszna szempontjából nagy zse
niálisan számitó egyleti elnök.

Az egyletnek egy volt és a fenti 
eset miatt kilépett tagja N. J. a múlt 
napokban, egy olyan alkalommal ta
lálkozott az egylet elnökével, (egy
szersmint egyl. alkalmazottal) amikor 
a fogatjárói szállott le. — No-o ? mondta 
néki és kezeivel a kocsilovakra mutatott. 
»Igen, — felelt a meglepett elnök — vet
tem egy olcsó fogatot, mert a villamos 
nagyon sokba kerül. Azt a villamos 
ráncát ennek a kocsilovas földgolyó
bisnak ! Az egylet legtöbb tagjainak 
villamosra se jut, s elnökük saját 
fogatán halad a szociálismus és a 
szabadnap jegyében indult magas 
reformcéljai felé . . .

Matsád János.

ÜZLETI  HÍREINK.

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

üj vendéglős. Pécsett a Metsek- 
egyesület tulajdonát képező tettyei nagy
vendéglőt Krautvig  Ferenc előnyösen 
ösmert főpincér szaktársunk kibérelte 
s azt megfelelően berendezve, a pün
kösdi ünnepekben nyitotta meg. A pécsi 
közönség legszebb kirándulója uj ven
déglősének kellemes nyarat és sok 
sikert kívánunk.

Budapesten az Andrássy-uti Földv- 
Lajosné-féle kávéházat W iener Dezső 
a 1 rancia kávéház főpincére megvette. 
A kávéház jelenleg átalakítás alatt áll.

Hauer Berci fogadója. A kálvinista 
Róma gentri fogadósa. Hauer Bertalan 
kiváló szaktársunk, Debrecennek egy 
a mai modern kor szerinti előkelő 
fogadót készül emelni. Mely célból 
a napokban megvette az ottani Bulter- 
féle (Európa néven ismeretes) házat 
s ennek és a szomszédjában lévő 
Marjalaki ház telkén építteti a nagy 
éttermek és kávéházzal rendelkező 
szállodai üzletet Hauer szaktársunk 
nagy vállalatához eleve is sok szeren
csét kívánunk.

T itán  az Otthon kávéházat Papp 
András volt miskolci kávés megvette

s azt uj rendezéssel és saját kezelé
sében junius 1-től intézi.

Pápán a Hungária szállodát Ötvös 
S  -tői május 1-én Böhm  Bertalan 
megvette s annak éttermi és kávéházi 
helyiségeit valamint a szobákat újon
nan rendezte be és villany világítással 
látta el. Az uj tulajdonos a kivá'ó 
esinnal föstött kávéház és étterein 
ünnepélyes megnyitását a pünkösdi 
ünnepekben eszközölte.

Zsombolyán a vasúti állomással 
szembeni Vasút szállodát Mesényi 
Imre kibérelte s azt saját vezetésébe 
a m. hó utolján vette át.

Rehling János, ismert pécsi ven
déglős, ugyanott a Deák-utca 6-ik sz. 
alatti házat megvette, amelyet szálloda 
és vendéglőnek alakított át. A mai 
modern igényeknek megfelelő szép 
berendezéssel ellátott üzletet Rehling  
szaktársunk a m. hó elejével nyitotta 
meg.

Kávóház vétel. Makón az Otthon 
kávéházat Pártos Adolf előnyösen ös
mert kávés szaktársunk megvette s 
azt megfelelő rendezéssel május 1-én 
nyitotta meg újból.

Albert Viktor fogadója. Albert 
Viktor ismert nevű fővárosi vendég
lős, Csongrádon megvette a »Magyar 
királya fogadót Goda István szak
társunktól. Uj fogadós szaktársnnk a 
közelebbi napokban veszi át uj üzletét.

Kisteleken a községi nagyvendéglőt 
Hübman József átalakíttatta és több 
vendégszobával bővítette ki. A nagy 
és uj berendezéssel ellátott üzlet meg
nyitása e hó folyamán lesz.

Jászberényben a megszűnt Japán 
kávéházzal szembeni saját házában 
Erdős  István ismert vendéglős szak
társunk vendéglőjét kávéháznak ala
kította át, melyet modern berendezés
sel ellátva e hó elején »TuIipán« cí
men nyitott meg. Hogy pedig a jó 
bort és konyhát szerető közönség se 
érezzen hiányt, nagyobb szabású ven
déglőjét most építteti, melynek meg
nyitása szintén nemsokára lesz.

Nagykörösön ifj. Dini Dénes egy 
a mai kor igényeinek megfelelő ven
déglőt rendezett be, amelyet ünnepé
lyesen a m. hó elejével nyitott meg.

Uj kávés. Kisszebenben a Sperling- 
féle kávéházat és cukrázdát főpincéri 
karunk egyik közismert tagja, Kassai 
Adolf megvette, s azt uj elegánoiával 
ellátva és berendezve e hó 15-én 
nyitja meg. Uj kávés szaktársunk 
vállalatához sok szerencsét kívánunk.

Makón a Rankl-féle vendéglőt Báló 
Mátyás ismert vendéglős megvette és 
azt saját kezelésébe e hó végével 
veszi át.

Fogadó kibővítés. Hatvanban a 
Nemzeti fogadó tulajdonosa, Schw ariz  
Emil szaktársunk kibérelte a fogadó 
szomszédságában lévő Lefebert-féle

helyiséget, amelynek gyönyörű kert
jéből nyári éttermet rendezett be. Az 
ünnepélyes megnyitás e hó 3-án volt.

Fogadó átvétel. Jászberényben a 
Lehel fogadót Borgida Farkas utóbb 
füzesabonyi vasúti vendéglős június 
1-én átvette. Mi vállalatához kívánunk 
sok szerencsét.

Kern József előnyösen ösmert pá
pai vendéglős szaktársnnk u. ott a 
Kossuth Lajos és Petőfi utcák sarkán 
egy csinos berendezéssel ellátott és 
több helyiségből álllő sörödét létesitell. 
A máris nagy látogatottságnak örvendő 
szép üzletet Kern szaktársunk a m. 
hó 1-én nyitotta meg.

Kemény Béla, a makói Korona 
fogadónak huzamosb időn át volt fő- 
pincére az ottani Vigadó vendéglőt ki
bérelte. Szakavatott uj vendéglős szak- 
társunk a nagykiterjedésü üzletet 
május 1-én vette át.

