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T. vendéglős és kocsmáros ^
szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi 11

Moóri boraimat IJj
Bizalmas megrendelést vagy szemé- - 

lyes közvetítést is eszközlök
——  Stoffer Mihály, =  ...

sorház-vendéglős, Moór (Fehér megye.) "J

Eladó QenzióK Abbáziában.
1. 26 szobai bér 3600 frt., inven túr 
15000 frt ; 2. 16 szobás, bér 4000 frt., 
invenlur 15COO frt; Restauráción 10 
szobával, lelépés 24000 frt. Bővebbet 

forgalmi irodája 
Bpest, II., Kapás-u. 12.

(Válaszból)-eg.)
ALADÁR

ü z l e t - b e r e n d e z é s e :-
és fogyasztási cikkekben esz, 
lendö bevásárlásaikat előfizető

!r  teljesen díjtalanul intézi a ,,FO
GADÓ** kiadóhivatala, Buda;v 
:: V ili. kér., Kerepesi-ut 13. szár, 

WV5T

GERBER 5. fényirdai műterme
Budapest VII., Király-utca 11.

A „F 0 8 A D 0 ‘ olvasó-közönségének kedvezményes árak.

Étlapiró (éthordó) uraknak
ajánlható a legjobbnak

Mektográph-lapok

s minden színben levő „tén- 
ták". A nélkflrőzhetlen hek- 
tográph-lap mindkét oldalon 
többször használható s egy eredetiről 100 —200 má
solat nyerhető. Lehúzás után pedig nem kell lemosni, 
kimoshatailan ruhajelzö-festékek és Schapigráph-teker- 

csek minden nagyságban rendelhető 
B EH K O V ITS  K Á B Ó L ?  Sokszorositó-ké- 
szulékek, Hektográph-raktárában Budapest.

VII., Sip-utca 11. Arjeyzék ingyen.

J 3 0 R H E G Y I F.
borkereskedő, pezsgő, l ik ő r . -----
cogoae, rum és thea főraktára

B U D A P E S T .
IV., Gizella-tér 1. szám. (Haas-palota) 

Ajánlja a legjobb francia és magyar 
pezsgőket, cognacot és likőröket gyári 
árakon. Belföldi borai az első hírneves 
bort rmelöktöi a legjutányosabb áron.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teijesittetnek.

Pi n r ' ó L '  1 B u d a f o k i o n  é s  
11 I o C  fV . D o r o t t t v a - u -

Dr. Kossuthány Tamás egyet 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről is 
ajánlott üdítő és szomjcsiltapitó

esillaghegyi íorrásuizeí
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 

mely szénsavval tellittetik. =  
F O R R Á S :

C S I L L A G H E  G  Y .
Központi iroda és raktár:

Budapest, III., Lukács.utca 2.
----- Telefon 78 79.

Vidékre bérmentes szállítás. * Kapható mindenütt! ,

"■■mi ú- ;-:reio
és biliard-asztalos. Szeged B.-asszony s ú g 58. 
Elvállal minden e szakmába vágó munkakai, ólai , ,okat 

a legmodernebb módszer szerint. Olcsó áré>

Hirdetések fö ladhatok a FOGADD 
kiadóhivatalaüan:

VII., Kerepesi-ut 13. sz, *

nagy vidéki városban, 8 ve 
szoba kávéház (2 ford ító h, 

asztallal), 1 mellék helyiség, 1 szép 
vendéglői udvar (külön udvar barom:-., 
szére) jégverem, 2 pince és stb. ■ 
gekkel és teljes fölszereléssel eladó. A 
dához a városi sétányon lévő •nyári n / 
is tartozik. Vételár 6500 forint. Livi bér 
frt. Felvilágosítást nyújt a kiadóhivatal.

dégU
1350

(D r  dohány- és szivartozsdéje 
VII. kerület, Király.utca.

fiz ezen szaRBeliekneR „Központi" násárlöfielye.
> kedcse :__Z

G Y Ő R ,  Széchen
A győri vendéglősök és kávésak bevásárlási

S zo m b a th e ly i Ú jság
Szerk, és kiadóhiv. Szécheuyi-tér 2. 
„vas- és Zalamegye** egyetlen ke
resztény kath- irányú ét legolva
sottabb „politikai hetilapja'*- Meg. 
jelenik va-.Arcapor.kint 12 oldal terje
delemben. Ara egész évre 10 koronu. 
Hirdetései mért-ékeitek. A Szombat- 
helyi Ujság-ot Uinnók és róltlmivelö 
gazdák ö kor. kedvezményes írón ren
delhetik meg.

yjobban szerke
olvasott lapja. — Megjelenik h 
3-szor. Lapvezér: Teleky Arvé : 
Felelős szerkesztő . Mayer 1 - -

N é p a ka ra t. J J a f f ir  "
hetilap. — Szerkesztőség: \
Kő-ntca 57. Előfizetési díj : '
félévre 4 kor. Felelős ezer 
kiadó Takács Szilveszter.

M a g y a r  H e rk ó  Páter.
zesebb szókimondó magyar élclan, 
melynek politikai s egyebb viccei tő- 
ró.metszettek és karikatnrái a legér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedévre 3 korona. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Buda
pest. V ili., József-körut 49.

M a g y a r  P a iz s. 4s“ 2 S £ X
tál: Zalaegerszeg. A „Magyar Paizs-*
erős szókimondó, független hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd. ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Kvi ára 4 korona. iLegolcsóbb 
lap.) Szerkesztik: Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

T re n c sé c i L a p o k  politikai
hetilap. A felvidék logo' -asottahb és 
legelterjedtebb lapja. Megjelenik min
den vasárnap. Előfizetési ára: egy 
évre 8 kor. félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szilvav István. Fslelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla

N y ír v id é k i H ir
Szabolcsmegye és N i ■-
olvasottabb lapja. Hirdet. 
is kiválóan alkalmas, 
egy évre 6 kor. Nyircg I: 
Hírlap kiadóhivatala. 
Pazonyi-n. 9.

A t. fogadós és vendéglős urak figyelmébe z t l 3 kiz4rólag “
valódi „Szegedi ró zsap ap riká t '1

Szeged őstermelőitől besze

M egrende léseket azonnal e szköz: 
H O RV ÁT H  F E R E N C  _  szobafoj
Paprika kiviteli üzlete: Szeged. Fodor-utca
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VOLT SZEGEDI „ U JK O R “
A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A HAZAI ÉS IDEGENFORGALOM ÉS BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE.

Előfizetés : Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. || Szerkesztő és laptulajdonos:
Negyedévre 3 k o r . ______ F L Ó R  G Y Ő Z Ő .

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

A szent hamvak.

Hazaérkeztek tehát! A dicső emlé
kezetű, hazai történelmünk nagyjai, 
szabadságunkért küzdött legkiválóbb 
hazafiak hamvai, 240 év után hazai 
földbe kerültek. A szabadságért lán
goltak. Szabadnak, függetlennek akar
ták látni ezt a sokat hányt vetett Ma
gyar Hazát, mely sohasem volt szabad. 
Küzdöttek és a reakció megtorló vá
gya elől menekülve, idegenbe bujdos
tak, hol dicső életüket befejezték.

A hálás utókor hamar felejt. Csak 
a történelem jegyezte fel a hősök tet
tét, életük célját és ennek a tevékeny 
életnek a megszűnését. Talán nincs 
több ország a földtekén, mely annyi 
bajon, annyi megpróbáltatáson és annyi 
viszontagságon ment volnak eresztől, 
mint a mi magyar hazánk. És ez az 
állapotunk nagyon hozzájárul, hogy 
hamar felejtjük azt, amit példaadásul, 
buzdításul és lelkesítő eszközül folyton 
és mindenkoron ébren kellene tar
tanunk.

Szent és drága hamvaink is fele
désbe jutottak. A nemzeti rajongás 
pásztortüzeit eloltogatták — mások, 
valahányszor lobot vetettek. Tűrés és 
halgatás volt osztályrészünk. De azért 
az eszme áll és fog állni, inig szabad
szerető ember fogja lakni ezt a ma
gyar földet. És a szent hamvak nem 
a letűnt korszak nagy embereit állít
ják immár a szabadságért rajongó lel
künk elé, hanem az eszmét, az életet, 
a reményt tápláló nagy és magasztos 
eszmét. A feltámadás eszméje ez!

Bízunk és remélünk !
Uram isteuem ! 240 esztendő kellett 

hozzá, mig a magyar nemzet abba a 
helyzetbe jutott, hogy Nagyjait, az 
idegenben menedéket keresett és talált 
és halhatatlan életüket ott befejezett 
mintaképeit az igazi szabadságnak, 
saját hazájába visszahozhatja. Mi sem 
jellemzi jobban a mi speciális viszo
nyainkat. De erről most ne essék szó.

Ünnepeljünk és örvendjünk, hogy 
a szent hamvakat láthatjuk, hogy örök 
dicső testük maradványai a haza föld
jébe kerülnek, hogy hazaszeretetei, 
a szabadság utáni vágyat, a törekvést 
hirdessék és fejlesszék. Mert ezek a 
szent hamvak az emberiség legszebb 
ideálját képviselik.

Dicső emlékezetű Nagyjaink ’ Ma
gunkba szállva, de örvendve üdvözöl
jük földi maradvány tokát. Szellemetek, 
élő eszmétek --zárija meg a magyar 
nemzetet, hogy megújult erővel, fel
frissült lelkesedéssel, nemes példátokat 
követve: Magyar Hazánkat nagygyá és 
hatalmassá teiiessük.

Vendéglősök sörgyára.
XX.

f l  c é l fe lé .
A nagyváradi pincér-szakiskola meg

nyitása alkalmával — amiről e lap 
más helyen számol be, — a sörgyár 
ügyét illetőleg egy igazan okos, végső 
következtetésben úgyszólván döntő je
lentőségű elhatározás jött létre.

Mielőtt a dolog részletes ismerteté
sére térnénk, örömmel sietek megálla
pítani azon tényt, hogy mindazon el
lentétek, melyek e lap által képviselt 
irány, t. i. a »V en dég lősök  orsz. sö r 
g y á r a  r. t.« és az ebből kivált u. n. : 
» V en dég lősök  sör- é s  m a lá ta g y á r  
r. í.« iránya között fenforogni látszot
tak, ezen alkalommal szerencsés ki
egyenlítést nyertek.

Az okos és az ügy lényegét szivén 
hordó érdekeltség az eltérönak látszó 
álláspontok és érdekek helyes Össze
egyeztetésével arra a végeredményre 
jutott, miszerint az egész véndéglős- 
ség és a saját erejét is .most már a 
»Vé tid ég lő sök  orsz. sö r  és  m aláta
g y á r  r. t.« felállítására egyesíti.

Ezzel az okos elhatározással meg
szűnt tehát az erők széjjel forgácso
lása, amiből önként következik azon 
kedvező kilátás jogosultsága, hogy a 
sor és maláta gyár eszméje lehető 
rővidebb időn belül alakot fog ölteni.

Méitán illeti elismerésünk azon fér
fiakat, akik tudtak elég erősek lenni, 
hogy leküzdjék személyes antogoniz- 
musukat és a közös eszmét szolgálva 
az ország vendéglősei életbevágó ér
dekeinek ily hatalmas előbbrevitelét 
lehetségessé tették.

Meg kell tehát állapitanuuk és hirré 
adni kellő tájékozásul az érdekeltség
nek azon tényt, hogy ezen ellentétek 
elsimulása által ténykedésünk esak 
egy iránynak, t. i. a vendéglősök sör 
és malátagyár r. t.. létrehozásának van 
lekötve. Igv megtisztulván ténykedé
sünk terrénuma az akadályoktól, a 
melyek különben is csak érzelmi mo

mentumokon alapultak, tehát elkövet- 
kezeltnek kell tekintenünk az időpon
tot arra nézve, hogy a komooly és 
célirányos munkálkodás öntudatosan 
és fokozott eréllvel az egész vonalon 
megindittassék.

Meg kell állapítanunk azt is, hogy 
most már csak tisztán a magyaror
szági vendéglősöktől függ egészen, 
hogy létre jön-e vagy nem a sör- és 
maláta gyár.

Ha az ügyek eddigi előre haladását 
tekintjük, optimizmus nélkül merjük 
állítani, hogy igen is létrejön. Ez ideig 
— mint az alapitó bizotság azt kije
lentette — e g y  m illió sz.áz.hat- 
van ez er  korona ára részvényjegyzés 
történt.

Jelentőséges eredmény biz ez, amit 
fokozottan tesz azzá azon körülmény, 
hogy dilferenciák is befolyásolták az 
ügy haladását, még pedig ugyancsak 
hátrányosan. Merem hinni, hogy ezek 
nélkül bizony ma már a dolognak a 
másik felén dolgozhatnánk, holott ezút
tal bizony azon még jóval errébb va
gyunk. No de hát nem szoktak az ilyen 
dolgok olyan simán gördülni, mint az 
ember azt szeretné. Tény azonban az 
is, hogy csak a tempót lassította ezen 
körülmény, amelyet fokozott ügybuz- 
gósággal még mindig be lehet hozni. 
Mivel pedig a nagyváradi kiegyezésnél 
fényes beigazolást nyert az, hogy a 
vendéglősök, sörgyáraink karteljében 
felismerték közös ellenüket, amiből 
természetszerűleg következik az az el
len való védekezés : logikus következ
tetéssel tehát nem lehet más emeluzi- 
óra jutni, minthogy a védekezésre esz
közt fog kezébe venni az érdekeltség.

Ez az ezköz: a vendéglősök sör- és 
maláta gyára felállítása lészen.

Tóth Endre.

Fordulat a vend. sörgyára ügyé
ben. A vendéglősük sörgyára körül 
fölmerült ellentétek elsimultak, a vitás 
kérdések megszűntek s az egész ven- 
déglősség ügyét képező sörgyári moz
galom a maga rendes utjara terelődött. 
A vendéglősök sörgyára ügyének e 
senkitől se várt fordulatára nézve, ma
gyarázattal tartozunk szaktársainknak, 
s ezt a magyarázatot a kővetkezőkben 
adjuk meg:

Mint szakközönségünk előtt is isme
retes. a vendéglősök sörgyára létesí
tésének lapur.k nemcsak kezdeménye-
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zöje, hanem hűséges propagálója is 
volt. Az alapítás körüli munkák ja
vában folytak már, mikor addig a 
munkálatokon részt nem vett szakfér
fiak és nem szakférfiak az alapítók 
közé vegyültek és a sörfőzés mellé a 
maláta-gyártást is célul tűzték ki.

Ezt a törekvést mi u j vállalkozás
nak tekintettük és mint ilyent bírál
tuk, már csak azért is, mert más he
lyiséget állapítottak meg irodául, uj 
prospektust létesítettek, más pénzinté
zetet jelöltek meg, hová a jegyzett 
részvények értékének 30 °/o-át be kell 
fizetni. Mindez megerősítette abbeli 
meggyőződésünket, hogy egészen uj 
vállalattal álunk szemben, mely az 
er ed e t i  alapítást meghiúsítani akarja. 
Feltevésünk lőhetett téves, de minden
esetre jó hiszemü volt.

