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A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak,
dők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források.

a »FOGADÓ«

Ú T M U T A T Ó J A .
E zen  rovatban  m indazoknak, ak ik  a  lapot egész évrn 
fizették elő, üzleti c-imét á llandóan  egész éven á t d íj
ta lanu l közöljük. Előfizetőnek két so ron  tul minden 
szó fi fillérbe k e rü l. Nem elöfizetökeek ezen h irdetés

cs m inden  további szó 3 fillér.

BUDAPEST.

Fogadók.

Bristol szálloda (lllits Jó
zsef) Dunasor.

Hungária nagyszálló (Kis- 
bid-utca ilg. Bvtger K.)

Royal nagyszálló Erzsébet- 
körut. Igazg. (Schmidt J.)

Kontincntál szálloda (tul. 
Fehér Gyula.i V. Nádor
utca és ^Széchenyi-utca 
sarok.

Orient szálloda (tul. özv. 
Foltin Antalné.) Népszín
házzal szemben.

Pindinger Lajos „Alföld*4 
vendégfogadója. Szem
ben a keleti pályaud
varral. A vasvidéki üzleti 
kartársak szállója és ven
déglője.

Vendéglők
Albert Viktor vendéglője, 

Rökk Szilárd-utca 10. A 
pincén kar régi vendég
lője.

Bayer János vendéglője, 
VII. kér. Arena-ut 6 sz. 
Olcsó magyar konyha.

Babolcsay István vendég
lője, IX. Soroksári-utca 
(55. sz.) és a Bakács-tér 
sarkán.

Gömbös János vendéglője 
Magyar-utca 3. Üzleti kar- 
társak vendéglője.

Gömbös Lajos vendéglője, 
Városház-utca 10. So- 
mogv-Zala vidéki kar- 
társak vendéglője.

Grubcr fózsef „Bableves 
csárda*4 nagvvendéglöje. 
Egész éjjel nyitva. VII. 
Miksa-utca 8.

Hecker Lajos vendéglője, 
VII. Király-utca 51.

Hernhut /ónoz vendéglője, 
az „Utolsó garashoz-1 
VII. Zugló, Bosnyák-u.

Horváth János vendéglője 
Vili. Vas-utca 1. szám.

Janura Károly vendéglője 
Podmanickv- és Gyár-u. 
sarkán. Fővárosi pincér
kar találkozója.

Keresztessy Mátyás ven
déglője, Vili. Jozsef-u. 4. 
A „Budapest P.“-Egylet 
tagjai találkozó vendég
lője.

Kónya Sándor „Rózsa bo- 
kor“ vendéglője, Nagy- 
mezÖ-utca,

Kubanek Vince „Budai vi
gadó" éttermei 11. Fő-u.

Lakatos Gyula vendéglője 
Sándor-tér és Rökkszi- 
lárd-utca sarkán.

Losoncy Győző vendéglője 
8zt. Királyi- és Sándor- 
utcák sarkán. A pincéri 
vendéglője.

Malter Aí. éttermei, polgári 
vendéglő és sörcsarnok,
IV. Újvilág- és Gerlócy-u. 
sarkán, Hegedűs palota.

Palády László vendéglője,
VI. Szondy- és Eötvös- 
utcák sarkán.

Peirákovits József vendég
lője, Ferenc József rak
part 1.

Putnoki Istv. éttermei VIII. 
kerület, József-körut és 
József-utca sarkán. 
Józsefváros elsőrendű 
vendéglője.

Schrcttner Márton vendég
lője, VII. Izabella-utca. 
Magyar színházzal szem
ben. Dabasi rizlingi és 
asztali borok. .

Schuszter Hugó „Éttermei" 
Andrássy-ut 65.

Springer József vendéglője, 
a közvágóhiddai szem
ben. Közvágóhid-u. 12.

Szeszich Ottokár vendég
lője, VI. Dávid-utca 12. 
Termelőktől vett tiszta 
borok.

Szüts és Balika éttermei. 
Földsz. és pincei éttermi 
helyiségek. Deák-tér 2. 
sz. A Magy. Orsz. P.- 
Egylet tagjainak talál
kozó helye.

Wurglits Vilmos vendéglője 
Kerepesi-ut és Aggteleki
utca sarkán.

Deutsch Pál vendéglője 
(ezelőtt Schwab A. ven
déglő). A pincéri kar 
régi találkozó helye.

Tomik István vendéglője
VII. , Dohány-u. 38. Üz
leti kartársak központi 
találkozója.
N ika A n ta l vendéglője
IV. kerület, (Belváros) 
Váci-utca Saját ház. A 
régi pincéri gárda ven
déglője.

Putnoki Istvnn éttermei
VIII. kcr., József-körut és 
József-utca sarkán.

Kávéházak.
Abbázia kávéház (Steur 

Gyula tul.i Andrássy-ut.
Almássy Károly „Kisíafudy- 

kávéháza**, Teréz-körut 
és Szondy-utcák sarkán.

Bódé káváhúz, József-körut 
és Baross-utca sarkán.

Boulevard kávéhúz (tulajd. 
Goldhaminer Á.i Váci- 
körut 24.

Egerváry Géza (Rémii kávé
ház, József-körut Nép
színházzal szemben.

Elité kávéház (Knappé Já
nos tul.) Kerepesi-ut és 
Kazincy-utca sarkán.

Erzsébct-hid kávéház (tul* 
Rapszky Zsigmond, Bu
dán) Döbrentei-tér.

Fellegi Ede „Elevátor-kávé- 
ház, Ferenc-körüt.

Kalász József kávéháza. 
Keleti pályaudv. szem
ben Csömöri-ut.

Kioldd kávéház (tul. Katona 
G.) Belváros, Váci-utca.

f-ábosz Frigyes kávéháza 
Vili., Baross- és Szüz- 
utca sarkán

Medikus-kávéház iKmetykó 
Lajos tulajd.) Üllői utón, 
a klinika mellett.

Nagy Lajos kávéháza, IX. 
Soroksári-utca 15 A fő
városi főpinccrek találk. 
kávéháza.

New-York kávéház Erzsé- 
bet-körut i Harsányi test
vérek.)

Sybert János kávéháza, 
Hajós- cs Károly-utca 
sarkán. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

Ulils Lőrinc „Árpád*‘-kávc- 
ház, Erzsébet-körut és 
Dohány-utca sarkán.

Unterreiner 
Vince „Liget“- 
kávéháza, VII 
Arena-ut 33., 
azArena-szin- 
ház mellett.

Weisz Ágoston „Kaszinó" 
kávéháza, II. kér. Margit- 
körut.

Láb*sz F rigyes  kávéháza 
VIII kér., Baross-utca és 
Szüz-utca sarkán.

Papp Béla sütödéje
Szatmár, Bánya-u. 3.