Uj vendéglő. Kisteleken, a főutcán 
újonnan épült saját házában Nemes 
Kováts Pál, ismert vendéglős, egy több 
helyiségből álló csinos vendéglőt ren
dezett be, amelyet Polgári vendéglő 
címen a jövő hóban fog ünnepé
lyesen megnyitni.

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

Pintér Gyula, hosszabban Balassagyarmaton 
és ugyancsak itt (és később Bpesten) alkalma
zott Milietics Gyula pincérek hollétére nézve 
Zámolyi Dénes főp. (Kiscell, Korona szálloda) 
kéri a kartársakat, hogy illetők címét egy lev. 
lapon szíveskedjenek vele közölni.

A „Fogadó“ t. olvasóit kérem, hogv özv. 
Csuihi Petemé hollétéről, — aki mint szakácsnő 
kolozsvári nagyobb szállodákban és utóbb 
Deésen működött, — egy lev. lapon szíves
kedjenek (Q. S. Kolozsvár, Központi jogadó) 
értesíteni. Az értesítésért eleve is köszönele- 
met fejezem ki.

Erdély János, kecskeméti születésű éthordó 
hollétét E. J.-né urnö (Szeged, Ipar-utca Hl i 
kéri egy 1.-lapon tudatni.

Renováeió. DoíTing Frigyes szak
társunk, a Dohány-utcai Dvorzsák-féle 
vendéglőnek máris népszerű gazdája, 
üzletét e hó elején egész ujan reno- 
váltatta és rendezte be. DolTing szak
társunk üzletében tehát minden szép 
és uj, csak kitűnő túrós rétese és 
káposztája maradt a régi . . .

Kiskundorozsmán a fürdő és ven
déglője bérletét Richter  Lajos ismert 
szakember nyerte el s azt saját keze
lésébe május elejével vette át. A jó 
konyhájáról is előnyösen ösmert szak
társunknak sok sikert kívánunk.

C alád i öröm. Gömbös Lajos előnyösön el
mert fővárosi vendéglős szaktársunkat kellemes 
ajándékkal, egy kis leánybabával lepte meg 
derék neje. Az uj honleányt Böcügőné k.- mi- 
mája lluska, írónké és Piroskára kereszteltek.

Szombathelyen a kereszt-utca 6-ik 
szám alatt lévő saját házában Dvozs- 
n yák  József egy a mai kor ízlésének 
megfelelő csinos vendéglőt rendezett 
he, amelyet ünnepélyesen a múlt szom
baton nyitott meg.
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Kaposváron a Berzsenyi-utcában 
lévő Mátyás király kávéház és vendéglő
jét B utsky  Péter egy tágas és fedett 
udvari vendéglővel bővitette ki,s ugyan
csak most alakítja át és rendezte be 
az üzlethez tartozó nagy tánctermet is.

H e l y v á l t o z á s o k .  Budapesten  
az Otthon es Hírlapírók köre vendéglője föp. 
á llását D ióssy  Ágoston szaktársunk helyét 
K erkápolyi József folalta el. G öm böc János 
a közvágóhíd kávéház föp. á llásá t tölti be.

K irschner Gyula Rezső a szegedi kis Kass 
vendéglő főp. áll. foglalta cl. T iefen lhaller István 
a “székesfehérvári Magyar király* szálló fő- 
pincéri á llását töltötte be. WÍasits Kázmér 
a  szombathelyi vasúti vendéglőben éthordói 
á llást nyert. M agyar János a  kassai Európa 
fogadó étterm ébe lépett be. D ubrova Károly 
Szabadkán a Nemzeti szálló kávéháza fizető- 
pincéri á llását töltötte be. H arkány-fürdön  
a nagyfogadó lőpincéri állását Rougemont Ti
vadar s u . itt a  szobafőpincéri állást Lengyel 
Viktor foglalták el. Egresits István a győri 
Royal nagyfogadó pincei étterm e főp. állását 
foglalta el. R izsa  Jakab a marosvásárhelvi 
T ransylvánia szálló főportási állását töltötte 
be. N agykárolyban  a vasúti vendéglő föp. ál
lásá t Henccly Jenő foglalta el; u. itt m. éthordó 
S zegi József nyert alkalmazást. K aposvárt a 
Korona fogadó kávéházban H alász  Imre főp. 
m ellett Hermann  Gyula a  r.-fizetöp. és Fekete 
I-ászló a  s.-pincéri állást foglalták el. Deutsch 
Lajos a  Fium e kávéház főpincéri á llását töl
tötte be. B .-B erén yben  a Lengyel nagyszálló 
föp. á llását D orner  Dávid s  u . itt az étlapiró- 
éthordói á llást Som orjai C. Lajos foglalták el. 
Pécsett a  Nádor szálloda föp. á llását Sámson  
István töltötte be. U. itt m. éthordók Palkovits 
Ferenc és Matics Mátyás vannak alkalmazva. 
A Vadember fogadó főp. á llását Guttgessel 
Lajos tölti be. B ab ay  Ferenc az Otthon ká
véház v.-fizetőp. és M arjánovits Lajos a  Hun
gária  sörözője főp. á llását töltötték be. Nagy  
István a  Royal kávéházban a tekeöri állást 
foglalta el. Az A ranyhajó fogadóban. N agy  
Gyula és Sim on  János m int éthordók működ
nek. B .-B og láron  a Vasút fogadóban Brutky  
Zsigmond löpincérrel az étlapiró-éth. állást 
H átz Ede intézi. P ápán  a  Hungária fogadó 
főp. á llását O slányi József töltötte be. Rozmán  
Gyula a  Gaál-söröde főp. á llását foglalta el. 
Az Otthon kávéház és sörödé főp. teendőit 
Sandy  Rezső és Tonnesz Ede intézik. Morav- 
csek  Ferenc az uj-dombovári vasúti vendég
lőben régi éth . á llását újból elfoglalta. Barcson  
a  korona szálló főp. á llását Guttmann Károly 
tölti be. Omischl Ignác Barcs és vidékén e. 
ösm ert k artá rs  a  legenyemihályi v.-vendéglő 
főp. á llását nyerte  el. B ü kky  István a  kis-oelli 
Hungária szálló íizetőp. állását. M agyar Bódog 
a petrozsényi vasúti vendéglő főp. állását 
foglalta el. Erdelits Lajos P östyénben a  Gyógy- 
ház étterem ben éthordói á llást nyert. Nagy- 
becskereken  a kaszinó nyilvános étterm ei fö- 
piucéri á llását Schausz Mihály, a  Pest fogadó 
étterm i főp. á llást Horváth István u. o. a  kávé
házi föp. á llást Osztó János töltik be. Horváth 
P. Jenő  a  R ózsa szállóban m int é thordó m ű
ködik. N agykikindán  a  városi fogadó föp. 
á llását B áls  Gyula, a  szobap. á llást Engel 
Lipót töltik  b e ; a  Nemzeti szálló főp. állását 
előléptetés folytán H ahner  Ferenc nyerte  el. 
Zim onyban  a ’ Grand fogadóban Schmiederer 
Kereszlély éthordói alkalm azást nyert. Sik ló
son  a  Pelikán szálló lizetőp. á llását G örög  
Károly u. o. a  kaszinói fizetöp. á llását Illés  
Pál töltik  be. M akón  a  Nemzeti szálloda főp. 
á llását B atka  Mihály tölti be. N agykörösön  
a  városi fogadó szobap. á llását F oky  Ferenc 
foglalta el. Jászberén yben  a  Lehel fogadő föp. 
á llását Gellért Sam u, a  szobapincérit Jan csics  
János és a r.-fizetőp. á llást Stern Sándor 
ioglalták el. Gyöngyösön  a  Bruckner fogadó 
föp. á llását Valachy János tölti be mig m ellette 
N agy  Lajos és Valachy Gyula éthordók m ű
ködnek. Németh István a  rozsnyói W einberger 
fogadó főpincéri á llását töltötte be. Dióssy  
Ágoston szaktársunk  a  fonyódi nagy fogadó

