
A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉS1PAR, A .HAZAI I ÉRDEKEIT FELKAROLÓ 
ÉS IDEGENFORGALOM ÉS A HAZAI BORGAZDASÁG ' SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI ÉS KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

T A R T A L O M .

Vendéglősök sörgyára. Ala
kuló értekezlet. — Szak
társak .. .  A Vendéglősök 
Országos Sörgyára Rész
vény • társaság alapítási 
tervezete.

Egyletek, szövetkezetek. — 
Kocsmárosok országos 
kongresszusa. Egyesü'és 
Veszprémben. Nyugdíj- | 
egyesület.

A Balaton mellett. (Hal- 
uzsora.)

Konyhaművészet.
Pénteki összejövetelek.

Különféle közlemények. — 
Fölhívás. Hvmen hírek. 
Kötelese a vendéglős 
mindenkit kiszolgálni.—

Hepciáskodás. — Gyors
vonat 111. osztály. Per
eset. Brutális támadás. 
Idegen forgalmunk. A 
román király és Arzél 
Miksa. Tisztességtelen 
eljárás. Gyászrovat.

A fogadók körül (Minden T.)
Közrovás. Pollák ügynök 

irodájában. Pension v. 
kifőzés.

Üzleti híreink. (Helyválto
zások.)

Hétről-Hétre. — Katóka. 
íMatsád J.)

Szerkesztői üzenetek.
Üzletek vétele és eladása.

Helveszközlő. — Hirde
tések. — L'tmutató.



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

E rovatban mindazok, kik a .Fogadó' egfcj 
érre Űzetik elS, üzleti cimét állandóan és díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen köz
lés egész évre 20.—, félévre 10.— és negye 1- 

évre 6 koronába kerül.

BUDAPEST HAJDÚ SÁNDOR .Bableves-
Csárda' nagyvendóglője, VII.,

Fogadók.

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

PANNÓNIA SZÁLLODA (tuL 
Glück Frigyes) Kerepeai-ut 3.

BRISTOL SZÁLLODA llllits 
József) IV., Mária Valéria-u.

DÖKKER FERENC London 
szállodája VL Váci-körnt 6o.

ERZSÉBET SZÁLLODA (tol. 
Mayer Józsefi IV., belváros, 
Egyetem-u. 5.

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

8ZT. LUKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló lü. v. Kies Gyula)

APPL JÁNOS Debrecen foga
dója. VII., Kerepeai-ut 88.

KELI.ÁR JÁNOS .Két korona' 
szállódája, étterem, karéhaz.
IX., Soroksári-utca 14-

Vendéglök.

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

ASZNÉK JÓZSEF vendéglője,
VII., Dohány-otca 38.

BAYEK JÁNOS vendéglője,
VII. kér., Arena-nt 6. azárn. 

BAUMANN A. LAJOS Malo- 
sohik-féle veneéglöje VII., 
Csányi-utca 11.

BLASCHKA ISTVÁN nagyven
déglője, VL, Király-ntca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
11., Török-utca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VIL, 
Klnnz&l-utca 2.

CADA ADOLF vendéglője, az 
.5 csillaghoz* Szövetaég-n. 24. 

CSÓBOR ANTAL .Újvilág' ven- 
déglöje, IV., Ujvilág-a. 23—25 

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

DÖF FING FRIGYES vendég
lője, VII.. Dohány- és szövet
ség-ma sarok.

DOMSITZ JÓZSEF vendéglője, 
VII., Aréna-at 5*. 

DROSGYÁK IZIDOR Wustin- 
ger- féle vendéglője, VII., O vo- 
da-utca 26.

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

EHM JÁNOS éttermei, VII.,

FARKAS ÁRPÁD vendéglője
VI. , Felaöerdösor 50.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője,
VHI., Cllöi-nt 53. 

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

GAÁL SÁNDOR vendéglője, 
VIL, Csömöri-nt 5.

GURÁS JÓZSEF vendéglője,
X.. Külső Jászberényi-nt 51. 
(Kőbánya.)

GEBAUER ANTAL Fiamé - 
szálló étterme II., Lánchíd a. 
(Dnuapartonl.

GATTO KAROLY vendéglője, 
VL, Lehel utca 21. az. 

GYÖRY MIHÁLY (W urglita-féle) 
vendéglője, IV., Gerlóey-u. 2. 

GÖMBÖS JÁNOS KomlMőke 
vendéglője, IV., Dorotlj a-u. 

GÖMBÖS LAJOS veneéglöje,
IV., Vároaház-n. 10. Soímgy- 
Zalai kartársak vendéglője. 

GöTTLER LÁSZLÓ vendéglője, 
IV., Veres Pálné-utca 1. 

GREUOKITS SIMON vendég
lője VI., Palóc-utca 1. 
GEBHARDT ANTAL vendég
lője Vili., Népszinház-u. 1. 

HOPFINGER JÓZSEF vendég
lője VIII., Gyöngytynk-n 3. 

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

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1., Böszörményi-nt 21., csend
őr! ak tinya.

HÁBETLER LAJOS Istvántérl 
Nagy Bor- és Sorháza. Kis 
Dlőfa-ntca sarkán.

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

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

VIII., Baross-ntca 100.
HIRSCHKRON GYULA szarvas 

szállója. VIL, Szőveteég-n. 4.
HÜFNAGEL HENRIK (Hor- 

váih-féle) vendéglője, VIH., 
Vas-ntca 1.

HORVÁTH ISTVÁN .Fogadó" 
vendéglője, reggelig nyitva. 
IX., Fövámtér 10. (Idénypiaci

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

JAJCAY ISTVÁN vendéglője 
IX., Kttísősoroksári-nt 106.

JURÁK {MIHÁLY vendég ője' 
I., (Budán), Gellérthegy-n. 3.

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

JAYCAY MIHÁLY vendéglője, 
VHL, Külső kerepesi-nt 1.

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

KOLTAY JÓZSEF vendéglője. 
Magyar-utca 3. Üzletbeliek 
találkozója.

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

Népszínházzal szemben.
KARDOS JOZSEFNÉ vendég

lője, V III, Baeoss-u. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS tvolt Mnhrl vendég 
lője, lü. v. Roháts János.- 
VL, Szerecsen-ntca 33.

KA SS BÉLA éttermei (volt 
Drexler) VI., Andríiesy-ut 25.

KEI.LO VILMOS Singhoffer- 
féle halászcsárda vendéglője,
I., Mobai-ut 8.

KERESZTESSV MÁTYÁS ven
déglője, VHI., József-utca 2.

KIS KOVÁTS GYULA borozó 
vendéglője, VIL, Doliáuy-u. 
47. üzletiek találkozója.

KOHX GÉZA vendéglője VHI., 
Kerepesi-nt 64.

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

KLIVÉXYI FERENC éttermei,
VI., Andrássy-nt.

KOLLMAXN LAJOS vendéglője 
Margit-korut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője, 
VIL, Almássy-tér 16.

KUBAXEK VINCE „Budai vi
gadó- éttermei, H-, Fö-n.

KOUSZ ANTAL Kerétz-féle 
vendéglője, V., Gize.ls-tér 3.

LIPPEKT LAJOS vendéglője, 
VH., Erzaébet-körnt és Do- 
hány-ntca sarok.

LAKATOS GYULA vendéglője, 
VH., Wesa elényi-utca 17. az. 
(Cipész-ipartestületi ház.)

LEIK AM GYÖRGY vendéglője, 
L, Alag ntca 1.

LADÁNYI (LITTMAX) JÓZSEE 
éttermei, VI., Lipót-kürul 27.

LADÁNYI OTTÓ .Vázsonyi- 
kert" vendéglője, VI., Her-

LUKACS JÁNOS vendéglője, 
L, Fehérvári-u*. 14.

MÜLLER ISTVÁN vendéglője, 
VIL, Ovoda-ntca 27.

MAl-OVE TZ GYULA vendég
lője, VI., Csengery-ntca 45. 
(Aradi-utca sarok)

MARKOVITS DOMONKOS ven
déglője, I., Döbrentei-tér 5. 
A pincéri kar találkozója.

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

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

MIRTH ANDRÁS vendéglője, 
Dohány- éa Síp-utca sarkán. 
Olcsó magyaros konyha. 

MIHÁLYKY SÁNDOR ,Váci-kő- 
rut 82/a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
VIL, Caömóri-nt 87.

MOLNÁR JÓZSEF Vajdahunyad 
borozója VIL, Csengery-n. 1. 

MOLNÁR SÁNDOR é6 DEÁK 
GUSZTÁV Zöldhordó vendég
lője, IV., Kishid-n. 3.

NAGY GÉZA nagy „Plleeni- 
Körcsarnoka, VIL, Arena-nt 58. 

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

N( IF1CER KÁROLY vendéglője
VII., Erzsébet királyné-ut 10. 
PELZMANN FERENC .Pannó

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

POSP1SCH1L JÓZSEF vendég
lője, VII.. Király-ntca 32.

PORÉDOS JÁNOS vendéglője, 
V].. Podnianicky-a. 4. 

PODOLETZ FERENC vendég
lő,®, Vili., Szerdahelyi-utca 2. 

PL'TZER M. nagyvendóglője,
VII. , Arena-ot 8b.

RE 1.1. MIKLÓS vendéglője,
VI. , Hajós-utca 31. üzlet
beliek találkozója.

ROHÁTS JÁNOS (Karikás-fele 
vendéglője. VL, Szerecsen-
u. 33

ROVALD GYULA vendéglője,
1., Fö-atca.

RABATA PÁI. Gondüző ven
déglője, VI., Csengeri- 
utca 29.

RAUCHBAUER JÁNOS, ven
déglője, VL, Gyár- és Szondy-

SCHNEI.L Ji’lZSEF vendéglője,
VIII. , Xépezinház-u. 9. 

SCHUSTER ERNŐ Nyogati pá
lyaudvari vasúti veudéglője.

SCHRETTNER MÁRTON ven
déglője. VII., Izabclla-tér 2. 

SORON'ITS FERENC vendéglője
V. , Alkotmány-utcza 7.

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

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi boro
zója, VI., Dalszinház-ntea 8. 

SCHRATZ HUGÓ Lehcti-féle 
vendéglője, VHI., Kerepesi-ut

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

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

STÖLZL NÁNDOR vendéglője,
1., Disztér 1.

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

STF.INER PÁL vendéglője,
Ym., Baross-utca 117. 

SAUER ISTVÁN v“ndéglője, 
Vili., Szigetvári ntca I. 

TAKÁCS JÁNOS Mattoni-sóe- 
fürdői nagyvendéglője. Kirán
dulóhely.

TÖRÖK MIHÁLY vendéglője,
VII. , Erzsébet-körut 49. (Ma
gántisztviselők köre

TOTOLA IKRE vendéglője,
VII , Alsóerdősor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

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

TOMPA LUKÁCS vendéglője, 
VHL, Vendel-utca 11. 

UNTERREINER VINCE ven
déglője. VU., Nyár-utca 6. 
Üzletbelicc találkozója. 

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

VASCHATTA VIKTOR Tiszti
kaszinó vendéglője. Hungáriá
ul 256. sz.

Ve ile r  József vendéglője,
VIL, Akácfa-utca 34.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője) VIH., J6- 
zaef-körut 10.

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

WURGLITS VILMOS vendég
lője, Kerepesi-nt és Aggte-

leki-n. sarkán.
\yURGI.ITS ANTAL vendéglője, 

Vili., Kerepesi-nt és Gyöngy- 
tyuk-ntca sarkán.

Kávéházak.
BALATON KAVÉHAZ (Tihanyi 

József t.) Kerepesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán.

BODÓ KÁVÉIIÁZ (tnl. Bodó 
Adolf) Vili., József-kömt 42.

BOUI.EVARD KÁVÉIIÁZ (t. 
Goldbammcr Á.) Váci-k. 24.

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

ELITE KÁVÉHÁZ (t. Pollik 
Sáador) Kerepesi-nt és Ka- 
zincy-ntca sarkán.

ERZSÉBET-HID KÁVÉHÁZ 
iHapszky Zsigmond) I. kér., 
Döbrentei tér.

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

FÖLDY-KÁVÉHÁZ VL, And- 
rássy-ut 27.

GI.ASER FŰLÖP Weberle ká- 
véhára, VII , Kerepe-i-nt.

GROSZ SÁNDOR Munkácsy 
kávéhiza V H. Kerepesi-ut 57.

GKUBER JÓZSEF „Körúti ká
véház. VIL, Erzsébet-körnt 6.

H AX1KKER SÁNDOR Andrásey 
kávéháza. VU., Dob-utca és 
Erzsébet-körut sarok, üzle
tiek találkozója

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezsői Vili., Jőzsef-k. 4.

II.LITS KÁVÉHÁZ (túl. Uiits 
Gyula) IV. Vigadóltér 3.

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

KIRÁLY KÁVÉnÁZ (L Kallós 
Márkusi VIL, E-zséhet-körnt 
és Király-utca sarok.

KI.0TILD KÁVÉHÁZ (tnlajd. 
Katona G.l Belváros, Váci-n.

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

KURHEJJA ISTVÁN „Zrínyi" 
kávéháza, VIH., Mátyás-tér 2.

KOVÁTS MIKSA „Kis Otthon14 
kdvéháza, V III, Kempesl-nt 
61. sz.

HAMIKkR  SÁNDOR Andrássy- 
kávébáza VII., Dob-ulcza. Üz
letiek találkozója.

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

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

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

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

MÁTYÁS KIRÁLY kávéház, 
(túl. Christe Károly) Vili., 
Kerepeei-ut 19.

MIKES JÁNOS kávéháza, VI., 
Lipót-körut 26.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzsé
bet-körut (Haraányi teat-

NEIVELT SAMU „Sándor-tér 
kávéháza". VHL, Rökk Szi- 
lárd-ntca 21.

OTTHON-KÁVÉ HÁZ (Böhm és 
Pollak) VII., Kerepesi-ut 9|b.

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ (tulajd. 
Kohc Sándorné) üzletbeliek 
találkozója.

ORSZÁGHÁz KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi JózBefl, V., Nádor-

PÁNNON1A KÁVÉHÁZ és étte
rem (Peizman Ferenc).

PIXDINGER LAJOS GIzoUh- 
kávéháza, II., Széna-tér 7.

SUGÁR SÁNDOR és HIRSrn- 
féld Vasat kávéháza, VII , 
Csömöri- és Verseny-utca 
earkánl

REKLÁM KÁVÉHÁZ díaíu- 
zsay Emil) VI., Andrási - 
54. sz.

SPLENDID KÁVÉIIÁZ (inlajd. 
Tyroler Józsefné és Seenian 
Karolni.) IV., Károly-körci.

FODOR JÓZSEF „Szabiria 
kávéháza'-. VI'., Dohány- 
utca és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávéháza, 
VIL, Almássy-tér 7.

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

TEPL1 JÓZSEF Milano kávé
háza VIL, Király-utca 85.

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

ULITS LŐRINC „Árpád" ká
véim:, Erzsóbet-kör jt éa Do- 
nány-utca sarkán.