A szatmári cs vidékei 
vendéglők és kávéházak 
„k e n y ér é s  sü tem én y 41 
szállítója.

Lefler Béla
polg. vendéglíi cs sircsarncka
Miskolc. Kossu'h L. fá-utca.

G ióf I szterházy Gyula 
Tokaj-Mád hegyaljai pin
céjéből való: asztali, aszú 
és szomorodni „gyógy bo
rok" és avasi fehér borok. 
Egyedüli Szt.-lstván sör 
mérés.

Beretvás és Sarlós
(.ezelőtt Beck Fülöp) 

Budapest, IV., Váci-utca 17.
A t. Vendéglősök, Kávé

sok és Pincér urak fehér
nemű cs divatáru,szállítói*. 
-  készítenek legújabb di- 
vatu férfi-fehémemiieket s 
azok tisztítását, fényezését 
kézimunka rendszerben el
vállalják.

Vendéglő Cs kávéházi
berendezéseket

v e s z  é s  e l a d  
BREITNES LÁSZLÓ.

Raktár: Szentkirálvi-utca 
Kerepesi-ut sarkán. 1

Al8Ó-Lendva. NeubaucrAnd- 
rás „Korona" szállodája.

Ferentzy fózsef vendéglője 
(volt Poppel vendéglő.)

Reverentsics István vendég
lője, közel a vasúthoz.

Lcnarics Viktor (.Tüske-féle) 
vendéglője. Magyaros 
konyha.

Révész Samu Központi ká
véháza, a Fö-utcán.

Hosazu-falu. (Alsó Lendva) 
Sabján Vendel vendég
lője. A Hosszu-falusiak 
és A.-Iendvaiak kirán
duló vendéglője.

Arad. Braun és Schuch sör
csarnok és éttermei a 
városházzal szemben.

Hungária kávéház (Sker- 
gula István tulajd.) a vá
ros központján.

Kass Béla éttermei és sörö
zője a Szabadság-téren.

Kovács és Novotny Vadász
kürt étterme és nyári 
kerthelyisége. Az üzleti 
kartársak találkozó ven
déglője.

Korona kávéház (tulaj donos 
Grünwald Simon) Árpád
tér 2. Egész éjjel nyitva.

Porcán Lajos Magyar kir. 
vendéglője, Bockó-tér.

Tüchler Andor Abbazia-ká- 
véliáza Szahadság-tcren.

Varga István Fiume-kávé- 
háza a Szabadság-téren.

Balaton-Szent György. Ivú- 
nics Józsefné vasúti ven
déglője.

B.-Csaba Bartos János Ná
dor (volt Raichardt) szál
lodája Étterem, kávéház, 
sörözde.

Endersz Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kirándulója.

Fiume szálloda (tul. Ketter 
Károly, a központon.

Kozma Márton Fehér bá
rány szállodája és ven
déglője.

Voce't Adolf sétatéri Kioszk 
vendéglője. A csabaiak 
nyári kiránduló cs szóra
kozó helye.

Ciáktc rnya. Friedl József 
(Zrínyi-szállodája.

Horváth Géza Arany
bárány szállodája.

Csongrád. Goda István „Ma
gyar király" - szállodája.

Csorna „Angyal“ vendéglő 
(tul. Dreisziger testvérek.) 
Saját szüretü és balaton- 
melléki borok.

Beér Vince „Korona14 szál
lodája. Étterem és söröző.

Ciszterer István vendéglője 
az állomással szemben. 
Olcsó magyar konyha, 
tiszta italok

DreiszigerJózsef ve ndéglöj e 
Termelőktől vett borok.

Nemes Ignác g- - --g

véházaéssö-

és üzleti kartársak talál
kozó helye.

Debrecen. Arany bika szál
loda (tul. Német András).

Angol királynő szálloda a 
v. színházzal szemben 
(tul. Hauer Bertalan.)

Beké Aladár „Kis pipa14 ven
déglője Gr. Degenfeld-tér

Debrecen-szálloda, Fő-utca 
(tul Harangi György.)

Erős Jakab „Magyar király" 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozója.

Hermel Frigyes nagy erdei 
vendéglője. Nyári, téli ki
ránduló, a városi vasút
állomásnál.

Németh Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo
mással.

Otthon kávéház, a város 
központján (tul. Rosen- 
berg S.)

Ottó Sándor \asuti vendég
lője, a városi közönség 
kirándulója.

Deés. Hungária szálloda 
(tulajd. Ment Béla.i Első
rangú szálló, étterem és 
kávéház.

Nagyfa-vendéglő (Szilágyi 
Gyula tul.) Erdélyi ma
gyar konyha, saját szüret, 
borok.

Offák Antal Angol-szállo
dája, étterme és kávéháza.

Vasúti vendéglő (Kcller Sán
dor vendéglője). A kö
zönség kiránduló ven
déglője.

Dé/a. Fehér kereszt-fogadó 
(városi szálló) tul. Eng- 
lisch Béla.

Gonda A. „Csillag" ven
déglője és kávéháza.

Központi szálló, étterem és 
kávéház, tulajd. Sarkadi
V. Győző.

Marton Béla „Kaszinó*4- 
vendéglöje és kávéháza.

Simon Ferenc „Vigadó"- 
vendéglöje.

Schwarc N. „Korona*‘-ven- 
dégfogadója, az üzleti 
kartársak találkozója.

Eszék Bohus Márton ven
déglője, a posta mellett.

Érsekújvár. Nemzeti szál
loda (tulajdonos Marossi 
Gerzs.) Elsőrangú szálló, 
és kávéház a főtéren.

Szingcr Leó vasúti vendég
lője. A városi közönség 
kedvenc kirándulóhelye.

Garamberzence. Jfj. Cidlik 
Ferenc vasúti vendéglője.

Gyfr. Acél Miksa „Kisfa- 
Iudy*‘-kávéháza, a város
házzal szemben.

Adria-kávéház, a szigeten. 
(Tul. Remes Mihály.)

Biichler Lukács Sárkány- 
lyuk-vendéglö e, Baross- 
utca.

1 Fehér Hajó-szálloda (Meix- 
ner Mihály tulajdonos i 

. Hungária kávéház (Kuster 
Géza tulajdonos).

Kranwackcr Elek vendég
lője, Deák Ferenc-utca



A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak,
fürdők, kirándulók, valamint az ajsnlhatóhb

cégek és beszerzési források.

a »FOGADÓ«

Ú T M U T A T Ó J A .
E zen rovatban  m indazoknak, akik a  lapot egész évre  
lizettec ebi. üzleti n m é t á llandóan egész  éven át d íj
ta lan u l közöljük. Elöiizotönak két soron m l m inden 
-zó íM illétl...' kerül. Nőm elölizt tok iifk  ezen hirdetés 
egész évre  l'v , féléere  0 é s  negyedévre  •» korona - 

és m inden  további szó. li fillér. •

Németh Ferenc „Erzsébet"- 
kávéháza. A pincér urak 
találkozója.