föp. állását tölti be. K osztka Frigyes a  siófoki 
Fogas nagyfogadó főp. á llását jun . 15-én fog- 
lalta el. Szováta-fürdőn a  kávéház-cukrászda 
föp. állásáL Dukits Gyula töltött b e ; u. itt 
Winkler Ferenc s.-pincér állást nyert. Herkules- 
fiirdön a  Gvógyház (Kursaloni kávéház föp. 
á llását újból Briher Kálmán tö ltötte be, mig 
u- itt K ráhl István s.-pincéri á llást á llást nyert. 
Pulics-fürdön a nagw endéglö üzletvezető.-főp. 
állasat Horváth Lajos töltötte be. U. itt L ázár  
Lajos fiizetöpincéri és Steiner Mátyás. Petrik  
József és Mamusits Mihály éth. állást nyertek. 
A kisvendéglő főp. á llását Alm ási Lajos fog
lalta  el. Csuka János (m. szám ban tévesen 
István n ak irtuk) a sz.-brodi Sárgaház föp, 
á llását töltötte be.

HÉTRÖL-HÉTRE

Messze fö ldről . . .
M essze fö ld ről, sze llők  hátán,
Gyorsan száltó posta  szárnyán.
Szállott egy kicsiny levélke,
M essze fö ld re  — Budapestre.

Mert itt la k ik  az  Ő f ia ,
K inek a  levelét irta.
Melyre (hogy nyugodjon lelke),
R á irta : sa já t kezébe.

Szegény an y ám ! 'te j ó  lélek,
H ej, d e  áldott szived néked.
Még ak ko r  is  fé l t  a  gondod,
Mikor kis  levélkéd írod.

D ’ azért a  belső sorába,
L elke  öröm ét kitárja,
S  a  bo ldog  érzés e lfo g ja  —
H ogy f iá n a k  sem m i gondja.
Azt hiszi a z  én j ó  anyám ,
H ogy a  szerencse nevet rám ;
H ogy j ó  m ódban és  nagy fényben,
F ut vidám an az  én éltem.

H ej, j ó  anyám  b á r  úgy volna.
Miként le lked  véli, tudja,
S  b á r  éltemen sose  lenne,
A nehéz g on d  s  balszerencse.

D e te c sak  h idd  azt a  szép  s  jót, — 
Én m eg nem írom a  va ló t;
Mért is írnám, hisz’ h a tudná,
A bu ege szakadn a rá . . .

M atsád  Já n o s .

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

L. J. eng. jog. Ebben az ügyben forduljon 
egyenesen a p.-igazgatóság fölöltese a pénzügy- 
miniszterhez s az intézendő s a jelzett érte
lem ben elkészített kérvényt benyújtás, végett 
küldje be mihozzánk. 10—12 nap alatt az ügy
rendbe lesz. — K. M. Pápa. Egy magyar-német 
és magyar-francia szó tárt A. k.-kereskedő által 
és egy m últ é. Almanach-ot (Étel-étlapisme) 
soraira  azonnal elküldtük. -  H. F. Szeged. Kis 
Kass kasba tettük — rögvest. Üdv. S. F. Tasnád. 
Az ügy komplikált (mint m indig ha asszony van 
a  dologban). Levélben többet. Szives köszöntés. 
G. I. Kolozsvár. Kereset címe irán t a  mai 
szám unk hasonló cimü rovátában  (Üzleti ki- 
reink-ben) intéztünk kérdést. — C. I. Zsablya. 
A név és üzleteim kiigazításnak m ár is eleget 
tettünk. Szives üdv ! — T. S. T—a Köszöntését 
átnyújto ttuk  a kávé, szivar, csokoládéval kap
csolatos T —cs bá—nak, aki a  pointokat — 
Isten kegyelméből — még egyre eszközli 
Hasonló sok sikerkivánat é s  szives üdv. — 
Vizek büszkesége. A dolgot egyik közelebbi 
szám unkban megdolgozzuk. — Cs. J. S.-Bród

A téves dolgokat rendbe hoztuk s  hibát mai 
szám ban javítottuk. Köszönet a ügyeimért.

Fürdők, kirándulók.
Siófok Telepi nagy vendéglő és k áv é h á z : 

fürdőbérlő és vendéglős: V áradi Gyula.
F og as  nagy fogad., és é tte rem ,'  túl. 

Cservenyi Vince.
Hévíz — B riher János nagy vendéglője, a 

fürdő központján.
Páca Lajos Mexikó vendéglője, a fürdő

től pár percnyire.
Lelle — B od a  Mihály’fogadója é s  vendéglője.
B.-Berény. — Lengyel József fogadója és 

étterm ei.
M agyar Tenger fogadó, közvetlen a 

balaton pariján ; t. G álovils András.
Lipik. -  S zőke  Pál fogadója és v endéglője

Puulicsck János Schweicerei-féle ven
déglője.