Közben történt a nagyváradi 
pincérszakiskola mágnyitása, mely
nek kapcsán a vend. sörgyára alapí
tását szintén fölkaroló nagyváradi 
vendéglősök ipartársulata elnökségét 
fölkértük egy a sörgyár ügyében tar
tandó értekezlet megtartására. Az 
elnökség az értekezlet összehívásá
nak készséggel tett eleget s az értekez
leten F lór  Győző, és lapunk szerkesz
tőjén kívül E n tersz  Károly alap. tag 
is megjelent. A fölmerült ellentétek 
valójában E ntersz  Károly szaktársunk 
(b.-csabai vendéglős) kezdeményezé
sére nyertek elintézést, aki a saját 
meghívója kapcsán a vend. orsz. sör- 
főző és malátagyára két alapító tag
ját is meghívta a fenti értekezletre. 
A váradon megjelent Molnár Sándor 
és Boros Antal, illetve Tóth Endre, 
Entersz Károly és Sarkadi József miután 
a sörgyár ügyét előadták és prepozíció
jukat megtették, nagyváradi szaktár
saink a nyert fölvilágosi tás folytán 
megállapították, hogy a ‘sörföző és 
maláta gyár nem  uj vállalkozás, hanem 
kibővített alakban teljesen azonos az 
eredeti tervekkel.

Ennek, szakkörökben történt meg
állapítása folytán, alávetjük magunkat 
a szaktársaink meggyőződésének, m eit  
n ekü n k  ebben  az  ü g y ben  nem  volt, 
m ost sin cs  és a jö v ő b e n  sem  lesz  
m ás célu n k, mint az, h o g y  a ven
d ég lő sö k  o rszág os  sö rg y á r a  m entül 
e lőbb  lé t r e  jö j jö n .  Ezt az ügyet szol
gáltuk ezt akarjuk továbbra is szol
gálni ugyanazon lelkesedéssel és buz
galommal, mint eddig.

Ezzel a magyarázattal tartoztunk 
szakkörainknek és olvasóinknak.

A » F o g  adó" 
szerkesztősége.

Nyilatkozat. Alulírottak, mint az
alakulóban lévő »Vendéglősök országos 
sörföző és malátagyár alapitó bizott
ságának tagjai, úgy a magunk, mint a 
bizottság többi tagjainak nevében örö
münknek adunk kifejezést afölött, hogy 
a biharmegyei vendéglősök által Nagy
váradon tartott értekezleten sikerült

a bizottság és a »Fogadó« közt a 
malátagyár ügyében fenförgott félre
értést eloszlatni és kölcsönös ma
gyarázatok utján a békét létrehozn i. 
Nem forog most már fenn semmi ok, ami 
a fogadósok és vendéglősök közös ér
dekeinek szem előtt tartása mellett 
a sörfőző és malátagyár ügyét károsan 
befolyásolhatná és annál fogva kérjük 
a »Fogadó* t. szerkesztőjét, Flór 
Győző urat, hogy a jó ügy érdekében 
támogassa a bizottságot nehéz mun
kájában, hogy a kitűzött nagy célt 
mentül előbb elérhessük.

A kölcsönös felvilágosítások és fél
reértések teljes megszűnte folytán bo
rítsuk a feledés fátyolét mindarra, 
ami a széthúzást okozta. Egyazon 
célt követtük mindnyájan, csak kellett, 
hogy egymást megértsük.

Budapest, 1906. október 27-én. 
G öm bös L a jo s . ' M olnár Sándor.

Dr. G y en es  Manó.

A Vendéglősök országos sörfőző 
és malátagyára szervező bizotsága 
terjedelmes tájékoztató körlevelet in
tézett a hazai fogadósok, vendéglősök, 
kávés és kocsmarosokhoz, melyből ki
vonatban közöljük a következőket:

A vállalat célja első sorban az, hogy 
azon vendéglöstársainkat, kik részben 
adósságuk folytán, részben pedig kö
tésük révén egyik vagy másik már 
létező sörgyárnak vannak lekötve, fel
szabadítsuk, nekik lehetővé tegyük, 
hogy sörszükségletüket ott fedezzék, 
ahonnét csak elsőrangú sört fognak 
nekik mérsékelt árak mellett szolgál
tatni. Távol áll tőlünk, hogy mi bár
kit is fennálló kötésének megbontá
sára rábeszéljünk, sőt ellenkezőleg, 
óhajtjuk, hogy szerződésbeli kütelezet- 
ségének mindenki megfeleljen, ami 
azonban korántsem zárja ki azt, hogy 
minden magyar vendéglős hozzánk csat
lakozzék. A nii sörgyártmányunk csak 
1908. évi április, május havában kerül
het a piacra, ezen idő előtt tehát tő
lünk senki sört nem vehet. Amennyi
ben tehát vendéglös-kartársaink egyike 
vagy másika még 1908. május utáni 
időre is le van kötve akár szerződé
sileg, akár szóbelileg, ez esetben ele
gendő, hu az  n álu n k e g y e lő r e  c s a k  
r é sz v é n y e k e t  j eg y ez , é s  é v i  sö rszü k 
s é g le té t  b e je len ti. Azt hisszük, nincs oly 
magyar vendéglős, kávés vagy kocsmá- 
ros, aki ne volna azon helyzetben, 
hogy 1 — 2 , darabonként 2 0 0  koronába 
kerülő részvényt jegyezhessen akkor, 
amidőn a részvények árának befizetése 
részletekben eszközöltetik és az idén 
a 200 korona névértéknek csak 30°. o-át 
kell befizetni. A ki tehát egy rész
vényt jegyez, annak az idén csak 60 
koronát, aki 2  részvényt jegyez, an
nak 1 2 0  koronát és igv tovább, kell 
befizetni, mig a további befizetések az 
1907. évi ápril., julius és december 
hónapokban fognak majd eszközöltetni

olykép, hogy áprilisban további 2 0°/o 
júliusban ismét 2 0 °,o és decemberben 
a hátralékos 30°/o lesz befizetendő. 
Lehetséges azonban, hogy az utolsó 
részletet csak 1908-ban fogjuk majd be
kérni. Vállalatunk alaptőkéje 4.500,000 
korona, mely 22,500 darab részvényre 
fog befizettetni dbonként 2 0 0  koronával. 
Vendéglős kartársaink felszabadítása 
céljából elhatároztuk továbbá, hogy 
alapítandó vállalatunk keretében a 
V en d ég lősök  o rsz á g o s  h ite leg y le 
tét is megalakítjuk, hogy végre módot 
nyújtsunk a vendéglősöknek olcsó ka
matláb mellett oly hitelt szerezni, 
mely után eddig hasztalan vágyakoztak. 
Az által, hogy a részvényekkel egy
idejűleg az évi sörszükségletet is je
gyezhetjük, bebizonyítottuk már eleve 
azt, hogy csakis rendíthetetlen ala
pokra akarjuk vállalatunk jövőjét le
fektetni Kötelességünknek tartjuk még 
megjegyezni, hogy már több ipartár
sulat, mint a budai, újpesti, győri 
kaposvári, nagyváradi, stb. eine 
fontos ügyünket magáévá tette s min
denfelé rendkívüli közgyűléseket tar
tanak, amelyeknek tárgyát kizárólag a 
vendéglősök »országos sörföző és ma
látagyárának* alapítása képezi.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.
A nagyszebeni pincér-egylet -

mely a »Magyar országos pineér- 
egyesület« fiókját képezte, legutóbb tar
tott válaszmányi illésén kénytelen volt 
helyiségének feloszlási inditványnyal 
foglalkozni. P e lik á n  István , az egye
sület diszelnöke ugyanis az egyesület 
irodájának feloszlását, az ingóságok 
beraktározását és a készpénzt gvümöl- 
csöztetés végett valamely banknak 
való átadását indítványozta. Ez az 
indítvány azonban nemcsak az iroda 
megszüntetését, hanem az egész szer
vizet feloszlatását foglalja magában. 
A választmány az indítványt nem fo
gadta el, (és azt helyesen is tette) 
hanem a legközelebbi közgyűlés elé 
viszi.

Nekünk az a nézetünk, hogy a meg
levő szervezeteket, egyesületeket nem 
feloszlatni, vagy megszüntetni kell, 
hanem azok megerősödésére törekedni. 
Könnyebb bontani, mint építeni.

A közgyűlésig hihetőleg Pelikán 
szaktársunk is meggondolja a dolgot 
és vissza vonja indítványát.

Az országos Nyugdi.jegyesületbe 
Delfin Samu utján újabban a követ
kezők léptek be: Simon János Szom
bathely 600, Zőhrer Károly Szombat
hely 600, Weber Károly Szombathely 
600, Hauebert Ádám Sopron lüCK), 
Németh István Sopron 600, Kutrovitz 
Antal Sopron 1000, Orbán Antal Sop
ron 600, Treber Ernő Temesvár 800. 
Jósa Aladár Temesvár 1000, Ludig 
János Temesvár 4000, Schuch Mihály 
Temesvár 1000, Janota György Déva
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600, Baja Ferenc Déva 2000, Sarkadi 
Viktor Déva 600, Cente Rezső Déva 
2000, Zonzéli Alajos Kecskemét 1000. 
Krausz Alajos Kecskemét 1000, Wichan 
Alajos Versec 600, Blau Zsigmond 
Versec 2000. Merzok Sándor Deés 
600, Fülöp József Deés 1Ö00, Cinhober 
Ferenc Kolozsvár 1000, Völker Mátyás 
Kolozsvár 1600, Schodits Ferenc Lippa 
4000, Potvé Lajos Lippa 1000, Tar- 
nócy Béla Arad, 1000, Horvát Lajos 
Arad 2000, Soós János Győr 600, 
Tromler Miklós Komárom 1000.Haramia 
Tamás Medgves 1000, András Mihály 
Gv.-Fehérvár 1000, Dvorzsák S. József 
Szászváros 1200, Mátyás Vilmos Lúgos 
600, Kovács József Lúgos felem., 
Miletic Lukács Delta 1000 Gerő József 
Munkács 2000, Barth József Szatmár- 
Németi 600, Kukues István Szilágy-. 
Somló 1000, Horváth Imre Zilah 1000, 
Veress János Zilah 1000, Hencelv Jenő 
N.-Károlv 1000. Taligásy Lajos Deb
recen 6Ö0, Egyed György Debrecen 
8000, Babista József Debrecen 3000. 
Sehőnfeld Ignác Debrecen 800, Somo
gyi Mihály Debrecen felem., Engelmann 
Lajos Miskolc felem.

K e n y é r - i r ig y s é g .

Nincs ruttabb, tisztességtelenebb ér
zék, mint a kenyér-irigység. És ez az 
érzék éppen olyan rut és tisztesség
telen cselekedetre ösztönzi az ilyen 
érzékkel bíró egyéneket. Sokszor a 
leghitványabb eszközhöz nyúlnak az 
ilyen emberek. Ez jellemzi őket a leg
jobban. Nem szabad azonban össze
téveszteni a versengést a kenyéririgy
séggel. A verseny lehet tisztességes, 
önérzetes és jellemes. Nem bántja ver
senytársát, nem irigyli másnak a ke
nyerét, hanem törődik a saját dolgai
val és nem avatkozik a máséiba. így 
cselekszik a tisztességes kereskedő, a 
komoly és önérzetes iparos.

Nekünk is vannak kenyér-irtgveink. 
Hihetetlennek látszik, de így van. Hová 
vezetne ez az állapot, ha pl. a napi
lapok is arra a térre lépnének egy
mással szemben ? Hiszen van lap. 
melyet a közönség jobban kedvel a 
másiknál. Ennek több előfizetője van, 
mint a másiknak. Hát azért majd a 
kevesebb előfizetővel biró lap támadni 
fogja amazt kenyéririgységből ? Ezt 
még csak feltételezni sem szabad, 
mert tisztességtelen eszköz volna, amit 
minden józan gondolkodó ember el
itéi.

De hát kik a mi irigyeink? Van 
ezidőszerfnt kettő is. Mind a kettő 
félti a pozícióját a mi szakmánk terén. 
Azért, mert a szakkörök felkarolják a 
»Fogadót»  és benne a pártatlan, egye
nes és a szerénység megsértése nél
kül, mondhatjuk, — az igazi szakla
pok ismerik, hát ellenünk törnek, — 
világosan észrevehető kenyéririgység

ből. Előbb Parta  (Feischner) Béla (a 
Magyar vendéglős és kávésipar) című 
lap főszerkesztője kellemetlenkedett. 
Mikor aztán látta, hogy egy előfizető
vel sem fogott többet, hanem ellenke
zőleg visszaküldözgelték a lapját, és a 
mienket karolták fel, akkor följelen
tett bennünket a sajtóhatóságnál, hogy 
az ő lapja cimét használjuk lapunk 
homlokán, mint jellegét annak, hogy 
lapunk milyen érdekeket képvisel. Fel
jelentett bennünket azért is, hogy la
punk homlokáu, a valóságnak meg- 
telelöen azt mondjuk, hogy a meg
szűnt »Szegedi Újkora folytatása a 
»Fogadó«, noha az »Ujkor is Flór 
Győző lapja volt. És az elkeseredett 
kenyéririgy egészen a minisztériumig 
vitte fel az ellenünk intézett támadá
sát. A vége pedig az lett, hogy f e l 
j e le n té s é t  a  m inisztérium  e lu ta s í
totta.

A másik irigyünk Ih ász  György a 
»Vendéglősök Lapja* kiadója. Azért 
mondjuk csak »kiadöja«, mert nem ő 
irja, ami lapjában megjelenik. Mert 
ha Ő írná, akkor nem irta volna Flór 
Győző «lebecsülésére«, hogy pincérből 
lett betüvető, nem igyekeznék, mint 
szakember a Fogadót ócsárolni. De 
hát mi nem bánjuk. Teljék benne 
kedve Ihásznak, kiről mi nem mond
juk, hogy mint pincér fogott a betű
vetéshez, hanem, hogy »tekintélyét« 
emeljük, azt mondjuk; hogy fö ld b ir 
tok o sb ó l lett vendéglős-szaklap kiadója. 
Hogy most már ki szolgálhatja jobban 
és nagyobb szakértelemmel a vendég- 
lős-koeemáros szakipar érdekét, a föl— 
desur vagy e mesterséget becsületesen 
tanult és követett szakember, azt bí
rálják meg szaktársaink. Iliász ugyan 
tagadni fogja, hogy ő valaha földesur 
lett volna, — de az abszurdumot el
viselni kénytelen, mert Ő provokálta.

Hát mi bizony szakemberek va
gyunk és ebből nem engedünk még 
ha Ihász ezt bünül is rója föl nekünk. 
Mi természetesnek találjuk, hogy csak 
szakember érthet szakügyekben. És 
amellett nem vagyunk lekötelezettje 
senkinek. Nem pausaliroz és nem 
szubvenciónál minket senki, de nem 
is kérjük senkitől, mert megóvjuk füg
getlenségünket mindenkivel szemben. 
Nem nézünk se jobbra, se balra, ha
nem haladunk a magunk egyenes ut
ján. A reklámozás, a tömjénezés nem 
a mi kenyerünk, hanem azt a kis ke
nyeret, amit keresünk, azt a saját 
munkánkkal, saját törekvésünkkel és 
szorgalmunkkal keressük. Ez a mi 
munkánk dija.

És ezt a kis kenyeret irigylik tő
lünk azok, kik szaktársaink akarnak 
lenni.

Átengedjük ezeket az úgynevezett 
szaktársakat a vendéglős, kávés, foga
dós és kocsmáros szakiparhoz tarto
zók bölcs bírálatának.

