
A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A HAZAI I ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZERKESZTI ÉS KIADJA
ÉS IDEGENFORGALOM ÉS A HAZAI BORGAZDASÁG I SZAKKÖZLÖNY. FLÓR'GYŐZŐ.

T A R T A L O M .

Vendéglősök sörgyára.

A vend. sörgyári mozgalma. 

Egyletek, szövetkezetek. — 
Közvagyoni felelősség. 
Lemondás a vagyoni 
kezelőségről. A győri p.- 
egylet. Egyletek fúziója. 
Országos nyugdíj egye
sület . . .

Az étmüvészet históriája.
(G. F. fölolvasása.) 

Konyhaművészet.
Finánc históriák.

Pénteki találkozók. 

Különféle közlemények. — 
Kérelem. Hymen hirek. 
Reklámügy és a — Bu
dapesti Hírlap. A korlá
tolt kimérők kihágásai.

Magyar ruha — magyar 
étlap. Közgyűlés. A pin- 
cérség bőrére . . . Egy 
uj pezsgőgyárról. A rossz 
kocsmáros. Gyászrovat. 
Kimutatás. Illeték elen
gedés.

A pincérség ügye. (Matsád
J.-tól.i

Üzleti híreink. (Helyválto
zások.)

Hétröl-Hétre. — Vurglits 
Antal és a politika. Piros 
pünkösd . . . (Matsád J.i 

n Csóka Józsi . . . Vagy 
|j ahogy tetszik . . .

I Szerkesztői üzenetek.
Üzletek vétele és eladása.

Helyeszközlő. — Hirde
tések. — l'tmutató.



Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók-,

jobb cég-és beszerzési források. ÚTMUTATÓ
E rovatban mindazok, kik a „Fogadó" egáaj 
évre fizetik el5, üzleti címét állandó. js 
tálánál közöljük. Nem előfizetőknek ■< ;i fc;Í2_ 
lés egész évre 20.—, félévre 10.— é„ negyed

évre 6 koronába kerül.

BUDAPEST

Fogadók.
HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 

Kishid-ntea. Ilg. Bnrger K.) 
PANNÓNIA SZÁLLODA (tnl.

Glfick Frigyes) Kerepesi-nt 3. 
BRISTOL SZÁLLODA dllih 

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

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

Mayer József) IV., belváros, 
Egyetem-n. 5

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

8ZT. LU RÁCS FÜRDŐ Nagy 
szálló Ili. V. Kies Gynla) 

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

KELI-ÁR JÁNOS „Két korona" 
szállodája, étterem, kávébáz.
IX. , Soroksári-ntca 14.

Vendéglők.
ALBERT VIKTOR vendéglője, 

VIH-, Rökk Szilárd-ntca 10. 
ASZNER JÓZSEF vendéglője, 

VB., Dohány-utca 38.
BAYER JÁNOS vendéglője, 

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

schik-féle veneéglóje VIL, 
Csányi-ntca 11. .

BLASCHKA ISTVÁN nagyven- 
dcgl'-je, VI., Király-utca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
11.. Török-utca 2.

BRAUN BÉLA vendégleje V11-, 
Klanzál-utca 2.

CADA ADOLF vendéglője, az 
„ö csillaghoz" Szövetség-u. 24. 

CSICSAV ISTVÁN vendéglője, 
Y1L, Garay-tér és Murányi-u. 
•árok.

CSÓBOK ANTAL „Újvilág" ven
déglője, IV'., Ujvilág-a. 23 —25. 

CSUTY GYULA vendéglője,
V. , Váci-ot 34

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

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

DROsGYÁK IZIDOR Wustin-
ger-féle vendéglője, VTI., Óvo
da-utca 2*.

BBERHARDT GÁBOR vendég
lője. VII., Gólya-ntca 33.

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

FARKAS ÁRPÁD vendéglője
VII., Caömöri-ut 111.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője, 
ATHI., ÜUöi-ut 53.

FÜI.D1 ANTAL „Cj kispipa*.
IV.. Ujvüág-u. 14. Belvárosi 
pincérkar vendéglője. 

FLUDOROV1TS ISTVÁN ven
déglője, A’., Nádor-utca 32. 

GAÁL SÁNDOR vendéglője, 
V1L, Csömöri-nt 5.

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

GEBAUER ANTAL Fiume- 
•zálló étterme II., Láncbid-n. 
(Dunapartoni.

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

QYÜRY MIHÁ1 .Y (Wurglite-féle)
vendéglője, IV , Gerlócy-u. 2. 

GÖMBÖS JÁNOS Knmlótőke 
vendéglője, IV., I)orottya-n. 

GÖMBÖS LAJOS v°neéglője,
IV., Vároaház-n. 10. Sotmgy- 
Zalai kartársak vendéglője. 

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

GREGOKITS SIMON vendég
lője A’L, Palóc-utca 1. 
GEBHARDT ANTAL vendég
lője VHI-, Népszínház u. 1. 

HOPPINGER JÓZSEF vendég
lője Vili., Gyöngytynk-n 3. 

HAMORNYIK KÁROLY ven
déglője VII., Dobftny-u. 39. 

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1., Böezörményl-nt 21., csend- 
örlaktanya.

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

HÁBETLER LAJOS Istvánléri 
Nagy Bor- ée Sörháza. Kis 
Diófa-nica sarkán.

HORVÁTH KAROLA' vendég
lő e IX., Mátyás-utca 5. 
Idénypiaceal szemben.

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

Vili., Bsross-utca 100.
HIRSCHKRON GYULA szarvas 

szállója. VH , Szöveteég-n. 4.
HUFNAGEL HENRIK (Hor- 

vá h~féle) vendéglője, A'HI., 
Vas-utca 1.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó" 
vendégiöj“, reggelig nyitva. 
IX., Fővámtér 10. (Idénypiac)

HARÁUY ISTVÁN vendéglője
VI., Nagymező-utca 44.

HOMOK GYULA Jégpiuce ven
déglője \'U., Erzsébet király
né ut 36.

Jd.ICAY ISTVÁN vendéglője 
IX.. Külsösoroksári-ut 106.

JURÁK MIHÁLY vendég öje' 
L, (Budái), Gellérlhegy-u. 3.

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

JÁYCAY MIHÁLY vendéglője, 
A'HI., Külső kerepesi-nt 1.

JAJCAY NÁNDOR vendéglője 
1'", Mária A’aleria-ntca 1.

K'R.TAY JÓZSEF vendéglője. 
M agyar-atr" 3. Üzletbeliek 
a'álkozója

KASZÁS LAJOS nagyvendéglője
(t jlt Muhr vundé̂ i ó) Kerepesi-ut, 

Népszínházzal -zeniben.
KARDOS JOZSEFNÉ vendég

lője, VUI-, Baross-i. 6. (Há
rom óráig nyitva).

L ARIKÁS (volt Muhr) vendég 
le.j„, 1. v. Roh -ts János.- 
VL, Sze, -esen-f ja 33.

KASS BÉLA éttermei (volt 
Drexler) VL, Andrássy-nt 25.

KELI.0 VILMOS Singhoffer- 
léle halászcsárda vendéglője,
I., Mobai-ut 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, V1H., Jőzsef-ntca 2.

KIS KOVÁTS GYULA borozó 
vendéglője, ATL, Dobány-n. 
47. üzletiek találkozója.

KOHN GÉZA vendéglője Vili., 
Kerepeei-ut 64.

KÓNA'A SÁNDOR „Rozsa bo
kor" vendéglője. Nagymező- 
utca. Üzletbeliek vendéglője.

KLIVÉNYI FERENC éttermei, 
A'L, Andrássy-nt.

KOLLMANN LAJOS vendéglője 
H.. Margit-körut 3.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője! 
ATL, Almássy-tér 16.

KUBANEK VINCE ..Budai vi
gadó" éttermei, IL, Fó-u.

KOUSZ ANTAL Kerétz-féle 
vendéglője, V., Gize!la-tőr S.

LAPPÉRT LAJOS vendéglője, 
VH., Erzsébet-kirut és Do
hány- ntca sarok.

LAKATOS GYULA vendéglője, 
VT WVeselényi-utra '7. sz.

LEL GYÖRGY 'endéglője, 
L , Alag ntca 1.

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

LADÁNYI OTTÓ „Vázsonyi- 
kert" vendéglője, A'L, Her- 
mina-nt 51.

LUKACS JÁNOS vendéglője, 
L, Fehérvári-nl 14.

MÜLLER ISTA'ÁN vendéglője, 
A'H., Óvoda-utca 27.

MALOVETZ GYULA vendég
lője, A'L, Csengery-utca 45. 
(Aradi-utca sarok)

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

MÉSZÁROS JÓZSEF vendég, 
lője, ATI., Külső kerepeei-ut 30

.MIHÁI.YH 3ÁNDORNÉ ven
déglője, VH . Arena-ut 8.

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

MIHÁLYFY SÁNDOR 1 Váci-kö
rnt 82/a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
VIL, Csömöri-nt 87.

MOLNÁRJIÓZSEF Vajdahunyad 
borozója VH., Csengery-u. 1

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

NAGY GÉZA nagy „Pilseni" 
sörcsaruoka, ATI., Arena-ut 58.

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

N< 1FIOER KAROLY vendéglője
A'U., Erzsébet királyné-ut 50.
PELZMANN FERENC „Pannó

nia" étterme és kávéháza. 
Vl I., Kerepesi ut 7,

POSP1SCHIL JÓZSEF vendég
lője, VH., Király-utca 32.

PORÉDOS JÁNOS vendéglője, 
VL. Podmanicky-n. 4.

PODOLETZ FERENC vendég
lője, VIII., Szerdahelyi-mea 2.

PUTZEK M. nagyvendéglöje, 
VIL, Arena-ut 80.

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

ROHÁTS JÁNOS (Karikás-féle 
vendéglője, A'I., Szerecsen-

RDVALD GYULA vendéglője,
1., Fő-ntca.

RABATA PÁL Gondüző ven
déglője, V I., Csengeri- 
utca 3a.

RAUCHBAUER JÁNOS, ven
déglője, Vl., Gyár- és Szondy-

SCHMAUDER JÓZSEF ven
déglője, IX., \'iola-u. 21.

SCHNELL JÓZSEF vendéglője, 
A'QL, Népszinhaz-u. 9.

SCUUSTER ERNŐ Nyagati pá
lyaudvari vasúti vendéglője.

8CHRETTNER MÁRTON ven
déglője, VII., Izabella-tér 2.

SORONITá FERENC vendéglője
V., Alkotmány-utcza 7.

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

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

SZENDE IGNÁC fővárosi boro
zója, VE I, Nőpszinház-u. 11.

SCHRATZ HUGÓ Lebeti-féle 
vendéglője, A'HI., Kerepesi-nt 
41. sz.

SPRINGER JÓZSEF vendéglője, 
VÜL, közvágóhid-Qtca 12. sz.

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

8TÖLZL NÁNDOR vendéglője,
1., Dísztér 1.

SZa GER JÓZSEF vendéglője, 
IX., Racolder-u 31.

STEINKR PÁL vendéglője, 
VILI. Baross-utca 117.

SAUK.í ISTVÁN vendéglője, 
VILI.. Szigetvári ntca 1.

TAKTUS JÁNOS Maltoni-eós* 
fT.rdöi nagyvendéglöje. Kirán-

TÖRÖK MIHÁLY vendéglője, 
ATI., Erzsébet-körat 49. (Ma
gán' isztviselők köre

TOTOLA IKRE vendéglője, 
VIL, Alsóerdösor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

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

TOMPA LUKÁCS vendéglője, 
ATIL, Vendol-utca 11.

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

VÁRADI JÓZSEF vendéglője, 
VL, Teréz-körut 28.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője. Hungária* 
nt 256. sz.

VEILER JÓZSEF vendéglője, 
ATL, Akácfa-utca 34.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője) VIII., Jó-
zsef-körnt 10.

AVEISZ LAJOS Múzsa szálló és 
vendéglője, ATI., Barose-tér 9. 
p.odvarra] szemben.

WURGL1TS VILMOS vendég
lője, Kerepeai-nt és Aggte-

leki-n. sarkán.
WURGLITS ANTAL vendéglője,

VIII., Kerepesi-ut és Gyöngy- 
tyuk-ntca sarkán.

Kávéházak.
BALATON KÁVÉHÁZ (Tihanyi 

József t.i Kerepesi-ut és 
Széntkirá yi-utca sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ (Vul. Bodó 
Adolf) Vili., Józscf-körut 42.

BOULEVARD KÁVÉIIÁZ (t. 
Goldhamnier A.) Váci-k. 24.

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

ELITE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Sándor) Kerepesi-ut és Ka- 
zinry-utca sarkán.

ERZ8ÉBET-HIO KÁVÉHÁZ 
(Rapszky Z-igmond) I. kér., 
Döbrentei tér.

FEI.I.EGI EDE „F.leváter-kávé- 
ház. Kerenc-körnt.

FŐLDY-KÁVÉHÁZ VL, And- 
rássy-ut 27.

GRUBER JÓZSEF „Körúti ká
véhoz. VTI., Erzsébet-körat 6.

HANIKKER SÁND1 >R Andrássy 
kávébáza. VIL, Doh-utca és 
Erzsébet-körut sarok. Üzle
tiek találkozója.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá- 
mos Dezső) VIII., Jőzsef-k. 4.

HOCH LAJOS nagykávéháza, 
AT I., Néps inház-u. 29. Üzlet
beliek találkozó kávéháza.

ILL1TS KÁVÉHÁZ (túl. Illits 
Gyula) IV. Vfgadóllér 3.

KATONA GYULA „CLUB“ 
kávéháza. V., I.ipót-köru!, a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY KÁVÉUÁZ (‘. Kallós 
Márkust VIL, Erzsébet-körnt 
és Király-utca sarok.

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

KDTSERA MIHÁLYNÉ kávé- 
háza, VIL, Csömöri- és Arena- 
ut sarkán.

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

KOVÁTS MIKSA „Kis Otthon" 
kSvéháza, VIII , Kernpesi-nt 
61. az.

HAMIKKR SÁNDOR Andrásgy- 
kávéháza VII., Dob-utcza. üz
letiek találkozója.

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

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

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

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

MÁTYÁS KIRÁLY kávéház, 
(túl. Chriate Károly) Vili., 
Kerepesi-ut 19.

MIKES JÁNOS kávéháza, VL, 
Lipót-körut 26.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzsé
bet-körat (Harsány! test.

NE ÍVELT S AM U „Sándor-tór 
kávéháza". ATII., Rökk Szi
lárd-utca 21.

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

ORLEÁNS KÁVÉIIÁZ (tulajd. 
Kohn Sindorné) üzletbeliek 
talftlknzéja.

ORSZÁGHÁz KÁVÉHÁZ (tnl. 
Gárdonyi József), V., Nádor- 
ntca 83.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem (Pelzman Ferenc).

PLNDINC.ER LAJOS Glzella- 
kávéháza, H-. Széna-tér 7.

su g á r  Sá n d o r  és iiir s c h -
feld Vasút kávéháza, VII., 
Csömöri- és Verseny-utca 
sarkául

f u'ajd.

REKLÁM KÁVÉHÁZ 
zsay Emil) VI., And 
54. sz.

SPLENDID KÁVÉHÁZ 
Tyroler Jőrsefné és eeeaian 
Karolin.) IV., Kámlv-kiirnt.

FODOR JÓZSEF .SüabüFij 
kávébáza'•. VI bohinv- 
utea és Nyár-utca sarkán 
Pinpérek találkozói!, Ive.

SPRINGER JÓZSEF kivéhiza 
VH., Almássy-tér 7. ’

TOMIK JÁNOS kávéba, i YI. 
Nagymező-utca 55. A pincért 
kar találkozója.

TEPL1 JÓZSEF Milano kávé- 
háza VII., Király-utca 3)

ÖPOR JÓZSEF Tőzsde nagy. 
kátéháza, V., Szabad-r-e-i/r 
12. sz.

UL1TS LŐRINC „Árpád ká- 
véhás, Erzsébet-körat Hu- 
öány-utoa sarkán.

WEISZ NÁNDOR kávéháza, 
AHI., Kerepesi-nt 51. Mope 
tagjai találkozója.

Alsójára. (Törd a-Aranyo.- m.) 
TÓTH KÁROLY s/állödáia.

Alsőlendva.NEUHAUKl; ANDRÁS „Korona" száll:.:;,;,
RÉVÉSZ SAMU Központi ká- 

v étiáz, a Fő-utcán.
KRAJCSICS ISTVÁN és HA 

vendéglője, a „zöidfá'-hoz. 
Saját szűrein borok.

LENAR1TS VIKTOR v.ndéz- 
löje.

Arad. -  SZUCII FERIINCZ 
sörcsarnoka c ' éttermei, a 
városházzal szemben.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁX (Witt- 
mami Károly tulajd. l .a város 
központjáu.

NÁDOR SZÁLLODA it. Táska 
Ignác). Étterem sörcsaraok

SPITZKR MIHÁLY (Erdélyi- 
féle) kávéházi. A pincérurak 
otthonias találkozó iieivv.

BRAUN GUSZTÁV Fehér ke
reszt nagyszállódéi*.

SZÜSZ MÓR „Japán" kávéházi 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA KÁVÉHÁZ (ml. Ko- 
váts Artúr) Szabadná!.' tér.