Pernitz Lajos „Velence-1 
kávéháza, a Rábca part
ján, sziget-hid mellett. 

Prückler Mátyás „Arany- 
postakürl'*-vcndégIöje. A 
győri vendéglősök napi 
találkozóhelye a villás
reggelinél.

Németh Alajos vendéglője, 
a „Kisfaludv“-kávéház- 
zal szemben.

Takács Jenő vendéglője, 
Baross-utca, 'szemben a 
Hungária-kávéházzal.

Kolozsvár. Biazini szálloda 
(túl. Rónai Jánosi. Ké
nyelmes szobák, társas- 
kocsi minden vonathoz. 

Budapest kávéház (tulajd. 
Qrün A.» Üzleti kartár
sak találkozója.

Európa kávéház (túl. Gár
donyi cs Rónai) a város 
főterén.

Fekete Lajos vendéglője, 
Széchenyi-téren. üzleti 
kartársak találkozója. 

Grájf János vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló helye.

Központi szálloda. iNagy 
Gábor túl.)

Korona kávéház. iHeiman
J. tulajd.) Vidéki pincér 
urak látogatják.

Newyork szálloda (tulajd.
Bogyó és Tauszik'.

Rátz János éttermei, Má
tyás király-tér.

Körmend. Schek Ignác „Ko- 
rona“ szállodája a fő
helyen.

Ilacker 1 ,.Rózsa“ szállo
dája, ró-utca.

Neubaucr János „Magyar 
király** vendéglője.

Heigl Ignác „Kulcsos" ven
déglője, Kulcsos-utca. 

Donner Géza vendéglője, 
szemben a vasúttal.

Komárom. !fj. Kass Gusz
táv „Magyar király** szál
lodája.

Központi szálloda a város 
közepén (tűi. Renglovits
J.) Étterem, kávéház és 
söröző.

Arany hói c ó-szálloda (tulaj. 
Fritz Pál) a Ferenc Jó
zsef rakparton.

Hazám kávéház (túl. jak- 
liny Vilmos) a Dunaso- 
ron, szemben a vas- 
hiddal.

Maitz Rezső „Vigadó** ét
termei és sörödéje. 

Molnár Zsigmond „Sport1* 
kávéháza. A helybeli kar
társak kedvelt találkozó 
helye.

KiaceH. Hungária szálloda 
itul. Várlaky Béla.) Ét
terem, kávéház és nyári 
kert.

Horváth Józzcf vasúti ven
déglője. A városi közön
ség kirándulója.

Mészáros János Korona
szállodája. Társaskocsi 
(omnibusz) közlekedés 
minden vonathoz.

Kaposvár. Tatár Gusztáv 
„Koroua" szállodája. Ét
terem, sörödé és kávé
ház.

Ferenc József togadó (túl. 
Grünwald Móri a vasút
tól 3 percnyire.

Mester István „Zrínyi*1 ven
déglője, az állomás mel
lett.

Lobi Mihály és fia  vendég
lője, Fő-utca.

Reidingcr Gyula „Gomba“- 
vendéglőj’e. Honvéd-u.

Hódossi Adolf Kantin-ven- 
déglöje. Nagy kaszárnya.

Maiig József vendéglője és 
éttermei a központon.

Braun József vendéglője 
(Gyurits-féle vendéglő) 
Petőfi-utca.

Molnár Gyula Hazám-ká- 
véháza. Zrinyi-ntca, a 
vasúti átjáró mellett.

Schreibcr Lipót „Fiume“- 
kávéháza a város köz
pontján.

Xa>si. Sörös Mórion ven
déglője. Magy. konyha.

Braun Ferenc kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

Szentgyörgyi Ferenc vasúti 
vendéglője és sétatéri 
„Kioszk"-ja.

Andrássy-kávéhoz, iTulajd. 
Szállássy Lajos, i

Kecskemét. Wüeekcr L. Be- 
retvás-féle szállodája. A 
város elsőrendű fogadója

Karácsonyt La jos Vigadó 
vendéglője. A közönség 
kirándulója.

Teatzar Jó zse f keresk. 
kör vendéglője a köz 
ponton.

K unffel Lajos P.-egyleti 
vendéglője.

Kapuvár. Vető Islzán „Nagy 
vendéglője**. Diszokle- 
véllel kitüntetet Rusti, 
Scmlai, ó- és asztali 
borok.

Zöldfa-vendéglő itul. Kud- 
licska Kálmán) Szállói

szobák, híres házi kony
ha és balatoni borok. 
Nagy nyári kerthelyiség.

Keszthely. Strausz Miksa 
„Hullám** és „Korona * 
szállodái

Vűs  Sándor szállodája (volt 
Bronner szálló). Étterem 
és kávéház.

Medvéd István „Sörgyári 
vendéglő és nyári kirán
dulója.

Szicber József vendéglője, 
Kossuth Lajos-utca 19., 
az udvarban.

Talabér István vendéglője 
a „Vasúthoz**, Kossuth 
Lajos-utca.

Waldman Dezső vendéglője, 
(volt Leutner vendéglő) 
Bakacs-utca.

Horváth Lajos vendéglője. 
Lehel-u. 50.Tiszta borok.

Stampfel Pálné vendéglője. 
Vásártér

Helbeck József fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca. 
Termelőktől vett borok, 
magyar konyha.

Trílos Ferenc vendéglője, 
vásártér. Saját termésű, 
tisztán kezelt borok.

A "Fogadó”
egyes példányai (36 üli.) 

kaphatók
Kerepesi-ut 13. sz. a. 

Dohány-tőzsdében.

Gyulafehérvár. „Erzsébef- 
száüoda (tűi. Lefkovits.) 
Elsőrangú étterem és ká
véház a város központ
ján.

Fridsam György városi 
vendéglője a Fö-téren. 
Az utazó közönség ked
velt találkozó vendéglője.

Lúgos. Csontos Gyula „Köz
ponti sörcsarnoka**.

Marosvásárhely Transyl- 
vánia szálloda ltul. Lor- 
ber S. és Fia). Fő-tér.

László György éttermei és 
nyári kert vendéglője, 
Fő-tér.

Központi szálloda 'tulajd. 
Páncél György i, Fö-utca.

Lctzter Samu vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Gödi Ignác Fehérló-szál- 
loda, kávéház és vendég
lője. Üzleti kartársak ta
lálkozó helye.

Miskolc. ..Korona szálloda" 
túl. Bokros Károly). Ét
termek, sörödé és kávé
ház.

Kispipa vendéglő (tulajd. 
Mayer József.)

Lejler Béla „Polgári sör- 
csarnok** vendéglője. Az 
üzleti kartársak iföpincé- 
reki találkozó vendéglője.

Pannónia kávéház itulajd. 
Auslander Henrik és Gyű.