A n a g y v á ra d i s z a k is k o la  m e g n y itá s a .
— Gittek Frigyes iinuepe. —

Gyönyörű szép időben folyt le a 
nagyváradi pincér-szakiskola megnyi
tási ünnepélye. Mintha az idő maga 
is érezte volna, hogy a régi jó pincér
város, Nagyvárad ezen ünnepéhez, nem 
a közönséges hétköznapi keret való. 
Mintha tudta volna, hogy a legeszmé
nyibb tény : a tudás tényével kapcso
latos ezen esetet a legszebb tény illeti 
meg. Kibontotta hát szép napsugarait 
s a nevezetes szinteret ragyogó fény
árjával egészen elárasztotta.

A szakiskolai ünnepélyt, az orszá
gos jellegüségre való tekintettel, ismer
kedési estély előzte meg, mely S zau er  
Kálmán szaktársunk és D olgos  I. 
Bazár éttermében folyt le. Ez az estélv 
maga is egy szép ünnep volt és pedig 
ünnepe annak a kiváló férfiúnak, aki 
nemes áldozatkészségével a nagyváradi 
szakiskola alapját is megvetette. Glück 
Frigyeshez szállt itt minden lélek és 
minden beszéd, öt köszöntvén és di
csőítvén a dicséret és hálaérzésnek 
igaz. őszinte hangján.

Az estélyen szakoktatásunk vezére 
G lü ck  Frigyes is jelen volt és kívüle 
résztvettek ; W alter  Károly szak
iskolai igazgató (Budapest.) k o m z s ik  
Alajos (Felix-fürdő bérlő-vendéglőse.) 
Salam on  János (nyíregyházi fogadós,) 
L a ch n er  Albert (mezőtúri fogadós,) 
S c h ille r  Sándor (fogadós.) Tóth  Endre 
és K a r g e r  Sándor vendéglős, H auer 
Berci fogadós, (Debrecen.1 F lór  Győző 
a »Kogadó« szerkesztője. (Budape-l) 
Klein  Lajos »Vend. Ipartársulata” 
alelnöke, W eisz  Hermán p. egyleti 
elnök és számos egyleti tag. valamint 
a váradi föpincérek nejük és nőesalád- 
tagjaik társaságában.

Az ünnepély estéjén az első fel köszön
tőt Szű cs  Izsó ipariskolai igazgató 
mondta G lück  Frigyesre. Az üdvözlő 
szavakra G lü ck  Frigyes tartott egy 
tartalmas és tanulságos szép beszédet, 
amelyben az oktatásügynek, különösen 
a mi szakmánkra vonatkozó nagy 
jelentőségét világította meg Egyben 
vissza emlékezett az 1900-ban tartott 
nagyváradi kongreszusra, ahol szakok
tatásunk ezen újabb intézményének 
alapköve tétetett le. Glück Frigyes 
után W alter  Károly majd S to k k e r  
József dr. a vend. ipartársulat kitűnő 
ügyésze mondott egy ugyancsak jól 
sikerült, magvas szép beszédet, amelyet 
ezen szavakkal kezdett be: Nem azé
az érdem, aki a vetést learatja, hanem 
aki a magot elveti«. Ezek a jól meg
választott szavak persze a szakiskolai 
alapítványaival folyton ültető G lü ck  
Frigyest aposztrofálták és ugyancsak 
az ö nemes kertészkedését méltatta 
Tóth  Endre, szakosztályunknak ezen 
egyik legintelingesebb és érdemesb 
tagja, akinek valódi szakszerű és mély 
gondo kozásra való beszéde általános 
feltűnést keltett. Szónokolt még Stern
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Hermán, P ásztor  Ede, D eutsch  Pál 
és többen, — kik beszédjükben mind 
az estély fénypontját, Glück Frigyest 
ünnepelték ; majd végül ismét G lück  
szólalt föl, megemlékezvén a szakis
kola ügyét megvalósító nagyváradi 
Vend. Ipartársulatról, ennek érdemes 
bár ezidőszerint — betegsége miatt — 
jelen nem levő elnöke C eg léd y  Sándor
ról és derék helyettessé: K lein  Lajos 
ipartársuíati alelnökről. — Az ismer
kedési estély aztán hamar befejezést 
nyert, az illusztris vendégek eloszlot
tak. csak a rendezőség derék tagjai, a 
váradi föpincéri kar maradt együtt 
még egy ideig, hogy megüljék áldo
mását a kitünően sikerült estélynek.

A másnapi (okt. 16-iki) ünnepséget 
a »Vend. Ipartársulat* és a ■Pincér
egylet* díszközgyűlése vezette be, mely 
M aresch  Károly »Zöldfa« fogadójá
nak nagy termében tartatott. Á köz
gyűlésen G lü ck  Frigyes és a mi osztá
lyosainkon kívül B ordó  Fér. főjegyző, 
G erö  Ármin rendőr-kapitány. S t o k k e r  
József dr. (ügyész.) P ap p  M. p.-ü.- 
igazgató, W in kler  Lajos p.-iskolai 
igazgató stb. voltak jelen. A közgyűlésen 
Klein  Lajos ipartárs. alelnök elnökölt, 
mig a jkönyvet S a r k a d i  József és 
P ász tor  Ede titkárok vezették. — A 
jkönyvet S c h ille r  Sándor és H arsán y i 
József hitelesítették. — A diszgyülést 
elnök megnyitván, jelenlevőket meleg
szavakkal üdvözölte s a szakiskola 
fölavatási aktusát megörökíteni java
solta. Ezután S t o k k e r  József dr. ter
jesztette be jelentését, a melyben 
ismertette az alapítás történetét, egy
ben az alapitó G lü ck  Frigyesnek kö
szönetét mondott, s az ünnepélyes 
megnyitást az ipartársulat és a pir.cér- 
egvlet jkönyvében megörökíteni indít
ványozta. S te m  H. szavai után G lü ck  
Frigyes megköszönte az ovációt, s 
amidőn az iskola ügynek többszöri 
sürgetése miatt elnézést kért, az uj 
szakiskolát úgy az »Orsz. Vend. Szö
vetségi miként a ^Budapesti Vend. 
Ipartársulatai nevében üdvözölte. — 
S zű cs  Izsó indítványára ezután Gundel 
Jánost a vendéglősök nesztorát, A pponyi 
és K ossuth  minisztereket és M olnár 
Viktor és S zterén v i  József államtit
károkat sürgönyileg üdvözölték. Majd 
pedig föolvasták az érkezett üdvözlő 
táviratokat s ezzel a diszközgyíilést 
K lein  L. elnök berekesztette.

A közgyűlést villásreggeli követte 
a Zöldfában, ahonnan 12 és Ve óra
kor zászló alatt a polg. iskolában levő 
szakiskola helyiségébe vonultak, ahol 
elöbieken kívül G latz  Antal főispán, 
R im ler  Károly és V asad y  Lajos tan
felügyelők is megjelentek. A fölava
tási ünnepélyt G eren csér  József s.-ta- 
nár vezette dalárdisták éneke nyitotta 
meg: ezután lelkes es hazafias beszé
dek hangzottak el, miközben G lück  
Frigyes is fölszólalt és megismételte 
az ismerkedési estén is hangoztatott 
azon szavait, hogy az i sk o lá n a k  első,

k ö te le s s é g e  leg y en , hogy j ó  h aza fi
a k a t ,  j ó  m ag y a r  e m b e r e k e t  neveljen 
a tanoncokból. W altér  Károly ugyan
ekkor arra kérte a főkapitányt, hogy 
a bpesti főkapitánysághoz hasonlóan 
ne adjon munkakönyvét olyannak, aki 
a szakiskolát nem látogatta. Szű cs  
Izsó ezután átvette az iskola vezeté
sét. — Iskolaszéki elnök: S tem  Her
mán és szaktanár: K riszta  Sándor lettek.

Az iskolai ünnepély végével d. u. 
két órakor a Bazár éttermében disz- 
ebéd volt, amelyen G latz  főispán a 
királyt, G lü ck  Frigyes Apponyi kul- 
tuszministert, H au er  Bertalan Glücköt, 
stb. köszöntötték föl. Az ünnepélyt 
pedig sikerült táncvigalom zárta be, 
mely a »Zöldfa« fogadóban a hajnali 
órákig a legjobb hangulatban folyt le.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
A nagy ünnepen. . .  Rákóci fejede

lem és bujdosó társai hamvainak haza
szállítása, az egész hivatalos és nem 
hivatalos Magyarországnak egy nagy 
szent ünnepe volt. A nagy ünnepen mint 
a társadalom minden rétege, a mi osz
tályosaink is kivették a magnk részét 
és pedig az elsők között. A mi derék 
szakközönségünknél különben az már 
általános szokássá vált, hogy a haza
fiasságot s az összmagyarságot érintő 
minden nagy dologban az elsők rend
jében szerepeljen. így volt ez a jelen 
esetben is. G lü ck  Frigyest, osztályunk 
e kitűnő vezérfiát, valamint S tü d ler  
Károly kiváló fogadóst ott láttuk a 
szent hamvakat hozó koporsók disz- 
őrségében és azok közt, akik Thököly 
fejedelem és Rákóci József (Rákóci 
fia) koporsóit a K. pályaudvarról ki
hozták. A „Budapesti Kocsmárosok 
Ipartársulata“, diszzászlója alatt foglalt 
helyet a bazilikánál fölállított és 
funkciót teljesítő többi fővárosi testü
letek sorában. Hasonlóan fejezte ki 
részvételét vidéki szaktársadalmunk is 
és pedig elsőnek a szegedi, ahol a 
Pincér-egylet helyezett remek szép ko
szorút az Orsóvá felől érkező nagy 
Fejedelem koporsójára, mig a kolozs
vári Pincér-egylet Márton Vilmos szak
társunk kezdeményezésére Kassára 
küldte el gyönyörű koszorúját. T em es
v á r i  pineérségünk. Tóth  Kálmán ki
váló szaktársunk gyűjtése folytán a 
Vasmegyéből származó szarvaskendi 
S ib r ik  Miklós koporsójára küldött egy 
gyönyörű koszorút. De nemcsak belső
leg, külsőleg is resztvettek a mi szak
társaink az ünnepélyen. A nagyobb üz
letek mind zászló és szőnyegdiszbe 
voltak s ezek közül különösen kiváltak 
a Pannonia-fogadó és Tihanyi József 
■ Balaton" kávéháza. Általános és kel
lemes feltűnést keltett ezenkívül a zalai 
Kaszás Lajos (volt Muhr) vendéglője, 
melynek zászlóerdős ajtajában Farkas 
Pali zenekara, az édes-bus Rákóezi- 
nótákkal fogadta és búcsúztatta a di
csőséges nagy Fejedelmet és bujdosó 
társait . . .

Hymen hirek. — Gundel Károly 
csorbatói-igazgató, G undel Jánosnak, 
az »Orsz. Vend. Szövetség* és Bpest 
Száll. Vend. és Kocsm. Ipartársulala 
kiváló elnökének fia, e hó első felében 
tartotta eljegyzését B lasu tigh  Margit 
kisasszonnyal, Marschal József sógor
nőjével. - K á d á r  Béla, gyulafehérvári 
vendéglős szaktársunk, a m. hónapban 
tartotta egybekelését A n d rey  Lukrécia 
kisasszonnyal, Andrey Lajos tátéi te
kintélyes földbirtokos leányával. — 
M olnár Dezső, Szatmáron eljegyezte 
W a lk o v its  Helént, Walkovits S. ottani 
vendéglős szaktársunk szép leányát. — 
K lin kh a m m er  Sándor ismert fővárosi 
Ipincér, e hó 23-án tartotta eljegyzé
sét D rien k ó  Juliska kisasszonnyal 
Budapesten.

Kerepesi-ut — Rákóci-ut. Budapest 
egyik legrégibb és történelmi nevetes 
útja, a Kerepesi-ut változás előtt áll, 
amennyiben a fővárosi tanács előter
jesztést tett a Kerepesi-utnakRákóci-utra 
való változtatása miatt. A közmunka- 
tanács még eddig nem határozott a 
dologban, de több mint valószínű, hogy 
a tanács előterjesztéséhez hozzájárul. 
Ez esetben a Csömöri-ut és Károly- 
körut is megváltozik és pedig emez 
T h ö k ö ly i-re s az ellőbbi B erc sén y i-re.

A borhamisítás ellen. A belügymi
niszter utasította az összes közigaz
gatási hatóságokat, hogy figyelmeztes
sék a bortermelőket a borhamisítás 
tilalmára és annak súlyos következ
ményeire. Az ilyen intézkedések min
den évben tétetnek és bizony kár a 
jóminőségü borainkat elrontani. A tör
vényt szigorúan kell végrehajtani, 
hogy visszaélések ne történhessenek.

Változás. Nem aféle üzleti, állási 
vagy egy ezekkel vonatkozásban lévő 
változási eseményről van szó. Az 
történt csak, hogy a Fogadó rózsa 
színes borítékjáról az Útmutató rovat 
a lap belsejébe, mig a hirdetési rész 
a borítékra került. A Fogadónak ez 
a változás különben nagyon jól áll; 
csak most az a fő, hogy ott a borí
tékon azokat a parcellákba osztott 
(>kiadó«) helyeket mielőbb kiárendál- 
ják. De nem lehet tudni, — a reklám- 
gseft bájos istennője hátha a Fogadóra 
is rámosolyog.

Szakmánk gazdasági szövetkezete.
Megalakult a ^Vendéglősök Országos 
Fogyasztási- és Hitelszövetkezete*, 
melynek irodája, Ferenc-körut 9. sz. 
alatt van. A vezetőségében jónevü 
fogadósok, vendéglősök és kocsmáro
sok vannak Igazgatósági elnök: Tompa 
Antal, fővárosi bizottsági tag. A szö
vetkezet programmjában ezeket találjuk: 
Szövetkezetünk célja az. hogy a ter
melőket és nagyszállitókat a vendég
lőssel közvetlen kapcsolatba hozza 
oly módon, hogy szövetkezetünk az 
állandó összekötő szervet képezze. A 
szövetkezet mint az összes vendéglősök 
érdekképviselője követeli a nagyszál-
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Utóktól és termelőktől a nagybani 
beszerzés előnyeit a vendéglősök ré
szére. mig a szövetkezet maga csak a 
pénztári engedmény (cassa scontot) 
követeli, mely engedményt a vendég
lősök legnagyobb része úgy sem élvezi. 
A pénztári engedményt is csak azért 
követeli a szövetkezét, hogy az ilyen 
módon befolyt összegből a szövetkezet 
fenntartási költségeit is fedezze. — 
Szakközönségünknek ajánljuk a szö
vetkezetbe való belépést és annak 
igénybevételét, mert sokkal olcsóbban 
szerezhetik be itt szükségleteiket mint 
ha azokat detail árban vásárolják. A 
szövetkezetre kölünösen fölhívjuk vi
déki szaktársaink figyelmét.

A „Főpineérek Orsz. Ovadék-letéti 
Társulata" az Erzsébet-körüt 89 sz. 
alatti helyiségeit a VII., Kiss János- 
utca 2/b. sz. alá, (Rózsa-utca sarkán) 
helyezte át.

Emlékezés az aradi tizenháromról.
A kolozsvári kereskedelmi akadémiai 
önképző-köre kegyelettel ülte meg az 
aradi tizenhárom vértanú emlékün
nepét, melyen ifj. F esz i  József, az ot
tani Pannónia fogadó kitűnő tulajdo
nosa F e s z i  József szaktársunk szép- 
tehetségű fia tartotta az általa irt és 
a kör részéről pályadijjal kitüntetett 
emlék-beszédet. Gratulálunk F esz i  szak
társunknak derék, pályanyertes fiához.