GELLER SAMU Fiume kávé
házi. Üzletiek találkozó .

ZAJ' inSZKi iVSZKY \ 
Baross-kávéhi/.a.

LUKÁCS SÁNDOR vendéglője, 
Szabadság-tér 11.

SZABÓ LAJOS Dományi-pince
vendéglője, Szabadsigtór.
Abos. PEFtTL JÁNOS •• A-nti 

vendéglője.
Alső-Kubin BIHEI.LER JA

KAB „Nemzeti*4 szálló aja, 
étterem és káréhéz.

Alvinc. HARRÓ FERENC
vasúti vendéglője. Szállodái
szobák.

Apatin. I.INDENMAYER JÁ
NOS „Schöő'er“ -féle s/á ló. ̂

Barcs (telep). HOFF 
KRAUSZ „Gann“ 
az állomáB mellett.

DOBAY SÁNDOR , * ú 
vendéglője, magyar k .'uyh*, 
olcsó szobák.

Baja. HORVÁTH 
rány" szállodája Mi:, roe 
konyha.

SCHREIER SIMON .X - * 
déglője a vasút m,.. .

POCK FERENC Kvr "- ' : ól£ 
vendéglője, a vasul ni 'H'-'J.

GRÜNHUT GÁBOR :

Borosjenő. KOCS
„Központi" szállód 

Battonya LÁNG k 
Korona" szállodán, 

Balatonberény. 1
szállodája és vendf

csikó
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Vendéglősök sörgyára.
x .

Megindult az élet és a — munka. 
Az abszolutizmus és az osztrákközös
ség lekötötte erők fölszabadultak, s 
ennek érzetében hatványozott serény- 
séggel fogtak hozzá azokhoz a teen
dőkhöz, amelyek a sok száz év óta 
parlagként heverő nagy magyarföldet 
egy második újvilággá — Amerikává 
fogják átvarázsolni. . . Nincsen, de nem 
is lehet gazdagabb országa egy nép
nek se Magyarországnál, ha itt a földbe, 
vízbe, kőbe fekvő temérdek kincset, 
az ehhez szükséges erők napvilágra 
hozzák, pénzre váltják.

A lenyűgözött, holterők tehát föl
szabadultak, s a munka megindult 
minden irányban, de leginkább az 
ipargazdasági téren. Ennek az úgyszól
ván semennyire se miveit gazdaságnak 
területét vették először kézbe azok az 
éles szemű vállalkozók, akik Magyar- 
ország uj korszakát nemcsak politikai 
de gazdasági szempontból is azonnal 
észrevették. S tőkéjüket bátran fek
tették bele abba a több száz ipari és 
gyári vállalatba, amelyek most létesül
nek szép hazánk széles határain. Ma
gyarországon máma alig van város 
vágy község, ahol gyár vagy hason- 
nemü nagyobb szabású vállalat ne lé
tesülne.

Az uj korszak hajnalhasadása min
ket már hasonló munkában talált. Mi 
már dolgoztunk serényen, buzgón azon 
az alapon, amelyre a magyar fogadó
sok nagy gazdaságát jelentő vállalata, 
a »Vendéglősök sörgyára* fogfölépülni. 
S hála az égnek, ebben a nagy dol
gunkban elértünk már addig, hogy 
ennek a minden magyar vendéglős büsz
keségét jelentő ipargazdasági vállalat
nak fölépülése biztosítva van. És talán, 
Isten segítségével, jóval előbb bevé
gezhetjük nagy munkánkat, mint azt 
eleve számítottuk. A vállalat létesit- 
hetése ugyanis másfél, illetve két évre 
volt tervezve; de a végzett teendők 
jelen helyzetét tekintve, a vend. sör
gyárának kéményei valószínűleg egy 
jó  félévvel előbb fognak füstölögni.

A vendéglősök sörgyára létesítését 
célzó első fontos teendőit egyébként 
a napokban végzi a sörgyár előkészí
tési bizotsága, amennyiben alakuló 
értekezletet tart, amelyen az alapitó 
tagok kijelölésén kívül a kibocsájtandó

részvények idejére és az első szükséges 
teendők intézésére nézve fog megál
lapodni. Hazai fogadós, vendéglős és 
kávés szaktársaink tehát, valamint 
mindazok, akik eddig a vend. sörgyára 
iránti részvételüket fejezték ki, vagy 
pedig előjegyzésbe vétették magukat; 
erről a jelentőségteljes dologról a leg
közelebb megjelenő »Fogadó«-ból már 
értesülhetnek. De értesítve lesznek 
erről, különösen pedig az alapítók 
közé beválasztott tagok levél utján is, 
mely értesítésre illetők figyelmét 
ezennel is fölhívjuk. Azon reményben 
és meggyőződésben, hogy ezen az ala
kuló értekezleten a széítében-hosszá- 
ban most alapuló gyárak egyik legfon- 
tosbjának fundamentom köveit a 
legjobb alapra fogják helyezni a sör
gyár mozgalmát vezető férfiak, — kö
szöntjük szívből mint őket mint az 
ezen fontos közgazdasági vállalatban 
résztveendő összes szaktársainkat.

A vendéglősök sörgyára létesíté
sére vonatkozólag a napokban érde
kes levelet kaptunk egy derék és azon 
i'endéglősök közül való szaktársunktól, 
akik a mi iparunk ezen nagyfontos- 
ságu gazdasági vállalata iránt nem 
csak érdeklődnek, hanem annak léte- 
sülését ugyancsak alig várják. Az ér
dekes és a sörgyári mozgalmunk iránt 
megnyilvánuló nagy érdeklődést jel
lemző ezen levelet a következő sorok
ban ismertetjük:

Igen tisztelt szerkesztő ur! Mint a r Fogadó-- 
nak előfizetője olvasom a vendéglősök sörgyá
ráról irt híreket, s úgy tapasztalom, mintha 
ez a vendéglősökre oly fontos ügy kissé soká 
vajúdnék; pedig ez a vajúdás, nem hiszem 
hogy azon múlnék, mintha mi szegény falusi 
vendéglősök nem érdeklődné k és nem tudnék 
az ügy gazdasági oldalát fölfogni. Igaz ugyan, 
hogy mint minden emberben, bennem is meg 
van az a kárhozatos hanyagság (vagy miféle 
rósz tulajdonságnak nevezhető) hogy azt vár
juk — menjen más elő; holott pedig magam 
is kész vagyok ezen fontos ügyben részt venni, 
s miur eiső is 10 drb. 200 kor. részv. jegyezni, 
mert megvagyok győződve, hogy a vendéglő
sök sörgyárának nagy jövője van. tsak a sör 
készítésénél ne legyen hiba. — Törekedni 
kell ép ezért olyan szakembereket szerezni, 
kik a sörgyártásbani képességüket elismert 
sörgyáraknál nyerték. Amilyen hatást tesz az 
első pohár sör,’ olyan lesz a vendégközönseg 
ítélete, s ez ha jó,' évekig, sőt örökre megma
rad Én egyébként abban a nézetben vagyuk, 
hogy a mozgalmat teljesen, különösen a falusi 
v éndéglösők és kocsmárosok még nem ismerik, 
(pedig szerintem e szakfoglalkozóknak vág} 
80 százalékát mi tesszük) minélfogva tanácsos 
volna minden község nagyvendéglőse vagy

kocsmárosával az ügyet röpirat (esetleg ki 
küldött) utján megismertetni. Akiben egy ke 
vés értelmiség van és ezen ügy nagyjelentő
ségét csak kevésbé is föl tudja fogni, azt hi 
szem szívesen tömörül és csatlakozik, inért 
hiszen mindenki inkább méri a magúét, mint
sem a hasznot másnak adja. Hazafias tisztelettel 
ívirokujfalu (Vasvármegye i

Breiner Dávid 
vendéglős.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.
Rözvagyoni felelőség’. (A B. P.-egy- 

let pénzügyi bukásához.) A Bpesti 
P.-egyletnek egy értelmes tagja nem 
régen szóvá tette ezen a helyen a 
B. P.-egvletuél folyó jelenlegi gazdál
kodási viszonyokat, amellyel kapcso
latban s a hivatalos egyleti pénztár 
jelentések regisztrálásával fölemlítette 
illetve kimutatta, hogy a Budapesti 
Pincér-egylet vagyoni bukásának és 
pedig rövid időn belül, okvetlen bekell 
következni. A közlemény írójának, 
ezen a való tényeket világosan bizo 
nyitó pénztári kimutatáson alapuló 
állítása, a legsúlyosabb vadat hangoz
tatja azok ellen, akikre ezidöszerint 
az egyesület vezetése s egvszersmint 
az egyleti javakat illető felelőség van 
bízva.'és akiknek teljes hozzájárulá
sával történik, hogy az egyesület 
gyeplőjét tartó jelenlegi elnöknek, 
szinte öntudatlan számba menő szer
telen nagy kiadásai, a testület vagyo
nát napröl-napra apasszák. Ez a sú
lyos vádként hangzó állítás, illetőleg 
a Bpesti P.-egyletet teljes romlásba 
dönteni készülő esztelen és alapsza
bályellenes gazdálkodás, mintegy ön- 
kénvtelen veti föl a kérdést, hogy egy 
közvagyont, amelyet egy társadalmi 
osztálv" tagjai majd egy századon 
át adtak, gyűjtöttek egybe és gyümöl- 
csöztettek á legnemesebb c é l : az ön
segélyezés és a szellemi haladás nemes 
céljaira, — szabad-e csak ugv bitang
jára hagyni, s a hozza nem értők 
lelkiismeretlen és könnyelmű számí
tásával szétszórni, elkótyavetyélni ? 
Vagy a B. P.-egvlet vagyonának nem-e 
elkótyavetyélését, az ablakon való 
kiszórását bizonyítja az a választmányi 
határozat, amelyben az egylet választ
mánya hivatalos értesítőjét a helyköz- 
vetitőí iroda alkalmazóija, tehát egy 
privát vállalkozói kézbe azzal a kije
lentéssel adja, hogy nem bánja, nem 
törődik vele, hogy azzal a 3000 (há-
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romezer) koronával amely az egyleti 
pénztárból (egyleti vagyonból) lesz 
kiutalva — illető, (t. i. aki a lapcsi- 
nálást és kiadást elvállalta) bármit 
csinál v á g j  abból bármennyit taka
rít meg magának. A fő, hogy az 
egyleti értesítő havonta kétszer meg
jelenjen . . .

Megjegyezzük, hogy ennek a v.-ha- 
tározatnak ekként való meghatározá
sát egy a határozat hozatalban szintén 
részt vett v.-tag mondta el nekünk a 
fönebbi közlés szavaival és azzal a 
jóhiszeműséggel, mint amilyen jóhi
szeműen a B. P.-egylet jelenlegi vá
lasztmánya adja és adta eddig minden 
esetben beleegyezését az egyleti vagyon 
szétprédálásához. Ez a naiv de annál 
vétkesebb jóhiszeműség aztán kizártnak 
tartja azt. mivelhogy nem is gondol 
arra, hogy az egyletet illetőleg az 
egyleti választmányt az ilyen közva
gyoni szétharáesolásba belekergető 
elnök, ezzel a tényével, a testületet 
akarná károsítani. Pedig dehogy nem 
károsítja. Azt az 1200 koronát, mely 
az egyleti hiv. értesítő nyomdai és 
minden kiadásán kívül tisztán meg
marad. meg kell, b ő g j  maradjon az 
elnöki vállalkozónak, a B. P.-egylet 
választmánya tisztán a sárba dobta. 
Már most aztán az a kérdés, hogy az 
egylet elnöke illetve választmányának, 
jog- és alapszabályszerüleg, megvan-e 
engedve a sárba dobálni az egyesület 
vagyonát, amit ők, természetesen és 
ilyen módon nemcsak a testület érte
sítője, hanem az egyéb kiadással kap
csolatban lévő ügyeknél is hasonlólag 
gyakorolnak.

A megengedhetés illetve a közva
gyonnak ilyetén való eltékozlása  
kérdését , mindenesetre eldönti az a 
körülmény, hogy az egyesületi választ
mány egyetemlegesen és egyenként is 
felelős a meglévő vagyonért, mely 
esetben a hasonló könnyelműséggel 
elköltött vagyont a választmányi tagok 
a sajátjukból tartoznak megtéríteni. 
Igaz ugyan, hogy a Bpesti P.-egyletnél, 
mint minden a közjótékonyság célját 
szolgálni törekvő testületnél, ezt a kér
dést, a vagyoni felelősséget, csak el- 
méletszerüleg létezőnek tekintik, s a 
vezetőség tagjai fölmentve érzik ma
gukat az esetleges közkárosodásokat 
okozó cselekmények következményei 
alól: -  ám de, itt másként áll az 
ügy. amennyiben azegyletválasztmánya 
üzletszerüleg kezeli, forgatja e »közva- 
gyont« minélfogva a választmány felelő
sége nemcsak erkölcsi szempontból, de 
anyagilag is kötelezővé válik, vagyis 
a Bpesti P.-egylet választmányi tagjai 
az egyleti vagyon vesztesége ese
tén minden utón, következésképen 
jogi és büntető utón is felelőségre 
vonhatók. Jó lesz ezt az esetet meg
jegyezni a Bpesti P.-egylet választmá
nyának, illetve a B. P.-egylet ama 
komolyan gondolkozó tagjainak, akik 
az egyletet és ép a mostanihoz ha-

sonló vagyoni bukástól, egy ízben már 
megmentették.

Lemondás a vagyoni kezelőségröl. 
A Bpesti P.-egyletnél az újabb rend
szeri közjóra irányuló törekvések  
úgy látszik, sehogy sem akarnak szu- 
perálni. A nagy reménységeket tá
masztott és roppant nagyot markolni 
akaró egyleti elnöknek, aki egy füst 
alatt heiyközvetitö irodai alkalmazott
nak (évi 1800 forintért és egyéb  
busás m ellék hasznokért) kifutónak 
tette meg magát, — minden dolga és 
kívánsága hátra felé sült el. Ezzel a 
csupán magának fényes pozíciót biz
tosító, tehát, a legtisztábban kitetsző 
önző szándékával aztán is mindenek
előtt azt érte el, hogy az eddig 
legtekintélyesebb Budapeti P.-egyletet 
mint fönt, mint lent a legnépszerüt- 
lenebbé tette. A Bpesti P.-egylet egyik 
kiváló tagja és hosszú időn át volt 
elnöke, Alitrovátz Adolf, aki széles
körű intelligenciája és szaktudásánál 
fogva, mint az egyesületnek úgy ma
gának is a legnagyobb tiszteletet és 
népszerűséget szerezte meg, bizonyára 
ezt a fönti tarthatatlan állapotot te
kintette, amidőn az egyleti vagvon- 
kezelőség i állásról, amelyre az egylet 
márciusi közgyűlésén választották meg, 
nagyon rövidesen beadta lemondását. 
Mitrovátz Adolf kitűnő szaktársunk 
lemondásának oka persze, a fölebb 
— a közvagyoni fe le lő ség  cí
men — hozott közleményben keresendő 
és található föl.

A Győri Pincér egylet f. hó május
11-én tartotta r. é. közgyűlését, amelyen 
Kuster Géza elnök és D reiszker  
József pénztárnokon kívül Zsombor 
László, M oravek Sándor, Pap  Dávid, 
Kudli Lajos, Tóth S  , Zsizsek  János, 
Élő P., E cker  Endre, Láng  János, 
Matsád János és Dimitrovits G., 
hatósági biztos voltak jelen. Az elnöki 
jelentés után D reiszker  J . pénztárnok 
a pénzt, kimutatást terjesztette be, 
melyszerint az egyletnek tiszta va
gyona, 17,391 K 71 fillér. Bevétel 
volt, 1479 K 08 fill, kiadás, 801 K 
maradvány, 677 K. Taglétszám: 38 
rendes, 41 pótt tag. Pap  Dávid föl
ügyelő (a Bárány fogadó főpincére) 
eme tételnél fölszólalt, s annak adott 
kifejezést, hogy a tagok gyér létszáma 
miatt nem tudja kit okozzon: a föl- 
iigyelőt-e vagy pedig Bauer egyleti 
ügynököt; úgy gondolja, hogy mind
kettő hibás. Minélfogva azt indítvá
nyozza, hogy az egylet küldjön ki 3 
tagú bizotságot, akik a főnököket 
fölkérik, hogy alkalmazottaikat köte
lezzék az egyletbe való belépésre. 
Pap D. ez indítványa elfogadtatott, s 
miután a tisztikar a fölmentvényt 
megkapta, választás rendeltetett el. 
Elnök lett újból: Kuster Géza, alelnök: 
Németh Ferenc, pénztáros: D reiszker 
József, jegyző: Zsombor László, könyv- 
tárnok : Marschall Ödön, föíűgyelő:

Pap  D. A választmányba r. tagul 
M oravek Sándor, póttagul Stausz 
József és Zsizsek  János választattak 
be. Ezután a közgyűlés 1200 koronát, 
illetve vagyona é. kamatait a szak
iskola alapjára megszavazta, majd 
Kuster elnök indítványára határozatba 
vette, hogy az Orsz. nyugdíj intézet 
javára, a pezsgő dugók gyűjtését minden 
üzletben szorgalmazni fogják. A köz
gyűlést Kuster elnök szép beszéd kí
séretében é. Vs 4 órakor zárta be.