Papszt József vendéglője a 
Buza-téren.

Perl Gyula „Tűzoltó" ká
véháza. Az üzleti kartár
sak találkozó helye

Széchcnyi-szálloda és kávé
ház, (túl. Kellner Lajos) 
üzleti kartársaknak olcsó 
szobák.

Ipar káveház (túl. Braun 
Márton). Az üzleti kollé
gák régi találkozó helye.

Koch János Polgár egyíeti 
vendéglője Magyar kony
ha, termelőktől vett tiszta 
borok.

Rumpold József „Vörös 
rák** vendéglője. A kö
zönség téli, nyári kirán
dulója.

Nagykikiada. Nemzeti szál
loda (túl. Szilágyi Adolf) 
a környék egyetlen első
rangú szállodája.

Nagybánya. Rumpold Gyula 
„Nagyszá!lodá*'-ja.

Nagykanizsa. Szarvas-szál
loda i tulajdonos Tinagl 
Lajosné).

JBí*rg-r .U n l f  vendéglője 
Pétőfi-utca Balatoni 
tisztán kezelt borok.

Cár ./ii/füs„Vaskapu“-szál- 
lodája.

Krausz Ignác „Erzsébet 
kávéháza**. Üzleti kar- 
társak találkozó helye.

Gálovits András Polgár
egyleti éltermei cs nagy 
nyári kerti vendéglője.

Merkly János vendéglője. 
Kinizsi-utca.

Krausz Ignác ..Erzsébet- 
kávéháza", Erzsébet-tér.

Örr. Krausz Lipóinc „Zöld- 
fa"-vendeglöje.

Petrits Ferenc vendéglője. 
Király-utca.

Nagy-Károly Központi 
szálloda (Túl Márkus 
József) étterem, kávéház.

Aiidla László „Úri kaszinó** 
vendéglője. Magyar 
konyha, érmelléki cs 
saját térin, ó- és asztali 
borok.

Schwartz .4. „Balaton** ká
véháza. Az üzleti kar
társak találkozó helye.

Nyitra. Pilzer és Mauser 
„Hungária’-szállodája.

Nagyvárad. Be arad Albert 
vendéglője, Füchsl-palo- 
la, Bihar kávéház mellett.

Bihar-kávéház Fú chsl -pa
lota, (túl. Bród’ Mór.) Az 
utazó urak c ybeli 
kereskedők talai—;'ó  
helye.

CegledySándor polgári ven
déglője, Teleky-utca. az 
uj városházzal szemben.

Fáy József „Csarnok * ká
véháza. A pincér urak 
kedvelt találkozói helye

Fiilöp István szállodája, a 
vasútnál. .Magyaros, ol
csó konyha.

Maresch Károly „Zöldfa**- 
szállodája. A központon.

Karner Gyula „Rimanócy" 
vendéglője.

..Kék macska** dúl. Leitner 
Ferenc) magyaros konyha 
tiszta borok.

Kispipa-vendéglő <tulajdo
nos Fülöp Katalin) saját 
termésű borok.

Kriszta Sándor vasúti ven
déglője A közönség ki
ránduló helye.

Szabó Gyula vendéglője. 
Körös-utca 1. a Körös 
partján,i Magyaros kony
ha. saját és termelőktől 
vett borok kimérése-

Szauer és Dolgos „Bazár" 
étterme és sörcsarnoka, 
a Fö-utcán.

Nyíregyháza. A'orona-szál
loda. dúl. Salamon és 
Nebenmayer).

Lengyel Miklós ..Otthon" 
kávéháza, sörödéje és 
nyári vendéglője. Tokaji
ig 6. ia Bessenyci-tér 
sarkán.)

Kóth Samu „Balaton**-ká- 
véháza, bodegája és sör
csarnoka. A központon.

Zrinyi-vcndégtö és kávé
ház. (Tulajd Herskovits 
Márton.1 Olcsó szobák.

Pápa. Zsilinszky Lajos Griff- 
szállodája. Étterein, ká
véház.

Gráf Ödön kávéháza, a ke
reskedelmi utazók és az 
üzleti kartársak kedvelt 
találkozó helye.
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kém  József sörödéje. Ol
csó magyar konyha, tisz
tán kezelt italok.

Tivald Mihály vasúti ven
déglője, a közönség ked
venc kirándulója.

Pécs Arany hajó szálloda, 
(túl. Szigeti Edéi Király
utca.

Radocsay Imre „Korona"- 
száliodája Saját termésű 
borok. Szigeti országút.

Cserfa Vince „Magyar ki
rály-szállodája.

Fenrich Lajos vendéglője. 
Indóház-u 21. (saját ház.) 
Saját termésű borok.

Helmli Irme vendéglője, Bá- 
nyatelepi-ut. Saját ter
mésű borok, kellemes 
nyári kert.

Hungária kávéház és sö
röző itulajt!. Schwartz P. 
Ferenci Irgaimas-utcza 
sarok.

Jenovay József „Zöldhor- 
dó“ vendéglője. Sorház- 
utca.

Földvári Ferenc vendég
lője, Sörház-utca. Magyar 
konyha.

Ladika István vendéglője, 
volt „Schubert“-vendáglö 
Budai vásártér.

Mutákovits István „Isten 
áldás“-vendéglője, Pécs- 
bánvatclep.

Schneil József vendéglője, 
Buza-tér cs Pálya-utca 
1. szám.

Udvardy Nándor „Turin 
város‘‘-fogadöja Siklósi- 
országút Olcsó étkezés.

„Vadember szálloda“ itul. 
Mayer Lajos).

!fj. Zidarits József ven
déglője, Makár-u 7. sz. 
Saját termésű borok.

Szom or G yörgy  vendég
lője Tcttve-utca. Saját 
szüretelési borok.

A n krr  ];iknb vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye

Hongomon t j iv .n l  >r „Vi
gadó vendéglője és sör- 
csarnoka. A helybeli üz
leti kollegák kedvelt 
találkozó helye.

Pannonén - kávéhoz túl. 
Horváth Mihályi. A vá
ros közepén. Pincér urak 
találkozó helye.

Sátoraljaújhely. Bock Imre 
„Korona"-vendéglője és 
nyári kertje. A város 
központján.

Frisch J . „Magyar király" 
kávéháza. Üzieti kartár
sak találkozó helye.

kovács károly vasúti ven
déglője. a városi közön
ség kiránduló vendéglője.

Kovátsits Ignácné „Szi nház- 
étterme ts  sörcsarnoka".

központi kávéház. Tulajd. 
Breiner Hermán.

„Magyar király" szálloda, 
(Cseroicky 1. túl.)

Versz Miksa „KIub"-kávé- 
háza a Fő-utcán.

S trv á r. Ritter L. „Korona" 
szállodája.