Goda István. . . Megint ritkult 
a sor, megint fogyott a szám: a leg- 
szomorubb aktus végrehajtója, a foly
ton lesben álló száraz nagy ember, 
sorainkba tévedt és egy társunkat 
magával vitte. Akit magával vitt, egyike 
volt a derekabbaknak, legjobbjaink- 
nak . . . G oda  István, a régi főpineéri 
gárdának egyik neves és rokonszen
ves alakja és évek hosszú sora óta 
Csöng rád városának kedvelt, népszerű 
fagadósa és ugyancsak nagytekinlély- 
nek örvendő polgára, távozott el az 
élők sorából. A szaktársaknak, a régi 
fogadós világnak sokoldalú, jó Goda 
Pistáját, a cimboráknak jó cimboráját, 
hosszas betegség sorvasztotta és férfi- 
kora legszebb idejében, alig 54 éves 
korában sírba döntötte. Szép csöndes 
elhunyta szeretett neje és egyetlen fia 
körében, e hó 1 1 -én éjjeli 12  órakor, 
mig temetése oki 14-én vasárnap 
délután egész Csongrád város nagy 
részvéte mellett történt. A gyászolók 
sorában neje sz. K ov ács  Izabella és 
G y u la  fián kívül szakosztályunknak 
ugyancsak több ösmert tagja és pedig 
B o rs  Viktor szombathelyi vendéglős, 
G oda  Antal vendéglős, h a lá s z  János 
(sógora) szentesi fogadós, A lbert  
Viktor fogadós és B ors  János nagy
váradi főpincér foglalnak helyett. De 
gyászolják ezenkívül mások is, a sok 
jó barát és ösmerős és ezekkel mi is, 
akik az elhunytban szintén egyik leg
jobb ösmerősünket és barátunkat vesz
tettük el. — A sötét föld porában 
adassék néki [pihenés és^örök kbéke.

A vend. sörgyára és a bécsi 
vendéglősök. Az alakulóban lévő sör- 
föző- és malátagyár szervező-bizottsá
gát — éppen ülése alatt — megláto
gatta néhány bécsi vendéglős és in- 
formáltatták magukat az alakulás mun
kái, az alapítási terv és az eddigi 
eredmény felől. A bizotság készséggel 
adott felvilágosítást mindenről, mit a 
bécsi szaktársak látható örömmel vet
tek tudomásul és kijelentették, hogy 
hasonló alapon ők is hozzáfognak az 
üdvös munkához és felhasználják az 
alapítás körül az itt szerzett tapasz
talatokat. Azt sajnálták csak, hogy 
ebben őket magyar kartarsaik — meg
előzték.

Hordók hitelesítése. A belügymi
niszter egy ez évi elvi határozata sze
rint a használaton kívül levő ás ily 
módon pincékben vagy raktárakban 
elhelyezett hordók hitelesítés alá nem 
esnek, így azok le nem foglalhatók 
vagy el nem kobozhatok.

Országos pincér szövetség cimü 
múltkori közlésünkre K. F. nevű ét
hordó, különben egy testület titkára, 
fölkért bennünket, hogy a p. szövet
ség létrejöttét lehetőleg mielőbb vigyük 
keresztül, amire annál inkább is fon
tosabb szükség van, mert a jelenlegi 
rend — főpineéri rendszer eltörlés 
revü rendszer behozás stb. — ily 
szokások megbontására törekvők bárha 
céljukat — a mi sajátos viszonyaink
nál fogva — el nem is érik, de any- 
nyit még is kivihetnek, hogy a pincér- 
ség helyzetét még jobban megnehezí
tik. Erre való indokait egyébként egy 
közelebbi soraiban ígéri elmondani.

A boritaladó . . .  A ,.Magy. Szőlős
gazdák Országos Egyesülete", mely már 
4 év óta lankadatlanul küzd a borital- 
adónak leszállítása, illetve eltörlése 
mellett; e napokban az összes vármegyei 
gazdasági egyesületekhez, szőlészeti 
egyesületekhez, gazdakörökhöz átiratot 
intézett, hogy ők a maguk hatásköré
ben is mindent kövessenek el ezen 
igazságtalan és hazai szőlömivelé- 
sünkre nézve vészes adó ellen. Ehhez 
az átirathoz az egyesület egy rövid 
memorandumot is mellékelt, mely ki
vonata a „M. Sz. 0. E.“ kiadásában 
évek előtt megjelent Dr. D ru cker  
Jenő féle könyvnek ,.A boritaladó le
szállításáról11. Ezt a memorandumot 
lapunk következő számában fogjuk ös- 
mertetni.

Szaklap-hirdetőlap. Regényes öt
lete támadt egy élelmes férfiúnak. 
VVeisz-Vámosi Emilnek, ki e hó 
folyamán a >Magy. Vend. és K. Ipar« 
és »Vend. Lapja* lapok zsánerében 
vagyis reklámozás céljából »Vendéglős 
és Kávés Szakközlöny* cimü lapot 
indított. A mi derék Vámosi barátunk 
ugyanis — mint a két előbbi lapnak 
volt hirdetés gyűjtője — úgy gondol
kozott, hogy ’iszen nem az a fő egy

szaklapnál, hogy szakdolgokkal is fog
lalkozzék, hanem hogy minél több 
hirdetése legyen. Ehhez pedig nem 
kell más, csak cégér, azaz ven
déglős stb. ilyféle szakközlönyi óim. Ép 
azért, hogy lesz-e 10  db előfizetője 
vagy se. azzal Vámosi nem törődik, 
azzal se, hogy Barta-F. Béla. a lap- 
inditás miatt meg talál rá neheztelni, 
í sse a kő — gondolja a furfangos 
Vámosi — ha neki. mint volt hird. 
gyűjtőnek, nekem is van jogúm ven
déglős-kávés lapot szerkeszteni. I'.s 
ebben neki, t. Vámosinak, teljesen 
igaza van.

A tüdővész leküzdésére a József 
kir. herceg szanatórium-egyesület ké
relemmel fordul a nagyközönséghez, 
hogy adakozzon a tüdővész leküzdésére, 
ki-ki tehetségéhez képest adományokat. 
Az emberiség eme legveszedelmesebb 
ellenségét szanatóriumi kezeléssel lehet 
legsikeresebben megfékezni s a felhívó 
egyesület mégérdemli. hogy eruberba- 
ráti vállalkozásában a magvar közön
ség támogassa. Pénzküldemények az 
egyesület nevére, IX. Lúnyai-utca 47. 
sz. a. cimzendők.

Kimaradtak, Lapunk mai számából 
téi szűke miatt az »Aprö dolgok* és 
Matsád J. oRevü rendszer* cimü és 
ezenkívül több különféle közleményünk 
a jövő számra maradt.

Gyászrovat. — F a r k a s  Imre. a 
miskolci pályaudvar előnyösen ösmert 
vendéglőse: Kovács Ferenciiének édes
atyja, f. hó 12-én, 80 éves korában 
csöndesen elszenderült. Az elhunyt 
temetése ottani szaktársadalmunk és a 
közönség nagy részvéte mellett 14-én 
d. u. történt. Az elhunytban S tein er  
János, p.-udvari vendéglő üzletvezetője 
apósát gyászolja — S tu b irs  József 
volt érsekujvári föpincér f. hó. 1 0 -én 
elhalálozott. Temetése f. hó 12-én 
történt.

KONYHAMŰVÉSZET.
M okka torta.
Cinhober F.-tőL

16 1. cukrot 9 egész tojással egy 
hab-üstben össze vegyítünk, lassú tűz 
mellett jól fölverjük, miközben arra 
vigyázunk, hogy túl vastag ne legyen, 
majd egész hidegre kavarjuk s 14 1. 
lisztet kovásszal és utólagosan 6  1. 
olvasztott vajat keverünk bele: ekkor 
(ormába öntjük és lassan megsütjük.

M okka  krém .
3 tojást 2 2  drb cukrot 1 a vanilliával 
egy hab üstben összekeverünk a a tű
zön habverővel fölverjük : ezután 1 a ki. 
finom teavajat habosra kavarunk, s 
a fenti masszát lehűtve lassan bele
keverjük és annyi kávé-eszenciát adunk 
hozzá, hogy kellő ize és színe legyen: 
ezen elkkészitett krémmel aztán a tor
tát tetszés szerint töltjük és díszítjük.
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S z e lle m i v a k s á g  . .  .
A büntető paragrafusok közt az első 

helyet a gyilkosság és az erre való 
fölbujtás foglalják el. A lopás és or
gazdaság szintén nagy vétség számba 
megy, de a rágalmazást és okmány- 
hamisítást is keményen sújtják. Még a 
közbotrányt okozót vagy a másoknak 
rosszhíre keltőjét is megbüntetik. 
Csak egy dolog van, amiről a törvény 
szakaszaiben semmi szó sem esik: a 
sz ellem i v akság . Ezt a büntető ko- 
dekszböl teljesen kifelejtették.

Pedig kár volt kifelejteni. E parag
rafusoknak legelejébe kellett volna fog
lalni és megállapítani, hogy a szellemi 
vakságból folyó és másoknak kárt okozó 
cselekmények elkövetői is a legsúlyosabb 
büntetésben részesítenünk. Îert csak 
ez a körülmény vehette volna elejét 
annak, hogy egyesek, egy az ő tehet
ségük és hivatottságukkal teljesen 
ellentétes működési térre erőszakolják 
rá magukat, s hogy ezen helyzetükben 
(és csupa szellemi vakságból) valóságos 
merényleteket intézzenek sok százak
nak érdekei ellen. A cselekménynek 
ilyetén való büntetése megakadályozta 
volna azt is, hogy a mi szakosztályunk 
erkölcsi és anyagi érdekvédelmét szin
tén az ilyenek merjék kézbe venni.

Bár ugyan én*nem hiszem el, hogy 
a oVendégl >sök Lapja« című lap szer
kesztője, Ihász György, hogy mindezek 
ellenére is lemondott volna arról a 
dicstelen szereplésről, amit majd két 
évtizede és ugyancsak eféle módon 
tölt be. a mi szakiparunkhoz tartozók
nak igen csekély örömére. Hogyan 
is vitte Ihász Gy. eddigi közszereplését? 
ügy, hogy amikor a vendéglős ipar 
közállapotainak javítása és fejlesztése 
lett volna vagy volt kérdésben, ő azt 
a kérdést egyszerűen leócsárolta lapjá
ban. Amikor pedig akadtak egyesek, akik 
ahelyzetet nála jobban ösmerték sa köz
bajok szanálására elfogadható,jó eszmé
ket vetettek föl: Ihász Gyurka ahelyett, 
hogy szaktársai ügyét jó akaratú és 
megfelelő tanácscsal mozdította volna 
elő. fogta magát és eszeveszetten 
ütött szét a boldogtalan szaktársak 
között.

Ugyanígy járt el a Nyugdijegyesület 
első taggyüjtése és szervezési mun
kájánál is. A szellemi vakság ekkor is 
megszülte a nemtelen gyanúsítást és 
rágalmat Pedig ha akkor azt a 
rossz indulatban megfogamzott szel
lemet kissé pihentetni hagyja, az Orsz. 
Nyugdijegyesületnek máma'3500-4000 
biztos űzető tagja van. Az Orsz. P.- 
egyesület keletkezése és megalakulása 
körül szintén ezt a pusztító munkát 
végezte. Meghiúsítani, tönkretenni kí
vánta mindenáron az eszmét. S a 
bunkót megint megforgatta. Pedig 
ha az Orsz. P.-egylet a maga igazi 
eszmei alapján és céljának megfelelően 
erősen állana, — a hazliság és a »tuli- 
pános pincérségu ellen tőrö bpesti pin

cérek egy része máma nem illetné őt 
a mámoros embereknek nem épen 
hízelgő jelzőjével.

A vendéglős-ipar rósz szelleme az
tán söprűt fogott, és a Budapesti kocs- 
márosok ipartársulata előtt kívánt sö
pörgetni, dacára annak, hogy hasonló 
teendőket a saját portája előtt is talált 
volna. Majd ismét fölemelte buzogá
nyát, (a »V. L -ját«) feléjük legyintett, 
de úgy, hogy az ütést még Sornogy- 
országban is észrevették. A vágási 
azonban onnan is innen is érezh etően  
visszaadták.

Csodálható-e mindezek után, hogy 
a vendéglősség komoly dolgait ily 
gyerekes tempóval kezelő ezen »szel
lemi vezérünkben* a vendéglősök sör
gyára eszméjére ismét felülkerekedett 
a szellemi tévelygés és a szinte ter
mészetévé vált azon irigy, rossz indu
lat, amely minden szépben rútat és 
minden nemesben gonoszát vél látni. 
Utóbbi lapjában. — miként előzőleg is 
— ‘ rögeszmének* nevezte azt az esz
mét, amelynek megvalósulása nem
csak a kartelben levő sörgyárak 
által kizsákmányolt milliókat adja 
vissza a vendéglősöknek, hanem ezek
nek erkölcsi érdekét is fölemeli, ameny- 
nyiben a jelenlegi és az e szakmá
hoz tartozókra lealázó karteli viszonyt 
egyszer és mindenkorra megszünteti. 
Tehát, rögeszme-e a sörgyár eszméje, 
vagy bolond-e az az agy, amely azt 
mondja a vendéglősöknek, hogy azzal 
a sok millióval ne szaporítsák a 
Dreher és a másik három sörgyár 
millióit, hanem tartsák azt meg ma
guknak olyképen, hogy közakarattal 
és az egész ország vendéglőseinek bevo
násával egy uj sörgyárat alapítsanak ?

Hogy ezzel kapcsolatban a mi osz
tályosaink egves ismert és közbecsült 
tagjait is meggyanúsítja és lebeesmérli; 
ez már föl sem tűnik a bunkó rend
szerét egyre alkalmazó »V. L.o-nál. 
Nem feltűnő pedig azért, mert a ven
déglős-pincér szakmai közérdekek 
iránti határtalan rósz indulata immár 
általánosan ismerté vált. Ép ennélfogva 
jól tudja azt minden szakember, hogy 
az oly egyéneket, mint pl. Tóth End
rét is, aki intelligencia és szaktudás 
tekintetében mérföldnyi magasságban 
áll, — a ‘ Vendéglősök Lapja* nem 
bírálhatja el. A rendszerint romlott 
idegeknek rosszindulatából származó 
lelkiösmeret csak rosszat, becsmérlőt, 
legrosszabb esetben dőreséget mond
hat, mit azonban figyelembe senki sem 
vesz, legfölebb mosolyognak vagy 
bosszankodnak rajta. Bosszankodnak 
azért, hogy a szellemileg igy tévelygő 
szintén a mi osztályunk komoly, 
törekvő elemeihez tartozónak valja 
magát.

Hegyháti Sándor
a „Fogadó" munkatársa és a 

„Nyugdijegyesület" 
volt szervezöségi titkára.

Ü Z L E T I  HÍREINK.
Figyelmeztetés. Akik lapjukat bár

mily okból a rendes időben meg nem 
kapják, kérjük lapunk kiadóhivatalát 
egy levelező-lapon értesiteni.

Szatmáron a »Pannonia« nagy foga
dónál változás történt, amennyiben a 
fogadó eddigi tulajdonosa: M árkus  ü  
fia M árkus  Zoltán és L e n d e k  Pál, 
nagykárolyi népszerű vendéglős társas 
viszonyba léptek. A nagyszabású üz
letet saját vezetésükbe november hó 
1-én veszik át az uj tulajdonosok.