WEISZ NÁNDOR kávéháza,
VIII., Kerepesi-ut 51. Mope 
tagjai találkozója.

V ID É K .

Alsójára. (Torda-A ranvos m. 
TÓTH KÁHOLY szállodája.

Alsólendva.NEUBAUER AND
RÁS „Korona" szállodája

RÉVÉSZ SAMU Központi ká- 
tébáz, a Fő-utcán.

KRAJCSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője, a ,,zöIdfá"-hoz. 
Saját szüretü borok.

LENAR1TS VIKTOR vendég
lője.

Arad. -  SUCH FERENCZ 
sőrcsarnoka ét éttermei, a 
városházzal szemben.

GALLY PEREC Balaton ven
déglője.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁX (Win- 
mann Károly tulajd.) a város 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA (t. Páska 
Ignác). Étterem sörcaarnok 
és nyári kert.

SPITZER MIHÁLY (Erdélyi- 
féle) kávéháza. A pincér urak 
otthonias találkozó helye.

BRAUN GUSZTÁV Fehér ke
reszt nagy szállodája.

SZÜSZ MÓR „Japán" kávébáza 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA KÁVÉHÁZ (túl. Ko- 
váts Artnri Szabadság-tér.

GELLER SAMU Fiume kávé
báza. Üzletiek találkozója.

ZAJONSZKOVSZKY JÁNOS 
Baross-kávéháza.

LUKÁCS SÁNDOR vendége 
Szabadság-tér 11.

SZABÓ LAJOS Dom&nyi-pb '
vendéglője, Szabadsigtér.
Abos. PERTI. JÁNOS var i 

vendéglője.
Alsó-Kubln BIHEI.l.ER JA

KAB „Nemzeti-1 szálloda , 
étterem és kácébéz.

Alvinc. HARRÓ FEHE' 
vasúti vendéglője. Szálló 1 
szobák.

Apatin. LINDENMAYER 
NOS „Sehőfrer"-féle szí’

Barcs itelep). HOFFMAN LS 
KRAUSZ „Garni" sza • • 
az állomás mellett.

DOBAY SÁNDOH K • 
vendéglője, magyar kun: na. 
olcsó szobák.

Baja. HORVÁTH JÁNOS 
rány szállodája. Magy- 
konyha.

POCK FERENC Kérészi : 
vendéglője, a vasút na ...

GKÜNHUT GÁROK Sár?a 
vendéglője. Kóser konya -



IX. évfolyam. Budapest, 1906. julius 1. 13. szám.

ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

P IN C É R  S Z A K K C Z L Ö N Y

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

Klőfizetés: E g y  é v re  12 kor. F é lé v re  6  kor. 
N e g y e d é v re  3 ko r.

Szerkesztő és laptulajdonos: 
FLÓ R  G YŐZŐ.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B udapest, V I I I . ,  K e rep e s i-u t 13. sz.

Vendéglősök sörgyára.
XII.

Alakulás.

Tehát megtörtént! Hiába agyarkod
nak a háttérben tudatosan és tudat
lanul — a karaván halad. . . A ven
déglősök tervezett sörgyára junius hó
26-án K ass  Bélaszaktársunk Andrássy- 
nti nagyvendéglője külön termében 
nagy és jelentőséges lépést tett a meg
valósítás felé. Az érdekelt szaktársak, 
helybeliek és vidékiek, meghívásunkra 
nagy számban jelentek meg és elvé
gezték a vendéglősök sörgyára r.-tár- 
saságának alakítására vonatkozó leg
fontosabb előmunkálatát.

Az értekezlet megalakította az ala
pitó és az alapítási ügyeket intéző és 
végrehajtó bizottságot; megállapította 
a kibocsátandó aláírási felhívást, az 
aláírások határidejét, a részvények 
számát, az üzemtőke magasságát, és 
intézkedéseket tett a munkák további 
folytatására. A kik a személyes meg
jelenésben akadályozva voltak, külö
nösen vidéki szaktársaink, levél utján 
mentették ki magukat, de egyúttal 
bejelentétték, hogy az elsők közt óhaj
tanak részt venni, az alapítók közül 
ki ne hagyják őket.

Megelégedésünkre szolgál, hogy a 
kezdeményezésünknek, szerény, de an
nál fáradhatatlanabb munkánknak 
megvan a sikere. A vendéglősök sör
gyára közeledik a megvalósításához. 
Hála érte azon szaktársaknak, kik 
bennünket megértettek, kik a nagy 
horderejű ügynek megvalósításában 
bennünket támogattak és kik az ügy
nek nagyjelentőségű alapeszméjét úgy 
az italmérők érdekében, mint általános 
közgazdasági szempontból helyesen 
fogták fel. Az ige testet öltött!

A megkezdett munka folytatása most 
már több szakférfiú kezébe van letéve, 
mindenki kiveszi a munkából a maga 
részét, és igy a teendőket helyesen 
felosztva, haladni fogunk a megkezdett 
nyomokon.

Szaktársak előre! Ne nézzünk, ne 
hallgassunk se jobbra, se balra, ha
ladjunk a saját magunk által kijelölt 
utón és siker fogja koronázni közös 
és üdvös munkánkat.

Az alakuló értekezletről a követ
kező tudósítást adjuk:

Junius 26-án d. u. 4 órakor az 
Andrássy-uti Kass-vendéglő külön ter
mében nagy számban megjelent szak
társak megtartották a vendéglősök 
sörgyára r.-társaság alakuló értekez
letét. Dr. ötvenes Manó, a szervező 
bizottság jogtanácsosa megnyitván az 
értekezletet, javaslatára Molnár Sán
dor, az Őrient fogadósa választatott 
meg értekezleti elnöknek.

Molnár szaktársunk megköszönvén 
a bizalmat, a jegyzőkönyv vezetésére 
dr. Gyenes Manót, hitelesítésére: */a- 
nura Károly és Springer  József szak
társakat kérte fel.

Elnök előadván az eddig végzett 
munkákat, kifejti a kitűzött célt és 
rámutat a megvalósítandó ügy nagy 
horderejére.

A magvas megnyitó beszédből köz
érdekű voltánál fogva, kiemeljük a 
következő részt;

T. uraim és szaktársaim! Tanács
kozásunk tárgyát a vendéglősök sör
gyárának alapítása képezi. Ezelőtt öt 
hónappal történt ugyanis, hogy a 
»Fogadó« szerkesztőjével, Flór Győző 
úrral többször megbeszéltük azon 
mozgalmakat, melyek eddig részint 
az ő közreműködésével, vagy anélkül 
folytak egy hasonló rendszerű sör
gyárra nézve. Az események tapasz
talatai arra vezettek bennünket, hogy 
a mai fogyasztási követelményeknek 
megfelelő sörgyár létesítése csak rész
vények utján és azok részvételével 
vihető keresztül, akik a sörfőzdének 
egyszersmind fogyasztóivá is válnak, 
így ugyanis mind a sörgyár fönnállása, 
mint a részvényesek által befektetett 
töke teljesen biztosittatik. — Ez újabb 
vend. sörgyári mozgalom tehát ebből 
az alapelvből indult ki s nyert kifejezést 
abban a fölhívó közleményben, amely 
a »Fogadő« január 15-iki számában 
jelent meg. — Azt hiszem t. szak
társaim, hogy a kartelben lévő és 
működő sörgyáraknak a vendéglősök
kel szemben való tarthatatlan viszonyát 
és úgy ezeknek, valamint a vidéki 
sörraktárosoknak a fogyasztó ven
dég lősökkel szemben követett lealázó 
és durva bánásmódját, nemkülönben 
a nagyközönséget, de minket legkö

zelebbről érintő tulinagasra csigázott 
árakat mindannyian ismerjük, akik 
ezzel a mesterséggel foglalkozunk. — 
Tudjuk továbbá azt is, hogy a kartelben 
lévő gyárak — a produkált sörük 
terjesztése végett nemcsak nekünk, 
vendéglős és kocsmárosoknak támasz
tottak újabb és újabb versenytársakat, 
hanem a fölemelt sörárakkal a külföldi 
söröknek is hatalmas teret nyitottak. 
Amikor tehát mi — a je len leg i sör- 
gyárosok 3-ad és  4-ed rendű viszont
eladói — egy uj sörgyár létesítését 
célozzuk, ezzel t. szaktársaim elsősor
ban nemcsak a magunk érdekeinek 
megóvására törekszünk, hanem — a 
külföldi sörök teljes kiszorításával
— nemzetgazdasági szempontból is 
egyikét a legfontosabb és jelentőség- 
teljesebb munkáknak végezzük.

T. uraim és szaktársaim! Mielőtt 
szavaim befejezném, ama nehézségről 
teszek [tár szónyi említést, amely egy 
ilyen nagyobb szabású vállalat alapí
tásával áll kapcsolatban. A legnagyobb 
nehézség ugyanis az alapítási tőkének 
megfelelő részvények utján való össze
hozása. . . Hát t. uraim, ebben a 
tekintetben megnyugtathatom önöket 
azzal, hogy e teendőkre — az alapitó 
illetve az elük. bizottság L tagjain kívül
— a legjobb és olyan erőkkel rendel
kezünk, akik a hazai vendéglősöket 
mind személyesen s ezeket hasonlóan 
ismerik. Ezek az erők szintén a mi 
osztályunkból valók, kik közé tartozik 
Flór Győző a »Fogadó« szerkesztője, 
a köztünk levő Matsád János es 
Hegyháti Sándor urak. munkatársai, 
akik személyes érintkezésük illetve 
a »Fogadó« szaksajtó utján már is 
ki vitték azt, hogy a mai értekezlet 
napirendjén lévő ügyünket majdnem 
minden hazai vendéglős szaktársunk 
ösmeri. Úgy a nevezettek, mint a saját 
igyekezetünk és működésünkbe fek
tetett bizalom által eltűnik az a nehéz
ség is, a mi ebbeli törekvésünket 
egvedül gátolhatná, s igy a legjobb 
reménnyel lehetünk arra. hogy a 
minden fogadósra és vendéglősre nézve 

.egyaránt fontos sörgyári vállalatunkat 
rendes idejében létesíthetjük.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó 
beszéd után dr. Gyenes  ismerteti a 
sörgyár r.-társaság alapításának tör
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vényes módját, a kibocsátandó alá
írási felhívás szövegét és különösen 
gazdasági szempontból okolja meg az 
alapulást. Rámutat a sörgyári kartel 
káros hatására, és dacára ennek, a 
vendéglős és kocsmáros mégis le van 
kötve a kartelben levő sörgyáraknak. 
A kartelt (amely Romániában közön
séges büntetendő cselekmény) nálunk 
sem a kormány, sem a törvényhozás 
nem gátolja, azt maguknak az érde
kelteknek, kik általa kárt szenvednek, 
kötelesek letörni.

A tervezett sörgyár részvényesei 
maguk a vendéglősök és kocsmárosok 
legyenek. A megkívánt alaptőkének 
megfelelően kell a részvények árát 
Tnegállapitani és minden vendéglősnek 
és kocsmárosnak kell lehetővé tenni, 
hogy részvénytársulhasson. Az egész
ben senkinek sincs rizikója. Ha 
esetleg a r.-társaság nem jönne létre, 
amit különben kizártnak tart, min
denki visszakapja az előzetesen lefi
zetett összegét. Végül elismerését fejezi 
ki F lór  Győzőnek azért a buzgalmáért 
és szorgalmáért, amit eddig és a léte
sítendő sörgyár érdekében kifej tett. 
(Általános éljenzés)

Ezután kezdetét vette  a részletes  
tárgyalás.

A cím re  nézve elfogadta az érte
kezlet Szűcs Béla, a »Koesmáros« 
szerkesztőjének javaslatát, mely sze
rint a sörgyár cime ez lesz: »Ven- 
déglösök Országos S örgyára Rész
vénytársasága

Az alaptőke 3 millió koronában álla- 
pittatik meg, mely 15.000 részvény 
utján (egy-egy részvény ára 200 kor.) 
fedezendő. A részvények jegyzésére leg
végső határidőül a f. é. december hó 31. 
napjának déli 12 órája állapittatik 
meg. A jegyzés alkalmával 30°/o, vagyis 
60 kor. fizetendő minden részvény 
után. Az előzetes fizetések átvételére 
és ingyenes kezelésére a „Pesti hazai 
első takarékpénztár-egyesü let ‘ (IV., 
Egyetem-u. 2.)vállalkozott,mely a pénze
ket kamatoztatja és átvételét nyugtázza. 
A felhívási ivekhez az intézet nevére 
szóló postautalványok lesznek csatolva. 
Kimondatik egyúttal, hogy lehetőleg 
csak italméréssel foglalkozók (vendég
lősök, kocsmárosok, kávésok stb.) jut
hassanak részvényekhez. Örömmel 
konstatáljuk, hogy  az értekezlet 
tag jai m aguk mintegy 5000 rész
vényt tartottak fenn maguknak.

Az alapítási tervezetet a következők 
írták a lá :

Molnár Sándor, az „Orient“ szállo
dása Budapesten; W urglics  Antal 
vendéglős, Budapesten; Gömbös Lajos 
vendéglős, Budapesten, Dr. Gyenes 
Manó ügyvéd, Budapesten; Flór  Győző 
a „Fogadó" szerkesztő-kiadója, Buda
pesten ; a Somogy-vármegyei vendég
lősök és kocsmárosok egyesülete, 
Kaposvárott: Rauchbauer  János ven
déglős, Budapesten: Horváth József 
vendéglős, Budapesten, Springer  József

vendéglős és kávés, Budapesten, Kossá 
János vendéglős, Budapesten, Korn- 
stein  Soma vendéglős. Egerben, Strausz 
Miksa szállodás, Keszthelyen, Entersz 
Károly vendéglős, B.-Csaba, Kovács 
Károly vasúti vendéglős, Sátoralja
újhelyen, L aki József vasúti vendéglős, 
India (Szerém megye) és Cservényi 
Ferenc szállodás, Siófokon.

Állandó irodául a „Fogadó“ szer
kesztősége jelöltetett ki, hová minden 
ez ügyre vonatkozó kérdés és egyéb 
közlemény intézendő. A végrehajtó 
bizottság, mely az alapítókból alakult, 
ebben az irodában tartja állandó 
üléseit és innen intézi az ügyeket.

Grünwald Mór (Kaposvár) az alá
írási ivek célszerű szétküldésére irá
nyozott indítványa elfogadtatott.

F lór  Győző (Budapest) az aláírások 
lezárásának határidejére nézve kifejti, 
hogy magától értendő, miszerint nem 
kell a végső határideig várni, hanem 
az ivek kibocsátásával azonnal meg 
kell kezdődni az aláírásnak, hogy eset
leges túljegyzés esetén a bizottságnak 
módjában legyen még kellő időben a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Szűcs Béla (Budapest) felhívja az érte
kezlet figyelmét a „Budapesti Kocsmá
rosok Ipartársulata'1 által a folyó évi 
szeptember hó 4. és 5. napjaira Buda
pestre összehívott országos kocsmá- 
ros-kongresszusra, melynek napirend
jére  a iétesitendő sörgyár ügyét ki 
lehetne tűzni és melynek ismertetésére 
a jogtanácsos vállalkozhatnék. Az érte
kezlet örömmel vette tudomásul a 
bejelentést és az ügynek a kongresz- 
szuson való ismertetésére dr. Gyenes 
Manó készséggel vállalkozott.