Sopron. Widemann János 
„Pannonia"-szálIodája s 
kávéháza, (a vasúttal 
szemben.)

Groszner János „Étterme 
és sörcsarnoka" a Pannó
nia szállodában.

Hoki János sörgyári ven
dégleje. — Á közönség 
nyári kirándulója.

Jakab Zsigmond Kaszinó 
vendéglője a Széchenyi- 
téren. Étterem és pol
gári szoba.

Krausz 
F. „Fe
hér 
rózsa" 
szállo
dája.
Schlederer J .  „Györ-Eben- 

furt-Sopron" vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helyn.

Sümeg Mesterházé Sándor 
„Korona" szállodája. Sa
ját termésű borok.

Pentz Mihály vendéglője. 
TalabéiKároly (bortermelő) 

„Báráoy" vendéglője. 
Szeged. Félik István Kis- 

pipa vendéglője, Gizella- 
tér. Buckái borok, olcsó 
konyha.

Bohrt Józse f sörcsarnoka, 
Vár-utca és Deák Ferenc- 
sarkán. Magyaroskonyha, 
pontos kiszolgálás. 

Csikós Ferenc nagy ven
déglője és kirándulója, 
Kossuth Lajos-sugár-ut. 

Dancinger János „Próféta" 
szállodája.

„Feketesas" száiloda(Ádám 
Ödön tul.i

Horváth testvérek vendég
lője.

Jurá- 
novics 
Ferenc 
.Tisza- 
szállo
dája.
Nagy István Újvilág ven

déglője. Olcsó magyar 
konyha. Üzleti kartársak 
kedveit vendéglője.

Pesti Vilmos „Zóna" szál
lodája a szegedi pálya
udvar közvetlen közelé
ben. Oicsó, jó magyar 
konyha.

Sichermann József „Hét 
választó fejedelem" ká
véháza. Üzleti kartársak 
találkozója.

Szabadka. N em zeti szál
loda ltul. Wittman Ká 
roly. Elsőrendű kávéház 

_és étterem.
Irm ö ssy  B'-V.i Nemzeti 

Kaszinó étterme és sör
csarnoka Híres székely 
konyha.

Tóth  Józso f Polgári szál
lodája. szemben az ál
lomással.

Kárpáti J. kávéháza. Üz
leti kartársak találkozó 
helye.

Szegazárd. Haspell József 
„Szegszárd" szállodája

Székesfehérvár. Barna Ig
nác „Magyar király" szál
lodája.

,Fekete sas“ szálloda (túl. 
Endersz János.)

Szolnok. Fricdrich Géza 
„Korona" kávéháza a 
Fö-utcán.

„Magyar király“ szálloda, 
(Strasszer A.) a Fö-utcán.

Stögcrmayer Antal „Arany 
lakat" vendéglője, túl a 
Tiszán

Müller és Veszter „Kossuth" . 
szállodája az állomással 
szemben.

Szusz Miksa „Llyod“-kávé- 
háza a város központján.

Szatnúr. „ Európa“ kávé
ház és étterem (tulajd. 
Schwarz Miksa) a város 
Fö-u teáján.

Pongrác Lajos Kalh. Kör 
vendéglője.

Honvéd sörcsarnok (tulajd. 
VVeisz Adolf.)

Blcncr Márton „Emkc" ká
véháza. a szinház mellett.

Honvéd sörcsarnok és ká
véház (W’eisz Adolf túl.)

Pongrác Lajos kath. kör 
vendéglője. Saját termésű 
érmelléki borok.

Schncider Adolf „Számos- 
uszodái" kiránduló ven
déglője.

Szentes. Halász János „Pe- 
töfi" szállodája. Éttermek 
és kávéházi helyiségek.

Szombathely. Deák-park ét
terem és sörcsarnok túl. 
Posch testvérek!

Gábriel György Vadászkört 
vendéglője, saját ház, 
Nagykar-utca.

Heintzmann János „Szaba- 
ria" szállodája és vasúti 
vendéglője.

„ Hungária" nagyszálloda. 
(Posch Károly és Gyula i

Röhler György vendéglője, 
a barátok templomává 
szemben.

Pertsy Tóbiás „Nagy sör
ház ’■ vendéglője (Püs- 
pöki-féle sörház)

Zámbó fstv. 
vendéglője 
a vasúti ál
lomásnál.

Straid István „Nagy ven
déglője", Szent Márton- 
utca.

Heigl István „Pannónia" 
kávéháza, üzleti kartár
sak találkozó helye.

Temesvár „llits" Hungária 
nagyszállodája és nagy
kioszkja a belvárosban.

Haunold János „Korona"- 
szallodája, a józsefvárosi 
indóházzal szemben.

Gombás Gyula „Fekete 
medve" vendéglöle.Gyár- 
város Fő-utca

Dózsa Emil „Oroszlán"- 
szállodája. Józsefváros.

Makkay Iván Pominer-félc 
„Pilseni sörcsarnok-ven- 
déglöje a belvárosban.

Dózsc Döme vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló vendéglője.

Ungvár. korona-szálloda (tn\. 
Leblovits L.) Étterem, 
sörödé, kávéház.

Nagy Lajos „Kioszk" ven
déglője, Széchenyi-liget. 
A helyi közönség ked
venc kirándulója.

Ú jv id é k . M nyer Imre 
Grand -  szállodája. Ét
terem, kávéház és sör
csarnok.

Fürst. J. Erzsébet királyné 
szállodája. Étterem, ká
véház.

Obernik József. Pilzeni 
sörcsarnok vendéglője. 
Az elitc közönség látó 
gatott helye.

Woi.cz Sándor „Vadász- 
kürt" vendéglője. A hely
beli és vidéki üzleti 
kollegák találkozó helye

Zala8zentiván. Ekamp Jó
zsef vendéglője a Déli 
vasúthoz.

Zombor. Gerencsér Józscj 
vasúti vendéglője és ki
ránduló vendéglője az 
állomásnál.

Beregszász. JUoskovits Jó
zsef „Vasút" szállodája, 
a város közepén.

Bemer Marton „Osbuda- 
vár" kávéháza. Az üzleti 
kartársak és pincér urak 
találkozó helye.

Székely udvarhely.
Szalmássy Mihály „Hun
gária" szállodája

Kapssvár. Sántán Józ-e/' 
„lpar“-vendéglöje. Ma
gyar konyha és term. 
italok.

Schubert Ede. „Hársfa"- 
vendéglője, Fö-utca.

Kolozsvár. Fészl-sznllodat 
(túl. Feszi József,'. Első
rangú szálloda és ét
terem. Társaskocsi (om
nibusz) köelekedés min
den vonathoz.

Muraszerdahely. Szívós La
jo s  nagy vendéglője. Sa
ját szüretelésü balaton- 
meiléki és asztali borok.

Kaposvár. Schubert Ede 
vendéglője. Magyaros 
konyha. Tisztán kezelt 
italok.