Uj kávéház. A Kossuth L.-utcai 
Udvari kévéház, a nyár folyamán — 
az utcára való nézéssel — teljesen 
átalakitatott és nagy fénynyel ren- 
deztetett be. Az üzletet K a szn ár  Nán
dor »Magvar világ* címen a múlt 
napokban nyitotta meg.

Fogadó átvétel. L eb o v its  Mór a 
karcagi » Városi* fogadó tulajdonosa u. 
ott az Otthon fogadót is megvette. 
Újabb fogadóját Lebovits szaktársunk 
saját kezelésébe e hó elsejével 
vette át.

Besztercén a Sahling fogadónak 
huzamosb időn át volt főpincére, Gál 
Gusztáv, átvette az ottani Clemens- 
féle jóhirii vendéglőt, amelyet nem rég 
két éttermi helyiséggel bővített ki és 
rendezett be fényesen. A kitűnő kép
zettségű Gál szaktársunk üzletét az 
ottani közönség nagy pártfogásban 
részesíti.

Katona Géza ismert fővárosi kávé- 
ház-tulajdonos a váci-utca 38. sz. alatti 
hadtestparancsnoksági épületben lévő 
éttermeket megvette. A fényesen beren
dezett üzletet uj tulajdonosa e hó
27-én nyitotta meg.

Hajdúszoboszlón a »Bika« fogadót 
K ern a jsz k i  György átvette, s azt a 
mai modern igényeknek megfelelően 
alakította át és rendezte be.

Móritz Sándor vendéglője. Főpin- 
cérségünknek egyik előnyösen ösmert 
és nagy szakavatotságu tagja, M óritz 
Sándor a mármarosszigeti »Otthon* 
kávéházat és vendéglőt Beneth Károly- 
tól megvette. A kitűnő szakkezekbe 
volt és került üzlet átvételére, Móritz 
szaktársunk — ismert poéta és jó gazda 
asszony nejével — a napokban utazott 
el. Vállalkozásához kívánunk sok sze
rencsét.

Budán, a Margit-körut 36. sz. alatt 
levő kávéházat Prokesch Ferenctől 
megvette W alter  Károlyné, aki üzle
tét ujan berendezve »Picoló« címen 
nyitotta meg.

Uj kávésok. S zabó  Imre, utóbb a 
kassai Sehalkház fogadónak és előbb 
a szombathelyi * Szabáriának* huza
mosban volt kitűnő szobafőpincére és fi
vére szintén előnyösen ösmert vasmegyei 
föpincér, a fővárosi Váci-köruti s a 
múlt hónap elsején újjáalakított és 
berendezett »Boulevard« kávéházat
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75 ezer koronáért megvették. Ujkávés 
szaktársaink az előkelő színvonalú és 
régi jóhirü üzletet, saját kezelésükbe 
e hó közepével vették át. Vállalkozá
sukhoz kívánunk sok szerencsét.

Vocet Adolf előnyösen ösmert csa
bai vendéglős szaktársunk, mint érte
sülünk, Szegeden a régi jó hirü .Új
világ* vendéglőt Ketter Antaltól meg- 
vetté, s azt saját kezelésébe e hó ele
jével vette át.

Budapesten a Lipót-köruton lévő 
Nádor kávéházat, melynek utóbb Alasz- 
ta lle r  József volt tulajdonosa, A p fe l  
M. e hó első felében átvette.

A »vörös bika« gazdája. Budapest 
egyik jónevü vendéglőjét, a József- 
köruti Recker-féle »Vörös bikát« 
D eu tsch  József előnyösen ösmert fő
városi főpincér szaktársunk a múlt 
szombaton átvette. A Vörös bika gaz
dáját és pedig jó konyhája és borai 
miatt a főpincér világból is számo
sán látogatják.

Fejes Ferenc ösmert técsői fogadós, 
Nagykárolyban a Polgári egylet ven
déglőjének bérletét elnyerte. Fejes 
szaktársunk a jó meneteld üzletet no
vember 1-én veszi át.

Resofszky Ede mitrovieai vasúti 
vendéglős az állomással szemben »Zöld- 
fa« címen egy 30 szobával rendelkező 
és a legmodernebb berendezéssel el
látott fogadót nyitott. Resofszky szak
társunknak kényelmes szép üzlete az 
ottani közönségnek is kedves kirán
dulóját képezi.

Piski-telepen a Vasúti fogadót Má
riás József, a kolozsvári .Wesselényi* 
fogadó volt derék magyaros gazdája 
vette át.

Vendéglő áthelyezés. Szintav Bálint 
előnyösen ösmert belvárosi vendéglős 
szaktársunk a Ferenc-József rakpart 
12. sz. alatti vendéglőjét a IV., Váci
utca 63. szám alá helyezte át Szin- 
tay szaktársunk jónevü üzletét az 
újabb helyén is kedvvel látogatják.

Imrey Géza volt bányai vendéglős 
a szatmári .Katholikus kör* vendég
lője bérletét elnyerte s azt saját ke
zelésébe a múlt hó folyamán foglalta el.

Renováeió — üzletkibővités. (Freiberger 
Márton fogadója) B.-Csahának egyik ernvc- 
detlen szorgalmas kávésa, Freiberger Márton, 
üzletét a .Korona* kávéházat, mely az ottani 
polgárságnak képezi kedvelt találkozó helyét, am. 
hónapban újonnan renoválta és a legújabb 
rendszerű díszes berendezéssel látta el. Frei
berger szaktársunk nem régen ugyancsak a 
házat is megvásárolta örökáron, s abban köze
lebb 10 szép kényelmes szobát fog berendezni. 
A két keze munkája árán, valamint a derék 
gazdasszony neje odaadó szorgalma cs segít
ségével a tekintélyes szép üzletet és vagyont 
szerző Freiberger szaktársunkat szívesen 
gratuláljuk.

Beneth Károly kiváló szaktársunk 
a mármarosszigeti Otthon vendéglő és 
kávéház volt jóhirnevü tulajdonosa, 
megvette Temesváron a gyárvárosi 
Szarvas kávéházat, amelyet november 
lő-én fog saját kezelésébe átvenni.

Szauer István ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk a Szentkiralyi-u.
4. sz. alatti vendéglőt e ho elejével 
átvette. Olcsó jó konyháját és italait 
közfigyelembe ajánljuk.

Szabó Gusztáv fogadója. Mint egy 
előző számunkban irtuk, a kiskunha
lasi nagyvendéglőt S zabó  Gusztáv 
ottani fogadós szaktársunk bérelte ki. 
Az újonnan fölépült nagyfogadó kávé
házát és éttermi helyiségeit valamint 
szobáit Szabó Gusztáv a mai igénye
ket kielégítő nagy kényelemmel ren
dezte be és ünnepélyesen a m. hó 
elejével nyitotta meg.

Vendéglőnyitás. P ro k esch  Ferenc, 
ismert budai szaktársunk u. ott. a 
Margit-körut 31. sz alatt egy csinos 
berendezésű vendéglőt nyitott. Jó bo
rai és konyhája biztosítják az üzleti 
menetelt.

Mármaposszigeten a Yadászkürt- 
fogadót október 1-én átvette Klein  
Lajos volt ungvári ismertnevü kávés.

Englohner Béla, volt kamarási ven
déglős Szegeden a Kossuth Lajos-su- 
gáruti Csikós-féle vendéglőt átvette. 
Jó magyaros konyhája és buckái bo
rai az üzletet máris lendületbe hozták.

Engliseh kávéháza. A dévai Fehér
kereszt fogadó volt derék tulajdonosa, 
E n g liseh  Béla, a temesvári Sehenk- 
féle kávéházat megvette. A régi jó
nevü üzletet kitűnő szaktársunk e hó 
elejével vette saját kezelésébe.

Aradon a Hazám kávéházat H avan-  
c s á k  József ottani vendéglős október 
hó elsejével átvette.

Horváth Károly, volt Mátyás-utcai 
jó nevű kocsmáros szaktársunk, az 
V., Nagykorona-utca 24. szám alatti 
Kiliinger-féle vendéglőt mint esapláros 
vendéglős e hó 14-én átvette. Jó ma
gyaros konyhája az üzlet jómenetét 
nagyban biztosítja.

Dettán a nagy fogadót. K ardos  
Ignác és K ov ács  Béla (B.-Csabáról) 
megvették, s azt újonnan renoválva 
és berendezve e hó közepével fogják 
megnyitni.

Csapiáros-vendéglős. Vargha János még 
Berlinben is előnyösen ösmert föpincér szak- 
társunk Budapestén a Murányi-utca 34. szám 
alatti jó hirü üzletét, mint csapiáros vendég
lős átvette. A soproni (kis) Vargha csapiáros 
szaktársunk élelmes szakembersége, jó kony
hája és italai, az üzleti forgalmat máris nagyra 
lendítették. Ajánljuk a sok ösmerőse figyel
mébe.

Nagybányán az Úri kaszinói ven
déglő bérletét N agy  György, a nagy
bánya város tulajdonát képező »Ligeti 
vendéglő* tulajdonosa nyerte el. A jó 
konyhája és italairól ismert szaktár
sunknak jó sikert kívánunk!

Nyugalomba. M ozner Ferenc ven
déglős szaktársunk és nagy tekintély 
és közbecsülésnek örvendő veszprémi 
polgár, mint előzőleg irtuk, átadta üz
letét I f j .  L o h o n y a i  István vendéglős
nek, mig ő nyugalomba vonult. Őszin
tén kívánjuk, hogy kitűnő szaktársunk 
ugyancsak az emberi kor legvégső ha

táráig és a legjobb erőben élvezze 
megérdemelt nyugalmát. Utódját pedig 
üdvözöljük.

Cakó Alajos a nyár-utca 3-ik sz. 
alatti vendéglőt U nterreiner  Vince 
szaktársunktól e hó közepével átvette. 
Cakó szaktársunk üzlete jónevét és 
menetét jó konyha és italaival kívánja 
biztosítani.

Szegeden a Deák F.-utcai pincér- 
egvleti helyiséggel szemben Deutson- 
schm idt  Ferenc egy uj kávéhá/.at 
rendez be, amelyet e hó elejével fog 
megnyitni.

Bárány Alajos ösmert fővárosi ven
déglős szaktársunk, megvette a IX 
kér.. Ferenc-tér és Ferenc-utca sarkán 
levő Mérey-féle vendéglőt. A nagy 
kiterjedésű és jó hírnek örvendő üz
letet Bárány gazda e hó elejével vette 
át saját kezelésébe.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársias 
sziveségbűl, a megtudni óhajtókkal egy leve
lező-lapon értesítsék.

Cigler Sándor főpincér Kolozsvárt a volt 
Pilseni sörcsarnok bérlője) hollétét egy ! lapon 
Sch. K. szállodás (Gyulafehérvár Hungária.) 
kéri tudatni.

Horváth Gyula utóbb óbecsei föpincér hol 
léte iránt Horváth József löp'-eér (Zombor, 
Vadászkait fogadó) érdeklődik

Havas Izidor, a nagykárolyi >■< Itthon • 
kávéház volt tulajdonosa, a m. hónap
ben vette át ugyan ott a nem reg ki
bővített és csinosan berendezett Köz
ponti fogadót, melynek most 21 ké- 
nvelmes vendégszobája, nagy étterme, 
kávéháza és udvari-kerthelyisége és 
egy általánosan kedvelt derék gaz
dája van.

Pozsonyban a -Debreceni csikósá
hoz címzett vendéglőt S zabó  Imre 
ismert jónevü vendéglős vette át.

H ely v á l t o z á s o k .  Ujváry József 
szaktársunk a „Korzika- nagy kávéhaz tópin- 
céri állását töltötte be. LüUik Ferenc a török
becsei „Hóval ‘ szálló tőpincéri állását fog 
Jalta el. Ifj. Ábrahám Vince a mármarosszigeti 
„Otthon" ' kávéház és vendéglő föp. állását 
foglalta el. Raska József főpincér a szakma
belieknek ismert „Józsija" és a „Raskája" régi 
helyébe az Orient kávéházba, ismét belépett. 
Pántol Márton az Andrássv-uti Kuss vendéglő 
emeleti éttermei töp. állását, régi helyét újból 
elfoglalta. Ifj. Ábrahám Vince a L.-Szt.-Miklósi 
Korona-fogadó főpineéri állását tölti be. 
Ruiff József B.-Csabán a ..Fiume" tógadó ét
termi föp. állását mig a Nádor-kávéliáz főp. 
állását Schmiedt Ottó tölti be. Varga János, 
volt győri laptudósitónk (a legfiatalabb 
huszár káplár) Mosonban a „Korona" fogadó 
föp. állását foglalta el. Offenbachcr József 
Budán a Királyfürdő vendéglőjében éth. állást 
nyert. Simon Antal a kolozsvári Grand kávé- 
ház főp. állását és Súly Sándor a nagyszalon
tai Nemzeti fogadó föp. állasat foglalták el. 
Szabó István a komáromi Magy. Király foga
dóban, Szűcs Mihály az eperjesi Palkovits ét
teremben és Leinwctter Mihály Magyaróváron 
a Maninger-féle vendéglőben i! vertek alkalma
zást. Nagy Gyula Pécsett a Nádor fogadóban 
és VécseiJenő a nagvváradi Pannónia étterem
ben foglaltak éth. állást. Gyurgyenics György 
a sombor! Korzó kávéház föp. áiiasát foglalta 
cl. Goldberger Ignác a nagykárolyi Magyar 
Király kávéházban régi állásút újból elfoglalta. 
Rizsa Jakab a h-m-vásárhelyi F.-sas fogadóban 
m. főportás működik Kiskunhalason a nagy 
vendéglő föp. állását Sebestyén Lajos foglalta 
e l: a kávéházi főp. állását Kemény János és 
a s.-pineéri állást Varga Pál töltik be. Eger
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(G. J .  tudósítása) a Széchenyi fogadó éttermi 
föp. állását Leblovics Sándor töltötte be. A 
Kaszinó fogadóban Strausz Ödön főp. mellett 
Grünc József étlapirö, Spesnyi Vilmos Thal 
Mihály és Bárd Lajos (segédéth.) működnek. 
A kávéházi föp. teendőket Göiőg Mihály intézi. 
A Nemzeti fogadó kávéháza főp. állását AgU- 
lár József Dód Sándor a r.-fizetőp. állást töl
tik he. Aradon a Fehérkereszt fogadó állását 
Mourozzi Ignác a Pannónia fogadó főp. állását 
Zsoldos Lajos n. o. a szobapincéri állást 
Szabó Mihály és az éth. állásokat Celloth 
Vince és Bach Vilmos, mig a sörcsarnoki fize- 
tőp. Bognár István töltik be. A I-áug Testvé
rek éttermében az éth. állásokat Pelrás Már
ton Orchekovszky József és Wágner János, 
mig a Vadászkürt vendéglő főp. állását újból 
Gömöry Gyula foglalta el. Ugyan itt mint éth. 
Takács István, mig a Fiume kávéházban mint 
föp. Goldstein József működnek. Besztercén a 
Sahling fogadóban Hengye János föp. mellett 
Lenyik Gyula étlapirö és Kalhach Lajos éth. 
nyertek alkalmazást. Gál Gusztáv éttermeiben 
a űzetőp. állást Fleck Ferenc tölti be. Lippán 
a József-fő herceg fogadó főp. állását Schodics 
Ferenc foglalta el. Ugyan itt a szobap. állást 
Potyc l-ajos tölti be. Nagykárolyban a Köz
ponti fogadó főp. állását Grosz Sándor, s az 
éttermi tizetöp. állást Nagy Imre, az Otthon 
kávéház föp. állását Weisz Kálmán a segédp. 
állást Bujdosó Lajos foglalták el. A Magyar 
Király ;avéházában Pausch Mihály állást nyert. 
A Polgári-kör étterme állását Güthe Pál tölti 
be. Zilahon a Ridwal fogadó főp. állását Hor
váth Imre az éth. állást Székely János, mig a 
Tigris fogadó föp- állását Klein Gyula töltik 
be. Deésen az Európa fogadó föp. állását 
Weiszbach Béla és a Vasúti vendéglő főp. 
állását Simon Ferenc foglalták el. A piski Va
súti vendéglő 1—11 o. étterme főp. állását 
Schupson István, mig az éth. állást Koválsitz 
Pál töltik be. Tövisen a Vasúti vendéglő I—II. 
oszt éttermében Gioszmán Dávid föp. mellett, 
mint éth. Petkó Béla működik. Déván a Fe
hérkereszt fogadó föp. állását Gyeriyás Imre 
s az éthordói állást Forschner Adolf töltik be. 
A Bogdán (v. Popovics) vendéglőben Lozsnica 
János éth. állást nyert. Nagyenyeden a Két- 
hattyu logadó állását Klimek Antal foglalta c l ;
n. o. a szobap. állást Katona Vilmos tölti be. 
Mátészalkán a Központi fogadóban m. föp. 
Drazdovszky Béla s a Sarkady vendéglőben 
S zívós József éth. működnek. Szatmári a Pan
nónia kávéház föp. állását Tatay Pál u. o. r. 
s.-üzetöp. állást Sonnenschein Sándor foglalták 
el. — A „Zöldfa" fogadó főp. állását Blum 
József tölti he. Szamosujvárt a „Korona" fo
gadó szobap. állását Rosenberg Dezső tölti be.