Pincéregyletek fúziója. A kávéházi 
pincéreknek Budapesten fönnálló két 
egyesülete a „Magyar Országos Pin
cér  Egyesület“ és a Budapesti Pin
cérek  Szak- és m unkaközvetítő 
Egyesülete“ a vezetőségük közt létre
jött megegyezés alapján egyesültek. 
A két egyesület közül az egyiknek, a 
MOPE- nek alapszabályait hatályon 
kívül helyezték és a szakegyesület 
nemrég jóváhagyott alapszabályainak 
keretében uj átalakulást hoztak létre. 
Ezen átalakulás, mint kizárólag helyi 
szervezet, egyesíteni fogja Budapest 
összes kávéházi pincéreit a ..Buda
pesti K ávéssegédek Szakegylete  
cim alatt. E címváltozást, valamint az 
átalakuláshoz szükséges egyéb alap
szabály módosítást folyó hó 29-én 
az Országos Iparegyesület helyisé
gében (VI., Uj-utca 4.) tartott közgyű
léseken ejtették meg.

Az Országos Nyugdijegyesületbe 
Delfin Samu utján újabban a követ
kezők léptek be: Manás József Szász
város 1000, Sklenarik Antal Szászvá
ros 1000, Friedsam György Szászváros 
3000, Vali József Petrozsény 1600, Ja 
kab Simon Petrozsény 6Ö0,Steiner F. 
Ferenc Déva 1000, Weisz Hermann 
Déva 1000, Bán Gábor Déva 1000, 
Kovács Béla Nagykikinda 600, Vucsák 
János Nagykikinda 3000, Mayer János 
Nagybecskerek 1000, Hittler Ferenc 
Nagybecskerek 1000, Winkler Ottó 
Nagybecskerek 800, Osztó János Nagy
becskerek 600, Deimel Károly Nagy
becskerek 1000, Hajdú Farkas Vilm. 
Nagybecskerek 2000, Hoadl Lajos 
Nagybecskerek 1000, Kovács József 
Nagybecskerek 3000, Dragulin (Grub- 
lesic) Pancsova 1000, Német Lajos 
Panesova 1000, Fischer Ármin Zimony 
1000, Groszmann István India 1000. 
Brunner János Pápa 1000, Stein Ar- 
nold Szeged 600, Pásztor Endre Sze
ged 1000, Milisits Mihály Szeged 1000, 
Einfall Károly Szeged 2Ö00, Adorjányi 
Ödön Szeged 2000, Groszmann Dávid 
Hátszeg 2000, Stohl Kezső Budapest 
1000, Pintér József Szabadka 1000, 
Gaál István Szabadka 1000, Biró 
Ernő Szabadka 1000, Valay Béla Sza
badka 600, Reitmann Adolf S.-A.-Uj- 
hely 2000, Bajcsány Mihály S.-A.-Uj- 
helv felem. 600— 1000, Gold Jenő 
S.-Á.-Ujhely 600, Zajovits Ferenc 
S.-A.-Ujhely 600, Moskovits Márkus 
Ungvár 1000, Steiner Lipót Munkács
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1600. ifj. Végh László Munkács 600. 
Singer Jenő Bátyú 1000, Bokor Gyula 
Szatmár 600, Kolozsváry Réz Andor 
Szatmár2000, Déri Mihály Nagy-Bánya 
1000, Petkovits Gyula Nagybánya 6Ó0, 
Korody Béla Nagybánya 1000, Harcsa 
József Zilah 1000, Fertő Jenő Zilah 
1000, Flóra Mihály Zilah 1000, Pász
tor Lajos Szilágy-Somlyó 1000, Je 
szenszky Lajos Szilágy-Somlyó 1000. 
Ádátn Gusztáv Székelyhid 2000, Máthé 
Lajos Páncsova felem. 1600 — 3000, 
Bindermann M. Szeged felem. 1200 
— 2000. Rózsa Kárólv Szeged felem. 
600 1600.

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

Voltairnak pedig személyes isme
rőse volt. Passzionatus gasztronom, 
aki — mint Montaigue mondotta 
—  • Almanach du gourmand» és 
«Manuel des Amphytriones* cimii 
munkáiban arra törekedett, hogy meg
találja az inyesmesterség «művészi* 
forrásait. E célból nem nyugodott meg 
addig, mig a »Jury des goustateurs* 
cimii társaságot meg nem alakította. 
80 éves korában halt meg falusi bir
tokán. Hírneves, ritka Almanachjának 
egyik hét kötetes példánya az enyém. 
Itt mutatok be e mft metszeteiből 
nehányat. Az első egy gourmand könyv
tára, a második: egy gourmand kihal- 
gatása: a harmadik: egy gourmand 
fontolgatása; az ötödik egy vendéglátó 
legelső kötelessége: a hatodik: egy 
gourmand álma: a hetedik egy gour
mand felkelése.

Marquis Louis de Cussy a gasztro
nómia nagy mestere, a legkedvesebb 
causeur. Mig Brillat Savarin többet 
professzorkodott, mint evett, Cussy 
mindennél többre becsült egy dinert 
csak aztán volt professzor. mondta 
azt, hogy inkább ebédel egy elsőrangú 
párisi vendéglőben 20 frankért, mint 
LueullusnálazApoIló-termekben Kony
hájára borzasztó összegeket költött, 
de ekkor oly komolyan fogta föl köte
lességeit, hogy már 4 órakor reggel 
maga ment el a Hallesba, a párizsi 
vásárcsarnokba. Mária Lujzát ő vitte 
vissza Bécsbe.

Berchoux  1775-ben született Saiut 
Symphorien de Layben, Lyon mellett. 
• La gastronomie« cimü költeménykö
tete 1800-ban jelent meg és három 
kiadást ért el egy év alatt. Sok verse 
valósággal közmondássá vált.

Colnet szülei arra szánták, hogy 
XYí. Lajos udvarán a garde du corps 
tagja legyen, a revolueió azonban e 
szándékot halomra döntötte; Colnet, 
ki a régi rezsim hive volt, könyvke
reskedő lett. Irt egy gastronomia köl
teményt »Lart de diner en villec, kora

többi gastronomusával pedig szoros 
összeköttetésben állott.

Mária Antonin Cnréme. Egy szegény 
péklegény családjában a huszonötödik 
gyermek, kinek születését az anya 
halálával fizeti meg. Atya szokványos 
ivó, részegeskedő. ki egy szép nap a 
kis fiút azzal teszi ki az utcára : »Menj 
azzal, amit Isten adott!« Könnyes sze
mekkel csatangolt a kis Caréme Páris 
utcáin, mig végre egy lacikonyhában 
talál menhelyet, ahol másnap szolgá
latba is fogadták. Ez volt az a kis 
cabaret, honnan megindult élete pályá
jára az a nagy szakács, akinek főztjét 
a XlX. században áhítattal ették császá
rok, királyok!

A lacikonyhából egy vendéglőbe, 
innen pedig 18 éves korában Bailly 
cukrászhoz került, aki Tayllerandnak 
volt szakácsa és akinek házában több
ször nyílott alkalma fözni-sütni. Si
keres működéséről tudomást szerzett 
Laguippiere Murát herceg szakácsa és 
Caréme az ő buzdítására lázas hévvel 
fogott hozzá, hogy ismeretét bővítse. 
Előbb a nápolyi király, majd Tayllerand 
szakácsa lett. aztán egymás után lett 
a Prince de Galles (IV. György angol 
király), 1. Sándor orosz cár, Wurtem- 
berg herceg, Bagration hercege és 
Rottschildné szakácsa. Szédületes pá
lyafutása emlékei a következő müvek : 
Le patissier pittoresque, Le maitre 
d'hotel framjais, Le euisiner párisién, 
Deux reeuillés, Lart de la cuisine 
franca is aux XIX. siécle, Lés dejenners 
de l'empereur Napóleon stb.

Ezekután most már bemutatom 
Tayllerand háztartását, melyhez annak 
idején egész Franciaország igazodott 
és egykorú *Festin de roy« cimü 
képet, mely egy nagy udvari ebédet 
ábrázol XIV. Lajos korából. A király 
egymaga külön ül, vele szemben és 
tőle oldalt rang szerint a különböző 
notabilitások, kétsorban pedigzenészek. 
A szertartásmester minden egyes fogást 
külön jelzett olympiai ceremóniával, 
magát a Napkirályt egy vérbeli herceg 
szolgálja ki.

Ez a képünk ugyanezen korból, a 
XIV. századból, Álba herceg spanyol 
követ azon ebédjét ábrázolja, melyet 
az asturiai herceg születése alkalmával 
rendezett. Scottin e gyönyörű rézmet
szete Desmares festménye után készült 
és hogy nemcsak e festő, hanem más 
nagymesterek is szívesen vettek ecset
jükre gastronomiai vonatkozású témá
kat, arra nézve bizonyítékul közbevetem 
itt Meissonier hires »La confidence« 
cimü festményét.

Még vázlatos rajz sem volna egész, 
ha fel nem említeném Alexander Dumas 
pere és vele Alexander fils neveit, kik 
közül az első, a gróf Monté Christo 
és a Három muskétás cimü regények 
zseniális írója épp oly neves gourmand, 
mint regényíró volt és Grand dictionar 
de cuisin enciklopédikus müvében nem

annyira tudományosságával, mint ér
dekességével hat. Castinati villájában 
talán az volt legzavartalanabb öröme, 
hogy ő találta fel a paradicsomos rizst.

A francia konyha nagyságának és 
jelentőségének illusztrálására egy cso
portképet mutatok itt be, melyen a
XlX. század gasztronómusai és szakács- 
művészei vannak egyesítve. A 86 nagy 
férfi közül nevük felemlitésével Brillat 
Savarin, Cussy, Berschau, Grimond 
de Reyniére, Brébant. Alex. Dumas, 
Alexander Dumas fils, Rossini, Bertlie, 
Jules GaulTet. Duclére. Apport. Antonin. 
Karómé, Desolier, Yassant, Guerin. 
Kannengiesser, Urbain Dubois. Ennie 
Bemard. Riesenec, Colon, Cabuser, 
Achill Ausanne, Noéi. Achill Tierrv 
emlékének akarok ehelyütt áldozni.

Még csak néhány kép.
F.z Erasmus Rotterdamus. a nagy 

tudós, Hollbein festménye után, egyéb 
tudományosságán kívül arról is hires. 
hogy ő irta a »La civilité la tablé« 
cimü hires gasztronómiai müvet.

Ez meg a hires sanssoucii filozóf- 
nak Francois Marié Áruét de Yol- 
tairenek párbaja, ama sok polenták 
és rossz kávék miatt. Nagy Frigyes 
hires szakácsával NoSlIel, mely párbaj 
azonban szerencsére pompás reggelivel 
ért véget.

Kámzsás barát, Bartolomeo Scappi. 
Michel Gisleri. domokosrendi apátnak, 
a későbbi V. Pius pápának titkos udvari 
szakácsa, ki 1570-ben egy oly pompás 
szakácskönyvet irt, hogy gazdája 5000 
scudival jutalmazta meg. Most a halállal 
tárgyal, mely eljött érte. mivel nagy 
bűnökben találta bűnösnek. Ámde mi
előtt útra kelne a mélységes poklok 
felé, ijedtében tésztát gyúr. közben 
megalkudni szeretne a halállal, s mivel 
ez már-már nyakon csípi, a tésztára 
ejti a pompás reszelt parmezánt. Mit 
tegyen? Megkínálja vele a halált. S 
ennek a furcsa hosszú tészta úgy izük. 
hogy elragadtatásában e szókra takad : 
Ma caro. ma carini!

Nos, hölgyeim és uraim, most legalább 
tudják, honnan származik e szó: inaca- 
roni!

KONYHAMŰVÉSZET.

Láng Jánostól.

Potages santé.*
Egészség leves.

A burgonyát összevágjuk, levesbe 
puhára főzzük s miután vajas rántást 
kevertünk bele. szitán áttörjük : azután 
sóskát finomra vagdalunk, lepároljuk, 
a levésbe tesszük, majd kever tejjel 
összekavart í  tojás sárgájával a levest 
megkötjük és betálaljuk.
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Veuff' browilles aux Truffes.
Habart tojás.

A tojást tejjel jól összeverjük, foly
tonos kavarás közt a tűzön tartjuk 
és tálaláskor finomra vágott szarvas 
gombát szórunk rá.

Villeroi mártás.
Vajjal készített rántást levessel föl

eresztünk, jó l megkavarjuk és folyto
nos habarás közben főzni hagyjuk: 
kevés szerecsendiót teszünk és egy 
negyed citrom levét facsarunk bele, 
aztán tengerirák-vajjal szép pirosra 
föstjük, és kihűlni hagyjuk.

Finánchistóriák (vagy a * Pórul já r t  
finánc*). A zöldséges-vitéz, a káposz
tás-csősz és a többi hasonló tituluso
kat, úgy látszik nem hiába ruházták 
rá a fináncokra. Igen sok ügyük, ese
tük bizonyít amellett, hogy fenti teen
dők teljesítésénél más egyébre sem 
alkalmasak. Igaz ugyan, hogy a kincs
tári érdekek megvédése szempontjá
ból alkalmaztatásuk szükségesnek mu
tatkozik, de egyúttal az is igaz, hogy 
a hatáskörükbe eső közönséget illető 
folytonos szekatúráikra, (és néha 
töbször az ezen közönséggel szembeni 
iegcsalafintább eljárásukra) már ke
vésbé sincsen szükség. így céltalan 
és nincs semmi helye ama kellemet
lenségeknek, amelyeket leginkább a 
mi szakmánkhoz tartozókon eszközöl
nek és pedig oly módon, hogy a ven
déglős-pincér fölötti fölügyeletben 
néha-néha a karvalyabbszerü gyakorla
tig is elmennek. — Egy ilyenforma 
esete volt nemrégen egy iglúi finánc- 
szemlésznek. aki egyik ottani előkelő 
fogadós szaktársunknak addig-addig 
színlelte a jób&rátrO\ s itta a szíve
sen kínált poharát, mígnem egy ked
vező alkalom megragadásával kitudta, 
sőt írásba vette , hogy a derék foga
dós ösmerős az üzletvétel alkalmával 
a kijátszott ká rtyákat  is átvette, 
persze, megfelelő árban. Megjegyzendő 
és hangsúlyozandó, hogy ez a história 
ivásközben és tréfaszerüen történt: 
ám. az adatait szintily hangulat-han 
gyűjtő szemlész nem vette igv a 
fogadósnak ezúttal ugyancsak igazi 
tréfáját, hanem a következő napon 
gyönyörűségesen följelentette, fölhoz
ván a följelentésben, hogy ezen cse
lekményével a legsúlyosabb táma
dást intézte a kincstár érdekei ellen. 
Fogadós szaktársunk pedig nagyot 
nézett, egyben boszankodott az ő 
szemlész ismerőse ilyetén való sunyi 
eljárásán, de bárhogyan is bosszanko
dott s érvelt a hatóságoknál és mu
tatta be nagy abszurdumát eme cél- 
zatos följelentésnek, az első és máso
dik ítélet 300 koronával marasztalta 
el De a perügy ezzel még nem ért 
véget, amennyiben annak fölebbvitele

*) Nagy hiba, hogy nálunk sok helyen Sante 
levesnek az úgy nevezett „Jnliene* levest is 
adják. Uv helyen bizonnyára vagy a leves ne
vét, vagy annak készítését nem ismerik.

történt s abban mint szakértő lön ki- 
halgatva Móric Sándor, volt ottani s 
jelenleg az eperjesi nagyfogadó fő
pincére, akinek szakvéleménye és ta
núskodása a kétszeresen elmarasztalt 
port odavitte, hogy P. S. K. fogadóst 
a perügv és minden következménye 
alól fölmentették, mig ellenben a rósz 
májú finánc-szemlészt egy olyan ér
telmű fegyelmiben marasztalták el, a 
mely a szemlészi csillagokat bizo
nyára nem a biztos-i magasba, hanem 
lefelé fogja rúgni.

P É N T E K I Ö SSZ E JÖ V ET ELEK .

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

Junius 1-én. G regorits Simon ven
déglőjében VI., Gömb-utca 96. — Ju
nius 8-án, Homor Gyula vendéglőjé
ben, VII., Erzsébet királyné-ut 34-. — 
Junius 15-én, Breuer J ó z s e f  vendég
lőjében, I , Kelenhegvi-ut 4. (a Ferenc 
József híddal szemben.) Junius 22-én, 
Horváth Lajos  vendéglőjében VI., 
Hungária-ut 96. — Junius 28-án, (csü
törtökön)  B ischo f Pál vendéglőjében,
IX., Vágóhid-utca 8.

A Budapesti Kocsm árosok Ipar
társulata egy csoportja * Jóbarátok*  
címen minden szerdán  — a követ
kező helyeken tartja uzsonáit. — 
Junius 6-án: Gattó Károly  vendéglő
jében, VI., Lehel-utca 21. — Junius 
13-án. Kriszt Sándor vendéglőjében,
VII., Dembinszky-utca 52.

K ÜLÖ N FÉLE JtÖ Z L E M É N Y E K .