Az előzetes kö ltség eket az alapitó 
tagok előlegezik, de az összegek  
vissza fognak téríttetni azokból a 
kam atokból, m iket a pénzkezeléssel 
megbízott pénzintézet fizetni fog.

Az értekezlet tárgya ezzel kimerült: 
a létesítendő »Vendéglősök Országos 
Sörgyárának# ügye minden irányban 
letárgyaltatván, Molnár Sándor elnöklő 
szaktársunk néhány lelkesítő szóval 
berekesztette az értekezletet, megkö
szönvén a szaktársaknak nagyszámú 
megjelenésüket, de különösen a vi
dékről érkezett szaktársaknak, kik 
sem fáradságot, sem pénzáldozatot 
nem kiméivé, lelkesedéssel veszik ki 
részüket a nagyszabású alkotásból. 
Ilyen érdeklődés — úgymond a 
legjobb biztosíték a megkezdett munka 
sikere iránt. Egyben köszönetét fejezi 
ki Kass  Béla szaktársunknak, ki szives 
volt egyik éttermét díjtalanul az érte
kezlet megtartására átengedni

Az értekezlet az elnök éltetésével 
ért véget. Tudósításunk befejezéséről 
megemlítjük még, hogy Kaposvárról 
három szaktárs, és pedig: Grünwald 
Mór fogadós, egyesületi elnök, Schubert 
Ede, és Majer Berci egyleti titkár, és 
Egerből Kornstein Soma stb. voltak jelen.

Figryelem szaktársak! Kik aláírási
iveket aláírások gyűjtésére óhajtanak, 
szíveskedjenek akár személyesen, akár 
levél utján lapunk szerkesztőségéhez 
fordulni. Készséggel küldünk és adunk 
egyéb kívánt felvilágosítást.

E G Y L E T E K , SZÖ V ETK EZETEK

Kocsmárosok országos kongresszusa.
A Budapesti Kocsmárosok Ipartár

sulata elhatározta, hogy a f. é. szep
tember hó 4. és 5.-re a kocsmárosokat 
országos kongresszusra hívja egybe 
Budapestre, mely alkalommal a tár
sulat diszzászlójának felszentelési- 
ünnepélyót is  megtartja.

A kibocsátott felh ívás, ig y  szól:
Tisztelt Kartársak ! A vendéglős- és 

kocsma-ipar napról-napra mindjobban 
hanyatlik. Tekintélyes iparág volt egy
kor, de most nem más, mint közter
hekkel tulrakott szerény foglalkozás, 
mely a kocsmárosok nagy töbségének 
nem nyújt többé módot a lét fentar- 
tásához. Vendéglők és kocsmák nap
nap után gazdát cserélnek. Tönkre 
ment az előd; szerencsét próbál az utód. 
akire ugyanaz a sors vár. Ennek oka 
az italmérési törvény elavult, hiányos 
rendelkezése. Az ítalmérési illeték 
aránytalan beosztása és kivetése, az 
indokolatlan magas kereseti adó és a 
kincstár által nyújtott mód a tisztes
ségtelen versenyre. A kocsmárosok 
tűrtek, szenvedtek és halgattak. Azt 
remélték, hogy jobra fordul a helyze
tük. Ez a remény azonban ábrándnak 
bizonyult, mert az évek óta tartó 
gazdasági válság tetemesen csökken
tette a nép fogyasztási képeségét. 
Az élelmiszerek drágasága annyira 
befolyásolja a koesmáros-ipart, hogy 
a kisebb és középforgalmu üzlet a 
konyhára ráfizet és ami még az ital
forgalomból megmarad, azt oda kell 
adni adóba, illetékbe, házbérre és 
egyéb üzleti költségre. És ha önma
gunkkal számot vetünk, hogy meg
tudjuk, tulajdonképen miért is dolgo
zunk, miért vesződünk, hát bizony 
sivár eredményt mutat számvetésünk. 
Ezen közös bajaink megbeszélésére és 
az orvoslásra alkalmas eszközök és  
módok közös megállapítására, elhatá
rozta ipartársulatunk, hogy a folyó 
évi szeptember 4. és 5.-ére Budapestre 
^Országos kocsm áros- kongresszusi ■■ 
hiv egybe. Felkérjük tehát úgy a fő
városi, mint a vidéki kocsmáros- és 
vendéglős- kartársakat, valamint az 
országban lévő vondéglős és kocsmá
ros ipartársulatokat, miszerint szíves
kedjenek a f. é. ju lius hó 15-ig 
írásbeli nyilatkozataikat aziránt hoz
zánk beküldeni, hogy vájjon a kon
gresszus megtartására nézve velünk 
egvetértenek-e és hajlandók-e a kon
gresszuson résztvenni, illetőleg maguk.1 
azon képviseltetni. A kongresszusi 
tagok kéretnek a f. é. ju lius hó 30-ig
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a mellékelt bejelentőlap utján hozzánk 
bejelenteni, hogy a résztvevők száma 
iránt tájékozva legyünk. A vidékről 
érkező kartársak mérsékelt diju elszá
m olásáról és a vasúti menetdij ked
vezmény iránt gondoskodva lesz. Tá
jékoztatásul közöljük, hogy a k on g resz -  
s 7.us n ap iren d jé t  ideiglenesen a 
következőkben állapítottuk meg : 1. Az 
ita lm érés i törvény m ódosításán ak  
sü rg etése  és pedig a következő irány
ban :

a) italmérési engedélyt kizárólag az 
italméréssel hivatásszerüleg foglalkozó 
kocsmáros és vendéglős kaphasson. 
Ehhez képest:

b) Ne adassék ezentúl fűszeresnek, 
szatócsnak, fogyasztási szövetkezetnek 
stb. engedély bor- és sörmérésre.

c) Pálinkamérés jellegével biró 
üzlet ne nyerjen ezentúl jogot bor- és 
sörmérésre.

d) Az italmérési illeték osztályainak 
igazságosabb beosztása és a magánfo
gyasztó, ki nagyobb mennyiségben 
hoz be bort a vámterületre, vonassák 
be az ital-illeték viselésébe, miáltal a 
kocsmáros illeték-terhe a kincstár 
károsodása nélkül önmagától is csök
kenni fog. —  Az ital-illeték a zárt 
fogyasztási vám-területeken már az 
ital behozatalánál rovassék le fogyasz
tási adóval együtt.

e) üj jogok kiadása előtt a pénzügyi 
hatóság részéről az ipartársulat véle
ménye beszerzendő. Ahol ipartársulat 
nincs, ott csakis a már letelepedett 
koesmárosok sérelme nélkül adható 
ki az újabb engedély.

f )  Az adó- és illeték-kivető bizott
ságokba a kisebb koesmárosok is 
hivatalból hivandók be. Ahol ipartár
sulatok vannak, ott a társulat utján 
történjék a behívás.

2. Miután a kocsmai ipart ezidő- 
szerint a képesítéshez kötött iparágak 
közé sorozni még nem lehet, rendeleti 
utón mondja ki a kormány, hogy azon 
helyeken, hol a koesmárosok és ven
déglősök ipartársulatot létesítenek, 
minden kocsmáros és vendéglős köteles 
az ipartársulat tagjává lenni.

3. Egy országos kocsmáros hitel
és fogyasztási- (nagyban való beszer
zési) szövetkezet alapításának meg
beszélése.

4. A kongresszus tagjainak tisztel
gése a kormány tagjainál és a kon
gresszus határozatainak figyelmükbe 
ajánlása.

Ez volna az ideiglenes napirend, 
melynek esetleges kiegészítésére é3 
változására a t. kartársak javaslatai 
szívesen fogadtatnak.

A Budapesti koesm árosok  
ipartársulata.

E g y e s ü lé s  V esz p rém b en  . . .  A
veszprémvármegyei vendéglősök és 
koesmárosok már régebben mozgal- 
maztak és törekedtek arra, hogy a 
mindinkább több és nagyobb sérelem

ben részesülő vendéglős-ipari érde
kek megóvására egy. a Veszprém és 
Veszprémmegvei szaktársakat magába 
fogadó testületet alapítsanak. A kez
deményezés, illetve a mozgalommal 
elért eddigi eredmény Cservényi Fe
renc siófoki fogadós szaktársunknak 
köszönhető, aki ugyancsak az ezen 
ügy és a kartársai iránt érzett őszinte 
vonzalomból követett el mindent, hogy 
a veszprémmegvei vendéglősök egye
sülési törekvését mielőbb szép siker 
koronázza. Cservény! Ferenc és ottani 
többi szaktársaink azt a céljukat e hó 
8-án érték el, amikor ugyanis — a 
vármegyei közgyűlés napján — a 
megye központján egybejöttek, ahol 
az egybehívó Cservényi F. a helyzet 
ismertetésével beterjesztette az eddig 
elkészített és a szakérdekekre minden 
tekintetben kiható alapszabály-terve
zetét, a melyet a jelenlevők egyszóval 
és lelkesen fogadtak el. A közbajok s 
az ezekre irányuló kérdések megbe
szélése után a szükséges teendőkre 
nézve állapodtak meg, majd az alap
szabályok azonnal való fölterjesztését 
határozták el, mig a »Veszprém vár
megyei fogadósok, vendéglősök, kávé
sok és koesmárosok ipartestülete« 
elnökévé Cservényi Ferencet válasz
tották meg. — Hogy a veszprém- 
megveiek egyesülése s az azt szente
sítő fenti esemény mily hangulat és 
érzelmeket keltő az ottani szakma
belieknél, ezt legjobban a 48-as ma
gyarságáról előnyösen ösmert Fodor 
Ignác, szintén siófoki vendéglős szak
társunk jellemezte híven ama szavai
val, hogy miként ő és minden siófoki, 
úgy az összes megyebeli vendéglősök 
és koesmárosok nemcsak a testületbe, 
hanem ennek minden legkisebb teen
dőjében is egyszivvel és lélekkel csat
lakoznak. Egyesülésben az erő és a 
vendéglős-ipari számtalan sok baja 
megszüntetését csak az egyesülés hoz
hatja meg. — A jóváhagyott alapsza( 
bályok leküldését egyébként a napok
ban várják s ugyanakkor ezen újabb 
testületünk tagjai Veszprém, esetleg 
Siófokon rendkivüli közgyűlést tartanak.

Az Országos Nyugdijegyesületbe 
Delfin Samu utján újabban a követ
kezők léptek be: Mátyás Gábor Ko
márom 800, Bognár Rudolf Komárom 
2000, Maitz Ferencz Komárom 2000, 
Rogán Román Komárom 600, Káldi 
Sándor Szolnok 600, Haas Rezső 
Szolnok 2000, Riesz Henrik Szolnok 
2000, ifj. Most Ferenc Budapest 2000, 
Sclienk Vilmos Budapest 1200, Pres- 
tyák Imre Budapest 600. Palkovics 
János Budapest 1000, Pintér Pál 
Kecskemét 4000, Zlatoszlavek Ferenc 
Cegléd 1000, Horváth Ferenc Cegléd 
3000, Zlatoszlavek Jáuos Cegléd 1000. 
Cs. Máté Sándor Cegléd 600, Eben- 
spanger György Körmend 600, Kovács 
Kálmán Sopron 600, Sárközy Ferenc 
Sopron 1000. Kalmer Mátyás Sopron 
2000, Meigl Ignác Körmend 2000,

ifj. Sory György Kis Cell 3000. Bakonyi 
József Zalaegerszeg 1000, Nagy Dezső 
Zalaegerszeg 1000. Rosenkranz István 
Zalaegerszeg lOOő, Mády Pál Alsó- 
lendva 1000, Battochay Ödön Csák
tornya 2000, Gertsmann Ernő Csák
tornya 1000, Csoltkó Pál Csáktornya 
3000. Stern Kálmán Csáktornya 1000. 
Klenc Jenő Nagykanizsa 10Ó0, HofT 
Antal Pécs 1000. Bárdos József Pécs 
1000, Herkovits Mór Baja 2000. Siftár 
István Zombor 2000, Patkó István 
Zombor 2000, Káldor Ödön Szombat
hely 1000, YVolf István Szombathely 
600, Holcer Ágoston Szombathely 600, 
Ebenspanger József Szombathely 600, 
Boros József Szombathely 600. Szopka 
József Szeged 600, Neuberger Ármin 
Lúgos 2000. Kun A. Endre Herkules- 
fürdő 600, Bricher Kálmán Herkules- 
fürdö 1000, Friseh Ede Temesvár 1000, 
Gombás István Temesvár 2000, Wott- 
ringer János Lúgos 2000. Welter 
Lőrinc Lúgos 600.

A Balaton m ellett. (Hal-uzsora.f 
Illusztrálisan furcsák a viszonyok, itt 
minálunk. Magyarhonban. A többek 
között az, hogy a Balaton mellett 
tartózkodó vagy nyaraló, balatoni 
halat nem ehetik, legföljebb csak úgy, 
ha egy s másik ottani íogadós Bpestre, 
Zimmer halmesterhez fordul. S mindez 
a régi. korrupt viszonyok maradványa
ként fönnálló »Balatoni halászati rész
vény társaságK-nak köszönhető, amely
nek haluzsorái és visszataszító bürok
ratikus intézkedéséről nap-nap után 
lehet olvasni a napi lapokban. Mi nem 
teszünk említést arról, hogy a bala- 
tonmelléki ezernyi sok szegény ember 
szájából vette ki a falatot és meg
élhetést, s hogy az uj idény beáltá- 
val újból 25—35 százalékkal emelte 
a hal árakat, csak az előbbiekre vo
natkozva hozunk föl egy esetet ama 
sok közül, ami ezzel a gyönyörű tár
sasággal napról-napra történik. F. hó 
elején volt, hogy B. M. Jeliéi fogadós 
szaktársunknál egy 80—S*0 tagú ban- 
kettező társaság, mindenekelőtt bala
toni halat kívánt enni. B. M. tehát 
leutazott a Fonyódon székelő egyik 
kirendeltjénez a T.-nak, aki azonban, 
mert a hivatalos óra után, este érke
zett. másnap d. e. 9 órára  — üzente 
a cselédjétől, hogy várjon. —  De a 
f . . . nagy ur, másnapi 10 óra felé is 
csak amúgy félválról tudatta, hogy 
majd meglátja, jut-e hal az ő részére. 
Szaktársunk mit tehetett? — ügyét 
a legalázatosabb kérésre fogta, s ez 
mégis használt annyit, hogy a hitvá
nyából nagykegyesen, néhány kiló
nyit juttatott neki . . . Gyönyörű, 
illusztrálisan gyönyörük ezek az álla
potok. Azonban ne féljünk, jó  kezek
nél, Darányi földm. miniszternél van 
e derék Fisch-kompánia megfékezési 
ügyének az elintézése.
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KONYHAMŰVÉSZET.