HÉTRŐL — HÉTRE.

Fürdői tapasztalatok.
E rovat ily című közlésére Tardy 

Gábor, ki a közlésbe fölhozott adato
kat közvetve és személyesen tapasztalta 
meg. —  ezeket a helyreigazító sorokat 
küldte és kérte közö ln i: —  »Term észe- 
temnél fogva inkább a törvény parag
rafusokhoz hasonló komoly, száraz 
dolgokat olvasgatom , igy a »Fogadó- 
nak« nevetve igazat mondó H é tr ő l-  
H é tr e  rovatát, csak ritkán nézem át. 
Jelen  esetben is egy Ö3merősöm hívta 
töl figyelmemet valami W eisz urra, 
ki e rovatban fürdői tapasztalatokat 
mondott el. Hát hiszen, szép dolog a 
tapasztalat és az se utolsó, ha valaki 
azt csak nemileg is hihetően tudja 
előadni. Csak hogy a  W eisz ur —  el
tért ettől. Épp ezért engemet nagyon 
aggaszt az, hogy a tusnádi Mágnás villa 
vendéglőse, jövőre nem fog kapni egy

a W eisz úrhoz hasonló igazi mágnás 
főpincért. Egyébként a dolog lényege 
az, hogy máma olyan kort élünk, hogy 
nagyobb fürdőkön, a fogadókon és res- 
taurántokon kívül — van kóser ven
déglő is. Föltehető-e az, hogy az a 
nem kóser vendéglő valódi kóser étke
ket és a kóser vendéglő igazi tordai 
és cigánvpeesenyéket (csipkézett sertés
szalonnával) s egyébb disznóból való 
eledeleket készítsen ? Ugye. hogy ez 
nem lehetséges. Hát akkor hogy k í
vánhatta W eisz ur, hogy a  sertés 
bordával és debreceni kolbásszal dol
gozó Mágnás villa, az ő kedves bendője 
szám ára külön kóser ételeket készít
tessen ? Mindazonáltal a kedves Weisz 
ur, 7 hétig maradt helyén, dacára a 
Mari fözönö kellemes 7 k ilós ajándé
kának és annak, hogy a pikoló árát 
se tudta megkeresni. Ez ugyan kissé 
furcsa, mert egy jó  pincér, ha k e r e -  
s e t l e n s é g e t  s m ásféle kellem etlensé
get tapasztal, — szedi a  sátorfát és 
léghajóra, vagy vonatra ül. — Elég 
széles ez az ország, a  szakm áját jó l 
értő pincér talál benne bárm ikor fog
la lkozást Még akkor is. ha csupa 
kóser, vagy sertés dolgokkal is él. 
Csakhogy tisztelt W eisz ur, a  jó  pincér 
első föladatának nem a  sa já t hasdol
gát tekinti, hanem azt nézi, hogy teen
dőjét ugv a  vendég és a  főnöke igé
nyének, m iként a maga érdekének 
megfelelően jó l  és praktikusan tudja 
elintézni. Ekkor aztán nem csak für
dői élményével, de még Mari néni fa
kanalaival is bátran foglalkozhatik.

Tardy Gábor.

í\z  öreg cigány.
■Régi ufszéli csárdába.
Ül egy legény bánatába.
A pislogó mécses mellett.
Busul, iszik s énekelget.

Egy vén cigány ül mellette,
T)e ő neki sincsen kedve;
Oly busán szól száraz fája,
Hogy szinte könny csordul rája.

Sir-ri keservesen a húr,
A legénynek szive sajdul;
Szól is, hogy ne olyan busát,
Jiisz  a szive bele hasad.

"De a cigány se lát, se hall —
Ő neki már nincs vidám dal.
Az ami volt régen elmúlt, —
A mi jó volt roszra fordult.

Rossz a sorsa mindenkinek,
Jlire sincs a vendégeknek;
Nem nyílik a csárda ajtó —
Pedig otthon sok a rajkó.

Más a világ kívül belül,
A nótára sor se kerül;
Nem kerül sor tán sohasem —
S húzza tovább keservesen. . . .

Matsád János.

Szerkesztői üzenetek.
M. J-né Szombathely. A „Vend. szakács- 

könyv" az 1907-re szóló „Vendéglősük Nap
táráénak fogja képezni egyik nagy részét. De 
ugyanitt t. Nagysád a háztartáshoz tartozó 
egyébb és említett dolgokat is megfogja találni. 
Egyébként az a törekvésünk, hogy ezen kiad
ványunk, a „Vendéglősök Naptára* a mi 
szakiparunkhoz tartozóknak minden legszüksé
gesebb dolgát tartalmazza. — B. V. fogadós, 
Boglár. A levélben foglalt kérdésre kimerítő 
levélválaszt küldtünk. Szíveskedjék eszerint 
eljárni, illetve a pénzügyminiszterhez felfolya
modással élni. Tekintve, hogy jelenlegi pénz
ügyminiszterünk is a „kevés de jó kocsmáros* 
elvét valja, az eljárásnak sikere várható. — Zs. 
L. Győr. A házi rend pontos és fonios kidol
gozással a napokban érkezik. Addig is türe
lem. . . — T—y. Cs.-Szereda. A dolgon bajo
san lehetett változtatni, merthogy az ügy — 
kivolt szedve. Üsse a kö, V. ur tapasztalatait., 
Üdv ! — K. M. Brassó. 1:2 db kocka cukrot, 
’/s liter tejet szíveskedjék a tésztába tétetni 
akkor az émelygős, bizonytalan iz elmarad. — 
Annak a vadnak készítését a múlt évi, de egy 
nyár előtti lapunk is ösmertette- Mindkét Al
manach kiadványunkat menesztettük. Szives 
köszöntés. --- 0. G. Kolozsvár. Lap ment, de 
előbbi is, valószínűleg az ottani postán történt 
a hiba. Szives üdv! — R. J. Miskolc. Katona 
vitéz szaktársunknak kiüdődik a Fogadó. Mind
azonáltal szives köszönet és köszöntés! — 
H. L. Arad. Z. A. állítólag a lövárosi közmun
katanácsnál és Gy. L. liir szerint a magy. vil
lamoslámpa gyárnál vannak alkalmazásban — 
egy régi táblabiró fizetésének megfelelő évi 
dijjazással. Első kérdésre már múltkor meg
feleltünk. — N. J. Klinika. Javulást, friss jó 
egészséget kívánunk mielőbb. Lapok mentek. 
P. J. Keszthely Ha azt a dolgot kiírjuk a Fo
gadóban, Önt is megbüntetik, meg a Fogadót 
is. Legjobb lesz azt a hamis májú embert a 
jó teremtő sújtó kezére bizni. — M. F. Kis
újszállás. Lapot 1). soraira nyomban menesz
tettük. A rendes időben küldött alkalmasint va
lamelyik postán kallódott el. — Sch. D. Igló. 
Jelzett előfizetést ezúttal is köszönettel nyug
tatjuk s jövő esetben b. óhaja szerint intéz
kedünk. — B. M. Lelle. Az a híre járta, hogy 
a kellemes fényű ősz már rég oda, és helyén 
sincs már a — Boda. . .  Lap ment és mégy. 
Szives üdv! — T-e kisasszony. A kérdezett dol
gok mind beszerezhetők a Fogadóból, pl. az 
ott reklamáló Horváthtól paprikát, Jungtól 
sajtot, kaviárt mig a kívánt csecsebecsét Her- 
mann J. L s a potykakat Zimmer szállítja. 
Abban a másik kérdésben nem merünk taná
csot adui és pedig azért, mert a v-ny urat 
nem ismerjük. Szívélyes üdv!

h  í  r  d  e  t  ié  s .

s  A „Vendéglősök országos =  
fogyasztási ás hitelszövetkezete"
megalakulván, tagjainak a szükséges 
cikkeket: b o r t ,  h ú s t, fű s z e r t, p á lin k á t,  
fá t ,  s z e n e t s tb . a n a g y b a n i v á s á r lá s  
á ra ib a n  s z á i l i t ja  é s  k ö z v e tí t i.  A szö
vetkezethez érkező megrendelések pon
tosan és gyorsan intézteinek el. — A 
kiszolgálás megfelelő voltára a ven
déglősökből álló bizottság ügyel fel. 
A legjobb minőségű árukat szállítjuk. 
A mai elviselhetetlen drágaság indo
kolja, hogy a vendéglősök saját jól felfo
gott érdekükben a szövetkezet tagjai so
rába belépjenek és igy a szövetkezésben 
rejlő előnyöket javukra kihasználják. 
:: Vidékről érkező megbízásokat azonnal teljesítünk.:: 

Levélcím: í—6
Vendéglősök országos fogyasztási 
=  és hitelszövetkezete =
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EURÓPA KÁVÉHÁZ iKónai 
testvérek) Mátyás király-tér.

KERETE LAJOS Zöldfa fogadója 
Radák- és Teleky-utca Pin- 
iéii kar találkozója.

PFERCHY FERENC' Nemzeti 
kaszinó éttermei. Deák Fe-

gran d  k á v éh á z  (Gyárfás
DEZSŐ) Deák Fcrenc-utca 2.

GÁRDONYI kávéházit. Bánffy 
palota, Mátyás király-tér.

BoTHA FERENC Korona ká
véháza. Pineéri kar találkozó 
helye.

ÜRAUOAÁTZ JÁNOS Royal 
kávéházié

KALOCSAI SIMON kávéháza, az 
ui színházzal szem Kell.

Kisvárda. HAMBURG ARNOLO 
KosBiith-szállodája. Magyar 
konyha.

M EINBERGER ZSIGMOND ká
ré háza és sörcsarnoka.

Kiscell. HUNGÁRIA SZÁL 
I.ODA (Várlaky Béla). Ette 
rém, kávéház, nyári kert.

HORVÁTH JÓZSEF vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

ZSOLDOS ANTAL vendéglője

MÉSZÁROS JÁNOS szállodája, 
a vasútnál.

Ifj. TORY GYÖRGY Szarvas 
vendéglője. Saját térni, borok.

NAGY ANDRÁS Magy. király 
szállodája a vasútnál

Királyháza. GÖRÖG JÓZSEF 
szállodája az állomás mellett.

Keszthely. STRAUSZ M. „Hul
lám “ szállodája.

TAI.ABÉR ISTVÁN vendéglője, 
a ,,Vaauf'hoz.

HELBECK JÓZSEF fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca.

LEITNER MIHÁLY szállodája.
LUKÁCS JÁNOS „Hungária" 

szállodája. Étterom, kivé ház.
SÖRHÁZKER1-vendéglő.

(Ü.-vezető Medve,! István.)
CSÁNY1 LAJOS Kantin ven. 

déglője.
Karánsebes. 1 .IOHTNEKKER 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem, kávéház, nyári étterem. 
G RECSÁK R Ó B ERT vasúti 

vendéglője, ^Központi*. kávé
háza es aörcsaraoka. 

LINDTNER JÓZSEF Radecky- 
étterme.

Kőszeg. RANDVÉGH JÓZSEF 
iKamperth-féle) kávéháza. 
Belváros.

S K R I B A  SÁNDOR „Arany 
szarvas" vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Főtér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője. 
Magyar konyha.

Kecskemét. MILLECKER L.
(Beretvás) szállodája. A város 
első fogadója.

KARÁCSONYI LAJOS (Kör- 
möey-féle) vendéglője és ká
véházi.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

WESZELY JÁNOS IJreher sör- 
csarnoka (Bableves esárda) 
iiajuali 3-lól nyitva.

PRÉM JÓZSEF vendéglője, Rá
kó jzy utca.

Kiskunhalas. S Z A B Ó  G. 
nagy fogadója; étterem, kávé- 
ház, körcsarnok.

NATKAY JÁNOS rasuli ven
déglője ; a közönség kirándu
ló helye.

Körmöcbánya. LEYERERFE- 
RENC Szarvas szállodája.

Komarvaros KISS ISTVÁN 
vendéglője, vasút melleit.

Komárom.'VASSEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, ét
terem és sürcsarnoka.

LORBÉR GYULA „Komárom- 
vároe" nagykávéháza a Du- 
ua-hiddal szembon.

MOLNÁR ZSIGMOND „Sport" 
kávéaáza. A helybeli kartár- 
sak találkozó helye.

TÓTH ÁRPÁD Püzeni eörcsar- 
noka. (Tiszti kasziné vendéglő)

S R E F T  F E R E N C  
Széchenyi szálloda. Hajóállo
mástól 1 percre. Olceó szobák. 

KLACSÁN JÁNOS Korona-ká- 
véháza.

PRANDTNF.R LIPÓT vendéglős, 
Ferenc József rakpart. 

Rakasd. (Tolna m.i HADTES
TEIN' LATOS nagy vendéglője. 

Karád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

Losonc. KUNSZTLER JÓZSEF 
kávéháza és vendéglője. Uz- 
letbeliek találkozó helye. 

Lúgos. — KOVÁCS JÓZSEF 
vaButi vendéglője. A közön
ség kirándulója.

PLANINGKR KÁROLY Hungá
ria kávébáza.

NEUBERGER ÁRMIN kávéháza. 
Lengyeltóti. POGÁNY KÁ

ROLY nagyvendéglőjc. 
Liptószentmiklős. GOTFRIED 

DEZSŐ vasúti vendéglője. 
Lakócsa. MANDL MARKUSZ 

nagy vendéglője.
Léva. SCHMIDT JÓZSEF Kő-

VÁRY LAIOS „Oroszlán" szál
lodája. Étterein, sörcsamok. 

VILHELM JAKAB vasúti szál
lodája és vendéglője.