Kérelem. Azon t. előfizetőinket, kik
nek a múlt lapokkal utalvány mellé
keltetett, kérjük, hogy az utalványok 
fölhasználásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. — Jóbarátain
kat és ösm erőseinket kér jü k , hogy a 
»Fogadón-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymenhirek. — Ladányi Ede,sokáig 
a temesvári Korona-hereeg-fogadó 
szobafőpincére s jelenleg az ottani 
Központi (volt Saruga) kávéház 
és vendéglő tulajdonosa a múlt hó 
28-án tartotta esküvőjét W ick  Évával, 
W ick  János fogadó-tulajdonos bájos 
leányával, Csákován. — L efler  Károly, 
a pincéri társadalom egyik előnyösen 
ösmert (és poétásan érző) derék tagja, 
e hó 24-én váltott jegyet Bánfalvy  
Karolina kisasszonnyal, Bánfalvy Jó
zsef szép műveltségű leányával, Tatató- 
városon. A hymeni rózsaláncokkal 
ékeskedő ifjú pár ünnepélyes frigy
kötése e hó folyamán történik.

Reklámügry és a — Budapesti Hírlap. 
A »Budapesti Szállodások, Vendéglősök 
és Kocsmárosok Ipartársulata« kiváló 
elnöke, Gundel János, május hó 16-án 
a fővárosi fogadó-tulajdonosokat egy

fontos  ügyben hivatta össze. A foga
dósok, vagy 16-an meg is jelentek az 
ipartársulat helyiségében, ahol a fontos 
ügy  által fölcsigázott kíváncsiságuk 
kielégítésére egy a »Budapesti Hírlap 
vállalattól* érkezett átiratot olvastak 
föl, melyben nevezett lapvállalat 
arról értesíti a megjelenteket, hogy 
nemsokára 25 éves évfordulójához ér, s 
a »B. H.« ezen alkalommal tartalmasabb 
számban fog megjelenni és a fővárosi 
szállodákról is külön sorokban kí
ván megemlékezni.............  azonban
csak azon esetben és arról, aki azért 
a megemlékezésért 100 (egyszáz)
koronát fog lefizetni . . .  Ej ha! — 
s csak természetes, hogy a jelen voltak 
egy jó nagyot néztek e — fontos 
ügynek. — Tehát, a »Budapesti Hírlapu 
ez a komoly lap. annyira leszállóit 
arról a magas sajtói nívóról, hogy a 
magyar fogadósipar e mindmegannyi 
komoly és intelligens tényezőjét, az 
ily közönséges reklámozásra, ipar- 
társulati utón invitálja meg . . .  El
végre a bpesti szállodások, miként a 
kereskedők vagy más üzlet vállalatosok, 
szintén elvárhatják, hogy saját por
tájukon keresse föl őket az a hir
detési ügynök, aki a dijaztatás szem
pontjából ilyen nagy szabású (100 
koronás hirdetési) üzletet akar velük 
lebonyolítani, akár a Budapesti Hírlap, 
akár más lapvállalat részéről. Fővárosi 
fogadós szaktársaink igy gondolkoz
hattak az őfoglalkuzásukat és személyi
ségüket lealázó átirat ismertetése 
után, melyre egyébként Stadler Károly 
fogadótulajdonos azonnal megjegyezte, 
hogy ebben a dologban bizassék min
denki a saját akaratára . . . Most 
már aztán, hogy akaratát ki-ki hogy 
érvényesíti, nem tudjuk; csak arról 
van tudomásunk, hogy a fogadósok 
é furcsa gyülekezésénél jelen volt 
Barta-Feischner  Béla, a Barta Béláné 
»Magyar Vend. és Kávés Ipar« cimü 
lapja fő szerkesztője  is, aki ezen fő-  
szerkesztőségi foglalkozáson  kívül 
a hirdetési ügyleteknek szintén hiva
tásos lebonyolítója. Hogy és mint áll 
összefüggésben a reklám ügyekben 
utazó ur jelenléte a jelen esettel, — 
ezt, valamint egész bizonnyal még azt 
se tudjuk, hogy a »Budapesti Hirlap« 
illetve az Ipartársulat vagy a fővárosi 
fogadótulajdonosok lettek e beugratva, 
ebbe a semmiképen se dicséretre 
méltó (annál kevésbé fontos) ügybe. 
De a szeg —  abból a bizonyos zsák
ból — kifog bújni nemsokára.

Illeték elengedés. Mindenkinek 
élénk emlékezetében áll még az 1904. 
évbeni 37% -os illeték -fö lem elés , a 
mely az akkori szaksajtó regisztrálása 
szerint is nagy és méltó fölháborodást 
okozott szakköreinkben. Ebben az ügy
ben kellemes megnyugtatást keltő a 
pénzügyigazgatóságnak mostani illeték 
kivetése, amely az illetéknek vissza
menőleges 37% -át mellőzi, illetőleg
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az eddig beszedett 37 százalékos töb- 
letet a jövő illetékbe számitja be. Az 
annyi kellemetlenséget okozó illeték
fölem elés eltörlése  a »Bpesti Sz. Vend. 
és Kocsm. Ipartársulata« és a Bpesti 
Kocsm. Ipartársulata« elnökségei ebbeli 
fáradozásának, de legfőként azon kiváló 
államférfiainknak tudható be, akiknek 
nemcsak hazánk alkotmányossága 
vissza állítása, hanem a jelenlegi nagy 
közmegelégedés és leendő szebb jólét 
is köszönhető.

A korlátolt kimérők kihágásai. . .
Veszprémben, mint széles e magyar 
világon mindenütt, több kis szatócs 
boltos akként törekedett emelni jöve
delmét, hogy az üzletükkel kapcsolatos 
külön esetleg a lakásul szolgáló helyi
ségben, ételt és italt a legkorlátlanabb  
mennyiségben és módon szolgáltak 
föl. A vendéglői és kocsmai érdekeket 
károsító ez az üzletük ment is egy 
jó darabig és mindaddig, amig az 
ottani éles szemű és a bármilyen sér
tett érdeket vasmarokkal védő »Nép- 
akarat« cimü hetilap kitartó küzdelmére 
az ottani pénzügyőri osztálynál lévő 
és a korlátolt mérésre jogosított sza
tócsok korlátlan üzelmeit suba alól 
néző egy két fináncot máshova nem 
helyeztek át. Veszprémbe most uj 
pénzügyőri szemlész került, s a derék 
pénzügyőri közeg, mint f. cimü lap
társunk írja, kötelességét ugyancsak 
kérlelhetetlen szigorúsággal teljesiti 
a korlátolt italmérőkkel szemben, akik 
közül a múlt szerdán valami négyet 
csípett kihágáson s marasztalta el őket 
100 és 50 korona bírságokban. Min
den vármegye székhelyén, de legki
vált a mi fővárosunkban volna szükség 
egynéhány a hivatalát ily lelkiisme
retesen betöltő derék finánc szemlészre.

Magyar ruha — magyar étlap. A tulipán 
jegyében indult hazafias mozgalom a máris 
több szép és üdvös szokásával behozta az 
ősi szép magyar viseletét, a mit (mint minden 
mozzanatosb dolog megnyilvánulásánál) először 
szintén a mi szakmánk körében, és pedig a 
bpest-józsefvárosi Bodó-kávéházban láttunk, 
ahol a szolgaiságot annyira jelző frakkviselet 
egyszer és mindenkorra — sutba került. De 
nemcsak itt, több nagy üzletek is a szekré
nyek legbelső szegére akasztották a frakkot, 
míg a magyarabb világban forgó vendéglők 
kitörülték étlapjaikról a külföldies nevekbe 
bujtatott ételeket, s helyükre tulipános és 
igazi magyaros hangzású ételeket tettek. És 
ezzel egyidejűleg (bár ugyan eddig csak egy
két) nagyobb vendéglők asztalaira rákerültek 
az egy és csupán csak magyar nyelvű étlapok, 
minek következtében, a magyar vendég közön
ség az ily étlapok láttára, most szintén olyan 
kellemesen érzi magát, mint az a nagynémet 
publikum, amelynek a mi fővárosunknál is 
nagyobb (bár nem szeob) fővárosa: Berlin ét
termei és kocsmáiban ugyancsak egy, a saját 
nyelvén Írott étlapok vannak. S  az egy- nyelvű 
magyar étlapoknak ekkénti és nagyobb mérv
ben! terjedése szintén a tulipán-mozgalomnak 
köszönhető, amelynek felszínre vetődése alkal
mával Vurglits Vilmos, a kerepesi-ut 55-ik sz. 
alatti nagyvendéglő jó magyar gazdája volt az 
első, aki magyar és német étlapját azonnal 
magyarral cserélte ki. F.z esettel különben a 
következő érdekes história áll összefüggésben. 
Vurglits Vilmos szaktársunknak ugyanis vari 
egy 92 éves, s még mindig friss erőben élő 
derék édes aty-ja, aki a magyar szabadságharc

nak minden nevezetes csatáját végig vívta, s 
miután Kossuth apánkat is elkísérte menekülő 
utján, ismét visszajött Magyarországba, hol 
azonban elfogták és besorozták az osztrák 
ármádiába, de innen sikerült megszabadulnia 
s ekkor Amerikába ment, ahol szakmáját foly
tatva, egyike lelt az ottani jobban keresett és 
tisztelt vendéglősöknek. Mikor aztán az abszo
lutizmus felhője elvonult, ő is vissza jött és 
haza utazott Vasmegyébe, ahol egy ideig ven- 
déglősködött, majd később mikor már Antal 
és Vilmos fiát is derék szakemberekké nevelte, 
nyugalomba vonult. A ,jó öreg kocsmáros" nyu
galmát aztán mi sem zavarta más, csak az a 
két napi ut, amit évente fiai és régi vitéz 
bajtársa: Türr István látogatása céljából tesz 
meg Bpestre, (és vissza Vasba.) A napokban 
szintén itt volt a jó öreg, s amidőn ekkor 
egyik fiától a másikig és a többi szokásos 
utait végezte, föltűnt neki a lépten nyomon 
látható magyar ruha viselet és Vilmos fiánál 
az egy nyelvű magyar étlap, amire mosolygó 
szemekkel, s a jólesés örömétől eltelve kiáltott 
föl: „Hiszen tudtam én, csak nem reméltem 
hogy megérem-e, hogy lesz még Bpesten ma
gyar étlap és -  magyar ruha.*

Közgyűlés, A volt M. Orsz P.-egye- 
sület és a Bpesti Pincérek szak- és 
munkaközvetítő egyesülete, e hó 29-én, 
lapunk zártakor tartották meg alakuló 
közgyűlésüket, amelyen a két testület 
egyesülését mondták ki. A fuzionált 
egyletek ezentúl »Budapesti kávés
segédek szakegyletea címen fogja 
intézni működését, s annak élére a 
következő tiszteket választották meg: 
Neumann Károly elnök, Rostási Szabó 
S. alelnök F arkas  János ügyvezető 
alelnök, Klauber J. pénztárnok, Boór 
Jenő jegyző Weisz D. Dani és Papp S. 
pedig ellenőröknek lettek megválasztva. 
A »Bpesti kávéssegédek egylete# a 
tagok fölvételét e hó 30-án kezdi meg.

A pincérség bőrére. . . Megverte 
ezt a mi szegény pincérségünket a 
sors keze: még pedig oly módon, hogy 
jóhiszeműsége és bizalmával legjob
ban a közülök való egyesek élnek vissza. 
Ezt a szomorú körülményt bizonyít
ják a szerencsétlen auspiciumok mellett 
indult Magy. Orsz. P.-egyesületnél elő
fordult esetek, mig most a Budapesti 
Pincér-egyletnek  még a volt mope- 
inél is — "furcsább esetei. Itt ugyanis 
— mint ezt a lapunk más helyén íródó 
A p in cérség  ügye cimü közlemény 
hozta napfényre, egy olyan ember 
kaparitotta magához az egylet veze
tését, aki alsó fokú tudása és ér
telmisége mellett az egyleti tagok bi
zalmát a legagyafurtabb raíTineriával 
tudta magához vonni. Az egyesülettel 
és ennek minden ingó-bingójával, 
ennélfogva jelen esetben, azt tehet 
amit akar. Megtette eddig és kivitte 
azt, (amire még a kalandosabb eszü 
emberek se jönnének rá egyhamar) 
hogy elnöki tisztét, ami a humá- 
nusságot szolgáló minden testületnél 
tiszteletbeli, vagyis nem fizetéssel 
já r ó , a legalsó fokra és olykép deg
radálta, hogy neki ebből, mint hely- 
közvetitői alkalmazottnak évi 1800

frt, s ekivül a hiv. értesítőnél 600 
frt. stb. mellékes haszna van. De ez 
még kevés, az elnökalkalmázott önző 
tervei kielégitéséhez. Mint egyl. elnök 
ez év elején részt vett egy úvadékbank 
alapításban, amiért állítólag 1200 kor. 
tiszteletdijat kapott, mig most mint 
igazgatósági tag 1800 koronát, vagv 
a jutalékok arányában még több évi 
fizetést húz. Megjegyzendő hogy e nagy 
jövedelmű banki tisztséget csak úgy 
teljesítheti, ha a P.-egyletnek is elnöke, 
mivégből hogy elnök és mint ilyen  
minél tovább maradhasson. az 
egyletnél azt az agyafúrt tervet akarja 
keresztül vinni, hogy elnöksége ne 
egy  hanem az eddigi és minden egy
leti szokással ellenkezően — 3 évig  
tartson. Hogy pedig és kizárólag csak 
a pincérség bőrére menő ezen machi
náció még az említett hasznait is 
fölülmúlja, közelebb vidéki körutazá
sokat tesz, hogy a M agyar Óvadék 
és Leszámítoló Bank mint szövetke
zet-be tagokat gyűjtsön, mely teendői 
költségeit a fölveendő tagok után járó 
gazdag jutalékkal a bank, és részben 
a Bpesti P.-egylet fogja fedezni. De 
legjobban ezt pincérségünknek azon 
tagjai fogják megfizetni, akik esetleg 
az egyl. elnök mint bankügynök ka- 
pacitálásának beugranak. Hogy meny
nyire kárhoztató és kizsákmányoló 
rendszeren alapszik az egyl. elnök 
által képviselt óvadékbank, erre nézve 
itt közlünk egy példázatot.^ — Ha va
laki, mint tag, a Magy. Óvadék és 
Leszámítoló bank mint szövetke
zettől (jó l véssék em lékűkbe e ne
vet,) 2000 korona óvadékot akar föl
venni, erre tartozik fizetni: — 3 kor. 
69 f. kamatot, 46 kor. kezelési dijat, 
12 kor. beiratási dijat, 12 kor. rész
letet, 1 kor. nyomtatványt, 46 kor. 
biztosítékot az óvadékra, 1 kor. 30 
fillért információra, összesen pedig: 
121 kor. 9S fillért, mely pénzekből 
tisztán, csak a részletre fizetett 12 
kor. marad meg a tagnak, mig a többi 
a bank és a tagokat fö lhajtó  ügy
nökök  zsebébe vándorol. - De mind
ennél sokkal terhesebb és kellemetle
nebb az az eljárás, amit az Ovad. Bank 
ily esetleg kisebb összegű óvadek 
letételénél támaszt, oly módon, hogy 
a legtöbb esetben illető főpincér az 
óhajtott állást egyáltalán el se foglal
hatja. Ép ezért hazai pincérségünk 
figyelmét fölhívjuk erre az uj kizsák
mányoló óvadékbankra, de különösen 
annak utazni készülő ügynökére. Varga 
István egyleti elnökre, aki ha köztük 
megjelenik, legyenek tisztában azzal, 
hogy nem az egylet érdekében, (ahova 
ezidőszerint belépni szintén csak pénz
kidobás) hanem az Orsz. nyugdijegye- 
sület, a különí. egyletek és szaklapokra 
amúgy is tekintélyes dijakat fizető 
pincérség uj és alapos megsarcolása 
céljából illetve, a B. P.-egylettel és az 
Ovadékbankkal kapcsolatos saját érde
kében cselekszi ezt.
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E g y  uj pezsgőgyárról Teszünk emlitést, 
amit a saját érdekében oly kirívóan dolgozó 
fenti egyleti elnök (illetve bankügynök) Varga L 
részvény utón akar megcsinálni (? ?) s amire a 
r. tagokat a fővárosi kávésok közül igyekszik 
megszerezni. Ily célból (és táu másból is) nem 
rég Miskolcon is járt, hol azonbau Bokros 
Károly kiváló szaktársunk az ötletes fiatalem
bert nagy törekvésű terveivel diszkréten, de 
egyszerűén elutasitotta.-Yajjon mit szólnak ezen 
uj pezsgőgyárhoz, az alaposan megreklamált 
fővárosi pezsgőgyárak, de kivált Francois L. 
gyára, ahol egy pár ünnepélyes kirándulás al
kalmával ugyancsak eligyekezett tanulni a 
pezsgőgyári viszonyokat — az uj pezsgőgyáros 
elnök.