Cinhober F.-től.
Csibe leves  
(Angol leves)

Tisztára pucolt zöldséget és pedig 
petr. gyökeret, murkot és hagymát finom 
apró kockákra vágunk, vajban dinsz- 
teljük, consomméval föleresztjük és 
kellő gyöngykásával puhára főzzük: 
tálalásnál apró kockára vagdalt csibe- 
húst adunk bele.

Im periál leves.
(Francia le v e s )

Erős consommét főzünk és tálalás 
előtt egy félórával kellő mennyiségű 
fillér nagyságú borjumirigyet, három 
szögletüre vágott articsókát, apró ka
kastaréjt és csibehusból készült apró 
galuskát (Cenelles de volaille) teszünk 
bele.

Zöld borsó leves.
(Francia leves.)

Erős consomméba zöld borsót és 
apró gyüszü nagyságú formában készült 
sódarsoufflét teszünk.

Ürü leves.
(Angol leves.)

Apró kockára vágott petrezselyem gyökerét, 
murkot. póréhagym át vajban megdinsztelünk, 
consomméval föleresztjük, nagyobb kockára 
vágott ürühust, kellőmenyiségft árpakásá t és 
zöldborsót hozzáadva lassan, óvatosan (hogy 
zavaros ne legyen) p uhára  főzzük és betálaljuk.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

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

Julius <>-án: Ladányi Ottó vendég
lőjében, Városliget, Hermina-ut, Vá- 
zsonyi-kert. — Julius 13-án: Müller 
Antal vendéglőjében, külső Kerepesi- 
ut, Ferenc József laktanya mellett. 
(Szálloda). — Julius 20-án: Horváth 
J ó z s e f  vendéglőjében, IX., Soroksári
ul 108. — Julius 27-én: Halász 
Márton vendéglőjében. Kőbánya, Jász- 
berényi-ut 20

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .
A Vendéglősök Országos Sörgyára 

Részvénytársaság intéző bizotsága 
értesíti a vend. sörgyára iránt érdek
lődőket, hogy bármely ez ügyre vo
natkozó kérdésben és tájékozásért a 
>Fogadó« szerkesztőségéhez szívesked

jenek fordulni.
Fölhívás. Azon t  előfizetőinket, kik

nek a jelen és múlt lapokkal utal
vány mellékeltetett, kérjük, hogy azok 
fölhasználásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. — Jóbarátain 
kat és ösm erőseinket kérjü k , hogy  a 
■aFogadói-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen-hirek. — Hymen istennő 
az ő bájos rózsaláncaival egyszerre 
két bájos kecskeméti hölgyet övezett

körül és pedig Km etykó  Ilonkát, az 
ottani Arany alma tulajdonosnőjét, 
akit pünkösdkor Léhner  Jenő ceglédi 
hentesraester jegyezett el és előbbinek 
húgát, Km etykó  Lolikát, akivel ugyan
akkor tartotta eljegyzését Mach Jenő 
nagyhovárdi gyógykovács. — Kelemen 
József, a székesfehérvári Fehérbárány 
vendéglő éthordója a m. hó utolján 
váltott jegyet Kováts  Juliánnával 
Székesfehérváron. — Ebenspanger 
Kálmán előnyösen ösmert szaktársunk 
Rátótról, eljegyezte S ik k  Karolina 
kisasszonyt Pápán. — Gál Gusztáv a 
besztercei Sáhling fogadó előnyösen 
ismert régi főpincére eljegyezte özv. 
Scheksinger-né  úrnőt, Scheksinger 
volt főmérnök fiatal, bájos özvegyét. 
Az egybekelés szeptember hó elején 
fog megtörténni. — Szinger Jenő 
a munkácsi Csillag fogadó sörcsarnoka 
főpincére, e hó 10-én tartotta egybe
kelését Klein Regina kisasszonyai, 
Klein J. ottani tekintélyes iparos 
leányával.

Idegenforgalmunk. Utóbbi időben 
örvendetesen emelkedik nálunk az 
idegenforgalom és hogy mennyire 
ismeri a külföld egyes hazai cégünket, 
melyeket ezután meg is látogatnak, 
arról tanúskodik az angolok múlt heti 
ittléte. Ugyanis az angol vendégek 
a főváros nevezetességeinek megtekin
tése közben Törley Jó z s e f  budapesti 
pezsgőgyárát is óhajtották látni, mint
hogy Törley kitűnő italait ők is 
ismerik. Mondanunk sem kell, hogy 
az angolok kívánságát készséggel tel
jesítették és nagy megelégedésére 
szolgált az angoloknak, hogy nemcsak 
Törley kitűnő pezsgőit izleltették köz
vetlenül a forrásnál, hanem gyárának 
és pincéinek mintaszerű berendezését 
is tanulmányozhatták.

A román király és —  Acél Miksa. ..  
Acél Miksa szaktársunkat, a bukaresti 
kiállításon nagy kitüntetés érte. A ro
mán király ugyanis meglátogatta a ne
vezett szaktársunk igazgatása alatt álló 
magyar italok csarnokát és ott minden
ről magát informáltatván, Acél Miksa 
megkinálta a magas vendégeket nehány 
kitűnő minőségű magyar pezsgővel, 
amit szívesen fogadtak, megizleltek 
és meg is dicsérték. Ha ilyen alkal
makkor külföldön mindenütt, szakmán
kat illetőleg, szakférfiak  végeznék a 
képviseletet, akkor hazai termékeink 
bizonyára célszerűbb ismertetést is 
nyernének, ami tagadhatatlanul — ránk 
is férne.

H ep e iá sk o d ás . Mojse fiam — m int az 
Üstökösben boldogult „ Urambátyám * -nak  egy 
1895-ki szám a irta, — pincérinas volt egy 
felvidéki fogadóban. Mojse fiam áldott jó  
gyerek volt, csak az volt a hibája, hogy m inden 
a  kezéhez ragadt. Ha pl. valaki o tt felejté 
bicskáját, értékes szipókáját, bo tjá t, esetleg 
pénztárcáját, Mojse azt olyan ügyesen tüntette 
el, hogy csak no. Igaz, hogy a  fogadós, egy tótos 
beszédű, de szintén jólelkü ember, ilyenkor 
rendesen elővette és nesze .M ojse fiam“ 
innen és nesze amonnan, egykettőre ugv el-

náspágolta, hogy a  füle is  szikrázott bele. 
Egyszer aztán a különben nagyon ügyes pincér- 
fiú tud tán  kívül tö rtén t egy eltűnési eset, ám 
a  főpincer Mojset gyanúsította, ugyan nem tettel, 
csak szóval, de neki ez is  elég volt. Ment a 
gazdájához, hogy az ő önérzetén a főpin-ér 
sérelm et e jte tt, te h á t el megy - -  azonnal 
— Na sag jól van „Mojse fiain*, én  szeretek 
az önérzetes em b ert, sag ha nem  hepciáskodol. 
Te m ost hepciáskodol, h á t sag erigy gyorsan! 
És u travalónak m égegy p ár barackot is nyomott 
a  te te jé re . ..  Eféle hepciáskodást inscenál Barta 
Feischner Béla is, a B.-F-r B .-né lapja f ő s z e r 
k e sz tő j e  (de akinek szóval se  tulajdonítjuk a 
Mojse rósz tulajdonságait, m ert még egy sajlő
po rt akaszt a  nyakunkba) s aki k. nője utóbbi 
lapjában m eg in t  n y ila tk o z o t t  s  az előző v Foga
d ó '-n ak , a Bpesti száll. vend. és kocsmárosok 
ipartársulatánál ta r to tt fogadósok értekezletéről 
megjelent ujdonsági h íré re  azt a  vehemens 
k ijelentést te tte , hogy gazem bernek nyilatkoz ta tó  
azt, aki az értekezlettel illetve az o tt napi
renden volt reklámüggyel öt vonatkozásba hozta 
Megjegyezzük, hogy ebben a hirben , a  mi igen 
tisztelt reklám os k o l l e g á n k  önérzetét illetőleg 
még ütezredrésznyi szó se esett, m in t pl. a  múlt 
szeptem ber 1-söi .Fogadó" G s e j t  cimü közle
ményében, am elyre tudvalevőleg B.-F.-r B. egy 
fikarcnyi szóm egjegyzést se te tt. Ejnye, ejnye, 
há t akkor m inek ez a m ostani hepeiáskodás ? 
Vagy tán  azt tételezi föl B arta-Feischner ur, 
hogy mi ezek u tán is komoly, ö n ér
z e te s  s z a k la p  fő s z e r k e s z t ő n e k  tartjuk  . . .  Azt 
különben M o ln á r  Sándor kitűnő fogadós szak
társunk  ép a  m ulkori „Fogadó* vezérközlemc- 
nyében je len tette  ki, hogy a  B arta-Feischner- 
féle egyének sértő  gunvjai, becstelen kifeje
zései egy a mi szakm ánkhoz tartozó tisztes és 
öntudatos em bert se  kisebbíthetnek. Na hiszen, 
nem is kellene más, csak az, hogy az erkölcsi 
fogalom rendjével a  Barta-Feischner Bélához 
hasonlóan elbánok lekicsinylését vagy hepciás- 
kodását, kutyakorbácscsal vagy azonnali pörii- 
Iéssel akarja  valaki megtorolni. Nadragulyái 
az ilyeneknek, nem  kutyakorbácsot . . . Felö
lünk nyilatkozhat, hepciáskodhat és köpköd
het úgy, ahogy csak jól esik, mi ö tét — észre se 
vesszük.

Gyorsvonati III. osztály. Rósz köz
lekedésnek gyatra forgalom a követ
kezménye, mely köiülmény nálunk, 
szép Magyarországon látszik meg 
legjobban, ahol gyorsvonati lll.-ik osz
tályt, csak a tuladunán szárnyaló Déli 
vasúton lehetséges látni. De lesz ilyen 
nemsokára a MAV-n&l is, amelynek 
ezt a copfját Kossuth Ferenc keresk. 
miniszter ugyancsak leigyekszik nye
segetni, mi okból a kísérletezést a 
bpest-brucki, marcheggi vonalakon a 
napokban tétette meg. Kossuth minisz
terünket, e fontos újítás alkalmából 
minden magyar utas szívből üdvö
zölheti.

Köteles-e a vendéglős mindenkit 
kiszolgálni? Az általános fogalmak 
szerint erre a kérdésre époly á l ta lá 
nos igennel szoktak felelni, s ezt a  fel
fogást osztja a bíróság is, de szerin
tünk —  tévesen. Az eset különben 
a következő: A Félixfürdö vendéglőjé
ben nem szolgáltak ki egy vendéget, 
aki ez eljárásban becsületsértést lá 
tott és panaszt emelt a vendéglős el
len a nagyváradi bíróságnál. A bíró
ság a panasznak helyt adott é s  a 
vendéglőst nyílt becsületsértésben 
mondta ki vétkesnek s 80 korona 
pénzbírságra ítélte. A szóban forgó 
kartársunk a szerinte teljesen alap
talan ítéletet megföllebezte és ilyen
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módon elvijelentőségü  döntés várható 
ez ügyben. A bíróság fölfogását nem 
akarjuk érinteni, sem a felelős bíró
ság ítéletének prejudikálni, hanem 
kizárólag a saját nézetünket fejez
zük ki akkor, mikor kimondjuk, 
hogy a vendéglős nem kötelezhető  
mindenkit kiszolgálni. Többszörös oka 
lehet erre a vendéglősnek. Mert első 
sorban ismernie kell a vendéget, ki
vel szemben erre az álláspontra he
lyezkedik. És ezek az okok olyan 
diszkréciós természetűek lehetnek, a 
miket, ha másokkal közölne, az illető 
ki nem szolgált vendéget becsületében 
megbántaná, tehát az okot titokban 
tartván, egyszerűen nem szolgálja ki. 
Csak néhány okot sorolunk fel. Az 
illető vendégnek olyan modora lehet, 
hogy kötekedésével a többi vendéget 
inzultálja. Nála az a szándék látszha- 
tik meglenni, hogy éppen csak azért 
akar az illető vendéglőben letelepedni, 
hogy az ottlévő vendégek közül egyet 
vagy többet zaklatni óhajt, egynek 
vagy többnek kellemetlenkedni akar. 
Akár az egyik, akár a másik eset ve
szélye forog fönn, az üzletmenetet 
megzavarja, botrányt okoz, a vendég
lőst kárositja. Ehhez pedig nincs joga 
senkinek se. Lehet, hogy az illető 
vendég arról ismeretes, hogy «blic
c e ln i vagy »adós maradni* szokott 
(mert hát ilyenek is vannak): lehet, 
hogy már beszámithatlan állapotban 
jön a vendéglőbe és a vendéglősnek 
alapos oka van a botránytól tartani, 
stb. stb. Ok nélkül a Félixfürdő vendég
lőse nem tagadta meg a kiszolgálást 
és mi ennél az oknál fogva várjuk 
kíváncsian a többi bíróság eziránti 
döntését.

Bukaresti kiállítás. Brázay Kálmán 
céghez, mely remek büfi'ét rendezett 
be a magyar kiállítási pavillonbam 
ma a következő sürgöny érkezett: 
»Király, királyné, trónörökös, királyi 
hercegek, ministerelnök, valamennyi 
minister és kiséret nálunk uzsonnáz
tak. Servirozva lett Tokaji, Törley 
pezsgő, »K ristályvíz*  stb. Legma
gasabb megelégedés kifejezése. Brázay 
cég képviseli a bukaresti kiállításon 
a K ristály JCutvállalatot is, melynek 
ásványvizét üvegekben és poharakban 
kiméreti egy külön e célra felállított 
Kristály-ivócsarnokban.