KUN JÓZSEF „Központi" kávé-

ÖRDÖGH LAIOS Polgári ven
déglője .

Lipik. SZŐKE PÁL szállodája, 
es vendéglője.

Lippa. SCHWE1TZER JÓZSEF 
József főherceg szállodája, ét
terem és kávéháza.

Lőcse. SCHWINGER SÁNDOR 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sürcsarnoka.

KOLLER FERENC városi szál-

DEIMKI. JÁNOS étterme és 
kávébáza Főtér.

Marcali. S Z I V O SS LAJOS 
„Korona" szállodája. Eltérem, 
kávóház.

SIMONICS JÁNOS kávéhiza. 
Fő-utca.

KAISER DÁVID vendéglője.
Termelőktől vett borok. 

Masam a rosszi get. MOR1TZ 
SÁNDOR Otthon kávéháza és 
étterme.

Moson. TÓTH ANTAL vendég
lője az „Arany bárány‘'-hoz. 

TUDTER JÁNOS vendéglője. 
stro h ven tz  J ó z s e f  vasúti

vendéglője..
Malacka. CHRISTEN JÓZSEF 

vendéglője a vasútállomással 
szemben.

Mike. W EISZ PONGRÁTZ 
vendéglője.

Mitrovlca. l’KINNER GVULA 
vendéglője.

RESOFSZKI EDE vasúti ven
déglője és zöldfa-fogadója. A 
közönség kiráduló helye. 

Makó. VARGA ANTAL vasúit 
vendéglője ; a közönség ki
rándulója.

VOGEL PÉTER „Korona" szál
lodája, étterem, kávéház.

PÁRTOS ADOLF kávéháza, a 
Fő-téren.

Munkács CSILLAG SZÁL
LODA (tulajd. Kiss és "'it- 
majer) étterem, kávéház,
sörcsarnok.

FEKETE LIPÓT Abbázia kávé- 
ház és mulatója, a hiil mellett:

Mezőkeresztes. FRANK SÁN
DOR nagy vendéglője.

Miklósfalu. WEISZ PÁL ven
déglője, Fő-utca 67.

Mezőtúr. LACHNER ALBERT 
„Kossuth" szállodája a vasat 
mellett. Olcsó szobák.

SC11ALK JÓ Z S E F  Nemzeti

Mezőkövesd. SCHLEZINGER 
Adolf Polgári szállodája. 

FRANK EMIL vendéglője. 
Mezőhegyes, S Z E K E R E S  

FERENC vendéglője.
Monor. SCHLESINGER J .  ven

déglője.

Miskolc. „KORONA SZÁL
LODA" (Bokros Károlyi. Ét
terem, sörödé, kávéház.

BÖCÖGŐ JÓZSEF „Budapest" 
szállodája. Pilseni és Polgári 
sfircsarnoka.

KISPIPA VENDÉGLŐ (tnlajd. 
Mayer Józteli

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tulajd. 
Auslánder II. és Gyula.

PERL GYULA „Tűzoltó" ká
véháza, üzletiek találkozóul.

PAPSZT JÓZSEF vendéglője. 
Zsolcai kapu 1. ez.

SZUSZ KÁRÖLY Lloyd szálló.
dija, étterem, kávóház.

SZÉCHENYl-SZÁLLODA és ká
véház iKellner L»jo-). Üzlet- 
belieknek olcsó szobák.

IPAR KÁVÉHÁZ (Braun Már
ton). Az üzletiek találkozó 
helye.

RUMPOLD JOZEF „Vörös rák" 
vendéglője, Téli, nyárt kl- 
rándnó.

CEISKER LAJOS Balaton kávé-

DANi FERENC vendéglője, Hal-

LEFLER BÉLA ..Polgári" sör- 
csarnok vendéglője. Üilctbc-

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője. (Tiszai pályaudv.i

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. Silber 
Sándor).

Mágócs. BEKKY PÁL Korona 
szállodája.

Marosvásárhely. TiiANSYL 
VANIA SZÁLLODA (tulajd. 
Breiner Hermán.)

KORZÓ KÁVÉHÁZ (túl. líoch- 
nttzer Adjlíi a főtéren.

LETZTER SAMU vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

MATAJETZ GYULA KözpouU 
szállodája a város központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája és 
vendéglője. Termelőktől vett

NAGY JÓZSEF „Európa" ká
véaáza.

LÁSZLÓ LÁZÁR Korona ven
déglője és sürcsarnoka.

GODT IGNÁC Kehérló vendég- 
lö-kávéháza. Üzletiek találk.

Moúr. TURMAYER JÓZSEF 
„Barna szarvas" szállodája.

STOFFER MIHÁLY Sorház 
vendéglője.

Nagy-Karoly. LENI>EK_ PÁL 
Polgári-egylet vendéglője.

WESSELY MANÓ „Magyar ki
rály" étterme és káveháza.

KRIEDL ISTVÁN vendéglője: 
magyar ko--;’h».

HAVAS IZIDOR Központi fo
gadója; étterem, kávéház.

FEJES FERENC Polgár-egyleti 
vendéglője.

LABAS LAJOS Nemzeti ven
déglője.

LÁNG GYULA vendéglője.
Nagymihály. WEl.- BERGER 

J . Csillag-szállodája.
Nagybecskerek. KOVÁCS JÓ

ZSEF Rózsa szállodája. Ét
terem, kávéház, sörödé.

KALLÓS GÉZA Petőfi kávéháza.
REBER FERENC „Club" nagy

kávébáza.
WINKLER OTTÓ „Korona" 

szállodás. Étterem, kávéház
FEKETÍTS MIHÁLY vasúti ven

déglője, a közönség kirán
dulója.

SZÜTS LAJOS vendéglője, a

NAGY JÓZSEF (Pisztics-féle)
vendéglője.

Nagyszeben. — HEHBEKGER 
KAROLY -Központi* szállo
dája.

PAUKIVIEVICS GYULA szállo
dája: étterem, kavéhaz.

Nagyatád. KERTÉSZ ADOLF 
Korona szállodája.

Nagyszombat. DROBNICA 
JÓZSEF Feketesas szállodája, 
a Főtéren.

SKJULETZ JÁNoS vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

Német újvár. POSCH JÓZSEF
vendéglője.

Nagykanizsa. S Z A R V A S
SZÁLLODA. Étterem, kávéhíz 
(Szilágyi Adolf).

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár
egyleti éttennei és nagy 
nyári kerti vendéglője. 

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját termésű

CÁR JÁNOS „Vaskapu • szál
lodája, étterme és aörcsar- 
noka.

Nagyvárad. BENKAD ALBERT 
vendéglője, Füchsl-palota, Bl- 
har-kávéház mellett.

MAKESCH KÁROLY Zöldfa 
fogadója; olcsó s/ol'ák. k„osik

CEGLÉD Y SÁNDOR vendég
lője, Telek.v-u. Városházzal 
szemben.

KARNER VILMOS „Pannónia" 
söresamoka és éttermet.

SZAUEK és DOLGOS „Bazár
étterme és sörcsarnoka, a

STERN SÁNDOR .Széchenyi* 
kávébáza. A bihari intelligens 
közönség találkozója.

„KÉK MACSKA" itul. Leitner 
Ferenci. Migynr konyha, tér-

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fülöp
Katalin). Saját térni, borok.

KRISZTA SÁNDi IR vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló bolyé.

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (Schiller Józsefi

ROTI1 S. JÓZSEF „Zöldfa" ká-

WEISZ HERM'N kávéháza. 
Üzletbeliek találkozója.

Nyíregyháza G UTTM AN
SAMU Polgári vendéglője, 
állom, szemben. Olcsó szobák.

GKOSZ ADOLF „Kiskorona" 
kévéháza és vendéglője.

(Sóstó-fürdő) — LEND YA Y  
KÁLMÁN fürdői II-Így ven
déglője.

Nagymaros. STAUDRAMMER 
ADAM .Otthon* kávéháza.

Nagyenyed. NAGY DÁNIEL
Nemzeti fogadója: étterem és

Nagykörös. F‘ >KY FERENC 
vendéglője.

Orosháza PÁNTZÉLGYÖRGY 
„Alföld" szállodája, étterem, 
kávéház.

N AG Y IMRE | „Ipartestületi 
kör“  vendéglője.

Ó-Becse. LUSZTIG PÁL várost
„Nagy szállodája". Étterem, 
kává! iá/.

Ód ómba vár. RAISX FERENC 
vasúti vendéglője.

Orsóvá. RÉMY A. BOBÉRT 
, Magyar Király" szállodája. 
Étterem, kávéház.

JAKLINI VILMOS „Schweitzer 
szállodája.

Piszke. BRENNER JÁNOS
nagyvendéglője.

Pankota. KŐVÁGÓ JÁNOS 
Korona szállodája.

Pancsova. F Á V JÓZSEF 
„Korzó" kávétiáza, üzletbe- 
liek találkozója.

WITTLINGEU BÉLA „Trom
bita" nagy szállodája, étte
rem. kávéház ás Bőrödé.

KONTILOVITS EMIL Weisz- 
félc nagy szállodája.

HUNGÁRIA NAGY-SZÁLLODA 
(Fí&nceltor Károly, i

Piski. NEUMANN SÁMUEL v. 
vendéglője

Pápa. B1UER KÁROLY, ét
terem éskávéháza a főtéren.

HUNGÁRIA FOGADÓ, étterem, 
kávéház ; túl. Böhm Bertalan.

BRUNNER JÁNOS „Csóka" 
voudégfogadóia Nyári kirán
duló hely.

GÖRÖG KÁROLY .Korona* 
vendéglője.

özv. TIVAI.D MIHÁLYNÉ Vas
úti szállodája az állomással
szemben.

H1NDLER JÓZSEF vendéglője, 
Deák Ferenc-utca.

Püspökladány. VASÚTI VF.N- 
déglö (Szeverényi Jedő).

Poprád. STEINltARDT ML
MOS „Tátra"» szállodám a 
va-ut mellett.

Pozsega. DESICS MIHÁLY 
szállodája.

Pereces. (Borsod ni.) ÚJHEGYI 
József nagy vendéglője.

Perlak. i Zala m. i PANÁTZ 
ANTAL „Muraköz- szállo
dája.

LUKAC'ICS MIKSA vendégleje, 
magyaros konyha.

Pöstyén. ROCK FERENC ven
déglője.

Pécs. ARANt HA JÓ SZÁLLODA 
(tnl. Sziguy Ede), Király-utca.

BÓZSA JÓZSEF vendéglője. 
Krajcár-kaszárnya.

RoYAL kávóház. iKádár István

„VADEMBER -SZÁLLODA" c.u- 
lajd. Mayer Lajosi.

FÖLD VÁR Y FERENC S:h~'*z- 
fólo sörrsarnoka. Sorház-utca.

RADöCSAY IMRE „Korona" 
siállodája. Saját ternésű l>o- 
rok. Szigeti országút.

SZABÓ SÁNDOR „Petőfi" ven
déglője, Malom-utca. Térni, 
vett borok, olcsó magyar 
konyha.

SZAMP ÁDAM vendéglője, Kos- 
sutii Lijos-u.

KÖZPONTI KAYÉHÁZ iFichU 
l.i, üzletiek találkozója.

Hl. ZIDAR1TS JÓZSEF vendé* 
lője, Makár-utca 7. sz Sajat 
termésű borok.

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti

CSERTA VINCE „Magyar ki
rály" szállodája.
HUNGÁRIA kávéház és sö
röző. ltuL Hungária-kávéház 
társaság. 1

NAGY JÓZSEF (Sámlor-féle)
vendéglője.

P 'ce l. SZABÓ .1. vendéglője
Pécska. LAKATOS MIHÁLY 

városi szállodája, étterem ká-

Peér. RKSOf JÓZSEF nagy . 
vendéglője.

Pozsony. PELLEH GYULA
vendéglője a ..Szomjas es- 
kűdthöz. Ki-faludi-utca.

UDVORKA ISTVÁN éttermei a 

NIEDKKHAUSÉH LAJOS ven-
•léglöje, Vá-ártér. 

Petrozsény. W AGNER GYULA 
Nazyazáliodája. Étterem, ká
vóház, sörcsamok.

GKOSZ ISTVÁN vendéglője, et 
(erem, kávóház.

BOZSA JÓZSEF vasúti vendég 
lője.

GYÖKKÉ GUSZTÁV I áréul*
nagyvendégloje.

déglőj
Rózsahegy KAI’ELLER MI

HÁLY „Úri kaszinó" ven
dégleje.

ÜNGER GYŐZŐ városi száüo- 
dája, étterem, kávóház.

Rákospalota. VARGA JÁNOS 
Vendéglőié. Bem-tl. 14. 

LERCH REZSo Kos-uth-em- 
Iéxtábla vendéglője. Imre-n.

Rozsnyó. SCllUSTEK Zsig
mondi „Fekete sas" szállo
dája. Étterem, kávóház. 

Rimaszombat. G&DE ISTVÁN 
„Tompa" szállodája. Étterem, 
kávóház a Tompa-téren. 

LEITGEB GYÖRGY „Vasúti" 
szállodája, a  közönség kirán
dulója.

Répcelak. BOHM JANoS ven- 
déglője.

Rohonc. Ifi.SZÁNDT FERENC
vendéglője.

Rudabánya. MÁTHÉ JÓZSEF

Resicabánya. Rt CHLER
GYULA Nemzeti szállodája
Étterem kávóház.

KRISCHER PÉTER köz ; unt 
szállodája étterem sí ircsa rnok 

KNIRSCH KAROLY Pannónia 
szállodája.

Selmecbánya. ÁCS FERENC 
.Tulipán" étterme és tave 
háza. Sa'át hát. Estist- 

SCHVARTZ JAKAB és Társ* 
Hungária szállodája, étterem, 
klvéhiz.
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Szerencs. PFISTER GYULA 
„Magyar Király- ezaUodaja 

Sopyonbeled. GOMBÁS IST.
VAN Nagyvondóglöje.

Sümeg. MESTERHÁZY SÁN
DOR „Korona- szállodája 
Saját termésű borok. 

Szabadszállás. DRUGOVXt S 
KAROLY’ vendéglője. 

Sárbogárd. VARÁN ISTVÁN

Szászváros. EI5ENBURGER 
GYULA vendéglőid és kávé-

Szepsi-Szent-Györey- ÚJHE
LYI ADOLF „Városi-, szál
lodája.

KOLB ISTVÁN Kossuth kávé- 
htza. Fű-utca.

Szigetvár. K Á T A Y  LAJOS 
vasúti vendéglője.

Szabadka — TUMBÁSZ
MARIAN Európa kávéháza. 

GROSZ ADOLF vasúti vendég
lője P.-udvar.

TUMBÁSZ LÁZÁR „Pest város- 
szállodája : étterem, sörosar- 
cok, kávéház.

NEMZETI SZÁLLODA itulajd. 
Halbrohr A ) Igazg: Horváth 
l'ezaő.

SPITZER IGNÁC bor- és sőr-
i samoka, (és bornagykeres- 
kedéee) Baithányi-utca, saját

VERSENDY GYULA Otthon 
kávéháza, I. kör.

VASS ÁDÁM vendéglője, I.

SZÉKELY MÁRK vendéglője,
I. kör.

DOMSZKY ANTAL vendéglője,
I. kör.

BUDINCSIEVlCS SIMON ven
déglője, V. kör.

NÉMETH DÁNIEL vendéglője,
1  kör.

PF.ITS STUKULETZ Gergely 
Arany Szarvas vendéglője,
I. kör.