Korond-fürdö i Erdély). — Matajctz Gyula 
vendéglője.

Bártfa-fürdö. — Strasser M. Royal nagy 
fogadója és vendéglője.

H egedűs Zsigmond Hungária vendéglője 
és kávéháza.

K assovszky  Józscfné Molnár-féle vendéglője.
B ik sz á d -fü rd ö  — Ekamp Gyula nagy-ven

déglője.
Ceméte-fürdő. — Siimegh Géza vendéglője.
Herkules-fürdő — Ottó Mihály nagy é tterm ei.
F.-Ruzsbach M asztcllák Mihály v endéglője.
Párád. - Verseghy István nagy vendéglője.
Pöstyén. — B ő ik  Ferenc vendéglője.
Stoósz-fürdö. — C sillag  Antal vendéglője
Szent László (Püspök)-fürdö. Kernáts 

János fogadója és étterm ei.
Tarcsa. Je la s ic s  Ignác Korona fogadó cs ven

déglője.
P osdi K ároly és  Gyula Gyógytercm 

(Kurszalon) vendéglője.
Tr.-Peplic. Ehn  József Teplic fogadója 

és étterm ei.
Gyógytercm  (Kursalon), ü. v. vendéglős 

Ehn  János.
M essingcr Zsigmond kávéháza.

Viskvárhegy-fürdö. iMármaros m*) Böhm  
Lajos nagy vendéglője.

NYILTTÉR*).
N yilatkozat.

A Szent.-Lukácsfürdő .  Kristály■-forrásának 
vizét üdítő  italként szívesen alkalmazom s 
m int terápiás segédeszköznek is hasznát láttam 
ott, a  hol a szénsav é t  vágyj avitó é s bélstimuláns 
ha tására  vagyunk ráutalva.

Dr. Kuthy Dezső,
& vizgyógvászal egyet. m. tanára, a szegénysoron Tüdö- 

tetegek Szanatórium Egyesütetének igazgatója. 
Budapest (Budakeszi.

*) E rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a

HELYESZKÖZLÖ.
Szeméiyzetvéltozásoknál a t. roncéglős. kávés ée főpinecr 
urak ügyeimébe a ..Fogdó" belyeszközlöjét ajánljuk. 
Az ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

In te ll ig e n s , jobb megjelenésű nőtlen s e 
szakmában teljesen képzett egyén, (volt ven
déglős) szállodai, vendéglői, vagy kávéházi üz
letvezetőnek ajánlkozik, helyrbe vagy vidékre. 
Szives m egkeresések a ‘Fogadó, kiadóhiva
talába kéretnek.
Állást keresők tartózkodási helyük pontos cioict elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A „Fogadó11 
utján csakis ismerős szakegyének holyeszközőltetnok.

ÜZLETEK VETELE é s  ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában varrnak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevö feleknek 

nyújtunk.

Biztos exlszten ciát nyújtó kávéházra, 
mely tuladunai határszéli nagvforgalinu vá
rosban van, átvevő kerestetik. 5000 korona 
szükséges az átvételhez. Ciat a  kiadóban.
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Határszéli, nagy forgalmú v árosnak (tul- 
adunáni újonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. Vételár: Itt.' 00 korona, 
évibér i»10 korona, melyből azonban «70 kor. 
visszatérői. Csakis komoly vevőknek nyújt felvi
lágosítást a kiadóhivatal. 15

Uj szálloda 9 szobával, nagy forgalmú 
sörcsarnok és étteremmel, (melynek felerészé
ből díszes kávéház is alakítható) díszes be
rendezéssel átadó. Vételár 15, illetve 20 ezer 
forint. Fülvilágositást kiadóhivatalunk nyújt. 16 

A fővároshoz közel eső nagy forgalmú 
városban a nagyvendéglö szófiákkal, étterem, 
söntés és nagy udvarral eladó. Az üzlet ára 
J-J ezer forint ; átvételhez 5- 6 ezer forint 
szükséges. Cini a kiadóhivatalban. 17

Eladó szálloda jó  menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 16 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Címe a „Foga
dódnál. 18

Erdélyi megye székvárosában biztos meg
élhetést nyújtó, jó forgalmú szálloda eladó. 8—9 
ezer forint szükséges a megvételhez. Cim a 
.Fogadó“-nál. 19

Budapesten gyári munkások által látoga
tott jó  forgalmú kocsma-üzlet jutányosán át
adó. Cim a kiadóban. 20

Budapest egyik nagy forgalmi! utján 
szállodai polgári étterem, nagy nvilt udvarral, 
lakással 4000 (négyezer) írtért átadó. Sörgyár 
2000 frt ad az üzlethez. Évi bér 20)0 frt. 21 

Sörcsarnok. Bpest forgalmas helyén, 1400 
írtért átadó. Sörgyár n‘ 0 frtot ad hozzá. Ház
bér 800 frt. 22

Borozó, a főváros élénk helyén, szép nap
pali és éjjeli forgalommal, átadó. Vételár 2000, 
házliér 1600 frt. 23

Az alföld egyik legnagyobb városának 
egyik főutcáján, nagy gyárak szomszédságában 
s az állomáshoz közel egy jobb forgalmú 
vendéglő és szálloda, házzal együtt alkalmi áron 
eladó. Az üzlethez 6 szoba, étterem, bor és 
sörkimérö. biliárd-szoba és tágas udvari kert 
tartozik. Vételhez 20,000 korona szükséges. 2 4  

Magyarország; egyik nagy szállodai üzlete 
eladó. Átvételhez 45 ezer frf. készpénz szük
séges. Fülvilágositást, komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal. 25

Kávéházi ás vendéglői berendezést, 
alpacca ás chinaeziist árut vesz s elad
Braun, Bpest. Sip-u. 1 4 .

KIS HIRDETÉSEK 

Eladó szálloda, egv nagy alföldi városban-
\ éleihez 10.000 kor. szükséges. Cim a kiadóban.