Brutális támadás. Márton Vilmost, 
a kolozsvári »Központi« szálló főpincérét 
brutális módon támadták meg s annyira 
bántalmazták, hogy a kórházban is 
feküdt. Okot erre az szolgáltatott, hogy 
Márton szaktársunk üzletzáráskor, éjjel 
nem engedte meg, Cakó Peti zenész 
hangszereit a központi szálló helyisé
geiben elhelyezni, t. i. hol ez a 
zenekar egyáltalán nem is játszik. 
Ebből szóváltás, majd tetlegesség fejlő
dött, melyben a magukat éjfélig muzsi

káltatott F ejér  Lajos csikszépvizi föld- 
birtokos, Mamica kolozsvári mészáros, 
Tompa Gyula kovásznai ügyvédjelölt 
vettek részt. Mindenesetre az »uri« 
tempóhoz tartozik, ha többen vasbotok
kal f!dfegyverkezve nekiesnek egy véd
telen embernek és véresre verik. Az ilyen 
virtust például nálunk a fővárosban 
a jasszok meg a csibészek szoktak 
produkálni. Az erkölcsi megtorlás a zene
karral szemben már folyamatban van. 
Mint benőnket értesítenek, a főpincérek 
szervezkedtek, hogy Cakó Peti zenekara 
egyik nagyobb üzletben se játszhasson 
ezentúl. A virtusokkal majd elbánik a 
büntető bíróság.
jjF anda halai. Hogy a magukat agyon 
reklámozó (és másra sem alkalmas) 
egyes üzletemberek hogy járnak el a 
rendelő közönséggel szemben, azt 
látszik igazolni ez az eset, amely 
Lengyel József b.-berényi fogadós 
szaktársunkkal olyképpen történt, hogy 
e hó 16-ra 13 klg. halat rendelt a 
híres bpesti Far.da Ágostonnál, aki 
azonban és elsősorban a 19 helyett 
30 kilóra valót küldött és olyan borsos 
árban, hogy balatonparti fogadós szak
társunk ugyancsak megtapogathatta 
a füle tövit. Mást se tehetett, miután 
aznap este banketje s a halra szük
sége volt, bár ugyan kevésbé a rém 
drága fölöslegre, amit aztán a fogadó
hoz tartozókkal kellett elfogvasztatni. 
Lengyel szállodás szaktársunk Fanda 
halait illetve, ama halászokat, (mint 
pl. Zimmer Péter, a Fogadóból is 
ismert halkereskedőt) ajánlja közfigye- 
lembe, akikben a rendelés és az árak  
tekintetében  mindenkor meg lehet 
bízni.

Pöreset. Ilyen is van elég, pl. becsület, 
rágalom, sajtó, váló, s ezen és a többin 
kívül — hitelpör, vagyis olyan, mint 
amilyenben Stegmiiller Károly keszt
helyi temetkezési vállalkozó, kir. mér
tékhitelesítő, helypénzbérlő, asztalos- 
mester és helyeszközlő (ilyen egy 
példány se akad a veszprémi Szilvesz
ter bátyánk 8 osztályba sorozott éh- 
müvészei közt) — szóval, mint e töb- 
féle foglalkozó úriembernek volt ré
sze, akit Medvéd István, az ottani 
sörházkert üzletv. vendéglőse olyan 
80—90 frtnyi hitelért pörölt, amelyet 
Stegmüller akként eszközölt, hogy a 
3—5 pohár sör. 1—3 félliter és meg
felelő ételeket rendesen úgy egyenlíti 
ki, hogy vagy nagyon sebesen vagy 
ha a vendéglős észre nem vette — tá
vozók a vendéglőből. — S ezt S-müller 
nemcsak Medred szaktársunknál, de 
más ottani vendéglősöknél is igy szokta 
cselekedni, vagyis se itt se ott nem fizeti 
a kontót, amiért aztán Medved bepö- 
rölte, ám a bíróságnál S-müller (ismerve 
bizonyára a törvény holt betűi termé
szetét) letagadta a tartozást. Károsult 
szaktársunkkal illetve helyette, a keszt
helyi vendéglős és kocsmárosokat ez 
esetre és Stegmüller urra szívesen 
figyelmeztetjük.

Gyászrovat. — Székesfehérváron a 
Fehérbárány vendégfogadó előnyösen 
ösmert gazdája, Emhecht Gyula máj. 
18-án elhalálozott. Temetése 20-án 
történt az ottani szaktársak nagy 
részvételével.

A fogadók körül
Fürdői széttekintés.

Fodor Náci bátyánk, a siófoki Pol
gári vendéglő nagy kuruc gazdája, 
megpödörinti a szintén kurucosan álló 
bajuszát, és azt mondja a Kőröshegyi 
Kőszeghy kollegának: Fene sok zúz
mara, de annál több eső esett az idén, 
és azért is kezdődik csak júliusban a 
szezon: mindazonáltal boldog már a 
magyar, mert Kossuth kormány áll 
az élen, amelynek bizonyára az is 
egyik főgondja leend (a többi nagy 
hazai gondok között) hogy a magyar
nak ne csak szép fürdője, hanem 
idegen forgalma is legyen. . .

Amiből ugyan még szemernyi is 
alig látszik a magyar Ostendében. Vá- 
radi Gyula, a telepi fürdő és fogadók 
zseniális bérlője és igazgatója nyu
godtan sétálja körül a boldog kénye
lemre és pihenésre integető telepi 
fogadókat, közbe megjárja az állomásra 
vivő promonádot, ami miudcsak a 
kezdetleges szezont jelenti. Cservenyi 
Ferenc fogadós szintén most végzi. 
Kosztka főpineérével (egy ingben) az 
inventározást: ami ha napestig tart 
is, nem baj, hiszen van rá idő. Mert 
hát, ki és mi zavarná a fogadók csönd
jé t akkor, ha az idő minden félórá
ban úgy áll, mint a sirógyermek szája. 
Épen azért, a telepen Csorbíts föpin- 
cér is csak most osztálvoztatja azt a 
ménkű sok sópaprikatartót. amiket 
a forró nyáron át neki kell tele só
paprikázni s a melyeket az élterem 
minden szeg-bogával ugyancsak ten- 
nap vételezett át. Csak a kávéliáz 
Román fizetője mozog és végzi szám
adását a »kiülő« vendégeinél, akik 
újságolvasás és méla rezignáció köz
ben halgatják egyforma zúgását a Ba
latonnak.

Más a világ Trenesén-Teplicen. 
ezen az egyik legnagyobb magyar 
világfürdőn. amelynek a hüvöses időn 
kívül nincs egyéb baja, mint csak az. 
hogv a fürdői kezelóség és a fürdők 
minden személyzete német, az orvosok 
is németek, és a Teplára járó omni
buszok és a menetkártyák is azok: 
minden német, csak a vendéglősök és 
a pincérek magyarok. Kell-e szebb bi
zonyíték amellett, hogy a magyaro
sodás misszióját — a néptanítókon 
és Thália papjain kívül — a vendég
lősök és pincérek szolgálják leg
jobban. (és a mi szakmánkhoz tarto
zókat — mégis lenézik. ..) Ami különben 
más lapra  tartozik : a fő, hogy Ehn 
József három rendbeli fogadója, mint 
pl. a Teplici. az öreg Ausztria és a 
derék Jan i bátya  (Ehn József fivére)
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vezette Gyógy ház (Kurszalon) rendbe 
áljának. És ebben nincsen hiba; 
amennyiben a gárda teljes mindenütt. 
Úgy a Teplicben, ahol ismét a jól 
hegedülő és sok nyelvet tudó derék 
Dávid Sándor (aki helyet véletlenül, 
az öcscseura nősült meg a téli far
sangon) áll az élen, valamiként a 
»Kur«-ban, ahol a román-magyarból 
erős kuruceá vedlett Radnyáncu Kor
nél, aki a Fogadónak is tudósítója, és 
nem sokára szintén régi tr.-teplici 
főpincér dirigálja a válogatott erők
ből összeállított gárdáját. Nincsenek 
még sokan, tehát a mindenkivel szem
ben szeretetre méltó Elin Jánosnak 
van ideje beszélni (Radnyáneunak és a 
Fogadót Wienben is híven olvasó 
Lukas/. Henrik kávéházi főpincérnek) 
a kevésbé fejlett fürdők régi jobb 
világáról, amikor valódi virágában 
volt a patakon túli Ausztria-fogadó is, 
hol különben egy nagy darab idő óta, 
(télen mint nyáron) Schultz Rezső 
intézi a föpincéri teendőket Ugyan
ebben, a Teplic fogadóhoz tartozó ká
véházban sincs változás, ahova a min
den télen át Riverián vagy más nagy 
tengeri fürdőn működő May Gyula tér 
rendesen meg főpineéreskedni. Most 
ugyan haza jött az ifjú Ehn Lajos is, 
Lyonból, (Ehn József szaktársunk há
rom nagy üzlettel, nagy vagyonnal 
rendelkezik, de azért fiából pincért 
és leendő jó  fogadóst nevelt) — hogy az 
erős dolgot adó 6—7 nyári héten át, 
mint üzletvezető gyakorolja idehaza 
magát. A kis és nagy Baracskán még 
csönd van, de valami nagyobb baj, a 
jó  pincér vendégek által látogatott 
»Messinger«-ben sem uralkodik, ami 
ugyan ekként nem sokáig tart már: 
Tomola Roland, régi-régi fővárosi fő
pincér már megérkezett a szomszédos 
Wild-féle étterembe, teljes karával, 
úgyszintén Kocsicska Antal is, a kiseb
bik Dávid apósa »Pannoniá«-jába, 
amely körülmény pedig a Tepla felől 
nagy zajjal zörgő kocsik és döcögő 
omnibuszok több számos érkezését 
jelenti.

Boda Mihály, a szép kontyos me
nyecskéhez hasonló b.-lellei nagyfo- 
gadő törekvő gazdája, a Balaton hátán 
nemsokára ringadozó csolnakai hasa- 
dékait még talán egyre szurkolja (az 
ehhez is értő Rúzsa főpincérje segít 
ségével) s Lengyel József, a Fogadó 
kedves komája és férje a somogyi 
asszonyok egyik iegszebbikének, még 
egyre békétlenkedik Fanda halai, vagy 
talán Balaton-Berénynek jó  szellös 
levegője miatt, amely az uj fogadója 
falait ugyan kívül és belül jól kiszá
rította, de miként Leltének, Fonyód
nak vagy a tulabalatoni keszthelyi 
»Hullámnak.« Hévíznek és Mexikó
jának. neki sem hozott eddigelé mást 
mint egy nagy »banket*-tet és kiadást, 
kiadást — sokat. . . De —  ritkulnak 
már a fölhök, s a balatonszéli homo
kot fölkavaró aligai szelek mindjobban

elülnek. Késmárk fölött is tiszta az 
ég, s a tátrai fürdőkön át az erdélyi 
bércek tövében bugyogó gyógyforrá
sokig elható hűvös légáramlatot egyre 
melegíti, forralja a mezőt berket és 
minden magyar fürdőt éltető nyári 
napsugár. . .

Minden T.

KÖZROVÁS.*)
A Fogadó panaszkönyve.
Pollák ügynök irodájában.

A mi szaktársadalmunkhoz tartozók 
közül sokan ösmerik Bpesten Pollák 
ügynököt s hogy nem a jobbik olda
láról, erről tán szólnom is fölösleges. 
Nem is szólok egyébről, mint azon 
esetről', ami velem történt meg, és pe
dig olvformán, hogy jelenlegi főnököm, 
a keszthelyi Amazon kávéház tulaj
donosa, akinél már egy ízben hosz- 
szabb időn át voltam alkalmazva, a 
múlt hó elején egy a bpesti laká
somra címzett levélben értesített a 
fővárosba való érkezéséről s arról, 
hogy üzletében nem-e fogadnám el 
újból az üresedésben levő íőp. állást. 
Találkozási helyül P ollák ügynök 
irodáját jelölte ki, ahol kettőnk közt 
az állás elfoglalására nézve miután 
megállapodtunk, távozásom előtt Pol
lák ügynöknek — dacára, hogy  ez 
az állás nem az ő közvetítésével 
történt — 50 koronát (segédjének 20 
koronát) adtam, amire azonban ő dur
ván rámtámadt, hogy ez a föpincéri 
állás 100 kor. és ezt fizessem meg 
vagy pedig . .  . Szóval, azt hittem, hogy 
a kabátom is elfogja venni a másik 
50 korona fejében, amit persze én 
e jogtalan nagy erőszakosságára se 
fizettem ki neki. Csak azt a kérelmet 
kívánom a t főnök urakhoz intézni, 
hogy amidőn, a »Fogadó«-tól kezdve 
annyi ingyen közvetítő áll rendelke
zésükre, ne támogassák oly melegen 
a jogtalan honorákat ily erőszakkal 
követelő Pollák-féle ügynöki irodákat. 
Főpincér kartársaim pedig vonják le 
ebből a megfelelő konzekvenciákat.

Legáth György,
a keszthelyi .Am azon” kávéház főpiacére. 

*

Pensión vagy kifőzés?
Mi a »Budapesti Pincér-egylet« el

helyezőjétől (4 éthordó és 4  borfiu) 
ide Gleichenbergbe lettünk küldve, a 
»Pensión Breiner*-féle  üzletbe, ami 
azonban nem más, mint egy kóser 
kifőzés, ahol se megélhetés, se kereset 
nincsen. Ezt különben a B. P.-egylet 
is jól tudta, mert az előző éthordóktól 
bő információt kapott, de azért mégis 
ide küld bennünk, kárt okozva és 
tönkretéve egész szezonunkat Ezt a 
lelketlen eljárást figyelembe ajánljuk 
és szaktársainkat is óva intjük, hogy 
minden fürdőhelyet, ahol a oWiener

*E rovatbuni közleményekért a felelősén a beküldőket 
terheli.

gazdálkodása uralkodik, kerüljenek el. 
Amidőn a Tek. szerkesztőséget ezen 
soraink közlésére kérjük s ezt előre 
is megköszönjük, maradunk teljes 
tisztelettel,

Gleichenberg, 1906. junius 24-én. 
Pintér Elek, Ram ler Károly és Oszvald 
Ferenc a B reiner-féle kifőzésben.

Ü ZLETI H ÍREIN K .

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

Fogadó vétel. Déván a rég fönn
álló és Englisch Béla által birt Fehér
kereszt nagyfogadót W inkler  Jakab 
volt makói kávés szaktársunk meg
vette s azt egész ujan renoválva és 
berendezve e hó 1-én vette át saját 
kezelésébe. Winkler szaktársunk vál
lalkozásához sok sikert kívánunk.

Ádám Jenő fogadója. A horvát 
tengerparti Cirkvenieán  a m. hét 
elején nyílt meg az uj magyar fogadó, a 
melynek vezetését a külföldi ,nagy 
hotelekben több éven át működő Adám 
Jenő, aki utóbb fővárosi Hungária 
nagyfogadóban aligazgató minőségben 
volt sokáig, vállalta el. Az újabb kori 
modern stílben épült és előkelőén 
berendezett «Miramare» nagy szálloda 
hasonló modern szakképzetségü nagy 
intelligenciával biró vezetőt nyert 
Ádám Jenő, a mi jó  ismerősünk sze
mélyében, akinek ezen első önálló 
vállalkozásához Őszintén kívánjuk a 
legjobb sikereket.

Uj fogadó a  fővárosban. A népszin- 
ház-és csokonai-utca sarkán lévő és bpest 
legnagyobb találka szállodáját,' Milleniu- 
mot Egervári Géza unokanővérei meg
vették, s azt egy modern, szolid fogadóvá 
fogják átalakítani. Az uj fogadó »Nem- 
zetia cimen jul. 1-én fog újból megnyílni.

Aradon a szabadság-tér 11. sz. alatti 
vendéglőt nem Kováts  S., mint tévesen 
ezt egy májusi számunk irta, hanem 
Lukács  Sándor szaktársunk lendítette 
a jobb ilyen üzletek sorába.