Gombos. .Verőm F e n  ne 
vasúti vendéglője 
P.-Udyar.

„Siófok1'
Balatonfírdő.

A kontinens legkedveltebb 
fürdője, a Balaton leg
szebb részén. Olcsó für
dőzés, veudéglöi és lak
bérviszonyok Prospek
tust kívánatra kiild az 
Igazgatóság.

Hévíz. Leutner Mihály hé
vízi Nagyvendéglője.

Páca Lajos „Mexikó" ven
déglője. Télen-nyáron át 
nyitva,

Siófok. Cservényi Ferenc 
„Fogas" vendéglője és 
éttermei a vasút és gőz
hajóállomás mellett, 
szemben a teleppel.

Fodor Ignác „Polgári ven
déglője" az indóházzal 
szemben.

1 1 1 1 1

TÖRLEY JÓZS. ésTsa
pezsgőgyára 

TaliSnyai? Set 
Budapest (Promontor
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Németh Ferenc „Erzséset**- 
kávcháza. A pincér urak 
találkozója.

Pcrnitz Lajos „Velence* 
kávéháza, a Rábca part
ján, sziget-hid mellett.

Priickler Mátyás „Arany- 
postakürt**-vendéglője. A 
győri vendéglősök napi 
találkozóhelye a villás
reggelinél.

Németh Alajos vendéglője, 
a „Kisfaludy“-kávéház- 
zal szemben.

Takács Jenő vendéglője, 
Baross-utca, 'szemben a 
Hungária-kávéházzal

Igló. Baveschitz Lőrincné

„Vigadó" szállodája.
Kolozsvár. Biazini szálloda 

(túl. Rónai Jánosi. Ké
nyelmes szobák, társas
kocsi minden vonathoz.

Budapest kávéház itulajd. 
Grün A.) Üzleti kartár
sak találkozója.

Európa kávéház (túl. Gár
donyi és Rónai) a város 
főterén.

Fekete Lajos vendéglője, 
Széchenyi-téren. zleti 
kartársak találkozója.

Gráff János vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló helye.

Központi szálloda. (Nagy 
Gábor túl.)

Korona kávéház. (Heiman
J. tulajd.) Vidéki pincér 
urak látogatják.

Newyork szálloda (tulajd. 
Bogyó és Tausziki.

Ráiz János éttermei, Má
tyás király-tér.

Körmend. Schek Ignác „Ko- 
rona‘‘ szállodája a fő
helyen.

Hacker J „Rózsa" szállo
dája, Fő-utca.

Ncubauer János „Magyar 
király" vendéglője.

Heigl Ignác „Kulcsos" ven
déglője, Kulcsos-utca.

Donner Géza vendéglője, 
szemben a vasúttal.

Komárom. Ifj. Kass Gusz
táv „Magyar király" szál
lodája.

Központi szálloda a város 
közepén (ul. Renglovits 
J.i Étterem, kávéház és 
söröző.

Arany hot dó-szálloda (tulaj. 
Fritz Pál) a Ferenc Jó- 
zséf rakparton.

Hazám kávéház (túl. Jak- 
liny Vilmos) a Dunaso- 
ron, szemben a vas- 
hiddal.

Maitz Rezső „Vigadó" ét
termei és sörödéje.

Molnár Zsigmond „Sport" 
kávéháza. A helybeli kar- 
társak kedvelt találkozó 
helye.

Ki8-ceU. Hungária szálloda 
itul. Várlaky Béla.) Ét
terem. kávéház és nyári 
kert.

Horváth Józzef vasúti ven
déglője. A városi közön
ség kirándulója.

Mészáros János Korona
szállodája. Társaskocsi 
(omnibusz) közlekedés 
minden vonathoz.

Kaposvár. Tatár Gusztáv 
„Koroua" szállodája Ét
terem, sörödé és kávé
ház.

Ferenc József togadó (túl. 
Grünwald Móri a vasút
tól 3 percnyire.

Mester István „Zrínyi" ven
déglője, az állomás mel
lett.

Lobi Mihály ás fia  vendég
lője, Fő-utca.

Reidinder Gyula „Gomba“- 
vendéglője. Honvéd-u.

Hódossi Adolf Kantin-ven- 
déglője. Nagy kaszárnya.

Mang József vendéglője és 
éttermei a központon.

Braun József vendéglője 
(Gyurits-féle vendéglő) 
Petöfi-utca.

Molnár Gyula Hazám-ká- 
véháza. Zrinyi-ntca, a 
vasúti átjáró mellett.

Schreiber Lipót „Fiume"- 
kávéháza a város köz
pontján.

Kassa. Sörös Márton ven
déglői- Magy. konyha.

Braun Ferenc Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

Szentgyörgyi Ferenc vasúti 
vendéglője és sétatéri 
„Kioszk“-ja.

Kapuvár Vető Istzán „Nagy 
vendéglője". Díszokle
véllel kitüntetet Rusti, 
Scmlai, ó- és asztali 
borok.

Zöldfa-vendéglő ítul Kud- 
licska Kálmán) Szállói

szobák, híres házi kony
ha és balatoni borok. 
Nagy nyári kerthelyiség.

Keszthely. Strausz Miksa 
„Hullám" és „Korona ‘ 
szállodái

Vűs Sándor szállodája (volt 
Bronner szálló). Étterem 
és kávéház.

Medvéd István „Sörgyári 
vendéglő és nyári kirán
dulója.

Szieber József vendéglője, 
Kossuth Lajos-utca 19., 
az udvarban.

Talabér István vendéglője 
a „Vasúthoz", Kossuth 
Lajos-utca.

Waldman Dezső vendéglője, 
(volt Lcutner vendéglő) 
Bakacs-utca.

A "Fogadó”
egyes példányai (36 fill.) 

kaphatók
Kerepesi-ut 13. sz. a. 

Dohány-tőzsdében.

Horváth Lajos vendéglője. 
Lehel-u. 50. Tiszta borok.

Slampfe! Púiné vendéglője. 
Vásártér.

Helbeck József fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca. 
Termelőktől vett borok, 
magyar konyha.

Tálos Ferenc' vendéglője, 
vásártér. Saját termésű, 
tisztán kezelt borok.

Gyuhfehc'rvár. „Erzsébet" - 
szálloda (túl. Lefkovits.) 
Elsőrangú étterem cs ká
véház a város központ
ján.

Fridsam < iyörgy városi 
vendéglője a Fö-téren. 
Az utazó közönség ked
velt találkozó vendéglője.

Lugng. Csontos Gyula „Köz
ponti sörcsarnoka".

Ma m  vásárhely Transyl- 
vánia szálloda (túl. Lor- 
ber S. és Fia). Fő-tér.

László György éttermei és 
nyári kert vendéglője, 
Fő-tér.