Üvegedények,
újabb kivitelben „Magyar király szálloda* fól
iással, jutányos áron eladók. Fgyanott teás
kannák ibemdorfi kina-ezüst), dákok és bilárd- 
golyók is olcsó árban vehetők át. Cim a kiadó
hivatalban.
UÁ79CC3fT 30 éves intelligens vendéglős, 
nflíflööd^, akinek egy vidéki nagy város
ban jóforgalmu vendéglője (és kapcsolatban

E tla p iró  (é tho rdó ) uraknak
, lismert és sok időt é» munkát megtakarító ,,Barko- 
vits“ -féle

Hektográph-lapok
s minden színben levő „ténták". A nélkQlözheUuii hek- 
tográph-alp mindkét oldalon többször használható s 
•sy  eredetiről 100 200 másolat nyerhető. Lehúzás után 
pedig nem kell lemosni. kimoshaiaUin ruhajelzö-festékek 
es Schapigráph-tekercsek minden nusryeágbai rendelhető.

•BE^KO^ITS KÁP,OBY Sokszorositö-ké- 
szülékek, Hektográph- raktárában Budapest, 

Vll.,Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen

élénk menetű fttszer-üzlete) van, ismeretség 
hiányában ezúton óbajt nősülni. Ajánlatok 
„Diszkréció" címen és a hozomány megjelölé
sével a „Fogadó" kiadóhivatalába kéretnek. 
Titoktartás biztosittatik.

ELADÓ FOGADO
Ipolyságon, Hont megye székhelyén, a 
lőtéren lévü nagy szálloda, teljes 
berendezéssel. ■! évi bérlettel azonnal, 
vagy október l-re eladó. Bővebb fölvilá- 
- - - gositást nyújt a tulajdonos - - -

Sárkány István
=  s z á l lo d á s  =  3-3

I P O L Y S Á G O N .

ELADÓ HÁZTELEK.
Komáromban, a törvényszéki 
palotával szemben szálloda, eset
leg vendéglő részére alkalmas 

kisebb ház telek eladó. 

N A G Y  M I H Á L Y  
építőmester, 

KOMÁROM.

Felfiiuás a szaRlársaRRoz!
Mutassuk meg, hogy hazafiak vagyunk!

Itt az idő, hogy mi is elősegíteni ipar
kodjunk az országnak boldogulását, — 
azért szaktársak, hazafias cselekedetet 
végzünk azzal, hogy a külföldi ásvány
vizekért kikiildendö temérdek pénzt meg
apasszuk és helyette a kitűnő hazai ás
ványvizeknek nagyobb forgalomba hoza
talát elősegítsük s ezáltal sok pénz 
marad itthon kedves hazánkban.

Pincéri szaktársak! Akiben egy csepp 
magyar vér bugvog, tartsa becsületbeli 
kötelességének vendégei körében a hazai 
ásványvizeknek ajánlatba hozatalát. 
Mint kitűnő asztali és borviz kiálva a 
versenyt 26 év óta minden külföjdi ás
ványvízzel szemben a  mohai „Agnes- 
forfás" I-ső rendű szabadszénsavas 
nátron ásványvíz-nek becsét és gyógy- 
értékét nem tudta legyőzni a nagy hang
zású reclamok serege sem, különösen 
akkor, ezután még úgysem, ha a ma
gyar vendéglősök tömege, pincér szaktár- . 
sóikkal egyetemben a hazai ásványvi
zeknek I-sőjét a kitő nő mohai „Ágnes- 
forrást“ felkarolva kínálják;  minden 
faibeli borral alkalmazható, annak 
zamatát nemcsak hogy nem rontja, sőt 
inkább kcllemessebbé teszi; egy próba bi
zonyítani fogja, hogy nem is hasonlítható 
ama Il-od  rendű és drága külföldi 
vizekhez. Föl tehát hazafias szakiársak ! 
sorakozzunk hazánk jobblctének érde
kében a Tulipánkert' dicső szolgálatába 

’ mindanvian. 5—12.n  n
Árverési hirdetmény.

Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy a község újonnan 
épitett egy emeletes vendégfogadója az 1906. évi ju n iu s  hó 18-án, déle lőtt 
10 ó ra ko r J á s z á r o k s z á l lá s  k ö z s é g h á z a  ta n á c s te r m é b e n  tartandó
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek és a községi képviselőtestület 
jóváhagyásától feltételezetten, az 1906. évi ju liu s  hó l- tő l 1911. évi 
decem ber hó 31-ig terjedő öt és fél évi időre haszonbérbe fog adatni.

K ik iá ltás i á r 5 0 0 0  korona, melynek 10%-tólija készpénzben vagy 
ovadékképes értékpapírokban árverés előtt a kiküldött kezeihez leteendő, 
a kepviselcitestület jóváhagyása esetén az elért bérösszeg 25% -tólijára 
egészítendő ki. ami biztosítékot fog képezni, és bérlő javára kezeltetni, 
az utolsó ev utolsó negyedévi bérösszegébe beszámíttatni.

Az épületben lévő két bolthelyiség ugyanakkor fog bérbe adatni 
600 és 300 koronás kikiáltási árak mellett a fenti módon.

Bővebb fe té te la k  az e lö ljá róságná l megtudható az épület leiratásával
együtt

Kelt Jászárokszállás, 1905. május 29-én.
Bazsó Gábor Csikós József

főjegyző főbiró. i_2

4

1

P i n c é r e k  f i g y e l m é b e ,O  *  (papirospénz) vagy 
Pincértáska (“Pró' é_s  ezüstpénz számára) van szükségük, a melynek feneke 

készült, — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be. ----
M T  Á r a k  3 . 5 0 - t ö l  5  f r t i g .

Mol nár V i l m n c  k e *« »■»*- sé iT k ö tö z y á ro su á i
III U 1 II Ű 1 I  I I  III u ö BUDAPEST. IV., Károly-k. 28 (Közp. városház). 
Gummi- és haihólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3, 4, ö és 6 frt. Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharísnyák, sérvkötök, szuszpenzóriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

1

r
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I

E L A D Ó
T re n csé n -T ep lie  világhírű 
fürdőhelyen egy 920 négy
szögméternyi háztelek, mely 
a fürdőhely központjában a 
fürdőkkel szemközt oly elő
nyösen fekszik, hogy dús 
jövedelmet biztosit annak,
aki a jelenleg i s .......................

j ö v e d e l m e z ő  
e g y sze rű  étkezde  helyén 

egy modern
restaurátiót,

=  esetleg —
- s z á l l o d á t  -
építene. Komoly vevőknek fel

világosítással szolgál 
Z E M Á N Y I  J Á N O S  
házbirtokos, Trencsén-Teplic

ZIM M ER  PÉTER
=  halászmester, =

' N

lengcri és édes-uizi fialkeresítedó 
Budapest, IV., központi vasát csarnok. 