Veszprémben a megyeszerte elő
nyösen ösmert Mózner vendéglő — 
mint előző számunkban hírül adtuk — 
október 1-én uj gazda kezébe kerül. 
A jóhirü üzletet ifj. L ohonyay  István 
fogja átvenni derék nagybátyja, Mózner 
Ferenctől, aki ezen üzletét 2ö évig 
bírta és vezette. Az ugyancsak derék 
utód kezébe kerülő vendéglő 26 éves 
jó  gazdáját, Mózner szaktársunkat 
jól megérdemelt nyugalmába a veszp
rémi közönségének, ami jó  kívánsá
gainkkal kapcsolatos szeretete kiséri.

Tárcsán a Jellasits Ignác által so
káig birt Korona-fogadót Heinrich 
Bernát bérelte ki. Az uj szállodás ez 
alkalommal ujan renováltatta és ren
dezte üzletét.
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Üzlet áthelyezés. F arkas  Árpád 
tevékenységéről ismert vendéglős szak
társunk főüzletét a fölsöerdősor-utca 
50. sz. alatti Vörös B.-féle vendéglőbe 
helyezte át, mig az ÜllöL-uti vendég
lőjét megbizotja vezeti. Uj vállalatához 
kívánunk sok sikert.

Üzlet kibővítés. Ipolyságon a vasúti 
állomással szemben lévő fogadóját 
W agner  János szaktársunk újabb 8 
vendégszobával, s az étterem kitágítá
sával bővitette ki, s  ezenkívül a két 
tekepályával biró gyönyörű nyári 
kerttel kapcsolatban, lawntennis pályát 
létesített. A jó konyha, s borairól jó- 
nevü üzletet a mostani uj kényelmében 
Wagner szaktársunk e hó elejével 
nyitotta meg.

Fog-adó a hüvösvölgyben. A fővá
ros eme páratlanul szép kirándulóján 
nemsokára egy előkelő nagy fogadó 
emelkedik. Az uj szállodát F iseher  N., 
Ehrlich Gusztáv fővárosi kályhagyáros 
veje tervezi s azt 3 emeletesre fogja 
építtetni

K irá n d u ló  a v á r ó ; közepén. Lackovics 
Béla székesfehérvári szaktársunknak, az ősi 
koronázóváros közepén (Budai-utón) lévő ven
déglője nagy udvari kertjét a  nyári szezon 
beáltával szintén díszesen rendezte be. A 
párjá t ritk ító  és az ottani polgári családok 
kedvelt kiránduló helyéül szolgáló szép nyári 
üzletét Lackovics szaktársunk az ünnepekben 
nyitotta meg ünnepélyesen.

üj vendéglős. Csányi Lajos főpin
cér kartársunk, ki utóbb hosszabb 
ideig a keszthelyi Helbeck-fogadóban 
működött, ugyanott a Kantin vendéglőt 
átvette. A derék szakavatott kezű üz
letember kezébe került és nagy árnyas 
udvari kerttel rendelkező vendéglőt 
az ottani polgári közönség is nagy 
kedvvel látogatja.

Szatm áron a régi jó  hírnevű Zöldfa 
fogadót Weisz Ignác megvette, s azt 
saját vezetése és kezelésébe e hó ele
jével vette át. Weisz szaktársunk üz
letét a szakbeliek is kedvvel látogatják.

Budapesten a Wekerle kávéházat 
Glaser Fülöp, ki az üzletnek előzete
sen 5 évig volt tulajdonosa, e hó 
elejével újból megvette. A kávéház 
publikuma a régi, népszerű tulajdonost 
nagy szeretettel fogadta.

Kiigazítás. Múlt számunkban emlí
tettük, hogy a karánsebesi vasúti ven
déglőt Gretsák Róbert albérletbe adta 
A gora  Árpádnak. Mint utólag értesü
lünk, Agora szaktársunk az üzletnek 
nem csapláros-vendéglőse, hanem csak 
főpincére. Így is sok szerencsét kívá
nunk neki.

Beregszászon az L’ri kaszinó nyil
vános éttermét Hafner Antalné ven
déglősnő egy külön e célból épült 
nagy helyiséggel bővitette ki, s a 
csinosan berendezett szép üzletet a 
kassai katonai zenekar közreműkö
dése mellett ünnepiesen julius 1-én 
nyitja meg.

Fogadó átvétel. Cegléden a Köz
ponti fogadót Polgár S.-tŐl e hó ele

jével Klein  és Társa vették át, akik 
az üzletet ezen alkalomból újonnan 
rendezték be és alakították át. Az 
üzleti jómenetet az uj fogadósok jó 
konyhája és italai biztosítják.

Étterem megnyitás. Stampfl Nán
dor előnyösen ösmert szaktársunk, a 
keszthelyi régi Stampfl üzlettel kap
csolatos kerti vendéglő elején épült 
Tulipán-éttermét, melyről egy tavaszi 
számunkban adtunk hirt, e ’ hó kö
zepével nyitotta meg.

Szutzky János előnyösen ösmert 
főpincér szaktársunk, megvette anagv- 
kátai Kaszinó vendéglőt, a házzal 
együtt, amelyet újból épitve egy 
nagyobb modern vendéglővé alakított 
át. Szutzky szaktársunk vállalatához 
sok szerencsét kívánunk!

Kisvárdán az Arany szarvas foga
dót Hamburg Arnold előnyösen ös
mert szakember megvette s azt ujan 
átalakította és több vendégszobával 
látta el. Üzletét Hamburg szaktár
sunk »Kossuth-szálloda« címen nyi
totta meg.

K e re s te tn e k .  T. olvasóinkat kérjük, liogy 
az alább keresett cimek hollétét, karíársias 
szivcségből, a  megtudni óhajtókkal egy leve
lező-lapon értesítsék.

Zirkelbach János Bpesten alkalmazott s 
u. itt tavaly a  kel. p -udvarnál lévő Vajda- 
lm nyad kávéház volt főpincére hollétét M. J .  
főp. (Székesfehérvár, vasuti vendéglő 111. o sz t 
étterem ) kéri egy levelező-lapon tudatni.

B artha  János pincér hollétét, ki ezelőtt hat 
évvel Kszckcn volt alkalmazásban, Oriovits 
Károly főp. (Deésen pályaudvari vendéglői 
kéri tudatni.

Cegléden a Vasut-uteában levő Pol
gári vendéglőt gazdája Kaszás József, 
ki régebben a vasuti vendéglőben mint 
főpincér működött hosszabban, a nyári 
idény beáltával üzletét ujan rendezte 
be. Az italai és jókonyhájáról ismert 
vendéglőt az ottani üzletbeliek is kedv
vel látogatják.

Nagykárolyban az uj Központi szál
lodát Schlezinger  Jenő régi szakem
ber vette át. Az uj fogadós üzletét 
jó  magyar konyhája és alföldi borai
val igyekszik föllenditeni.

C sa lád i öröm. Fritz Ferenc szaktársunkat, a 
fővárosi Fiume kávéliáz régi és előnyösen 
ösm ert főpincérét, derék neje egy kedves kis 
babával ajándékozta meg. Az uj honleány a 
szent keresztségben Katalin nevet nyert.

Mármarosszigeten a «Malomkert» 
nyári kiránduló vendéglőt Zilahv 
Pál ismert szakember s utóbb ottani 
kávés átvette és azt rendeltetésének 
a nagy ünnepekben adta át.

H e l y  v á l t o z á s o k .  Budapesten, a 
Nádor szálloda főp. á llását Kurz János foglalta 
el. Weisz Sándor a Splendid kávéház éjj. főp. 
állást tölti be. N euhold Dezső a  Nemzeti szálló 
főpincéri állását tölti be.

Tr.-Teplitz-fürdő. (R. K. tudósítása.) A 
Teplitz fogadó vendéglője főp. á llását újból 
D ávid  Sándor, szakosztályunk ez ism ert tagja 
foglalta el. A Gyógyház (Kurszalón) étterm ében 
Radnyáncu  Kornél fő- és Kiss Kálmán fizetőp. 
működnek. A Teplic fogadóban m int éthordók : 
lin z er  Imre, Grim  József, Katr)'c József, 
Horovitz Lipót, Kondás József, Gere László.

Skovran  József és K álm án  Imre nyertek al
kalmazást. I'. itt. a kávéházban May Gyula 
főp. és Kuruc Endre mint fizetőp. műkődnek. A 
konyhafőnöki á llást M engoli Maxiimban tölti 
be. A gyógyliáz-étteremben, — a „Fogadó * 
u t já n : H eib  Vince, Németh István. S zabó  
István, és W onlracsek Feren.- nyertek állást, 
li. itt a  konyhafőnöki állást Polletz K. György 
és a  kávéházi főp. állását Lukasz Henrik tölti 
be. Az Ausztria-éttercm főp. teendőit Schultz 
Rezső intézi. Mint éthordók: Neumann Lajos, 
Buchm ayer Rudi ésFeuereisen  Miksa műkődnek. 
A Pannónia fogadóban : Kocsicska Ödön főp., 
H endl József és Riadt Gusztáv éth. á llást fog
laltak. A Messinger kávéház főp. állását Deutsch 
József tölti be. fírtszárf-fürdön a nagy vendéglő 
főp. állását L efler  Károly tölti be. Árvaváralján  
az uradalmi fogadóban Vargha János főp. 
mellett Schüssier Márton éth. állást nyert. 
N agykanizsán  a Fiume kávéház főp. állását 
We/sz Mihály foglalta el. M arkó András a 
Csáktornyái vasuti vendéglő főp. á llását tölti 
be. F. itt Csoltka Pál a  Gcrstinan kávéház 
főp. á llását foglalta el. Top f i  Mátyás a tapolcai 
Balaton szálló főp. állását foglalta el. Székes
fehérvárott a M. király fogaiéban Tiefenthaller 
István főp. mellett Z radula Sándor szobap. 
és Holszett Alajos é th  állást töltenek be. 
Verkovits Ferenc in. szobap. a Fekctcsas foga
dóban működik. B erger  N áthán a Hungária 
kávéliáz föp. állását nyerte el. Keszthelyen  az 
Amazon kávéház főp. á llását Legáth  György 
újból elfoglalta. F ehér  Pál a  Leitner fogadóban 
ni. éthordó működik. K ardoss János a Vas 
szálló föp. á llását tölti be. Hévizén a nagy- 
vendéglőben Prückler Károly föp.-rel Szeverin  
György az étlapirói teendőket teljesíti. F. itt 
a Mexikó vendéglőben N agy  Mihály és Kultsár 
János éth. állást nyertek. B ogláron  a Kaszinó 
vendéglőben Kálm án  István m. fizetőp. foglalt 
állást. S iófokon  a Telepi nagy vendéglő föp. 
állását Csorbíts Imre, mig a fizetőp. állást 
Wenninger József foglalták el. 11 ily minőség
ben Rom án  Géza a kávéházban működik. 
Orosz István m. segédp. nyert alkalmazást. 
F og ler  Rezső szobaföp. állást tőit be. A Bala
ton vendéglő föp. á llását H apek  István foglalta 
el. F. itt F ogler  Mihály m. étli. nyert alkal
m azást. Szabó  Gyula a Korona szálló főpincéri 
á llását tölti he, mig u. itt Kugler Kálmán s.- 
pincéri á llást nyert. Szelestcy Géza a Selmec
bányái Hungária fogadó főp. állását töltötte 
be. Táirafiireden  a Matejka étterem  főp. állást 
P fan d l József és a tízetöp. állást Bem  R. 
Lajos töltik be. Hasonló állásban Stepan  
Frigyes a  pöstyéni Zöldfa fogadóban m ű
ködik. Jc s in a  József Zentán a Magv. kir. 
fogadó főp. állását és Sekm ür János a be
regszászi Oroszlán fogadó kávéhiza főp.
állását foglalták el. Schausz Jenő a b. csabai 
vasuti vendéglőben mint éthordó és Cseh 
János a pozsonyi Hungária kávéházban in. 
segédpincér nyertek alkalm azást Vajda József 
a dunaföldvári Stefánia szállói föp. állását 
töltötte be. Gitz Dénes a  b.-gvulai Komló 
szállodában éthordói és Buzecky Ferenc a 
debreceni Frohaer-féle szálló föp. állását fog
lalta el. Garger Pál a Csáktornyái Zrínyi szálló 
káv. föp. á llását töltötte be. A keszthelyi 
Hullám fogadó főp. állását Freyslinger József 
tölti be. Koroney Sándor étlapirói és Hammer 
György' éthordói állást foglalták el. B .-berénvben 
a Lengyel fogadóban ujabban Gyurcsák Géza 
nyert alkalm azást. S .-berzencén a  nagyven
déglő főp. á llását Tárnává Károly tölti. Vali 
József Rajec-fürdön a  Gyógyház-étté rém be n 
fizetőp. á llást nyert. Beregszászon az. Úri 
kaszinó étterm ei állását Kolozsváry  Endre, u. o. 
az éthordói állást Szalay  József, a  Vasuti 
szálló főp. állását R össier Sándor é s az éthordóit 
S m atlak  Gyula töltik be. Szatm árt a Zöldfa 
föp. állását Strasser Bertalan, a Hungária 
szálloda főp. állását Gellert Miksa s az Európa 
kávéház és étterm i föp. á llást Asztalos János 
töltik be. A Kossuth kerti kioszk vendéglő főp. 
állását Fülöp  Gyula József foglalta el. Nagy
károlyban a  Vasuti vendéglőben G azdag  József 
éthordói alkalmazást nyeri. Szilágysomlyón a 
Nemzeti fogadó föp. állását Kóródy János, 
Jászberényben a Pannónia fogadóban Borsa
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Gyula éthordói á llást nyert. Szerencsen a 
Keresztessv fogadó föp. á llását S zab ó  Béla s 
a  Vasúti I.—II. oszt. étterm i főp. állást Unger 
Mihály t-.ltik be. Nyíregyházán a  Korona fogadó 
szobap. állását Wesztergom  György s n. o. az 
éthordói állásokat Jan isch  József és Hoch 
slüdter Aladár foglalták e l : a kávéházi főp. 
á llást M oór Ferenc foglalta el. Máramaros- 
szigeten az Otthon éttermi föp. állást Pávdy  
Ferenc, u. itt a kávéházi íizetöp. állást Pilcsuk  
Ferenc, az uradalmi sörcsarnok fizetöp. állását 
L ö w  Samu és a Zóna fogadó föp. állását 
M agyari Dénes töltik be. Vavrik János a 
Korona fogadóban ni föportás működik. Huszton 
a  Pannónia fogadó főp. á llást Tuba József 
tölti be. Kisvárdán a  központi sörcsarnok 
fizetöp. állását R ing  Jenő  tölti be. S.-A.-l jhelyen 
a színház étterem  föp. á llását H alab ár  József 
lés nem Sándor) foglalta el. LublófürdŐn a 
gvógvház-étterm e föp állását Grosz Dezső 
foglalta el. Borszék-fürdőn a  Remény nagy
szálló főp. teendőit W eiszberger József é s Weisz 
i. Dezső intézik Tusnádon a Három huszár 
fogadó föpineéri állását Árva József tölti be. 
l.atzina  Chrisztián a szobapincéri és az é t
hordói lés étlapirói) állást Rút: Vilmos, 
Hermán  Tibor és Juon  Ciuperei foglalták el.