Központi szálloda (tulajd. 
Páncél György), Fő-utca.

Letzter Samu vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Godt Ignác Fehérló-szál- 
loda, kávéház és vendég
lője. Üzleti kartársak ta
lálkozó helye.

Miskolc. ..Korona szálloda" 
túl Bokros Károlyi. Ét
termek, sörödé és kávé
ház.

Kispipa vendéglő (tulajd. 
Mayer József.)

Lefler Béla „Polgári sör
csarnok" vendéglője. Az 
üzleti kartársak iföpincé- 
rek) találkozó vendéglője.

Pannónia kávéház (tulajd. 
Auslánder Henrik és Gyű.

Papszt József vendéglője a 
Buza-téren.

Perl Gyula „Tűzoltó** ká
véháza. Az üzleti kartár
sak találkozó helye

Széchenyi-szálloda és kávé
ház, ítul. Kellner Lajos) 
üzleti kartársaknak olcsó 
szobák.

Ipar kávéház ítul. Braun 
Márton). Az üzleti kollé
gák régi találkozó helye.

Koch János Polgár egyleti 
vendéglője Magyar kony
ha, termelőktől vett tiszta 
borok.

Rumpold József „Vörös 
rák" vendéglője. A kö
zönség téli, nyári kirán
dulója.

Nagykikinda. Nemzeti szál
loda ítul. Szilágyi Adolf) 
a környék egyetlen első
rangú szállodája.

Nagybánya. Rumpold Gyula 
„Nagyszállodá"-ja.

Nagykanizsa. Szarvas-szál
loda (tulajdonos Tinagl 
Lajosné).

Cár </ünos„Vaskapu“-szál- 
lodája.

ín a k . ak ik  a lapot eirísz évre 
á llandóan  etrósz óvtni át dij- 

etőuak kí-t soron  tú l mindor.
n  e lőfizetőknek ezen hirdetés 
9. és negyedévre ö korona 
ováldii szé> :í lillér.

Gálovits András Polgár- 
egyleti éiturnéi és nagy 
nyári kerti vendéglője.

Mcrkly János vendéglője, 
Kinizsi-utca.

Krausz Ignác „Erzsébet- 
kávéháza". Erz.séfcet-tér.

Özv. Krausz Lipótné „Zöld- 
fa“-vcndéglöje.

Petrits Ferenc vendéglője, 
Király-utca.

N agykároly — Központi 
szálloda (Tub Márkus 
József) étterem, kávéház.

Kudla Lz-szló „Úri kaszinó** 
vendéglője. -  Magyar 
konyha, érmei léki és 
saját térni, ó- és asztali 
borok.

Schwartz /.. „Balaton" ká
véházi. Az. üzleti kar
társak találkozó helye.

Nyílra. Pitzcr és Mauser 
„Hungária'-szállodáj?.

Nagyvárad. Bt nrád Albert 
vendéglője, Füchsl-palo- 
ta, Bihar kávéház mellett.

Bihar-kávéház. Füchsl-pa- 
lota, ítul. Bródy Mór )

CeglédvSándor polgári ven
déglője, Teleky-utca, az 
i j városházzal’ szemben.

Fúy József „Csarnok'* ká
véháza. A pincér urak 
kedvelt találkozó helye.

Fülnp István szállodája, a 
vasútnál. Magyaros, ol
csó konyha.

Marcsch Károly „Zöldfa"- 
szállodája. A központon.

Karner Gyula „Rimanócy" 
vendéglője.

„Kék macska“ dúl. Leitner 
Ferenc) magyaros konyha 
tiszta borok.

Kispipa-vendéglő l tulajdo
nos Fülöp Katalin) saját 
termésű borok.

Kriszta Sándor vasúti ven
déglője A közönség ki
ránduló helye.

Szabó Gyula vendéglője, 
Körös-utca 1. (a Kőrös 
partján, i Magyaros kony
ha, saját és termelőktől 
vett borok kimérése.

Szauer és Dolgos „Bazár" 
étterme és sörcsarnoka, 
a Fő-utcán.

Nyíregyháza. Korona-szál
loda, dúl. Salamon és 
Neben mayer)-.

Lengyel Miklós „Otthon" 
kávéliáza, sörödéje és 
nyári vendéglője. Tokaji- 
ut 6. (a Bessenyei-tér 
sarkán.)

Jtóth Samu ,.Balaton“-ká- 
véháza, bodegája és sör- 
csarnoka. A közpooton.

Zrínyi-vendéglő és kávé
ház. (Tulajd Herskovits 
Márton, i Olcsó szobák.

Pápa. Zsilinszky Lajos Griff- 
szállodája. Étterem, ká
véház.

Gráf Ödön kávéháza, a ke
reskedelmi utazók és az 
üzleti kartársak kedvelt 
találkozó helye.



A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források.

a »FOGADÓ«

Ú T M U T A T Ó J A ,
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A a  n József sörödéje. Ol
csó magyar konyha, tisz
tán kezeit italok.

Timid Mihály vasúti ven
déglője, a közönség ked
venc kirándulója.

Pécs Aranyhajó szálloda, 
(túl. Szigeti Edéi Király- 
utca.

Radocsay Imre „Korona**- 
szállodája Saját terme sü 
borok. Szigeti országút. 

Cserfa Vince „Magyar ki
rály-szállodája.

Fenrich Lajos vendéglője. 
Indóház-u 21. i saját ház.) 
Saját termésű borok. 

Hclmli Imié vendéglője, Bá- 
nyatelepi-ut. Saját ter
mésű borok, kellemes 
nyári kert.

Hungária kávéház és sö
röző t tulajd. Schwartz P. 
Ferenci Irgalmas-utcza 
sarok.

Jenovay József „Zöldhor- 
dó“ vendéglője, Sörház- 
utca.

Földvári Ferenc vendég
lője, Sörház-utca. Magyar 
konyha.

I-adika István vendéglője, 
volt „Schubert“-vendáglő 
Budai vásártér. 

Matákovits István „Isten 
ák'ás“-vendéglf'je, Pécs- 
bányatclcp.

Schnelt József vendéglője, 
Munkácsy Mihály-u. volt 
Baumler-vcndéglő. 

Udvurdy Nándor „Turin 
város“-fogadója Siklósi- 
országút Olcsó étkezés. 

„Vadember szálloda“ (túl.
Mayer Lajos).

Ifj. Zidarits József ven
déglője, Makár-u 7. sz. 
Saját termésű borok

Sátoraljaújhely. Rock Imre 
„Korona“-vendéglöje és 
nyíri kertje. Á város 
központján.

Friseh J  „Magyar király** 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozó helye. 

kovács Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kiránduló vendéglője. 

Aövátsits Ignácné „ Szinház- 
étterme es sörcsarnoka**. 

Központi kávéház. Tulajd.
Breier Hermán.

„Magyar király“ szálloda, 
(Cseroicky 1. túl.)