A rossz kocsim ros. Ki volna más, 
ha nem a főváros, akiről mi már 
egyszer megírtuk, hogy se a kimérés
hez, (dacára, hogy annyi tenger sok 
kocsmája van) sem a bornak másként 
való eladásához nem ért. Van neki 
ugyanis egy pár ezer hektoliter bora, 
amin sehogyse képes túladni. Nem 
épen azért, mert hogy oly rossz volna, 
hogy az ördögnek se kell, — nem, ezt 
nem lehet rá mondani, (bárha a rossz 
májú emberek ilyesmit is nireszteltek) 
hanem csak azért, mert mindig olyan
nal kívánja a borvásárt lebonyolítani, 
akinek eféle italra makulánvi szük
sége sincsen. Legutóbb is. valami 1461 
hekt. bort egy belvárosi vállalkozónak 
adott el, akit egyszersmind a kórházak 
borszállítására is vállalkoztatok Ám, 
a mostani belügyminiszterünk nemes 
szivü, humánus ember, a kórházi 
borivók poharába is tiszta bort kiván: 
s a fővárost, ezt a meggondolatlan 
fő- és rossz kocsmárost, eltiltotta 
ettől a gsefttől. Most már aztán mit 
fog tenni a szegény pekkes főváros? 
Mit tenne mást. spekulál tovább, hogy 
vájjon kivel is itassa meg azt a ma- 
lőrös borát . . .

Gyászrovat. H ercegh Ferenc gyá
sza- A szombathelyi Szabaria-fogadó 
kitűnő tulajdonosát, Hercegh Ferenc 
szaktársunkat és családját mély 
gyászba borította a kérlelhetetlen ha
lál, amely nemrég a tanulmányait ép 
befejezni készülő derék fiát, mig most 
a szeretett hitvest és jó  anyát ragadta 
el. A jó  és nemeslelkü nő, aki a csa
lád nevelésen kívül a nagy üzlet gond
jaiban is egyformán osztozott férjével, 
e hó 15-én költözött el, árván hagyva 
hat szép gyermekét és szerető jó  urát. 
Imponzás temetésén, mely e hó 15-én 
ottani szaktársadalmunk és a közön
ség nagy részvéte mellett történt, a 
Győri vendéglősök ipartársulata Kus- 
ter  Géza szaktársunk vezetésével 20 
taggal volt képviselve A szaktársada
lom minden köréből s a sok számú 
ösmerős és jóbarát részéről megnyil
vánuló igaz részvét enyhítse a gyászba- 
borultak fájdalmát s a jobb hazába 
költözöttet áldás és béke lengje körül. 
- Gürtner Hermán, volt bártfa-fürdői 

vendéglős hosszas betegség után el
halálozott. Temetése e hó elején tör
tént. — Bimbóhullás. Babista  Józse
fet. a debreceni Bika-fogadó étterme 
főpineérét szomorú eset é rte : kis

leánykáját, Lvjzácskát nyolc éves 
korában e hó 24-én letörte az enyé
szet keze. Az ártatlanság sírba tétele 
a szülők és nagyszámú ismerőseik 
részvéte mellett május 25-én történt. 
— Lindenm ayer  Jánost, apatini 
szállodás szaktarsunkat, Ján os  nevű 
6 éves fiacskája elhunytával gyászos 
csapás érte. A mélyen sújtott szülők 
e hó 24-én nagy részvét mellett tették 
sírba szeretett fiacskájukat. Áldás és 
béke hamvaikra!

Jelentés A »Főpincérek Országos 
Óvadék-letéti Társulatán ez évi köz
gyűlése az é. jelentésbe foglalt s a 
pénzügyi forgalomról a következő ki
mutatást adta: 1. Elhelyezett óvadékok 
összege 123.294 kor., 2, a pénzintézet
nél üzletrészekre befizetve 20,797 K
3. a pénzintézetnél bizt. alapra 14,696 K
4. Törlesztés óvadékokra 11,680 K
5. 2%  tartalék alapra 2,376.52 K 
Ezenkívül irodai fent. dij 8537 K 63 f. 
Kiadás 8362 K 63 f. Készp. vagyon 
175 34. Leltár vagyon 1118 A köz
gyűlésre F en yves  Henrik ügyvezető 
titkár uj ügyrendet készített amely 
az ó. társulat szabályait tartalmazza.

Á pineórsóg ügye.
(A Bpesti P.-egyletbőL)

Fuj a szél . . . bankszél, vagy mi 
az ördög . . .  Csakhogy Varga 1. egyleti 
elnök és közvetítő irodai alkalmazott
nak (újabban bankügynöknek) szép 
kockás és uj divat szerint készült 
kabátját, — amelyen a B. P.-egylet, a 
közvetítőiroda és az óvadékbankkal 
kapcsolatos érdekek, sápok színei olyan 
gyönyörűen árnyalódnak és húzódnak 
végig, — meg-meglebenti, meg-meg- 
berzengeti. Ejnye, ejnye, te csúnya 
bankszél, hát mit vétett neked, a 
hely és bankügylet közvetítésben uta
zók nagymesterének ez a szegény 
epigonja.

Azonban, bankszél ide, bankszél 
oda: a téma most az, hogy a pincér- 
ség ügyét és érdekét a saját érdekében 
oly zseniálisán jövedelmeztető Varga 
István, ezidőszerint a Bpesti P.-egy- 
letnek nemcsak elnöke és vállalkozó 
alkalmazóija, hanem az eln ökséggel 
kapcsolatban álló  »Magyar óvadék 
és Leszámítoló Bank mint szövetkezetc- 
nek is igazg. tagja, amiért valami 
1800 kor. évi dotációban részesül, 
azon az 1200 koronán kívül, amit az 
Óv. banktól az alapítás körüli teen
dőiért kapott. 180() és 1200 korona, 
nem több, mint épen 3000 korona; 
no és az a töblet haszon, ami a bank
jutalékból esend az Óv. bank direk
tóriuma ezen több helyről fizetett 
tagjára? Nini, nini! tehát ezért, ezen 
bankügynöksége miatt akarja 3 évvel 
m eghosszabbítani elnökségét, hogy 
igv az itteni busás iövödelmét se ve
szítse el ? Mert a dolog úgy áll, hogy 
ezen új pincérnyuzdának csak úgy 
lehet igazg. tagja, ha elnöke is a B. 
P.-egyletnek. . . Azt a tili-liliomját

ennek az óvadékbankos pincérvilágnak! 
A stréberségben és a sajátzsebre való 
működésben látott-e már valaki ilyen 
zseniális rafinációt és agyafúrtságot? 
És a Bpesti P.-egylet választmánya 
bizalomtérdre borul ezelőtt a zseniális 
s a mi osztályosainkra ugyancsak ve
szedelmes ember előtt Óvadékbankos 
egek —  kamatozzatok!

De fogjuk a ceruzát, t. fő és fizető- 
pincér társaim, és számoljunk. — Az 
egyleti érdekeket a saját érdekében 
ily zseniálisan fölhasználni tudó elnök, 
az egyleti közvetitőnéli alkalmaztatá
sáért kap évi 3600 koronát, a hiv. 
értesítő 3000 kor. költségéből marad 
neki 1500 korona, u. itt a hirdetési 
pénzekből 800 korona , a közreműkö
désével létesült P.-nyuzdától(Óv. bank
tól) kap 1800 koronát, mig azonkívül 
a P.-egyletnél, a közvetítő irodánál és 
a banknál való mellékjövedelmek is 
rárugnak vagy 1500 koronára, most 
ne számítsuk azt az 1200 koronát, 
amit az Óv. bank létesítésénél kapott, 
s amit a pezsgőgyára fölállítása kö
rüli teendőiért rem él kapni: ezek nél
kül rájön évi 7400 korona  vagyis 
majdnem 4000 forintra. No, ugyebár, 
ezért a hatalmas nagy jövedelemért 
bátran kiírathatja s sipoltathatja az 
egyl. értesítőben, hogy ő, már t. i ő 
az elnök s (bankügynöki közvetítői 
alkalmazott) hogy milyen igazi jó  és 
le lk es  barátja a pincérségnek, s hogy 
az a Matsád kicsoda — micsoda és 
milyen szörnyű veszedelmes ember, 
így aztán azt se bánja, ha zseniális 
működésével tönkre is megy az egy
let, a fő hogy ez idő alatt egy tisz
tességesebb vagyonfélét tudjon össze 
harácsolni.

Hogy pedig ebbe a régi testületbe 
mielőbb beleüssön a kánikula, illetve 
hogy zsebérdekét  minél jobban bizto
sítsa, legközelebb v idéki körútra in
dul, hogy az óvadékbanknak tagokat, 
s esetleg a B. P.-egyletnek résztvevő
i é t  gyűjtsön. No hiszen, erre az útra
— mehet. A mi jó  vidéki főpincér és 
pincér szaktársaink ismerik és tudni 
fogják, hogy a pincér érdekeket a 
saját céljára oly gonoszul kihasználó 
vigéc urat, mily elbánásban részesít
sék. A Varga-féle önző emberek ott 
ugyan hirdethetik az egyl. közvetítő 
ingyenességét, s az óvadékbankjuk ily 
vagy amolyan üdvös voltát: ők már 
tudják, hogy ez a derék pincérbarát
— beiratási, tagsági dij stb. címen 
csak pénzt ak a r  kierőszakoln i. A ra- 
fináeióban ügyes elnöknek tehát ilyes
miben bajosan, de más tapasztala
tokban  lehet része — bőven.

A bank, pezsgő, és közvetítési ügyek 
érdemes vitéze, az egylet egy utóbbi 
értesítőjében kiiratta, hogy amiért a 
pincérség ügye és érdekével való ga
rázdálkodását ismertettem, sajtópert 
indít ellenem. Cyerünk c sak , gyöpre 
m a g y ar! Nekem sincs más óhajom, 
minthogy a közérdek  és a sajtói
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tisztességnek  ez ugyancsak garázda 
alakját a nyilvánosság legfölső fóruma 
előtt leplezzem le. Ott majd az a bi
zonyos kézirat (mely az elnökszer
kesztő írástudatlanságát igazolja) 
nagyon sokat fog bizonyítani. A B. 
P.-egylet tagjai figyelmét erre a kö
rülményre előre is fölhívom.

És ezek után konstatálni kívánom 
azon újbóli hazudozását, hogy a Fo
gadó előbbi nyomdáját. Varga elnök 
és közv. alkalmazott kívánatéra hagyta 
el. Ebben különben nyilatkozatra bírta 
volt nyomdánk tulajdonosát. Elek Li- 
pótot is, kinek ezen állításával szem
ben a nyomda akkori vezetőjének a 
következő nyilatkozatát közlöm:

Én, m árcius hóban Varga J.-nál számla ügy
ben jártam , s ekkor V. 1 kijelentette, hogy az 
egyl. lapját a  .F o g a d ó iv a l egy nyomdában 
nem hagyja. Ezt tudom ásul adtain Abbáziában 
üdülő főnökömnek, akitől azt a  választ nyertem, 
hogy haza érkeztéig az ügyet ne bolygassam. 
Ám,' közben a  „Fogadó* önként o tt hagyott 
bennünket, s midőn Műlsád u r a lap kliséi 
m iatt nyomdánkban volt, a  m ár otthon levő 
Elek L. főnököm azt mondta, hogy inkább 
m aradt volna a régi rendelőnél (t. i. a „Foga
dódnál) m in t a  P.-cgvletnél, melynek munkája, 
elnöki és egyébb változások miatt, úgysem 
állandó. Mindezt előttem, Matsád János ur és 
a szedők előtt jelentette ki, ső t engem bíróság 
utján is kérdőre akart vonni, am iért a  Fogadó 
ott hagyta a nyom dát — Klein Henrik, az E. 
L. nyom da volt faktora.

Mindezekhez még csak azt toldom, 
hogy Elek Lipót ur nyomdatulajdonos 
ugyancsak ezeket mondta a »Fogadó* 
szerkesztőségében is, és pedig Török L., 
Flór szerkesztő és Sz. Gy. kiadóhiva
tali könyvelőnk előtt. Egyúttal azt a 
kérdést teszem föl, hogy az az egyén, 
aki a saját vagy bármely más érdek
től indíttatva, a hasonló tisztességte
lenül gyárt vagy gyártat kézzel fog
ható hazugságokat — képes-e  az ezen 
és a többi közleményben előforduló 
kétes dolgok  elkövetésére?!

Matsád János.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

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

Gun dél—igazgató. Gundel János ki
váló fogadós szaktársunknak ugyan
csak kitünően szakképzett fia, Károly, 
a hazai és külföldi fürdői közönség 
által előnyösen ösmert Csorbató-i 
nagyfogadó igazgatója lett. Gundel 
Károly, eztaperfekt szaktudást igénylő 
állást, a saison beáltával foglalta el.

Nyári étterem . Győrött, a Roval 
fogadó derék tulajdonosa, Meixner 
Mihály szaktársunk üzletét gyönyörű 
udvari étteremmel bővitette ki. A ki
váló ízléssel és nappali világoságot 
sugárzó villamfénnyel berendezett szép 
nyári étterem ünnepies megnyitása e 
hó elején volt.

Körmenden, mint értesülünk a Ko
rona-fogadót Ebenspanger Rezső is

mert nevű moóri vendéglős bérelte 
ki. Az üzletet uj tulajdonosa e hó 
elejével vette át.

Acél Miksa Bukarestben. A győri 
Kisfaludi kávéház volt kiváló tulaj
donosa, Acél Miksa szaktársunk, a 
román fővárosban tartandó világki
állításon a Belatini cég pavilonját ki
bérelte, s ennek átvételére e hó 24-én 
utazott le Bukarestbe.

Stimler Károly ismert vendéglős, 
Pancsován’a Vasúti szállodát kibérelte 
és azt saját kezelésébe junius elején 
veszi át.

Vendéglő átvétel. Budapesten, a 
Király-utca 110 sz. alatt, a városligeti 
fasorban lévő »Kék flaskó« vendéglőt, 
Blaska  István kitűnő szaktársunktól 
L eyerer  Károly megvette. A jóhirü 
üzletet uj tulajdonosa e hó elejével 
vette át.

Rimini adriai tenger melletti fürdőn 
a Grand Hotel Hungáriát, Acél Arthur, 
Acél Miksa szaktársunk fivére vette át.

Győrött a Baross-utcai Takáts-féle 
vendéglő átvételéről írott múltkori 
közlésünket annyiban helyesbitjük, 
hogy a vételről csak beszéd közben 
esett szó, de azt eladni sem tulajdo
nosa, sem Teller  Vilmos megvenni 
nem akarta A jóforgalmu üzletet 
Takáts  Jenő szaktársunk vezeti tovább, 
mint maga, mint az ottani publikum 
nagy megeléáedésére.

Kávéház átvétel. Szabadkán, a volt 
Kárpáti kávéházat, Tumbász Marián, 
ottani előnyösen és széles körben 
ismert kávés megvette. Az uj tulajdo
nos üzletét egész ujan renoválva és 
berendezve e hó elejével nyitotta meg.

Krakker Mátyás, a fővárosi Rock 
Szilárd-utca 10-ik szám alatti ven
déglőt, Albert Viktor szaktársunktól 
csaplárosi minőségben junius hó 2-án 
átveszi. Az Albert jó  borár 1 ismert 
vendéglő konyháját Kracker szaktár
sunk híres szakácsnő neje fogja ve
zetni.

Veszprémben a haltéri Kúria-ven
déglőt H ajek  György átvette s azt 
djból átalakítva és berendezve e hó 
elejével nyitotta meg.

Uj vendéglős. Bőhm Lajos, utóbb 
a debreceni Bika szálloda éttermének 
hosszú időn át volt főpincére, a 
mármarosban fekvő és gyönyörű tájá
ról nevezetes »Viskvárhegy« fürdőt 
és vendéglőt az államtól kibérelte, s 
azt saját kezelésébe e hó elejével 
vette át. Uj vendéglős szaktársunknak, 
kinek intelligens szakavatotsága a 
kitűnő gyógyhatású fürdőt ugyancsak 
föl fogja lendíteni, kívánunk sok 
szerencsét!

Bácskulán az Elefánt szállodát 
Schmidt Jakab ismert szakember ki
bérelte s azt saját kezelésébe vette át.

Üzlet átalakítás. Budapesten a 
Sándor-téren lévő Neivelt-féle kávé

házat W eisinger Sándor megvette, s 
azt egy ízléses vendéglővé alakította 
át. Az átalakított és máris lendületnek 
indult vendéglő megnyitása e hó 10-én 
volt.

Nagyváradon a Karger-féle "Hegy- 
alja* vendéglőt Nyitrai Elek, az ottani 
vasúti vendéglő III ad oszt. éttermének 
is huzamosabb időn át volt főpincére 
e hó közepével átvette. Nyitrai szak
társunk üzlete a váradiaknak egyik 
kedveltebb kirándulóját képezi.

Lipik-fürdön a Schveicerei-féle üz
letet Paulicsek  János, utóbb a kalo
csai Magyar király szálló volt föpin- 
cére vette át s azt megfelelő berende
zéssel vendéglőnek alakította át.

Újvidéken az Erzsébet fogadó épü
letében lévő sörcsarnokot Zavitics 
Jócó ismert újvidéki vendéglős át- és 
saját kezelésébe vette.

Kávéház vétel. A Fekete sas kávé
házat, Klein M,-től Elefánt Lajos 
ismert szakember megvette, s azt uj 
renoválással május hó 1-én nyitotta 
meg.

Uj erdélyi-borozó. Spiegel Adolf, 
fővárosi főpincér, a dohány-utca 55. 
sz. alatt (és Miksa-utca sarkán ) Erdélyi 
borozó címen e hó elejével egy csinos 
berendezésű üzletet nyitott.