Telefon 61 -24.
Sürgönyeim: Z. P. halászmester Bpest.
A Balaton Halászati r.-t. kizárólagos 
képviselője Az. egyedüli budapesti cég. 
mely az előkelő szállodák, éltermek és 
uii háztartásokban szükségelt összes hal- 
féléket állandóan raktáron tartja. 3—12

JJAJOR BALÁZS =
— G YŐ R, Széchenyi-tér.

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

0 _ ö r J  forinttá] régi, jónevii fővárosi 
v l v l  kávéimhoz átvevő kerestetik. 

Fölvilágositást csakis komoly szándékú vevők
nek személyesen nvujl a kiadóhivatal. --------

9. oldal.

— Sajt nagykereskedés. =
TELEFON 78Ö

iJDNG PÉTER
jt
£  s ajt, vaj
Z és csem egeáru nagykereskedése. 
S B U D A P E S T ,
f  Fóüzlet IV . ,  V án ih áz  k ö rú t 12. sz. 
*  Fióküzlet: V I I , G a ra y -té r  5 szám

s Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal
lj és husnemüek. Hal-. Hús-, Szárnyas-, Fő- 
sí zelék- Turista- és vadász stb Conservek.
T  Mustár, halikra, déligyümölcs és min- 
^ dennemü csemegék, tea és likőrök. — 

Magyar és francia pezsgőborok és min 
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak leve! 
vagy sürgonyrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállitatnak.

j  K á r t y í f f i t i t á s !
. . .\[ idevt 
bizás

WE1SZ
egyészeti k á rty a tis z t itó  ::

idevonatkozó rendelés és meg
bízásokat elvállal és pontosan 

teljesít helyben és vidéken - -
^^DUUdjJCűli Vilii, Vig-utca

Q g r b e r  fényirdai műterme f i
L l Budapest, VII., K irá ly -u tca  II. sz.
A „FOGAD Ó“ közönségének kedvezményes árak.

Eladó szálloda.
zésü szálloda — 14 szobával 200 sze
mélyre való nagy s egy kissebb étterem
mel ; ;i lakószobával és ezenkívül 20—30 
lóra istálló. 18.000 koronáért eladó. A bor
készlet (kitűnő borok) vételárban adandók 
át. Ügynökök kizárva. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

c27 ó  x d . e'd o S d e /

/” %sf r r ra

.V e /Z /ÍJ/er /? )  á e r .
Budapest (Promontor.)

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztás i c ikkekben esz- ... 
közlendő  bevásárlása ikat e lő - J  
f ize tő in e k  te ljesen  d íjta la n u l j  
in té z i a „FOGADÓ - k ia d ó - >  
hivata la , Budapest, Vili. k ér., |

K e rep es i-u t 13. szám .

Szegedi tekeasztal gyár!

Márton István ! ! 'u Jr efe'° és Bi" ard~
Szeged, Boldogasszony-sugárut 58.

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

^  szénsavval telitett ásványvize hasznos 
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 ác s fü rd ő  K u tv á lla la t Budán.

HERRMANN J. L.j
cs. és k ir. u d v ari szállító  S

1819. évben a lap íto tt országos szabadalm azott A lpacca-, 
China-ezüst- és fém áru-gyárának fő ra k tá ra : 

B U D A P E S T ,  E S K Ü - U T  6. s z á m (Clotild-palota).
(R ak tárak : Becs, Gráz. Prága és Triestben)

{szolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők
\ és háztartások részére. *S=£/m  Nagy választék Kávéházak i

A „ F o g a d ó * 1 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  
könyv  Étel- és étlap-isme) s a 
F o g a d ó  „ A l b u m á é n

kívül bent foglaltatik:
a minden vendéglős (és vendéglősnél és kávésra nélkülőzhetlen „ K ö z h a s z n ú  r é s z 11,  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 ven dég 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 cs a bortörvényeket. Az „ A l m a n a c h 41 ára a .Fogadó* előfizetőinek 
—  _______________ - 2  k o r o n a  (nem előfizetőknek 3  k o r o n a ) .  -------------------------- ------------------------------------------

G r -  Megrendelhető a „FOGADÚ" kiadóhivatalában, Budapest, Vili. kerület, Kerepesi-ut 13. szám - £ 7



1 $  oldal FOGADO 12. szám.

Vidéki élénk
lévő elsőrangú szálloda konyháját 
igen elönyó- feltételek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tisztes* égi s há/a- 
[árnak. hol az asszony kitűnő fözöaö, 
férje pedig az éttermei m m  szá:no ja 
Csakis elsőrangú erük pályázzanak 
Cim a kiadóhivatal hall.

Népakarat.
hetilap. — Szerkeeztőség: Veszprém. 
Kő-útra 57. Előfizetési díj : egy évre ti 
félévre 4 kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.

Székely-Világ.
közlönye. Lagdtorjedlebb székelyföldi 
társadalmi és szépirodalmi hetilap. 
Mutatvány példányt készséggel ktild : 
Szentgyörgyi Dénes t. ezerk., Maros- 
vásárhely.

Trencsénl Lapok pohtikai
hetilap. A felvidék lepolvasotta b és 
legelterjedtebb lapja Megjelenik min
den vasárnap. ElóQze.ési á ra : egy 
évre 8 kor. félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szilvav István. Felelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla

Szombathelyi Újság
Szerk, és kladóhiv. Szécheuyi-tér 2 . 
„vas- és Zalam egye" egyetlen ke
resztény kath- irányú et legolva
sottabb „politikai hetilapja11- Meg. 
jelenik vasá.rnaponkint 12 oldal terje
delemben. Ara egész érre 10 korona. 
Hirdetései mérsékellek. A Szombat
helyi lljság-ot tanítók és földmiveiő 
gazdák 6 kor. kedvezményes áron ren- 
d dhetik meg.

12 - 3  ezer forinttal
főpincér vagy vendéglős egy 
rég fenálló és forgalmas nagy 
vidéki szállodába előnyős föl
tételek mellett társul keresek.