SZUVAJDZSIT8 OBRÁD foga
dója, I. kör.

ivrrs JÁNOS vendéglője, L  kör. 
KOVÁCS RÉZSŰK Antal ven

déglője, I. kör.
PERGE LAJOS vendéglője, L 

kör.
LANDOV1TS FERENC vendég 

lője, I. kör.
G ERGITS MIKLÓS Polgári

fogadója, I. kör.
GÁLFY DEZSÓ vendéglője, 

VIII. kör.
KECSKÉS ANTAL Próféta ven

déglője, vn . kör. 
JAROMOZOV LÁZÁR vendég

lője, 1- kör.
BALOG ÁRPÁD vendéglőjo, 

I. kör.
BALÁZS ISTVÁN vendéglője, 

m  kör.
CSAJKÁS RÓKUS vendéglője, 

V. kör.
NÉMET PAPRIKA Pál vendég

lője, VI. kör
ORTSITS BALÁZS vendéglője, 
- I. kör.
Sormar. (Zala m.t GYÖRGY- 

DEÁK JÁNOS vendéglője. 
Sárvár. BITTÉR L. „Korona** 

szállodája.
BAUSZ ZÓZSEF Sírház ven

déglője.
STROHOFFER VIKTOR szálló- 

nagyvendéglöje a ,,Szarvas—- 
hoz. Olcsó szobák

SZABÓ BÉLA kávéháza. 
Székely udvarhely. SÜKÖSD 

M KL'>S Budapest szállodája 
étterem és kávéháza. 

SÁNDOR ISTVÁN .Hungárla- 
szállodája étterem és kávé- 
háza.

Szombathely. HÚS LÁSZLÓ 
Vadászkon vendéglője. 

KÓHLEIÍ GYÖRGY vendéglője, 
a barátom templomával szem-

t ’F.AK-PAHK étterem éa sör- 
eearnok (tol. Posch testvérek). 

I1EIGI.I ISTVÁN kávéháza. Üz
letbeliek találkozó helye.

LÉNK KAJETÁN vendéglője, 
Erzsébet királyné-nt.

TAKÁTS SÁNDOR Széohenyi 
szállodája, a  vasútnál. 

BALASSA MIHÁLY „EUte- fcá- 
vébáza a főtéren.

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

SCHUSZTER KÁROLY „Parag- 
váriu v-mlégl .je, kiránduló 
hely, a  k&moni útban.

KORÁN DY FERENC kiránduló 
nagyvendég ójo Villaenr 24. 

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

HERCEG FERENC „Szabária* 
szállodája.

PORTSCHY rvTŐBIÁS Oroszlán 
szállodája áz állomás mellett, 
étterem, kávéház.

MIKÓ GYULA vendéglője, Vix- 
mt-llék-u. 2.

POLGÁR ISTVÁN vendéglője. 
Náral-n. A szervezett iparos- 
mnnkásek találkozója.

POSCH ANTAL pöspöki ven
déglője.

DROZSNYÁK JÓZSEF vendég
lője, KereHzt-ntca 6. 

Székclyhid. (Bihar m.) ÁDÁM 
GUSZTÁV fürdő-vendétfője 
ée kávéháza.

Siklós. MOÓROC IMRE Peli
kán nagy fogadója.

TÖRÖK JÁNOS vendégfogadója 
(ée sörraktái a).

Sorokujfalu. BREINER DÁ
VID vendéglője. 

Szentgotthárd. H E G E D Ű S  
GÉZA heszálló vendéglőjo. A 
.Vámházhoz-

Somogyvár. CSÉRY IGNÁC 
nagyvendéglője. 

Szllágysomlyő. CSEREY KÁ
ROLY Városi nagyszállodája, 
étterem, kávébáz. 

ROSENBF.RG MÓR Medre 
szállodája.

KLEIN MIHÁLY vendéglője. 
Slőfqk. — „FOGAS NAGY 

SZÁLLODA" (tol. Csérvenyi 
Ferenc).

Sátoraljaújhely. MAGY’Alt KI
RÁLY" szálloda (Csernicki I.) 

SKERGULA ISTVÁN „Köz
ponti" kávéháza.

FK1SCH V. „Magyar király" 
kávéháza. Üzleti kartársak 
találkozó helye,

KOVÁCS Károly vaaati ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILÁGY'I Lajosné, „Vadász- 
kürt" étterme és sörosar-

Szolnok. VESZTEK „Kossuth" 
szállodája az állomással 
szemben.

FR1EDRICH Vilmos „Korona1* 
kávéháza a Fő-utcán. 

STÖGERM AYER ANTAL  
„Arany lakat- vendéglője, 
tol a Tiszán.

KISS ANTAL Hungária kávé-

Szekszárd. OBERNIK KÁ
ROLY Magyar király szálló.
dáia. Étterem, kávéház. Ol
csó szobák.

AIA1ÁSSY LAJOS vendéglője. 
TÓTH GY'ULA SzekBzárd nagy

fogadója.
SÁNTHA JÓZSEF Korona ká

véház, étterem, sörcsarnok. 
RE1NPRECI1T JÁNOS Kaszinö

vendéglője.'
Sopron. GKOSZNER PÁL 

Erzsébet kert kiránduló nagy- 
vendéglője.

SCHLEDERER JÁNOS vasúti 
vendéglője, Győr- Eben furtbi 
állomás.

ROSNSTINGL ANTAL vendég
lője, Szinház-n. 13.

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

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

HODICS FERENC kávéháza. 
A soproni slite közönség 
kedvelt találkozóhelye. 

SÁRKÖZY FERENC „Pannónia" 
étterme.

Szentes. — HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.

RADÓ IGNÁC Központi szil- 
déja ; étterem, kávéház. 

DEUTSCH BÉLA vasúti ven
déglője.

Szamosujvár. SZILY ZSIG- 
MOND „Korona" szállodája. 

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

■ázatniár. PONGRÁC LAJOS 
Úri kasz. vendéglője. Saját 
termésű érmellékl borok. 

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
vendéglője.

VALKOVITS SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

WEISZ IGNÁC Zöldfa szállo
dája, étterem, kávéhár. üz- 
letbelick találkozója.

MÁRKUS M- ZOFTÁN és LEN. 
DEL PÁL Pannónia nagy
fogadója, étterem, kávéház. 

IMREY GUSZTÁV Katbolikus- 
kőr vendéglője.

SCRLOSSER MÁRTON Emke 
kávéháza-

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

JURÁNOVICS FERENC Tisza 
szállodája.

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem** kávéháza. 

NEUMANN FERENC Kossuth- 
kévéház a színház mellett. 
Üzletbeliek találkozó helye. 

SCHWARTZ JAKAB vendég
lője és sörcaarnoka a főposta 
mellett. Üsletiek találkozója 

KATONA ISTVÁN Pelgárlven
déglője, alsóváros, Roka-utca. 

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője, a 
„Febérbárány“-hoz. Olcsó

Ifj. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője. Landon-ntca 8. 

MARTONOSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kör helyisége.

E N G E L  K Á R O L Y  „Kő
faragó" szállodája Szeged 
állomás mellett.

KOSZNER SÁNDOR Hagen- 
macher sörcsarnok éa étter
mei- üzletiek találkozója. 

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája. Kossuth Lajos- 
sugárut.

FÁBF.R LAJOS New-York ká- 
véháza. Pincér! kar találk. 

KETH KÁROLY vendéglője.
Marstéri laktanya. 

ROTTNGER KÁROLY’ vasnti 
vendéglője.

Szépéinek. M ALÓ VETZ JÁNOS 
vendéglője.

Szenegál. BAGÓ ISTVÁN' ven
déglője.

LOHONYAY ISTVÁN vendég
lője.

Székesfehérvár. — ENDERSZ 
János Fekete sas fugadója ; 
étterem, kávéház.

BALOGH ARTHüR Dréhcr-féle 
kőbányai sörcsaruoka ős ven
déglője.

LACKÓY'lTS BÉLA vendéglője 
és nagy kerti étterme. Saját 
term. borok.

GÁNTS ISTVÁN vendéglője 
Hal-tér. Term. vett borok. 

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MANDEL MIHÁLY kávéháza. 
Őez-utca.

Szept Laszló-fürdö. KERNÁTS 
JÁNOS (fürdő-bérlő) vendég
lője.

Segesvár. MATIN EDE kávé
háza.

Solt. PIRINGER KÁROLY ven
déglője.

Tövis. LÖWE MIKSA Oroszlán 
szállodája. Étterem, kávéház. 

Tatatőváros. NOLL MIKLÓS 
„Eszterbázy" szállodája. Ét
terem, kávébáz.

PllAUSZ GYÖRGY „Sport" 
kávéháza. Balatoni borok, 
olcsó szobák'

SIMON JÁNOS Szemore szál-

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Hoffmaunn) 
szállodája, étterem kávóhéz. 

Tapolca. -  BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasntállomás 
mellett.

deen es  Ká lm á n  „zöldfa"
vendéglője. Olcsó szobák. 
Torm. veit tiszta borok.

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy- 
vendéglöjo.

Torda. UPOVICS FERENC 
„Japán" kávéháza. Lzletbe- 

liek találkozója.
PL ACSINTÁR REZSŐ, .Otthon** 

káréház és étterem.
BLUM JÓZSEF Emke kávéháza. 
Tiszaujtak. ROCHIJTZ JÓ

ZSEF „Korona" szállodaja- 
Temesvar. HAUNOLD JÁNOS 

„Korona" szállodája, a  józsef
városi indóbázzal szemben. 

MŰLLER Hungária szál lóri tja  
és nagy kioszkja a belvá
rosban.

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

PUMMER „Pilseni" rörcsarnok 
Belváros. (Frisch Ede üzletv.l 

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

REISMANN SÁNDOR! „Elité" 
kávéháza. Józeef-város. 

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője. Gyárváros. 

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) tol. Ludig János. Étte
rem, sörcsarnok kávé ház. 

SARUGA I-AJOS Délvidéki 
nagy kárébáza éa étterme. 

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

LADÁNYI EDE Központi ká
véháza, Józsefváros.

GOMBÁS ISTVÁN Kőbányai 
(volt Spacil) nagy vendéglője. 

I.ÖYVY HERMANN Korona ká- 
vébáza (belvá'os). Pincéri 
kar találkozó helye. 

SZOTTRÉL MIKLÓS vendéglős, 
Józsefváros.

ENGLICH BÉLA (Schark-íéle) 
kávéháza, belváros.

Tűrje. MÓÓR JÁNOS vasúti 
vendéglője.

Trencsén. CSERMÁK ÁGOS
TON ,,Eresébe."  szállodája. 
Étterem, sörödé, kávébáz. 

ZOLTÁN SIMON „Rákocy" 
kávéháza. Üzletiek találk. 

TÓTH DEZSŐ tulipán vendég
lője, Szt Auna-tér. 

Tr.-Teplitz. (rör-lö) EHN JÓ
ZSEF Teplic és Gyógyház 
vendéglője.

Tolna. MARTIN ANTAL Bör- 
ház vendéglője, nyári kirán
duló.

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasúti yendéglöje. 

Tresztena. — UNGÁR SIMON 
szállodája.

Törökbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri haszlnó" vendéglője. 

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

Ujdombovár. — VADKERTY 
GY’ÜIíA vasúti vendéglője.

Un gvár. — Korona-szálloda" 
tLeblowits L.) Étterem, sö-

NAGY LAJOS „Kioszk" ven
déglője, Széchényi-liget. A 
közönség kirándulója. 

KESZLER JÓZSEF vendéglője, 
a vasúti állomásnál. 

WASSERMAN Z8IGMOND 
„Hungária* kávéháza.

GLÜCK JÓZSEF Abbázia ká- 
véháza.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII.. Dohány-uteza 12.

HIRSCHLER SÁNDOR „Széché
nyi" kávéháza, Árpád-ut.

POLGÁR GYÖRGY vendéglője. 
Virág-utca 19.

Újvidék. — MAYER IMRE 
Grand-szíllodája. Étterem 
kávébáz és sör-csarnok

ZAPLETÁL ÉS STOLC Fábry- 
féle szállodája, a sétalém ! 
szemben.

HAHN SÁNDOR „O thon" ká
véháza, üzletbeliek talUko
zója.

OBERNIK JÓZSEF Pilseni sör- 
csarnok vendéglője. Kenyér- 
utca.

WEISZ SÁNDOR kávéháza. 
Fattaki utca. Üzletiek talál
kozója.

LAFLEUR MIKLÓS „Feliér 
ökör" szállodája éH vendég- 
lője.

Ukk. WEISZ SÁNDOR vdndég- 
löje, ez állomásnál.

Vashidegkut. (Vas m.) WOG- 
LER GYÖRGY" nagyvendég-

Varoslőd. LOVA SS Y- ADOI.l- 
nagy vendéglője.

Vasvár. PALKÓVTTS JÓZSEF 
vendéglője.

Versec. BAROSS SZÁLLODA 
(Kölni Hugó). Étterem. Ki- 
vébáz.

SZARVAS KÁVÉHÁZ i Blao 
Zsigmondi. Üzletbclick talál-

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávéháza, a  fő-utcán.

KRKUTZER FERENC „Erzsé
bet" szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY vendéglője
vásártér.

BÉNI5 LAJOS Kaszinó ven- 
déglője.

Ifj. LOHONYAY ISTVÁN ven
déglője. Saját term. borok. 
Caatár-u. I2e6.

TÜSKÉS PÁL Jntas állomást 
vendóglője, a közönség ki
rándulója.

KOVÁCSICS GYULA Angyal 
vendéglője hosszu-utca.

WERNERKÁROLY vendéglői-, 
magyar konyha.

Vlzlendva (Vas ni.) Ifj. KA 
FAEL JÁNOS nagyvendeglőie.

Vinga BRATTA J. vendéglője. 
Magyar konyha.

Vrdnik. iSlavonta) SCHUBERT 
ALAlOS vendéglője.

Vác. KURTZ TÓBIÁS (Horvát 
féle) vendéglője az állomás 
mellett.

SZEGŐ MÓR ..Központi" bá 
véháza. Üzletiek találkozója

Visegrad. PAP JÓZSEF szál
lodája.

Zólyom. KUSZY BÉLA vCn 
déglője és kávéháza.

Zenta. -  D ALA KÁROLY 
„Eugen" szállodája. Étterem 
és kávéház.

M1KS JÁNOS vasúti vendéglő
VÖRÖS FLÓRIÁN ,Magyar 

korona" vendéglője-! Étterem 
kávébáz.

SZILVÁSSY PÁL vendéglője 
Fő-tér-

MAGYAR KIRÁLY szálloda (t. 
ifj. Kecskés Antal) étterei: 
kávéház.

Zseliz. TÓTH IMRE vendég 
lőjo.

Zilah. VIGADÓ SZÁLLODA 
(Kovách László).

Zombor. KAELBT. MIHÁL 1 
Aranyiiorgony vendéglője.

BERGMAN ADOLF „Vadász 
kürt** szállodája.

Zsolna. PROHÁSZKA ADOLi

iTH ANTAL v. vendéglője, 
ilaegerszeg. — DOMONKO.- 
GNÁC „Korona" szálloda,. 
Első fogadó.
LAS LAJOS Központi kár 
láza.
ombolya. SCHVARTZ JÁ 
íos Korona fogadója; e lő 
szobák.
ablya. (Báoa m J CRVEN 
KOVITZ ISTVÁN ver 
léglője. Magyaros konyha