Szekszárdon a Korona kávéházat 
és sörcsarnok helyiséget, melynek 
utóbbi tulajdonosa Szusz Gyula szak
társunk volt. Sántha József, volt ka
posvári előnyösen ösmert vendéglős 
és kávés átvette s azt uj alakítás és 
rendezéssel ellátva e hó 15-én nyi
totta meg.

Pancsován, a posta-utcában levő 
Galambhoz címzett vendéglőt Hedricb 
F. a vasúti szálloda volt tulajdonosa 
kivette, melyet junius 1-én fog meg- 

nyitani.
Staudhammer Ádám előnyösen ös

mert nagymarosi fogadós szaktársunk, 
ugyanott egy a mai kor finom ízlésé
nek megfelelő kényelmes kávéházi 
üzletet rendezett be A díszes üzletet 
Staudhammer szaktársunk »Otthon« 
címen nyitotta meg.

Aradon, a Batthánvi- és Veltzer- 
utcák sarkán lévő Hazám kávéházat 
Herceg  Gábor átvette s azt megfelelően 
renoválva, e hó 12-én nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Üzlet-kibővités. Hegedűs Zsi gmond 
előnyösen ösmert vendéglős szaktár
sunk. bártfa-fürdői Hungária nagy
vendéglőjét egy. a mai modern kor 
ízlésében berendezett nagyszabású ká
véházzal bővitette ki. A szép üzlet 
megnyitása május 15-én történt.

Z o m bo rb an  a bajai-uton lévő 
* Arany-kalap* cimü beszálló vendég
lőt Butkovics  József ismert zombori 
vendéglős örök áron megvette s azt 
teljes ujjonan renoválva és berendezve 
május 1-én nyitotta meg.
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Novotny Károly szaktársunk, a fő
városi Eszterházy-utcai Orsz. Tiszt
viselők kaszinójában lévő vendéglőjét 
nem május hó 15-én, mint tervezte, ha
nem e hó 1-én vette át.

Mármaros-Szigeten a Hunyadi 
kávéházat Grosz Sándor, az eperjesi 
Newyork kávéház volt föpineére, s 
utóbb ottani vendéglős átvette, s azt 
ujan átalakítva és kényelmesen be
rendezve jnnius hó 1-én fogja meg
nyitni. Grosz szaktársunk üzlete, a 
m.-szigeti és az ott megforduló pincér 
kartársaknak is találkozó helyét képezi.

Báestopólyán a Zöldkerthez címzett 
vendéglőt Hartmann Fülöp, az ottani 
Nemzeti szállodának huzamosabb időn 
át volt ismert főpincére a múlt hó 
elejével saját tulajdonába és kezelé
sébe vette át.

Rozsnyó-fürdön a fürdői kezelést 
Csillag Ferenc. Csillag Antal Stooszi- 
fürdő-vendéglős fivére eszközli, mig a 
vendéglő-vezetését Schitter András 
bérlő teljesíti

Kosinszky vendéglője. Kosinszky 
Antal ismert szakember, Kassán a 
Sátor-tábori (honvéd-kantin) vendég
lői bérletét elnyerte. Az élelmes üz
letembert jó  konyhája és borai miatt 
az inteligens városi publikum is szí
vesen látogatja. Kívánunk neki sok 
sikert.

Tomka Antal, a fővárosban előnyö
sen ösmert főpincér szaktársunk, a 
népszinház-utca 29. sz. alatti Hoch 
Lajos-féle kávéházat átvette, s azt 
saját kezdésébe e hó elejétől fogja 
folytatni.

Szabadkán a vasúti állomással 
szemben lévő épületben Landovics 
Ferenc ismert szabadkai vendéglős 
egy több helyiségből álló díszes ét
termet és sörcsarnokot rendezett be 
s azt szép látogatottság mellett május 
1-én nyitotta meg.

Csornán az Erzsébet kávéházat és 
sörödét Nemes Ignác szaktársunktól 
Kaui'mann Ferenc, az esztergomi 
Központi kávéház volt tulajdonosa 
megvette s azt egész ujan renoválva 
és berendezve e hó 20-án nyitotta meg.

Agora Árpád temesvári pincér ka
runk egyik előnyösen ösmert tagja e 
hó elejével a karánsebesi vasúti ven
déglőt albérletbe és saját kezelésébe 
vette át. Vállalkozásához kívánunk 
sok szerencsét!

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

Sebestyén Kálmán, volt temesvári kávés s 
azelőtt Szeged és környékén ismert pincér 
hollétét (L. J. Temesvár-Józsefváros, Horgony- 
kávéház) kéri egy levelező-lapon tudatni.

Steiner Ferenc, volt nagyváradi főpincr hol
létét (F. S. S. .Fogadó4 címén) kéri egy leve
lező lapon tudatni-

A koma fogadója. Van nekünk egy 
kománk a »Somogyi Vendéglősök

Lapja« szerkesztője és ottani fogadós, 
aki közelebb a b.-berényfürdő újonnan 
épült nagy fogadóját is kibérelte. 
Lengyel József fogadós szaktársunk, a 
mi ezen derénk kománk, ez uj üzletét 
junius elejével veszi át és nyitja ki 
ünnepélyesen. Őszintén kívánjuk, hogy 
fogadójának egész nyáron át és se 
éj se nappal ne legyen kímélete.

Fehértemplomban a fő-utcán lévő 
Leopold-féle sörcsarnok és vendéglőt 
ugyancsak Leopold  István, a nagy- 
becskereki kaszinó éttermében huza
mosabb időig volt főpincér bérelte ki, 
melyet saját kezelésébe május hó 1-én 
vett át.

Családi öröm. — Főpincér-karunk 
egyik előnyösen ösmert és népszerű 
tagját Zsombor Lászlót, (a győri 
Royal fogadó főpincérét) kellemes aján
dékkal lepte meg szépséges neje. 
Zsombor szaktársunk a kedves örö
möket okozó húsvéti piros tojások 
helyett ezúttal egy szép kis babát 
kapott (hozzá fiúgyermeket), akit a 
nevezetes napokban László-ra keresz
teltek. A keresztelői tort ottani szak
társai nagy számmal ülték meg.

H e l y  v á l t o z á s o k .  Budapesten a 
császárfürdői vendéglőben Bauer Béla fizetőp. 
állást nyert. A Kaszás nagyvendéglő főp állá
sát Tóth Endre töltötte be. Peehing Rudolf 
a Szikszay vendéglő főp. állását foglalta el. 
Hasonló minőségbe Krech Vilmos az Erdélyi 
borozóba lépett be. Az Orsz. Kaszinóban, Bri- 
her János főp helyét Holub Rezső és Ebenheő 
Károly főp. helyét Neiser Ferenc töltik be. 
Ruiff József a Mattoni-sósfürdői Takács-ven
déglő főp. állását foglalta el. Kozma Sándor 
(a Fogadó utján) az Orsz. Tisztviselők ka
szinója éttermei főpincéri állását töltötte be.

Teller Vilmos a csorbatói nagyfogadó főp. 
állását foglalta el. Szigetvárt a Korona fogadó 
főp. állását Nyárády József, a Kaszinó főp. ál
lását Szabó Imre és a Kaszter fogadó főp. 
állását Somogyi Imre töltik be, B.-Broodban, a 
Sárgaház-fogadó főp. állását Csuka István s 
u itt az éthordóit Dobránszky István foglalták 
el. Harkány-fürdön a nagyvendéglö főp. állá
sát Rougemont Tivadar foglalta el. Eszéken a 
Rayal fogadó kávéháza fizetőp. állását Kohn 
Móric tölti be. Zomborban a Vadászkürt szálló 
főp. állását Kerncr Károly tölti be. U. itt Papp 
Gyula éth. állást nyert Szabadkán a bárány 
szálloda szobap. állását Ivánics Lajos tölti be. 
Palicsi fürdőn a Barna nagyvendéglö főp. állá
sát Horváth Lajos foglalta el. Bártía fürdőn a 
Strasser nagyszálló főp. állását Fábos Ödön 
töltötte be. Nyíregyházán a korona szálló főp. 
állását Korbadics Antal foglalta el. Láng  János 
sz. munkatársunk, az aradi Fehér kereszt nagy
fogadó főszakácsi állását töltötte be. Tarcsa- 
fürdőn a Gyógyház-étterem főp. állását Tarr 
Sándor foglalta el. U. itt a szobapincéri állást 
Fekete József nyerte el. Poltzer József a Ko
rona fogadó főpincéri állását töltötte be. 
7hurzó-füreden a nagyvendéglö üzletvezetői 
teendőit az idei saisonban is Molnár Lajos 
szaktársunk intézi. U. itt Molnár Sándor ét
hordói állást nyert Kenderessy György a sop
roni Erzsébetkert (Neuhof) nagyvendéglő főp. 
állását foglalta el. Cseh János a pozsonyi Ott
hon kávéházban segédp állást nyert. Lubló- 
fürdön a nagyvendéglö főp. állását nem Pet- 
rákovits Ferenc mint a múltkor irtuk, hanem 
Grosz Dezső fogja betölteni. Petrákovits István 
a szegedi vasúti vendéglő főp állását jun. 1-én 
foglalta el. Győrött a Royal fogadó szobafőp. 
állását Móric Mihály tölti be. U. itt Megáll 
József éthordó állást nyert. Ecker Endre a 
Vigadó étterem főpincéri, mig u. itt a kávé
házi főp. állást Remes Mihály töltötték be.

Vencel János a b.-csabai vasúti vend. főpin
céri állását foglalta el. Szegeden a Tisza nagy
fogadó étterme főp. állását Szvetics Károly 
töltötte be. A Kass-vigadó kávéház főp. állását 
Mészáros Jenő töltötte be. U. itt a Llovd-kör 
főp. állását Mohai Sándor foglalta el. Wencel 
Mihály a kis Kass-vendéglő főp. teendőit intézi. 
Szaybald Ignác a pilzeni-söresarnok főp, állá
sát foglalta el. Gyenes Sándor a Kewvork kú- 
véház főp. állását tölti be. Temesváron a Ko
ronaherceg kávéház regg. fizetőp. állását Józsa  
Aladár töltötte be. Varga Rezső a Gombás 
d.-vendéglő főp, állását foglalta el. Pecol János 
a tiszti kaszinó kávéház főp. állását foglalta 
el újból. U. itt a r. fizetőpincéri állást Zopo- 
gyán Demeter tölti be. Németh Sándor a Pa
csirta mező nagy-vendéglő főp. állását foglalta 
el. U itt az I-s'ő éthordói teendőket Kiihar 
Gyula intézi. Skrobanek Ignác az Arany orosz
lán kávéházi és étterem főp. állását tölti be. 
A Schenk kávéházban, Hirn M. föpincér mellett 
Grolzhammer István m. segédpincér működik. 
A Hungária szálló szobafőpincéri állását Zách 
János töltötte be. A vasúti vendéglőben Trebár 
Ernő és Rapics István éth. állást töltenek be. 
Áttrinvi Antal a Metropol szálló szobafőpincéri 
állását foglalta el. Mogyorósi István a Köz
ponti kávéházban segédpincéri állást nyert. 
Marovits István Vácott a Kúria szálló fizetőp. 
állását tölti be. Újpesten a Központi fogadó 
főp. állását Szemerédy József s u. itt a kávé
házi főp. állást Weisz Sándor foglalták el. A 
dunaföldvári Központi szálló főp. állását Vajda 
Józsel és a paksi Nagy-szálló főp. állását Wolf 
Henrik töltik be. Baján  a Nemzeti-fogadó főp. 
állását Herskovits Miksa szaktársunk intézi. A 
Bárány-fogadó főp. állását Loch Antal és a 
Központi-fogadó főp. állását Goldberger Miksa 
töltik be. D. itt m. éthordó Weisz Márton és 
hasonló alkalmazásban Lakatos János a Zieh- 
vendéglőben működik. Balázs János a kiskun- 
halasi központi fogadóban éth. állást tölt be. 
Kalocsán a Magyar király szálló főp. állását 
Szabó József tölti be. U. itt a Helfer fogadóban 
Vusits János m. éthordó működik. Szarvas 
Andor a hódmezővásárhelyi Feketesas nagy
szálló szobafőp. állását foglalta el. Bohus La
jos Pancsován, a Hungária fogadó étterme főp. 
állását töltötte be. Jánosházán  a Korona szálló 
főp. állását Porkoláb László helyét ideiglenesen 
Bakó Lajos fogja betölteni. Wallerstein Sán
dor a szamosujvári Korona fogadó főp. állását 
foglalta el. Rozsnyó-fürdő nagy vendéglőj ében 
Dani Ferenc főp. mellett újabban Nyárs Lajos 
éthordó és Fazekas István nyertek alkalmazást. 
Hetényi István az aradi Hazám kávéház főp. 
állását töltötte be. Bárok Jenő a técsői Korona 
szálló főp. állását foglalta el. Urai Ödön a 
herkulesfürdői Ottó vendéglőben éthordói ál
lást foglalt. Hasonló állást Balázs János a 
békés-csabai vasúti vendéglőben nyert Schweit 
zer Lajos, Lipikfürdőn a Lifkay fogadó fő
pincéri állását foglalta el. Halabás Sándor 
S.-a.-ujhelyen a Színház étterem főp állását 
foglalta el. U. itt Libik Géza és Birényi István 
éth. állást nyertek. Újvidéken az Erzsébet szál
loda éttermi főp. állását Keszler Gyula és a 
p. u. vend. I. II. oszt. éttermi főp. állását 
Pfautelser Károly töltik be. U. itt az éthordói 
állást Schausz Jenő nyerte el. Puncsováu 
a Royal szálloda főpincéri állását Vucsák János 
foglalta el, mig a Pelikán szálloda főpincéri 
teendőit Kutnyák Ferenc intézi. Zimonyban 
a Központi kávéház regg. fizetőp. állását Po
zsonyi József tölti be.

H ÉTRÖL-H ÉTRE

Wurglics Antal meg: a -  politika...
A napokban, e hó 22-én fejeződött 
be a józsefvárosi követválasztás, ami
dőn, hogy Madary Gábor, (a mi kö
vetjelöltünk) elbukott, ebben Wurglics 
Antal, kerepesi-uti vendéglősnek is 
némi része volt, amennyiben szava
zatát az ellenjelöltre adta. — Ejnye,
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ejnye, zúdultak föl a törzsvendégei, ez 
még se járja , hogy egy ily hazafias 
vendéglős ily iparellenes dolgot se
gít elő a voksával, mondták; de nem
csak neki, hanem a vasmegyei ottho
nából egy-két heti látogatóra Pestre 
rándult igazi kurucos érzélmü édes 
atyjának is elbeszélték. — Nesze ne
ked, Wurglits, —  mondta egyik 
bensőbb ösmerőse, — még csak az 
kellett épen, hogy a magyarságodat 
édes atyád is kétes színben lássa. — 
»Allevoá. barátom! — szólt nevetve 
Wurglits fogadós. — Meg fogod látni, 
hogy ezek a kétkedő honfitársak mind 
meglesznek elégedve a politikámmal... 
És még ugyanaz nap minden Wurg- 
licsista vendég egy szívélyes szavak
kal megirt meghívót kapott, hogy 
másnap délután 3 és 7 között szíves
kedjenek látogatást tenni az uj villa
mos ventilátorokkal ellátott kőbányai 
borpincéjébe. A vendégek persze szí
vesen vették a meghívást (ki is ne 
kapna egy borpincei kiránduláson) s 
valami 55-en, köztük a két Wurglics 
derék ősz kuruc atyja, ugyancsak ki- 
villanyosoztak a kőbányai pincébe, a 
hol ugyan a jelzett ventilátoroknak 
hireszinét se látták, de kóstoltak oly 
zamatu borokat, közbe haraptak olyan 
hirtelen sült lacipecsenvét, hogy ezek
hez illetve ehhez hasonló mulatságot 
egész életükben se tapasztaltak. Más
napra azután megváltozott a Wurglics 
iránti vélemény. Azt nyilvánította 
ugyanis mindenki, az édes atyjával 
egyetemben, hogy Wurglics gazdának 
ugyan rossz a politikája, de olyan föl- 
séges a bora, hogy ez minden poli
tikánál jobb és — többet é r ! . .

P ! R 0 5 PÜNKÖSD . . .
Piros pünkösd Hajnalára,
N filifi a Perl rózsaiája.
N?iINS és le Dirit róla — 
fl soS szép pünftösd: rózsa.

Piros pünftösd szép napjára,
Fefiér rafiát nesz majára 
És ug? meg? a szent misére — 
ti falu soft éfte, szépe.

Ha uége a nagp miséneft,
E gp ttt menaefi Ipán? s legénpefi 
5 Beszélgetneft, ncuetgélnefi.
Hmíg csafi fiaza nem éráéit.

Igaz, más is történ Rözfien.
Piros rózsa észrenéllen 
H szép leány ReBelérül — 
fiegény fialapjára Serül.