HÉTRÖL-HÉrRE.

K a tó k a  . . .
Mondtam neki sokszor: Kató,
Vigyázz ne légy olyan bohó.
Ne szálj s csapongj, mint a lepke. 
Kicsi szárnyad lepke módra, 
ham ar lészen megsebezve.

Nem hallgatott rám Katóka,
Csak szált virágról-virágra.
S addig röpült ide-oda.
Mígnem egyszer beletévedt 
Egy szép legény karjaiba.

Aztán hogy a nyár elzöldült,
Kató megint tovább repült.
De nem messze vitte szárnya.
Úgy hallottam a napokban 
Kicsi Kató sírba szállá . . .

Ma fs a d  Já n o s .

Szerkesztői üzenetek.
B K. Miskolc. Minden vélemény, de legkivált 

az ily előkelő helyről való, nagyon fontos ne
künk, a  véleményezéssel ugyancsak sűrűén 
dolgozó szaksajtó  munkásainak. Mert minden 
ily dolog, még ha a legtévesebb fogalmon 
alapszik is, hasznav-ehető, ha m ásra nem, arra, 
hogy a  vele szembe helyezkedő nézetből von
juk le azt a  következtetést, am i által ama bi
zonyos kérdésnek tiszta, igazi képét nyerjük. 
Igv állunk igen tisztelt szaktársunk nézetével 
is ;  ebből is következtetünk és szembe helyez
zük vele a mi véleményünket. Mi is az ebből 
nyert tiszta kép ? Hogy tényleg, a  mi foglalko
zóinknak 30° »-ka sem áll szakképzet, intelligens 
egyénekből. Igen ám, de az is szent valóság, 
hogy iparunk sincsen képesítéshez kötve, s  
hogy annak  a  30 é s  a másik 70'Vo-nak a hely
zete sem a legrózsásabb. ÁH-e máma a z  az 
eset, hogy fogadósaink és vendéglőseink, — 
átlag szám ítva — évi 30 ezer korona tiszta

E tla p iró  (é tho rdó ) uraknak “^ ' „ “ bnak*
elismert é* sok időt ca munkát niogtakariió ,,Berko- 
> its“ féle

H ektograph-lapok
s minden színben levő „ténták“. A  iiélkülö/hetlen hek- 
tograph-alp mi miket „Malmi többször használtató s 
•vy eredetiről 100 200 másolat nyerhető. Lehúzás után 
pedig r.em kell lemosni. kimoMuilallan ruhajelzo-festekek 
es Sohapigriph-tekercset minden nae-ytártán rendülhető.

B E -R K O V IT S  K Á -R O bY  Sokszorositó-ké-
' ili'r.ek, Hektográph- raktárában Budapest,

VII., Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen

jövedelemmel dolgoznak ? És — meg van-e a 
lehetőség a rra , hogy ne csak ez, hanem a 
k is e b b ik  n a g y o b b  rész  is az előbbinek megfe
lelő F> — 2 0  ezer korona hasznot eszközölje ? 
Ugye hogy egy ily eset scin áll, vagy állhat a 
mai viszonyok m ellett Kp ezért, először gaz
daggá és gazdagságában függetlenné kell tenni 
ezt a szakmát, s  amidőn ezzel mindkét fönti 
esetre  a lehetőséget is megszereztük, a máma 
hiányzó szakképzetség és intelligencia kérdése 
önként fog m egoldódni.. .  Ott, ahol az anyagi 
jóm ódnak kis hiánya sincsen, a  mai minden
féle aggodalmat és kedvetlenséget okozó hasonló 
kérdések — a  min ién utón való elöremene- 
tellel — teljesen eltörpülnek. S a  vendéglősök 
sörgyára és az ennek létesítése u tán kővet
kező bor- és ásványvíz-raktárak fölállítása, 
eme nagy dolgoknak a m egvalósítását — a 
mi iparunkkal foglalkozók m indnyája helyzete 
megjavulását. az ezek m eggazdagodását, köz
intézményeink alapos m egerősödését és a  m in
den szakba vágó kérdéseink s ik e r e s  érvénye
sülését — célozza. Nos és ha az ügy ekként 
áll illetve ha a tiszta valóság a  fenti eset sze
rin t való : szabad-e az átlagon, m inden tekin
tetben fölül állóknak kishittel vagy közönnyel 
lenni a  hasonló gazdasági vállalatok irán t ? 
(Mert k is  h it  az, hogy egy ily vállalatot a mai 
vendéglősök vezetni, föntartani ne tu d n án ak ...)  
Nem szabad, de még akkor sem, ha a mull 
tapasztalatai m ásra is tan íto ttak  bennünket. 
Végre is, — a  m últ csak múlt, (egy darab  a régi
ség szekrényéből) és sose az, am i a  jelen, 
amely egy-egy avult, ócska ruhá t folyton levet 
magáiról, beledobván azt a  m últak lomtárába. 
Egyebekben bensői üdvözletünk !

L. Gy. Kontáron, Cimet készséggel igazítottuk 
helyre. — M. F. Veszprém, óhajának  szívesen 
tettünk eleget, s  tesszük ezt — m ás alkalommal 
is. A je lze tt dijja t vettük, s ezúton is köszönet
tel nyugtatjuk. — 0. !. Legenyemihályi. I a- 
tonáink közé (s épen a barcsiak mellé és őr
m esteri sarzsival) besoroztuk. Szives üdv. — 
T. S. Tarosa. R észvétéért fogadja szives kö- 
szönetünk. — G. M. Munkács. Jelzett időben 
örömmel várjuk. Kár, hogy a vonat érkezésé
ről nincs b iztos tudom ásunk. Előre is üdvö
zöljük itt — m inálunk. — L. J. Arad. Közlést 
célszerűségi szempontból — jövő  szám unkra 
hagytuk. Mindazáltal (gömbölyű betűkkel) a  
többi is jöhet! — L. J. Kassa. M. J .  Pőstyén 
Korona-fogadó étterem . Ha levél vissza ment, 
baj van — a kréta körül. Nemsokára külön
ben bővebb tá jákoztatás jön . Üdv !

Kávéházi és vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaeziist árut vesz s elad
Braun, Bpest, Sip-u. 14-

KIS HIRDETÉSEK.

helyiséggel, nagy udvari és ló-istálókkal, mely- 
vásárok alkalmával a legjobb üzleteket eszközli,

„házasság" m iatt, jutányosán  eladó. Évi bér 
(500 frt. átvétel megegyezésszerint, a  Tulaj
donos: Kmctyko Ilonka vendéglösnével K ecske
mét, Vásártér.

P ályáza ti h irdetm ény .
A m. kir. állam vasutak m arosvásárhelyi 

p.-udvari vendéglőre 1906. okt. lő -tő i 5 évre 
pályázat nyittatik. Kellően fölszerelt ajánlatok 
július 15. d éli 12 órá ig  alu lirt üzletvezetöség- 
hez (titkársági intézendők. Bánatpénz 3 0 0  kor.

Kolozsvár, 1906. ju n is  hó. Az üzletvezetöség.

E L A D Ó  H Á Z T E L E K .
Komáromban, a törvényszéki 
palotával szemben szálloda, eset
leg vendéglő részére alkalmas 

kisebb háztelek eladó. 
NAGY MIHÁLY 

építőmester,
K O M Á R O M .  2-3

i VeltiiBás a szafitársaRfioz! i
Mutassuk m eg, hogy  h az a fia k  vagyunk!

Itt az idő, hogy mi is elősegíteni ipar
kodjunk az országnak boldogulását, — 
azért szabtársak, hazafias cselekedetet 
végzünk azzal, hogy a  kü lfö ld i ásvány
vizekért k ik iildendö tem érdek pén zt meg
apasszu k  és helyette a  kitűnő h aza i á s 
ványvizeknek nagyobb forgalomba hoza
talát elősegítsük s ezáltal sok pénz 
m arad itthon kedves hazánkban. - - - -

Pincéri szaktársak! Akiben egy csepp 
m agyar vér bugyog, tartsa becsületbeli 
kötelességének  vendégei körében a  h azai 
ásványvizeknek aján latba hozatalát. 
Mint kitűnő asztali és borviz kialva a 
versenyt 26 óv ó ta  minden külföldi á s 
ványvízzel szemben a  m ohai „Ágnes- 
fo rrú s“ I - s ő  rendű szabadszénsavas  
nátron ásványviz-nek becsét és gyógy- 
értékét nem tudta legyőzni a nagyhang- 
zásu reclamok serege sem, különösen 
akkor, ezután még úgysem, ha a  m a
g y ar  vendéglősök tömege, p in cér  szaktár
sa ikk a l egyetemben  a  hazai ásványvi
zeknek I-sőjét a kitőnő m ohai „Ágries- 
forrást"  fe lkaro lv a  k ín á l já k ; m inden  
fa ib e l i  borral alkalm azható, an n ak  
zam atot nem csak hogy  nem rontja, sőt  
inkább kellem essebbé teszi;  egy próba bi
zonyítani fogja, hogy nem is hasonlítható 
am a J l - o d  rendű és d rág a  kü lfö ld i 
vizekhez. Föl tehát hazafias szaktársak ! 
sorakozzunk hazánk jobblétének  érde
kében a .T u lipánkert' dicső szolgálatába 

mindanyian. 6— 12n  n

i
Pincérek figyelmébe, M »sr

* *  *  (papirospenz) vagy
Pincértáska (aPró‘ és ezüslPónz szám ára) van szükségük, a melynek feneke
---------------- nincs többé beillesztve, hanem afelsőrész az aljával egy darabból

- = =  készült, — a  legjutányosabb árak  mellett — szerezhetik be. . 

IC  Árak 3.50-töl 5 frtig. ^

M olnár Vilmnc uezt>a- é« seiTkötőejár„niiAi
U I II a  1 V I I III U d BUDAPEST, IV., Károly-k. 28 (Közp. városház). 

Gummi- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3 ,4 ,  ő és 6 frt. Nagy rak tá r a 
legkiválóbb gyártm ányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötők, szuszpénzóriumok

és a  legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

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

j ö v e d e l m e z ő  
e g y s z e r ű  é tk e z d e  helyén 

egy modern j
restaurátiót,

. —  esetleg —
- szállod át - 
építene. Komoly vevőknek fel

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

r ZIM M ER  PÉTER
=  halászmester, ~ —

tengeri és édes-Dizi fialReres&edö
Budapest, ÍV., központi vasát csarnok.

: Telefon 61—24. 1 
Sürgönyeim : Z. P. halászmester Bpest.
A Balaton Halászati r.-t. kizárólagos 
képviselője Az egyedüli budapesti eég, 
mely az előkelő szállodák, éltermek és 
úti háztartásokban szükségelt összes hal
féléket állandóan raktáron tartja. 3 - 1 2

1 k e d é s e  =
G YŐ R, Széchenyi-tér.

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási fo rrása.

14 ezee kávéházhoz átvevő kerestetik
Fölvilágosilást csakis komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a k ia d ó h iv a ta l.--------

—  Sajt nagykereskedés. =
TELEFON 785

! JÜNG PÉTER
! ;

sa jt, v a j
! és cseniegeáru nagykereskedése , j 

B U D A P E S T ,  j
; F őüz le t: IV . ,  V ám h áz k ö rú t 12. sz. j 

[ F ióküzlet: V I I , G a ra y -té r  5. szám . j

| Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- * 
J és husnemiiek. Hal-, Hús-, Szárnyas-, Fö- : 
1 zelék-. Turista- és vadász stb Conservek. *
? .Mustár, haiikra, déligyümölcs és min t 
■ dennem ü csemegék, tea és likőrök. — : 

Magyar és francia pezsgőborok és min 
denfajta ásványvizek a  legszolidabb 

árak m ellett kaphatók.

Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levet 
vagy sürgdnyrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállita tnak.

j  K á r t f a - t i s z t í t á s !  J{ WEISZ ÁBRAHÁM Jj
r. :: veg yészeti k á rty a tisz ti tó :: íIf idevonatkozó rendelés és meg- 1/ ji bízásokat elvállal és pontosan 'Jj 
\ - - teljesít helyben és vidéken - - H
| Budapest. Vili,, Vig-utca 6, JJ oSö-t/ett Qjózó. eí> Q̂óa

fi ÜZLET-BERENDEZÉSEK j)11 és fo gyasztás i c ikkekben esz- 1/ 
S  közlendő  bevásárlása ikat e lő - J L  fize tő in e k  te ljesen d íjta la n u l j  
n, in té z i a  „F O G A D Ó 4* k iad ó - > 1 h ivata la , Budapest, V i l i .  k ér., 11 

K e rep e s i-u t 13. szánig ^
Q e r b o r  5 .  fényírdai miíterme n

pexsyőftjara

J  Budapest. VII., K irá ly -u tca  II. sz.
„F 0 6 A D Ó“ közönségének kedvezményes árak.

J e r .

S z e g e d i  t e k e a s z t a l  g y á r iE la d ó  s z á l lo d a ,  s r t s x
Budapest (Promontor.)

zésü szálloda — 14 [szobával 200 sze- 
nélyre való nagy s egy kissebb étterem 

m el; 3 lakószobával és ezenkívül 20—80 
óra istálló. 18.000 koronáért eladó. A bor
készlet (kitűnő borok) vételárban adandók 
át. Ügynökök kizárva. Cím m egtudható 

a  kiadóhivatalban.

Márton István Bi" " dszerels és Bi" a,í'
Szeged, Boldogasszony sugárút 58.

Elvállal m inden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte á ta lak ításokat a legmoder
nebb m ódszer szerint. Árak jutányosak.

m A  ̂ íi :HERRMANIk JL í
lUliaö ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali é s borviz. — H athatós szomjcsillapitó. — 
Óvszer fertőző betegségek ellem — Orvosi 
rendelet szerin t egy m elegített pohárral igyek 

éhgyomorra.
K ívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lu ká cs fü rd ő  K u tv á lla la t Budán.

cs. és k ir. u d va ri szá llító  .,
1819. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, 1\ 

China-ezüst- és fémáru-gyárának főraktára: 
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)
U orru u á laC 7 tÓ if legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők,

Kávéházak és háztartások részére.

Trencséni Lapok pohtikai
hetilap. A felvidék legolvasottabb és 
legelterjedtebb lapja. M egjelenik min
den vasárnap. Előfizetési Ara: egy 
évre 8 kor., félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
SzUvay István. Felelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla

2—3 ezer forinttal I
főpincér vagy vendéglős egy (  
rég fenálló és forgalmas nagy |  
vidéki szállodába előnyős föl- |  
tételek m ellett társul keresek, j

Nyírvidéki Hírlap.
Szabolcnmogyo és Nyíregyháza leg
olvasottabb lapja. Hirdetési célokra 
is kiválőan alkalmas. Előfizetési ára 
egy évre 6 kor. Nyireg házi Hétfői 
H irlap kiadóhivatala. Nyíregyháza, 
Pazonyi-u. 9.