NÓniniT Politikai hetilap. Szer- 
I'C JJJ U jj. kosztőség és kiadóhivatal : 
Kaposvár. Zerge-utca 7. Somogy vár-

legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja Megjelenik minden vasát - 
nap. E!őfize'é-i d ij: Egy évre 8 félévre 
4 és negyedévre 2 korona.

Nyírvidéki Hírlap.
Szabolcsmegye és Ntiregyháza leg
olvasottabb lapja. Hirdetési célokra 
is kiválóan alkalmas. Előfizetési ára 
egy évre 6 kor. Nyireg házi Hétfői 
Hirlap kiadóhivatala. Nyíregyháza,
Fszunyi-r,. 9________________________

Beregi Újság. S S í e
gazdasági érdekű hetilap. Szerkesztő
ség és kiadóhiv a' a l : Beregszász, Ver- 
bőci-tér 1. sz. — Beregvármegye leg
elterjedtebb s erős. szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja. — Évi ára : 8 korona

Magyar Palzs. á * ° E S
tál: Zalaegerszeg. A „M agyar Paizs-‘
erős szókimondó, független hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd. ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Évi ára 4 korona. ‘Legolcsóob 
lap.) Sierkesztik: Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Intelligens nrileány
mint pénztárnoknő vágj- felirónő óhaj
tana alkalmazást nyerni Címe a ki
adóhivatalban megtudható.

Magyar Herkó Páter.
zesebb szókimondó magyar élelan. 
melynek politikai s egyebn viccei tő. 
rő meiszeltek és karikatúrái a  legér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 6 kor. és negyedéire 3 ko-ona. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Buda
pest. V ili., József-körut 49.

Temesvári Hirlap.
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 ezerkeeztő és lapíula; 
dnnos : Bíró Pál

V p n rló n ln i  es kávéházi berendezi: - 
I GlIUUyiUI sek vétele és eladása 
Breitner László Szentkirályi-utca 1.

„ F O G A D Ó "

A I . M f l N A C H - i u

vendéglői-szakácskönyv
- 2 korona. -

Ú T M U T A T Ó  (Folytatás.)

Szentgotthárd. II E G F. [) Ü S
GÉZA^beszálk-venrléglóje. A

NÉMETH FERENC „Sörbiz“ 
vendéglője.

Somogyvár. CSÉRY IGNÁC 
nagy vendéglője.

Szilágysomlyő. CSEREY KÁ" 
ROLV Városi nazyszá'loriája, 
étterem, kávébál.

KLEIN MIHÁLY vendéglője.
Siófok. — „FOGAS NAGY 

SZÁLLODA" (tol. Csérvenyi

Sátoraljaújhely. MAGVAK KI
RÁLY szálloda- (Csemicki 1.)

SKERGULA ISTVÁN „Köz
ponti" kávéháza.

FK'SCH V. „Magyar király" 
kávéháza. üzleti kartársak 
találkozó helye

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILAGYI Lajosáé, „Vadász- 

noka.
Szolnok. VESZTEK „Kossuth*1 

szállodája az állomással 
szemben.

FRIEDRICH Vilmos „Korona" 
kávéháza a Fő-utcán.

3TÖ G ERM A YER  ANTAL  
„Arany lakat" vendéglője, 
túl „ Tiszán.

Szeltszárd. OBERNIK KÁ
ROLY Magyar király szálló, 
dáia. Étterem, bávébáz. Ol
csó szobák.

REINFRECHT JÁNOS Kaszinó 
vendéglője.

ALMÁSSY LAJOS vendéglője.
TÓTH GYULA Szekgzárd nagy

fogadója.
SÁNTHA JÓZSEF Korona ká- 

vébáz, étterem, sórcsaraok.
Sopron. GROSZNER PÁL 

Erzsébet kert kiránduló nagy
vendéglője.

SCHLEDERER JÁNOS vasúti 
vendéglője, Győr Eben fortéi

ROSNSTINGL ANTAi. vendég
lője, Szinház-o. 13.

PECK LŐRINC Llsingi sör
csarnoka. Termelőktől vett 
borok. Olcsó konyha.

FEHÉKLÓ SZÁLLODA. Vár
kerület 66. (Bognár József.)

HODICS FERENC kávéháza. 
A soproni vlite közönség 
kedvelt találkozóhelye.

SÁRKÖZ Y FERENC „Pannónia" 
étterme

Szentes. — HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.

DEUTSCH BÉLA vasúti ven
déglője.

Szamosujvár. SZjLY ZSIG- 
MOND „Korona" szállodája.

Somogyszobb. ItREM Frigyes 
vasati vendéglője. A közön
ség kiránduló helye.

Szatmór. PONGRÁC LAJOS 
kath. kör vendéglője. Síjál 
termésű érmelléki borok.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
vendéglője .

VALKOYIT3 SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

Szeged._ — KEITEK ANTAI. 
„Újvilág" vendéglője, Kos
suth LajoH sugárút (Zsótér-

ház.
JURÁ-
NOVICS
FERENC
„Tisza*-

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" bávéháza. 
Udetbeliek találkozója.

NEUMANN FERENC Kossuth- 
kévéház a színház mellett, 
uzletbeliek találkozó helye.

SCHtVARTZ JAKAB vendég
lője ér sön-sarnoka a föposta 
mellett. Üzletiek találkozója

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője, a 
„Febérbárány‘‘-hoz. Olcsó 
szobák.

Ifj. VÖRÖS FLŐRIÁN polgári 
vendéglője. Landon-utca 8.

MARTOXOSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi Iparos- 
kör helyisége.

ENGEL KÁROLY „ErzHébet- 
Királyné" száll ódája Szeged 
állomás mellett.

ROSZXER SÁNDOR Hagen- 
macher sörcsarnnk és étter
mei Üzletiek találkozója.

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája

KA BÉR LAJOS New-York ká
véháza. Pincért* kar találk. 
Kossuth Lajos-sngárat.

KÉTH KAROLY vendéglője. 
Marstéri laktanya.

RimXGER KÁROLY vasúti 
vendéglője.

Segesvár. MACHOT ALBERT 
Irin yi** szállodája a vasat 
mellett, olcsó szobák.

Székesfehérvár. EHMHECHT 
GYULA Fehérbárány szálló- 
nagyvendéglője. Olcsó szob.

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MAXDEL MIHÁLY kávébáza. 
Ősz-utca.

Tatatőváros NOLI. MIKLÓS 
„Eszlerbá'y" szállodája. Ét
terem, kávéház.