Cudjáft, nem tesz ez fiiáfia,
Tánc lesz ma fiint a csárdáfia.
5 afii a rózsái clfiérle —
Majd ád egy-fiét csöftot érte.

lYIatsád Dános-

Csóka Józsi a jó magyar nótákat 
legszebben muzsikáló cigányprímás, 
a kerepesi-uti Elitébe megint vissza
repült. Ez esetre persze sokan jöttek 
ide, köztük egy jó nótás ösmerős is, 
aki midőn érkezett, Csóka egy, a bret- 
likről ismert, de ott is népszerűtlen 
Zsiga nótát húzott. — Ejnye Józsi, 
hogy csipje meg a csóka ezt a Wert- 
heimer-féle tingli-tangliktól levetett 
kornyékolást, hát hogy kerül ez arra 
a gyönyörű magyar és Ízléses meló
diákat játszó hegedűre! — toppan ily 
szókkal az ösmerős, a fertőztető nó
tát elhagyó Csókához. Aki pedig igy 
szólt hátrafelé: — Fiuk, ne men jen töb
bet egy se közületek abba aW erthei- 
mer-kávéházba, mert ott ütöm le a 
lábatokat! És aztán húzta: — Ne 
menj k is  lyány  a tarlóra . . .

Vagy a hogy tetszik . . .  Egyik er
délyi és aránylag eléggé forgalmas 
vasúti vendéglő éttermében ekként 
szól egy vendég: — Ön ugv-e bár, 
ezelőtt mindig kávéházi üzletekben 
működött ? — A főpincér erre, vé
letlenül úgy el találja magát nevetni, 
hogy minden vendég figyelme odairá
nyul. — Hát ezt kérem szépen, hon
nan méltóztat tudni? — kérdezi némi 
csillapodás után. — Merthogy az ét
termi főpincérek nem nadrágjuk szá
rában, nánem vagy a kabát balzsebé
ben vagy — miként a nagyobb étter
mekben divik — egyáltalán nem hor
danak asztalkendőt. — Hát, ez kérem 
teljesen úgy lehet — mondja a fő
pincér, és ezzel előbbi derűs hangu
latába megint annyira belemelegedik, 
hogy a gyorsvonati vendégeknek szé
kely-gulyást káposztával és borsos to- 
kányt ecetes tormával kínál — Hát 
a sonkát mivel a já n l ja ? — kérdi hir
telen egy magas szőke ur. — Ecetes 
tormával, kérem, vagy ahogy tetszik. 
— mondja a sajá! föpincéri állapotára 
most már egyáltalán rá sem ösmerő 
főpincér . . .

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

L. M. nagyvendéglös. Igaza van szaklársunk- 
n a k : o tt ahol a  rend és tisztaság szellemének 
minden tekintetben elég van téve, az em lített
hez hasonló baj vagy kellemetlenség sose 
fordulhat elő.így nem kaphat hordó é s  penészizt 
és nem rom olhat vagy ecetesedhet el (a ke
vesebb szeszt tartalm azó) bor, de még csak 
ki sem viríthat akkor, am ikor neki tetszik. 
Egyébként, a  „virágosodás* még nem be
tegsége a  bornak. Bajnak ugyan baj, mert 
bajlódni, bíbelődni kell vele. Pl. a szomszéd- 
kartárs borát, (ha az a töbszöri föltöltögetésre 
se  akarja  bimbóit elveszteni) lesz szükséges 
egy tisztára  kim osott és gyengén kénezeit hor
dóba fejteni, azután vigyázni, hogy a bor foly
ton a dugó alja szintjéig leg y en : a dugó köré 
felszálló virágok naponként leszedendök s a 
hordó ú jra  tele töltendő. A virágzásnak a bor 
"vengesége is szolgálhat o k u l; ez esetben a 
bőr, borszesz hozzáadásával erősítendő. Más 
esetben pedig az az irányadó, am it soraiban 
is k ifejezett: a  rend és a tisztaság. — Egy jó

kocsmáros pincéjének (és borának) — mint 
egy régi borász m ondja — tisztábnak kell 
lenni, mint egy gondos menyecske belső és 
legtisztább szobájának . . .

Bácskai kocsmáros. Azt írja  levelében, hogy 
egy tönkre menni készülő borkereskedő potom 
5 — 6 forintjával adná bora hektóját, mig 
ugyanezt a  minőségű bori legalább is 1H— 20 
frt.-val lehet beszerezni és hogy ebben, mond
junk  véleményt. Hát t. előfizetőnk, ini ebben 
a borvásári dologban csak azt a nézetet fejez
zük ki. hogy kimérésre annak a bukni igyekvő 
borkereskedőnek a bora még akkor sem ér 
egy petákot, ha azt a fentinél is olcsóbb á r
ban adja. Mi ugyanis úgy tudjuk, hogy a bor
kereskedői borral a bácskaiak sincsenek kü
lönben, m int a  többi borivó m agyarok : meg
inni egyszer tán  megisszák és azután azt 
mondják, hogy igya meg a — vendégfogadós. 
Miután pedig ebben semmi haszon és semmi 
célszerűség sincsen, mi azt véleményezzük, 
hogy az eladni kívánó kereskedő szintén 
had igya meg a borát. — A másik ügyét 
a levélvételkor elintéztük.

M. M. Győr. Küldött hirt. egy a helyszíni 
kézből, pár órával előzőleg vettük. Mn.dazáltal 
szives köszönet é s  üdv! J. F. Nagy-Karoly 
Az a vendéglős, aki egy sörös pohár űrta rta l
mának c nagy sőrösföíd kerekségen ismert

ío ed helyett V ioedet mond és bizonyít, nem 
vendéglős és annál kevésbé érdemli, hogy 
vasúti vendéglős legyen. A legsajnosabb azon
ban az. hogy az Úristen kegyelme mégis an 
nak telte meg. — F. S. Esztergom. Az ügyet szi 
vés tudomásul vettük és közzé tettük. Szívé
lyes ü d v !— T. S. Tarcsa. Szó sincs róla. T—a 
fürdő szép hely, de valódi szép csak akkor 
lesz, ha a  szebbnél-szebb vendégnek teljesen 
ellepték az o ttan i kies sé tán y o k a t. . . Ennek 
ideje e hó elejével lépett be, amidőn a m ár 
szóban forgott dolgok összeírását és beküldése 
iránti intézkedését ugyancsak kérjük. — D. F. 
Rozsnyó-fürdö. Adott tájékozásért szives köszö
net és köszöntés! — LM . Topolya. Hogyne t. 
kartársunk í egy biliárd játéknál fordulhat 
elő mindenféle állás: átugrató és visszahúzó, 
közönséges és buzera-naksiber. visszairamodó 
é s  a  többi. Aki pedig ezeket az állásokat nem 
ismeri, az közönséges kocavadász akarjuk 
m ondani — vasárnapi játékos. A :J drb. koro
nás tu lipán  elment. Szives ü d v ! — Z. L. 
Bpest. A lapot mi első é rtesítésére  és rögvest 
kü ld tü k ; bizonyára o tt a  házban kallódott el. 
A reklam ált másik számot szintén küldtük. G. 
J. Kolozsvár. Előfizetőinknek minden dolgát 
ingyen intézzük, az öné t is — ha előfizető. 
Kérjük nevét s  a  k eresett nevét is pontosan

P á ly á z a ti  h ir d e tm é n y .

A Pancsova-.Iózsefváros állomáson megnyi
tandó pályavendéglöre ezennel pályázat hirdet- 
Letik. Bérlet 1906. julius hó 1-töl 1911. évi 
jun ius 30-ig ta rt Az egy koronás bélyeggel 
ellátott és .Ajánlat a magyar királyt állam
vasutak Pancsova-JózscJváros állomásának 
pályaudvarán levő vendéglő üzletére“ felirattal 
ellátott, lepecsételt borítékba zárt, nemkiilön 
ben kellő okmányokkal felszerelt ajánlatok 
1906. évi jun ius  hó 20-án déli 12 órájáig az 
a lulirt üzletvezetőség általános osztálya főnö
kénél (üzletvetöségi palota 1. emelet 21. sz. ajtó) 
vagy személyesen, vagy királyi posta utján 
benyújtandók.

Bánatpénz fejében 200 (kettőszáz) korona 
ezen üzletvezetőség gyiijtöpénzláránál 1906 évi 
jun ius hó 19-én déli 12 óráig leteendő. A bér
le tre  vonatkozó feltételek ezen  üzletvezetőség 
forgalmi és kereskedelmi osztályánál. II. em e
let 19. sz. a  hivatalos órák alatt megtudhatók. 
A pályázati határidőn túl beérkezett ajánlatok 
figyelembe nem  vétetnek. A választás tekintet 
nélkül a bérösszegre szabadon töténik.

Szeged. 1906. év m ájus hóban
Az ü zlet vezetőség.

(L táiuiyomat néni ilijaztaUk.)
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HELYESZKÖZLÖ.
SzemAiyzetvéltozásoknál a t. veneéglös, kávés és főpincér 
urak fi gyeimé be a ,,Fogdó" hclye«zközlfijét ajánljuk. 
A* ezután rendelt személyzet elhelyezése dijta'an

Intelligens, jobb megjelenésű nőtlen s e 
szakmában teljesen képzett egyén, (volt ven
déglős) szállodai, vendéglői, vagy kávéházi (íz
lett ezetönek ajánlkozik, helybe vagy vidékre. 
Szives megkeresések a 'Fogadó, kiadóhiva
talába kéretnek.
Állást keresők tartózkodási helyük pontos címét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A ,,Fogadó" 
utján csakis ismerés ezakcgyécck liilyeszközSltelnek.

Ü ZLETEK  V E T E L E  é s  ELA D Á SA .
Az ezen rovatban kő.ólt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzlet vevő feleknek 

nyújtunk.

Biztos exisztenciát nyújtó kávéházra, 
mely tuladunai határszéli nagyforgalmu vá 
rosban van, átvevő kerestetik. 5000 korona 
szükséges az átvételhez, fim a kiadóhan.

Határszéli, nagy forgalmú városnak ítul- 
adunánj újonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. Vételár: 16.000 korona, 
évibér mlO korona, melyből azonban 670 kor. 
visszatérői. Csakis komoly vevőknek nyújt felvi
lágosítást a kiadóhivatal. 15

Uj szálloda 0 szobával, nagy forgalmú 
sörcsarnok és étteremmel, (melynek felerészé
ből díszes kávéház is alakítható) díszes be
rendezéssel átadó. Vételár 15, illetve 20 ezer 
forint. Főlvilágositást kiadóhivatalunk nyújt. io 

A fővároshoz közel eső nagy forgalmú 
városban a nagyvendéglö szobákkal, étterem, 
söutés és nagy udvarral eladó. Az üzlet ára 
22 ezer forint; átvételhez 5 6 ezer forint 
szükséges, fim a kiadóhivatalban. 17

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

Erdélyi megye székvárosában biztos meg
élhetést nyújtó, jó  forgalmú szálloda eladó. 8—9 
ezer forint szükséges a megvételhez. Cim a 
„Fogadódnál. 19

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

Budapest egyik nagy’ forgalmú utján 
szállodai polgári étterem, nagy nyílt udvarral, 
lakással 4U00 (négyezer) írtért átadó. Sörgyár 
2000 frt ad az üzlethez. Évi bér 2000 frt. 21 

Sörcsarnok, Bpest forgalmas helyén, 1400 
írtért átadó. Sörgvár 500 frtot ad hozzá. Ház
bér 800 frt. 22

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

Az alföld egyik legnagyobb városának 
egyik főutcáján, nagy gyárak szomszédságában 
s az állomáshoz közel egy jobb forgalmú 
vendéglő és szálloda, házzal együtt alkalmi áron 
eladó. Az üzlethez 6 szoba, étterem, bor és 
sörkimérő, biliárd-szoba és tágas udvari kert 
tartozik. Vételhez 20,000 korona szükséges. 24 

M agyarország egyik nagy szállodai üzlete 
eladó. Átvételhez 45 ezer frt. készpénz szük
séges. Főlvilágositást, komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal. 25

ELADÓ FOGADO
Ipolyságon, Hont megye székhelyén, a 
főtéren lévő nagy szálloda.' teljes 
berendezéssel, •'! évi bérlettel azonnal, 
vagy október l-re eladó. Bővebb főlvilá

gositást nyújt a tulajdonos -

Sárkány István
=  szállodás — ,

O L Y S Á G O N .

K
ávéhází és vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaezüst árut vesz s elad
B r a u n ,  B p e s t ,  S i p - u .  1 4 .

KIS HIRDETÉSEK.

MC73llnría szobával, két egylettel, 
OLUllUUfl, egy nagy alföldi városban- 
Vételhez 10.000 kor. szükséges. Cim a kiadóban.

llvaffOriűnVűU (llor-- sör-. pezsgős-poharak 
UTG^CUGlIjGA, boros-üvegek, stb.) a leg
újabb kivitelben „Magyar király szálloda“ föl- 
irással, jutányos áron eladók. Ugyanott teás
kannák (berndorli kina-ezüst), dákók és bilárd- 
golyók is olcsó árban vehetők át. Cim a kiadó- 
hivatalban.

éves intelligens vendéglős, 
fidádoOugi akinek egy vidéki nagy város
ban jóforgahnu vendéglője (és kapcsolatban 
élénk menetű fűszer-üzlete) van, ismeretség 
hiányában ezúton óbajt nősülni. Ajánlatok 
„Diszkréció* címen és a hozomány megjelölé
sével a „Fogadó" kiadóhivatalába kéretnek. 
Titoktartás biztosittatik.

Étlapiró (éthordó) uraknak ajw j^“nakft

H ektográph-lapok

s minden színben levő „ténták“. A nélkülö/lietleu bek- 
tográph-alp mindkét oldalon többször használható s 
eizy eredetiről 100 200 másolat nyerhető. Lehúzás után 
pedig nem kell lemosni. kimoKhata'.lan ruhajelzö-festékek 
és Schapigráph-tekercsek minden nagyságban rendelhető.

BE-RKOV1TS KÁ'ROUY Sokszorositó-ké- 
szülékek, Hektográph- raktárában Budapest, 

VII.,Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen
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Felfiiuás a szaRtársakRoz!

Mutassuk meg, hogy hazafiak vagyunk!
Itt az idő, hogy mi is elősegíteni ipar

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

Pincéri szaktársak! Akiben egy csepp 
magyar vér bugyog, tartsa becsületbeli 
kötelességének vendégei körében a  hazai 
ásványvizeknek ajánlatba hozatalát. 
Mint kitűnő asztali és borviz kialva a 
versenyt 26 év óta minden külföldi ás
ványvízzel szemben a mohai „Agnes- 
forras“ I-ső rendű szabadszénsavas 
nátron dsvdnyvrz-nek becsét és gyógy- 
értékél nem tudta legyőzni a nagyliang- 
zásu reclamok serege sem, különösen 
akkor, ezután még úgysem, ha a ma
gyar vendéglősök tömege, pincér szaktár
saikkal egyetemben a hazai ásványvi
zeknek I-sőjét a kitőnö mohai „Ágnes- 
forrási" felkatolva kínálják; minden 
faibeli borral alkalmazható, annak 
zamatát nemcsak hogy nem rontja, sőt 
inkább hellemessebbé teszi;  egy próba bi
zonyítani fogja, hogy nem is hasonlítható 
ama Jl-o d  rendű' és drága külföldi 
vizekhez. Föl tehát hazafias szaklársak ! 
sorakozzunk hazánk jobblétének érde
kében a .Tulipánkert' dicső szolgálatába 

mindanyian. 2—12.

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy a község újonnan 

épített egy emeletes vendégfogadó ja  az 1906. évi ju n iu s  hó 18-án, déle lőtt 
10 ó ra ko r J á s z á r o k s z á l lá s  k ö z s é g h á z a  ta n á c s te r m é b e n  tartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek és a községi képviselőtestület 
jóváhagyásától feltételezetten, az 1906. évi ju liu s  hó l- tö l 1911. évi 
decem ber hó 31-ig terjedő öt és fél évi időre haszonbérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 5000 korona, melynek 10%-tólija készpénzben vagy 
ovadékképes értékpapirokban árverés előtt a kiküldött kezeihez leteendő, 
a kepviselötestület jóváhagyása esetén az elért bérösszeg 25°/o-tólijára 
egészítendő ki, ami biztosítékot fog képezni, és bérlő javára kezeltetni, 
az utolsó év utolsó negyedévi bérösszegébe beszámíttatni.

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

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

Kelt Jászárokszállás, 1906. május 29-én.
Bazsó Gábor Csikós József

főjegvzü főbíró.

I
P i n c é r e k  ü g y e i m é b e .^  » (papirospenz) vagy
Pincértáska (aPró' és ezüstyénz számára) van szükségük, a melynek feneke 

nincs többé beillesztve, hanem afelsőrész az aljával egy darabból 
készült, — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be. =  
{HT Árak 3.50-töl 5 frtig.

Mnl ná r  V i l mn c  é» 8é.Tk«tőK>arotm&i
U I I I  ű I T I I III U 0 BUDAPEST, IV., Károly-k. 28 (Közp. városház). 

Gummi-és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3, 4, 5 és 6 frt. Á’agy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpénzóriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

I
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HATÁRSZÉLI

I
m

nagy, idegenforgalmú vá
rosban, a m egye székh e- H |
l y é n  ujjonan berendezett B f j
jó menetelü, elsőrangú étterem H
nagyobb vállalat miatt eladó. 
Vételár teljes berendezéssel ■  
12 ezer k o r . ; átvételhez 5 — 6 ■  
eze r kor. szükséges. Csakis ■  
komoly vevőknek nyújt fel- ■ ■  
világositást a kiadóhivatal.