„ F O G A D Ó 11

A L M A N A C H  - j a

vendéglöi'Szakácskönyv
- 2 korona. -
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Vidéki élénk S t 'H í m í S;
lévi. elsőrangú szálloda konyháját 
ig 'n  előnyős Teltételek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tisztest égés házas
párnak. hol az asszony kitűnő főzónő, 
férje pedig a» éttermet maga számolja 
Csakis elsőrangú erők pályázzanak  
Cim a kiadóhivatalban.

népakarat.
hetilap. — Szerkesztőség: Veszprém. 
Kő-utca 57. Előfizetési dij : egy érre 8 
félérre 4 kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.

Székely- v Hág. i s f í t ó s s
közlönye. L g e l terjedtebb székelyföldi 
társadalmi és szépirodalmi hetilap. —- 
Mutatvány példányt készséggel küld :
Szenlgyörgyi Dénes f. szerk., Maros- 
vásárhely.

Szombathelyi Újság
Szerk, és kiadóhiv. Szécheuyi-tér 2. 
„vas- és Zalam egye" egyetlen ke
resztény I. ath- irányú ét legolva
sottabb „politikai h etilap ja '* 1- Meg.
jelenik vasó.rnapnnkint 12 oldal terje
delemben. Ara esész évre 10  korona. 
Hirdetései mérsékeltek. A Szombat- 
helyi Ujság-ot tanítók és föld mivel ü 
gazdák ö kor. kedvezményes áron ren- 
d lhetik meg.

Magyar Paizs. fí lS 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 ára 4 korona. (Legolcsóbb 
lap.) Szerkesztik: Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Beregi Újság. £ :
gazdasági crdckO hetilap. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal: Bercgszá“z, Ver- 
böci-tér 1. sz. — Beregvármegye leg- 
elterjedtobb s erős. szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja — Évi ára : 8 korona__________

Kaposvár, Zerge-ntca 7. Somogyvár- 
megye és a szomszédos vármegyék 
legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja. Megjelenik minden vasár
nap. Előfizetési dij : Egy évre 8 félévre 
t  és negyedévre 2 korona.

Intelligens uríleány *aj£ í í
mint pénztárnoknő vagy felirónö óhaj
tana alkalmazást nyerni. Címe a ki
adóhivatalban megtudható.

Magyar Herkó Páter
zesebb szókimondó magyar élelap. 
melynek politikai s  egyébn viccei tö
rő metszettek és karikatúrái a  legér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedévre 3 ko-ona. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest. V il i . ,  józsef-körut 49.

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

V a n r ia n lm  és kávéházi berendezé-
1 GUU CyiUI sek vétele és eladása
Breitner László Szentkirályi-utca 1 .

U T M X J T A T O  (Folytatás.)

Szombathely. HÚS LÁSZLÓ
Vadászkon vendéglője. 

„HUNGÁRIA" nagyszállód*.
(Posch Károly és Gyula.) 

KÜHLER GYÖRGY vendéglője, 
a  tarálom templomával szem-

DEAK-PAlíK étterem és sör- 
csarnok (tnl. Posch testvérek). 

HEIGI.I ISTVÁN kávéháza. Üz- 
letbeliek találkozó helye. 

BALASSA MIHÁLY „Elité1* ká
véba; a fölér

SIMON ISTVÁN Szöllösi nagy 
vendéglője, a közönség ked
venc kiránduló helye.

KORÁN DY FERENC kiránduló 
nagyvendéglője Villasor 24.

BIERBAUER ANTALNÉ ven
déglője, Vásáriér. Olcsó ma
gyar konyha.

HERCKG FERENC „Szabária" 
szállodája.

l'ORTSCHY TÓBIÁS Orosz’án
f a i  lodája az állomás mellett, 
étterem, kávéház.

MIKÓ GYULA vendéglője, Viz
raelié k-u. 2.

POLGÁR ISTVÁN vendéglője. 
Nárai-n. A szervezett iparos
munkások találkozója.

Székelyhid. (Bihar m.) ÁDÁR1 
GUSZTÁV fürdő-vendéglője 
és kávéháza.

S iklós. MOÖROC IMRE Peli- 
káu nagy fogadója.

Sorokujfalu . BREINER DÁ
VID vendéglője.

Szentgotthárd. H E G E D Ű S  
GÉZA beszálló-vendéglője. A 
.Vámházhoz*.

NÉMETH FERENC „Sörház" 
vendéglője.

Somogy vár. CSÉRY IGNÁC 
nagy vendéglője.

Szilágy Somlyó. CSERE Y KÁ
ROLY Városi n aszállodája, 
étterem, kávéhoz.

ROSENBERG MÓR Medre
szállodája.

KI.EIX MIHÁLY vendéglője.
Siófqk. — „FOGAS NAGY 

SZÁLLODA" (túl. Csérvenyi 
Ferenc).

Sátoraljaú jhely . MAGYAR KI
RÁLY szálloda- (Csernleki I.)

SKERGULA ISTVÁN „Köz
ponti" kávéháza.

FRJSCH V. „Magyar király" 
kávéháta. Üzleti kartársak 
találkozó he'ye

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILÁGYI Lajosné, „Vadász- 
kürt" étterme és sörcsar-

Szolnok. VESZTEK „Kossuth1 
szállodája az állomással

STÖ G E R M A Y ER  ANTAL 
„Arany lakat*’ vtndéglöje, 
tnl Tiszán.

REIXPRECHT JÁNOS Kaszinó 
vendéglője.

Szét szárd. OBERMK KÁ
ROLY Magyar király szálló, 
dáia. Étterein, kávéház. Ol
csó szobák.

ALMÁSSY LAJOS vendéglője.
TÓTH GYULA Szekszárd nagy- 

fogadója.
SÁNTHA JÓZSEF Korona ká

véhoz, étterem, söresarnoí.
Sopron. GKOSZNER PÁL 

Erzsébet kert kiránduló nagy-
vendéglóje.

SCHLEDEHER JÁNOS vasúti 
vendéglője, Gyór-Ebenfarthi 
állomás.

ROSNSTINGL AJSl'AL vendég
lője, Szinház-u. 13.

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

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

HODICS FERENC kávéháza. 
A soproni elité közönség 
kedveit találkozóhelye.

SÁUKÜZY FERENC „Pannónia” 
étterme

Szentes. — HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.

DEUTSCH BÉLA vasúti ven
déglője.

Szam osujvár. SZILY ZSIg- 
MOND „Korona" szállodája.

Somogyszobb. BREM Frigye9 
vasúti vendéglője. A közön' 
ség kiránduló helye.

Szatmár. PONGRÁC LAJOS 
L'ri kasz. vendéglője. Saját 
termésű érmellékl borok.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör
vendéglője.

VALKOVIT3 SÁMUEL vendég
lője a  színház mellett.

WEISZ IGNÁC Zöldfa szálló- 
dója, étterein, kávé.iáz. Üz- 
letbeliek találkozója.

G Ö M Ö R í  M. Katholikus-kör 
vendéglője.

HLEVER MARCI Kmke kávéház 
a színház meTeti.

Szeged. KETTER ANTAL 
„Újvilág" vendéglője, Kos
suth Lajos sugárút (Zsótér-

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Uiletbeliek találkozója.

NEUMANN FERENC Kossuth- 
kei éház a színház mellett. 
Üzlotbeliek találkozó helye.

SCHWARTZ JAKAB vendég
lője és aörcaatnoka a főposta 
mellett Üzletiek találkozója

KATONA ISTVÁN Polgári von- 
d.áglüje, alsóváros. Róka-utca. 
Étterem, kávéház.

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MARTON vendéglője, a 
„F ehérbárány “-hoz. Olcsó
szobák.

Ifj. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője. Laudon-utca S.

MAHTONOSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos- 
kör helyisége.

E N G E L  K Á R O L Y  „Kö- 
fararó" szállodája Szeged 
állomás mellett.

KOSZNER SÁNDOR Hagen- 

mei. üzletiek találkozója.
HORVÁTH ISTVÁN Alföld 

szállodája.
FÁBER LAJOS Ne tv-York ká

véháza. Pincéri kar Laláik. 
Kossuth Lajns-sagárut.

KÉTH KÁROLY vendéglője. 
Marstéri laktanya.

KITTLNGER KÁROLY vasúti 
vendéglője.

Segesvár. MACHOT ALBERT 
,jZrinyi" szállodája a vasul 
mellett, olcsó szobák.

Székesfehérvár. -  ENDERSZ 
János F-kete sas fogadója : 
étterem, kávéház.

BALOGH ARTBUR Dréher-fíle 
kőbányai sörcsarnoka és ven
déglője.

I.ACKOVITS BÉLA vendéglője 
és nagy kerli étterme. Saját 
term. boruk.

GANTS ISTVÁN vendéglője 
Hal-tér. Terin, vett borok.

ANTAL ANTAL vondéglöje.

MANDEL MIHÁLY kávéháza. 
Ősz-utca^

Tatató város NOLL MIKLÓS 
„Eszterháiy" szállodája. Ét
terem, kávéház.

KISS ANTAL „Otthon** kávé-

„Sporl"PRAUSZ GYÖRGY 
kávéháza.

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

Tapolca. BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

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

Tab. GRÓZLY ANTAL nagv- 
vendéglőjo.

Torda. IJPOVICS FERENC 
„Japán" kávéháza. Üzletbe -

liefc találkozója.

Tiszaujlak. ROCHIJTZ JÓ
ZSEF „Korona" szállodája- 

Tem esvar. 1IAUNOLD JÁNOS 
„Korona" szállodája, a  józsef
városi indóbázzal szemben. 

MÜLLER Hungá
ria szállódája és

PUMMER „Pilseni" sőrcsarnok 
Belváros. (Frisch Ede üzlotv.)

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

RSISMANN SÁNDOR „Elité11 
kávéháza és kőbányai sör 
csarnoka. Józsefváros.

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője, Gjárváros.

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) tnl. Lndig János, étte
rem, sörcsarnok kávéház.

SARUGA 'LAJOS Délvidéki 
nagv kávéháza és.étterme.

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

LADÁNYI EDE Központi ké- 
vébáza, Józsefvá-os.

GOMBÁS ISTVÁN Kőbányai 
(volt Spacil) nagy vendéglője.

POLTZAK ANTAL Fiume kávé
háza, Józsefvároa.

MOLDOVa NYI ISTVÁN ven
dégleje. Kisbér-utca. (Gyár- 
város.)

I.ÖWY HEIí MANN Korona ká
véháza (t.elváos). Pincéri 
kar találkozó helye.

Trencsén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Erzsébe." szállodája. 
Étterem, sörödé, kávéo&z.

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávéháza. Üzletiek találk.

TÓTH DEZSŐ tulipán vendég
lője, Szt Anna-tér.

Tolna. FEHÉR Ló SZÁLLODA 
(üzletv. Pavlidesz Anlalné.

MARTIN ANTAL aiirház ven
déglője, nvárl kiránduló.

Técsö. FEJES FERENC Koro
na-szállodája. Magyar konyha.

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasa ti vendéglője.

Törökbecse. FRANK REZSŐ 
,,Uri hasz inó1 ‘ vendéglője.

Törökkanizsa. M IC S Á N Y I 
JÁNOS Korona vendéglője. 
Kaszinó.

Tenke. ROLLER PÁL ven
déglője.

Újpest. UHL KÁROLY ven
déglőié István-nt 7.

HIRSCHLER SÁNDOR „Széché
nyi* kávéháza. Arpáii-nt.

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

Ungvár. — Korona-szálloda" 
(Leblowits L.) Éttorem, sö
rödé kávébáz.

l’OLLÁK SAMU Magyar király 
kávéháza.

NAGY' LAJOS „Kioszk" ven
déglője. Széciényi-llget. A 
közönség kirándulója.

FUCHS MANÓ „Erzsébet11 szál
lodai étterme és kávéháza. 
Üzlotbeliek találkozó helye.

GLÜCK JÓZSEF Abbázia] ká-

Ujvidék. FÜRST J .  Erzsébet 
királynő szállodája. Étterem,
’-”--éház

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

WEISZ SÁNDOR kávéháza. 
Futtaki utca. Üzletiek talál-

LAFLEUR MIKLÓS „Fehér 
ökör" szállodája és vendég
lője.

Ujdombovár. — VADKERTY
GYULA vasúti vendéglője.

Vajdahunyad. SZA«Ó Y'INCE 
ivóit Slrauiz) szállodája, ét
terme kávéháza.

Vasvár. I’ALKOVITS JÓZSEF 
vendéglője.

Versec. BAROSS SZÁLLODA 
(Kohn Hágó). Étterem. Ká-

SZARVAS KÁVÉHÁZ (Blau 
Zsigaiond). Üzletbeliek talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávó' áz.i, a fő-utcán.

KRUTZER FERENC „Erzsé
bet" szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY' vondéglöje, 
vásártér.

BÉNIS LAJOS Kaszinó ven- 
Oóvlöje.

MOZNER FERENC vendéglője. 
Saját term. borok.

Vlnga „(Temes m.) BÁ N FY
DEZSŐ nagyvendéglöje.

BRATTA J .  vendéglaje. Magyar 
konyha.

HALASZ JÓZSEJ vasúti ven
déglője.

V ác. KURTZ TÓBIÁS (Horvát
iéle) vendéglője az állomás 
mellett.

SZEGŐ MÓR , .Központi'1 ká
véháza. Üzletiek találkozója.

Zólyom . KUSZY' BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. -  D A L A  KÁROLY 
„Eugen“  szállodája. Étterem 
és kávéház.

M KS JÁNOS vasnti vendéglő
VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 

korona" vendéglője.! Étterem, 
kávét áz.

BRAUN NÁTHÁN „Tisza" 
kávéháza.

SZILVASSY' PÁL vendéglője
Fő-tér-

Zseliz. TÓTH IMRE vendég
lője.

Zilah. RIDYAL JÓZSEF szál
lodája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Kovách 
László).

Zom bor. KONYOVITS MLA- 
DEN vendéglője a „Határ
hoz". Éttorem, kávéház.

BERGMAN ADOLF „Vadász- 
kürt" srállo.dája.

STEBLER JÁNOS Kőbányai 
bö' csarnoka. Z.rinvi-utca.

KAELB1. MIHÁLY beszálló
vendéglője, S .abadság tér.

BUTKOVITS JÓZSEF beszálló, 
vendéglője, Bajai-nt. Olcsó 
szobák.

M1KLÓSY' VILLOS sörcsaxnoka 
(n> gv tekepályával). Kistemp- 
lom-tér.

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

PROHÁSZKA ADOLF vendóg- 
d églője.

— laegerszeg. -
IGNÁC „Korona" szállodája. 
Első foiradó.

ROSENKRANTZ ' JÓZSEF bs 
szálló-vendéglője.

Zsablya. (Bá™ m.) CRVEN- 
KOVITZ ö  I VÁN ven
déglője. Magyaros konyha.

oBERMK JÓZSEF Pilseni sör- 
csarnok vendéglője. Kenyér-
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