KISS ANTAL „Otthon" kávé-

PRAUSZ GYÖRGY „Sport" 
kávébázs,

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Hoffmannn)

| {szállodája, étterem káréhé -.
Tapolca. — BURJÁN IMRE 

vendéglője a vasútállomás 
mellett.

DIEXES KÁLMÁN „Zöldfs" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett tiszta borok.

Tab. GRÓZLY ANTAI. nagy
vendéglője.

Torda. I.IPOVICS FERENC 
„Japán" kávébáza. Üzletbe-

lick találkozója.
PLACSINTÁR REZSŐ „Otthon" 

káréház és étterem.
BECSKY KÁLMÁN vendég

lője.
Tiszaujlak. ROCHIJTZ JÓ

ZSEF „Korona" szá'lodája-
Temesvár. HAUNOT.D JÁNOS 

„Korona" szállodája, a  józsef- 
a árost indóbátzal szemben.

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

PUMMER „Pilaani" Körcsarnok 
Belváros. (Frisch Ede űzletv.i

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. _A közönség kirándulö 
vendéglője.

R3I3MANN SÁNDOR „Elité" 
káréháza és kőbányai sör 
csarnoka. Józsefváros.

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője. Gyárváros.

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) tol. Ludig János, étte
rem, sörcsarnok kávéház.

SARUGA i LAJOS Délvidéki 
nagy kávébáza és étterme.

HÖRNYÉKI GÁSPÁR „Arany 
ökör" szállodája és vendég
lője- (Belváros)

ÓYÁRY JÁNOS Metropol szál
lodáié, Józsefváros.

LADÁNYI EDE Központi ká
vébáza, Jézsefvá-os.

GOMBÁS ISTVÁN Kőbányai 
(volt Spacil) nagy vendéglője.

FODOR JÓZSEF vendéglője
. Erzsébetváros, Fodor és Posta-

POLTZÁK ANTAL Fiume kávé
háza, Józsefváros.

MOLDOVaNVI ISTVÁN ven
déglője. Kisbér-utca. (Gyár-

LÖWY ITERMANN Korona ká
vébáza (-elvi os). Pincéri 
kar laDlkozó helye.

Trenrsén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Erzsébe “ szállodája. 
Étterem, sörödé, kávébáz.

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávéháza. Üzletiek találk.

TÓTH DEZSŐ tulipán vendég
lője, Szt Anna-tér.

Tolna. FEHÉR LÓ SZÁLLODA 
(Uzletv. Pavlideez Antalué.

MARTIN ANTAL sorház ven
déglője, nyári kirándulö.

Técsö. FEJES FERENC Koro- 
na-s’állodáia. M igyarkooyha.

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasúti vendéglője.

Törökbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri haszinó" ve-déglöje.

Törökkan izsa. M IC SÁ N YI  
JÁNOS Korona vendéglője.

Tenke. ROLLER PÁL ven
déglője .

Újpest. UHL KÁROLY ven
déglője István-ut 7. 

h ir s c h l e r  Sándo r  „Széohé-
nyi* kávébáza. Arpád-ut.

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

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

POLLÁK SAMU Magyar király 
káréháza.

NAGY LAJOS „Kioszk" ven
déglője Széc lényi-llget. A 
közön°eg kirátidnléia.

FUCHS MANÓ „Erzsébet" szál
lodai étterme és kávéháza. 
Üzletbeliek találkozó helve.

GLÜCK JÓZSEF Abbázia! ká
vébáza

Ujdombovár. — VADKERTY 
GYÜLA vasúti vendéglője.

Újvidék. FÜRST J .  Erzsébet 
királyné szállodája. Étterem, 
kávéház

SÁNDOR kávéháza. 
útra. Üzletiek talál-

MIKLoS „Fehér 
szállodája és vendég-

SZABó VINCE 
szállodája, ét-

JÓZSEF

SZÁLLODA 
Étterem. Ká-

Nyomalott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII., Dohány-utcza 12.

SZARVAS KÁVÉHÁZ iBIau 
Zsigmond). Üzletbeliek talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávébáza, a fő-utcán.

KRUTZER  FERENC  „Erzsé
bet*' szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY vendéglője 
vásártér.

BÉNI3 LAJOS Kaszinó ven
déglője.

Vinga jTemes m.i BÁNFY  
DEZSŐ nagyvendéglője.

BRATTA J. vendéglaje. Magyar 
konyha.

HALÁSZ JÓZ5EJ vasúti ven
déglője.

Vác. KURTZ TÓBIÁS (Horvá; 
télé) vendéglője az állomás 
mellett.

SZEGŐ MÓR „Központi" ká 
véháza. üzletiek találkozója.

Zólyom . KUSZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. — D A LA  KÁROLY 
„Eugen" szállodája. Étterem 
és káréház.

MIKS JÁNOS vasnti vendég-

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

BRAUN NÁTHÁN „Tisza" 
kávébáza.

SZILVÁSSY PÁL vendéglője, 
Fő-tér-

Zseliz. TÓTH IMRE vendé,■- 
lőjo.

Zllah. RIÓVAL JÓZSEF s-ál- 
I ódája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Kotácb 
László).

Zombor. K0NY0VITS MLA- 
DEN vendéglője a „Határ
hoz". Étterem, káváház.

BERGMAN ADOLF „Vadáiz- 
kflrt" azá'lo.dája.

STEBLER JÁNOS Kőbányai 
süt csarnoka. Zrlnvi-utca.

KAELBL MIHÁLY beszálló 
vendéglője, S;abadság-tér.

BUTKOV1TS JÓZSEF beszálló, 
vendéglője, Bajai-ut. Olcsó 
szobák.

MIKLÓSY VILLOS Körcsarnoka 
(n gy tekepályával). Kistemp- 
lnm-tér.

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

PROHÁSZKA ADOLF vendóg-
déglője.

Zalaegerszeg. — DOMONKOS 
IGNaC ..Korona" szállodája. 
Első fogadé.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konvna. termelői borok.

ROSENKRÁNTZ JÓZSEF be 
ezálló- vendéglője.

Zsablya. (Bá"« m j CRVEN- 
KOVITZ IS i VAN ven
déglője. MagvsroB konyha.

Zsombolya. KOLUNG KRIS
TÓF szállodája. Étterem éo 
kávéház.