P á l y á z a t .
A csász. kir. szab. déli vaspálya társaság 

Csáktornya állomásán lévő vendéglő f. évi 
november 1-től bizonytalan időre bérbe ada
tik. A pályázók felhivatnak, hogy ajánlatukat 
a szükséges okmányokkal felszerelve, /. é. 
augusztus I-ig alulirt igazgatósághoz (Buda
pesten, !., Mészáros-utca 19. sz.) nyújtsák be, 
hol a bérlet feltételek iránt is felvilágosítást 
nyerhetnek. Budapesten, május hóban.

A cs. kir. szab. déli vaspálya társaság 
üzletigazgatósága.

ZIMMER PÉTER '
—  halászmester, — ■

tengeri és édes-uizi Külkereskedő 
Budapest, IV., központi vásátcsarnok.
—  -  Telefon 61—24. ~"

v .

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

E
' k e d é s e  — -

G YŐ R, Széchenyi-tér.
A gyári vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

_  _ _  forinttal régi, jónevü fővárosi
c i c i  kávéházhoz átvevő kerestetik, 

föl világositást csakis komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal. —

1 4

— Sajt nagykereskedés.=
TELÜKÖN 785

JUNG PÉTER s
s ajt, v a j 5

és csem egeáru nagykereskedése . _■
:  B U D A P E S T ,  *
£ Föüzlet. IV., Vámház körút 12. sz. > 
*  Fióküzlet. V II , Garay-tér 5 szám. ;

n Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- s 
£ és husnemüek. Hal-. Hús-, Szárnyas-.Fő- z 
1/ relék-. Turista- és vadász stb Conservek. *
T1 Mustár, halikra, déligyümöli-s és min é 

dennemü csemegék, tea és likőrök. — r 
Magyar és francia pezsgőborok és min
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy siirgényrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállitatnak.

j  Kártya-tisztítás!)]
(2 WE1SZ ÁBRAHÁM Jj
S :: veg yésze ti k á rty a tis z t itó  :: Jl

idevonatkozó rendelés és meg- V 
bizásokat elvállal és pontosan jj  

P ■ - teljesít helyben és vidéken -
|  Budapest, Vili,, Vig-utca 6. )j 

Q e r b e r  fényirdai műterme f i
I J  Budapest, V II., K irá ly -u tca  II. sz.
A „FOGAD Ó“ közönségének kedvezményes árak.

Eladó szálloda, s r s a t
zésü szálloda — 14 {szobával 200 sze
mélyre való nagy s egy kissebb étterem
mel ; 3 lakószobával és ezenkívül 20—30 
lóra istálló. 18.000 koronáért eladó. A bor
készlet (kitűnő borok) vételárban adandók 
át. Ügynökök kizárva. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

/ e t f  Q j f í z ó .  o / á r t

pctspS yy ira

j r c .
Budapest (Promontor.)

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztás i c ikkekben  esz- 
kö zlen d ö  b evásárlása ikat e lő 
fize tő in e k  te ljesen  d íjta la n u l 
in té z i a „ F O G A D Ó 44 kiadó- 
hivata la , Budapest, V I I I .  kér., 

K e rep e s i-u t 13. szám .

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

Márton István f i ü f f r " 1'8 ”  Bi" ard~
Szeged, Boldogasszony sugárul 58.

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

A K R I S T Á L Y
fn r ró c  szénsavval telített ásványvize hasznos 
lU llu O  ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi 
rendelet szerint egy melegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

r HERRMANN J. L.
cs. és kir. udvari szállító ,

1819. évben a lap íto tt országos szabadalm azott A lpa cca-, |  
China-ezűst- és fé m á ru -g yá rá m k  fő ra k tá ra : jj

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)

legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, f s ^ \  
Kavéházak és háztartások részére.f  Nagy választék

A , , E o  j^ a c l ó * 4 kiadásában 
megjelent az 1 9 0 6 - r a  szóló
Fogadós, vendéglős és pincér

ALMANACH melyben V en d é g lő i szakács  
kö n yv  iKtel- és étlap-ismci > a 
F o g a d o  , , A l b u m a “  n
-----  kívül bent foglaltatik -----

a minden vendéglős (és vendéglősnél és kávésra nélkülőzhetlen , . K ö z h a s z n u  r é s z “ , a b o r á s z a t i  e s  p i n c e k e z e l é s i  
r é s z s z e l ,  a k á v é h á z i  i t a l o k  és a különféle ven d ég lő i és h áz iszerek  készítést módja; ismerteti ezen kívül az i t a l m é 
r é s i  e n g e d é l y e k  körüli eljárást, a fogyasztást és adózást és a bortörvényeket. Az „ A l m a n a c h 11 ára a , Fogadó* előfizetőinek 
-  2  k o r o n a  mem előfizetőknek 3  k o r o n a ) .  — ------------------------------------------

( 3 r -  Megrendelhető a „FOGADÚ" kiadóhivatalában, Budapest, Vili. kerület, Kerepesi-ut 13. szám. — S
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Vidéki élénk gye szók helyén
lévő elsőrangú szálloda konyháját
igen előnyős leltélolek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tisztességes házas
párnak. hol az asszony kitűnő fözönö. 
férje pedig az éttermet maga számolja 
Csakis elsőrangú erők pályázzanak 
Cím a kiadóhivatalban.

Népakarat. ^ s .dg r» S » “ «
hetilap. — Szerkesztőség: Veszprém. 
Kó-ntca 57. Előfizetési dij : egy évre 8 
félévre 4 kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.

Székely-Világ.
közlönye. Legelterjedtebb székelyföldi 
társadalmi és szépirodalmi hetilap. — 
MntalvAnypéldftnvt készséggel kllld : 
Szentgyürgyi Dénes t. szerk.. Maros - 
vásárhely.

Trencséni lapok '"íffiüsr
hetilap. A felvidék legnlvasotta* b és 
legelterjedtebb lapja Megjelenik min
den vasárnap. Klőflzelési é ra . egy 
évre 8 kor.. félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szilva v István. Felelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla

Szombathelyi Újság „p„mT„
Szerk, és kiadóhiv- Szécheuyi-tér 2. 
„vas- és Zalamegye** egyetlen ke
resztény kath- irányú et !legolva
sottabb „politikai hetilapja**- Meg. 
jelenik vasárcaponkint 12 oldal terje
delemben. Ara egész évre 10 korona. 
Hirdetései ír értékeltek. A Szombat
helyi Ujság-ot tanítók és földmive'ő 
gazdák B kor. kedvezményes áron ren
delhetik meg.

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

N nniflfT Politikai hetilap. Szer- ív G|1J u y . kesztóség és kiadóhivatal : 
Kaposvár, Zerge-utca 7. Somogyvár- 
megye és a szomszédos vármegyék 
legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja Megjelenik minden vasár
nap. Előfizetési dij : Egy évre 8 félévre 
4 és negyedévre 2 korona.

Nyíregyházi Hétfői Hírlap.
Szabolcsmegye óh Nriregybáza leg
olvasottabb lapjs. Hirdetési célokra 
is kiválóan ulnalmas. Előfizetési ára 
egy évre 6 kor. Nyireg házi Hétfői 
Hírlap kiadóhivatala. Nyíregyháza, 
Pazonyi-u. 9.________________________

Beregi Újság.
gazdasági érdekű iietilap. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal: Beregszász, Ver- 
bőcl-tér 1. sz. — Beregvármegyo log- 
cltorjedtebb s erős, szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja. — É ri ára : 8 borona

Magyar Paizs. S ^ s ttS l
tá l: Zalaegerszeg. A „Magyar Paizs1* 
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.

Intelligens nrlleány
mint pénztárnoknő vagy felirónő óhaj
tana alkalmazást nyerni. Cime a ki
adóhivatalban megtudható.

Magyar Herkó Páter. 4 , .
zesobb szókimondó magyar élclap, 
melynek politikai s egyéhb viccei tő- 
rő metszettek és karikatúrái a lep ér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedévre 8 ko-ona. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest. V ili., József-körut 49.

Temesyári Hirlap.
Délvidéknek egyetlen legjobb szellem
ben szerkesztett napilapja. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal: Temesvár, bel
város, Városház-utca 16. Előfizetési ér : 
egy évre 24, félévre 12, negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulaj
donos : Bíró Pál

V a n r ló n ln i  és kávéházi berendezé- 
iG U U G yiU l sek vétele és eladása 
Breitner László Szenthlrályi-uLca 1.

„ F O G A D Ó 14

A L M A N A C H -,j a.

vendéglöi-szakácskönyv
- 2 koi’oníl. -

Ú T M U T A T Ó  (Folytatás.)

Szilágysomlyó. CSÉRÉT KA
ROLY Városi nagyszá'lodája, 
étterem, kávétáz.

KLEIN MIHÁLY vendéglője.
SiófQk. „FOGAS NAGY 

SZÁLLODA" itol. Csérvenyi

Sátoraljaújhely. MAGYAR KI
RÁLY szálloda. (fsemieki I.)

SKERGULA ISTVÁN „Kőz- 
pouti" kávéháza.

FR'SCH V. „Magyar király** 
kávéháza. Üzleti kartársak 
találkozó he'ye

KOVÁCS Károly vasmi ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILÁGYI Lajosné, „Vadász
k on" étterme és sörcsar-

Szolnok. VESZTEK „Kossuth * 
szállodája az állomással 
szemben.

FRIEDRICH Vilmos „Korona" 
kávéháza a Fö-utrán.

STO UERM AYER ANTAL  
„Arany lakat** vendéglője, 
túl a Tiszán.

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

REIM'RECHT JÁNOS Kaszinó 
vendéglője.

ALMÁSSY LAJOS vendéglője.
TÓTH GYULA Szekszárd nagy- 

fogadója.
SÁNTHA JÓZSEF Korona ká- 

réház, étterem, sörcsarnok.
Sopron. GROSZNEK PÁL 

Erzsébet kert kiránduló nagy- 
vendéglője.

SCHLEDERER JÁNOS vasúti 
vendéglője, Győr Ebenfurthi 
állomás.

RoSNSTINGL ANTAL vendég
lője, Szinház-n. 18.

Sopron. SAS LAJOS vendég
lője. Kossath-ntca 2.

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

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

HODICS FERENC kávéháza. 
A soproni elite közönség 
kedvelt találkozóhelye.

SÁRKÖZ YFERENC „Pannónia* 
étterme

Szentes. — HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi** szállodája.

DEUTSCH BÉLA vasúti ven
déglője.

Szamosujvár. SZILY ZSIG- 
MOND „Korona** szállodája.

Somogyszobb. BREM Frigye9 
vasúti vendéglője. A közön
ség kiránduló hűlve

Szatmár. PONGRÁC LAJOS 
kath. kör vendéglője. Saját 
termésű órmellékl borok.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazd^ági csarnok kör- 
vendéglője.

VALKOVITS SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

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

JURÁ-
NOVICS
FERENC

szállo
dája.

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
U>letbeliek találkozójs.

NEUMANN FERENC Kossuth- 
kéréház a színház mellett. 
Úzloibeliek találkozó helyo.

SCHWARTZ JAKAB vendég
lője és aőresarnoka a föposta 
mellett. Üzletiek találkozója

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

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

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

MARTONOSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kor helyisége.

ENGEL KÁROLY „Erzsébet- 
Királyné" szállodája Szeged 
állomás mellett.

ROSZNER SÁNDOR Hagen- 
macher sörcsarnok ée étter
mei. Üzletiek találkozója.

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája.

FÁBER LAJOS Ne a-York ká
véháza. 1‘incéri kar tatáik. 
Kossuth Lsjos-angárut.

KÉTH KAROLY vendéglője. 
Marstéri laktanya.

RITTINGER KÁROLY vasúti 
vendéglője.

Segesvár. MACHOT ALBERT 
„Zrínyi" szállodája a vasnt 
mellett, olcsó szobák.

Székesfehérvár. EHMHECHT 
GY'ULA Fehé.-bárány szálló - 
nagyvendéglője. Olcsó szob.

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MANDEL MIHÁLY’ kávéháza. 
Ősz-utca.

Tatató város. NOLI. MIKLÓS 
„Eszterbávy" szállodája. Ét
terem, kávéház.

KISS ANTAL „Otthon" kávé- 
báza.

PRAUSZ GYÖRGY „Sport** 
kávéháza.

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY ivóit Hoffmannn) 
szállodája, étterem kávéliéz.

Tapolca. — BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

DIENES KÁLMÁN „Zöldía" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Terro. vett tiszta borok.

Tab. ORÓZLY ANTAL nagy
vendéglője.

Torda. LIPOVICS FERENC 
„Japán*1 kávéháza. Üzletbe

liek találkozója.
PLACSINTÁR REZSŐ „Otthon" 

kávéház cs étterem.
BECSKY KÁLMÁN vendég

lője.
Tiszaujlak. KOCHLITZ JÓ

ZSEF „Korona" szállodája-
Temesvar. HAUNOI.D JÁNOS 

„Korona" szállodája, a józsef
városi indóbázzal szemben.

M Ü LLEK  Huagá- .
ria szállódája és

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

PUMMEK „Pilsenl** sörcsarnok 
Belváros. (FrÍBch Ede özletv.i

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

REISMANN SÁNDOR „EUte" 
kávéháza és kőbányai sör 
csarnoka. Józsefváros.

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője, Gyárvárós.

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) tol. Lndig János, étte
rem, sörcsarnok kávébáz.

SARUGA II.AJOS Délvidéki 
nagy kávéháza és étterme.

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

ÓVÁRY JÁNOS Metropol szál
lodája, Józsefváros.

LADÁNYI EDE Központi ká
véháza, Józsefváros.

GOMBÁS ISTVÁN Kőbányai 
(volt Spacil) nagy vendéglője.

FODOR JÓZSEF’ vendéglője 
Erzsébetváros, Fodor és PoBta-

POLTZÁK ANTAL Fiume kávé
háza, Józsefváros.

MOLDOVaNYI ISTVÁN ven
déglője. Kisbér-ntca. (Gyár
város.)

LÖWY HERMÁNK Korona ká
véháza (belváros). i’incéri 
kar találkozó helyo.

Trencsén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Erzsébet" szállodája. 
Étterem, sörödé, kávéház.

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávéháza. Üzletiek talál k.

TÓTH DEZSŐ tulipán vendég
lője, Szt Anna-tór.

Tolna. FEHÉR LÓ SZÁLLODA 
(üzletv. Pavlidesz Autalné.

MARTIN ANTAL sörház ven
déglője, nyári kiránduló.

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

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasúti yendéglöje.

Törókbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri haszinó" vendéglője.

Törökkanizsa. M ICSÁN Y I  
JÁNOS Korona vendéglője. 
Kaszinó.

Tenke. KOLLER PÁL ven
déglője.

Újpest. UHL KAROLY ven
déglője István-nt 7.

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

Ujverbósz. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

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

POLLÁK SAMU Magyar király 
kávébáz a.

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

FUCHS MANÓ „Erzsébet" szál
lodai étterme és kávéháza. 
Üzletbelick találkozó helye.

GLÜCK JÓZSEF Abbázia ká-

Ujdombovár. — VADKERTY 
GY’ÜLA vasúti vendéglője.

Újvidék. FÜRST .1. Erzsébet 
királyné szállodája. Étterem, 
kávébáz

MIKLÓS „Fehér 
szállodája és vondég-

SZABÓ VINCE 
szállodája, ét-

JÓZSEF

SZÁLLODA 
Étterem. Ká-
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SZARVAS KÁVÉHÁZ (Blatt 
Zsigmondi. Üzletbeliek talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBF.RT 
kávéháza, a fő-utcán.

KRUTZER FERENC „Erzsé
bet" szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY vendéglője, 
vásártér.

BÉNIS LAJOS Kaszinó ven
déglője.

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

SZEGŐ MÓR „Központi" ká- 
véháza. Üzletiek találkozója.

Zólyom . KUSZY BÉLA ven
déglője éB kávéháza.

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

MIKS JÁNOS rasntl vendég
lője.

VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 
korona" vendéglője. Étterem, 
kávébáz.

BRAUN NÁTHÁN „Tisza" 
kávéftáza.

SZILVASSY’ PÁL vendéglőié, 
Fö-tér-

Zsellz. TÓTH IMRE ven.lég- 
lőjo.

Zllah. RIDVAL JÓZSEF szál
lodája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Ko\ách 
László).

Zombor. KONYOVITS MLA- 
DEN vendéglője a „Határ
hoz". Étterem, kávéház.

BERGMAN ADOLF „Vadász
kört" szállodája.

STEBLER JÁNOS Kőbányai 
sörcs&rnoka, Zrínyi-utca.

KAELBI, MIHÁLY beszálló 
vendéglője. Szabadság-tér.

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

MIKLÓSY’ VILLOS sörcsarnoka 
(n • gy tekepályával). Kiatemp- 
lom-tér.

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

PROHÁ8ZKA ADOLF vendég 
déglőjo.

Zalaegerszeg. — DOMONKOS 
IGNÁC „Korona" szállodája. 
Első fogadó.

NAGY' DEZSŐ vendéglője. Ma 
gyár konyha, termelői borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF be 
szálló-vendéglője.

Zsablya. (Bács nj.) CSERVEN- 
KOVITS IS 1’VAN nagy 
déglője.

Zsombolya. KOIJ.ING KRIS
TÓF szállodája. Étterem és 
kávéház.