Veisz Miksa „Klub“-kávé- 
háza a Fő-utcán.

S frv ár. Kittet L  „Korona** 
szállodája.

Sopron. Widemann János 
„Pannonia“-szállodája s 
kávéháza, (a vasúttal 
szemben.)

Groszner János „Étterme 
és sörcsarnoka** a Pannó
nia szállodában.

Jlakl János sörgyári ven
dégleje. — A közönség 
nyári kirándulója.

Jakab Zsigmond Kaszinó 
vendéglője a Szcchenyi- 
téren. Étterem és pol
gári szoba.

Kruusz F. „Fehér rózsa**

szállodája
Schlederer J .  „Győr-Eben- 

rurt-Sopron" vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helyn

Sümeg Mesterházy Sándor 
„Korona-* szállodája. Sa
ját termésű borok.

Pentz Mihály vendéglője.
TalabéiKároly (bortermelő) 

„Báráov** vendéglője.
Szeged. Hetik István Kis- 

pipa vendéglője, Gizella- 
tér. Buckái borok, olcsó 
konyha.

Hohn Józse f sörcsarnoka, 
Vár-utca és Deák Ferenc- 
sarkán. Magyaroskonyha, 
pontos kiszolgálás.

Csikós Ferenc nagy ven
déglője és kirándulója, 
Kossuth Lajos-sugár-ut.

Dancinger János „Próféta** 
szállodája.

Feketesas** szálloda'Ádám 
Ödön tul.,l

Horváth testvérek vendég
lője.

Juránovics Ferenc „Tisza**

szálloda.
Nagy István Újvilág ven

déglője. Olcsó magyar 
konyha. Üzleti kartársak 
kedvelt vendéglője.

Pesti Vilmos „Zóna** szál
lodája a szegedi pálya
udvar közvetlen közelé
ben Olcsó, jó magyar 
konyha.

Sichermann József „Hét 
választó fejedelem** ká
véháza. Üzleti kartársak 
találkozója.

Szegszárd. Haspell József 
„Szegszárd" szállodája

SzékBafehárvár. Barna Ig
nác „Magyar király** szál
lodája.

.Fekete sas“ szálloda (túl. 
Endersz János.)

Szolnok Friedrich Géza 
„Korona** kávéháza a 
Fó-ulcán.

„ Magyar király“ szálloda, 
(Strasszer A.i a Fő utcán.

Stögermayer Antal „Arany 
lakat** vendéglője, túl a 
Tiszán

Müllerés Veszter „Kossuth" 
szállodája az állomással 
szemben

TÖRLEY JÚZS. ésísa
pezsgőgyára 

TaliSrpat) Sec
Budapest (Promonton.

Szusz Miksa „Llyod"-kávé- 
háza a város központján.

Szatma r. „ Európa“ kávé
ház és étterem (tulajd. 
Schwarz Miksa) a város 
Fö-ulcáján.

Pongrác Lajos Katii. Kör 
vendéglője.

Honvéd sörcsarnok (tulajd.
VVeisz Adolf.)

Blener Márton „Emke" ká
véháza, a színház mellett. 

Honvéd sörcsarnok és ká
véház (Weisz Adolf túl.) 

Pongrác Lajos katli. kör 
vendéglője. 3aját termésű 
érmelléki borok. 

Schneider Adolf „Számos- 
uszodái" kiránduló ven
déglője.

Szentes. Halász János „Pe
tőfi" szállodája. Éttermek 
és kávéházi helyiségek.

Szombathely Deák-park ét
terem és sörcsarnok túl. 
Posch testvérek).

Gábriel György Vadászkürt 
vendéglője, saját ház, 
Nagykar-utca.

Heintzmann János „Szaba- 
ria“ szállodája és vasúti 
vendéglője.

„ Hungária“ nagyszálloda.
(Posch Károly és Gyula l 

A'öhler György vendéglője, 
a barátok templomává 
szemben.

Portsy Tóbiás „Nagy sör- 
ház’* vendéglője (Püs
pöki-féle sörház.)

Zámbó Istv. 
vendéglője 
a vasúti ál
lomásnál.

Straidl István „Nagyven- 
déglője", Szent Marton- 
utca.

fícigl István „Pannónia" 
kávéháza, üzleti kartár
sak találkozó helye.

Temesvár—lllils Hungária- 
nagyszállodája és nagy
kioszkja a belvárosban. 

Haunold János „Korona"- 
szállodája, a józsefvárosi 
indóházzal szemben. 

Combás Gyula „Fekete 
medve" vendéglőle.Gyár- 
város Fő-utca 

Dózse Emil „Oroszlán"- 
szállodája. Józsefváros. 

Makkay Iván Pommer-féle 
„Pilseni sörcsamok-ven- 
déglöje a belvárosban. 

Csóka Frigyes 
Uj zenélő 
óra vendég
lője, Belvá
ros, Hunya
di-utca. Az üzleti kartár
sak találkozó helye. 

Dózse Döme vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló vendéglője.

Ungvár. korona szállodaitól 
Leblovits L.) Étterem, 
sörödé, kávéház

Nagy Lajos „Kioszk" ven
déglője, Széchenyi-liget. 
A helyi közönség ked
venc kirándulója.

Za'aszentiván. Ekamp Jó
zsef vendéglője a Déli 
vasúthoz.

Zombor. Gerencsér József 
vasúti vendéglője és ki
ránduló vendéglője az 
állomásnál

Beregszász. Meskovits Jó
zsef „Vasút" szállodája, 
a város közepén.

Bemer .Márton „( Óbuda
vár" kávéháza. Az üzleti 
kartársak és pincér urak 
találkozó helye.

Sjékelyudvarhely.
Szalmdssy Mihály „Hun
gária" szállodája

Fürdők és nyaralók
.Siófok"

Balatonfírdő.

A kontinens legkedveltebb 
fürdője, a Balaton leg
szebb részén. Olcsó für
dőzés, veudéglöi és lak
bérviszonyok Prospek
tust kívánatra küld az 
Igazgatóság.

Hévíz. Leutner Mihály hé
vízi Nagyvendéglője.

Poca Lajos „Mexikó** ven
déglője. Télen-nyáron át 
nyitva,

Siófok. Cservenyi Ferenc 
„Fogas" vendéglője és 
éttermei a vasút és göz- 
hajóállomásj mellett, 
szemben a teleppel.

Fodor Ignác „Polgári ven
déglője" az indóházzal 
szemben.



A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb
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a „FOGADO“

ÚTMUTATÓJA.
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Simon Fenne B Vígadó “ -
vendéglője.

Scitirare Ferenc ,  Korona" - 
vendégfogadója, az üzleti 
kartársak találkozója.

Tiichler Andor vendéglője, 
n vasúti indóházzal szem
ben.

Eszék
Rókus Márton vendéglője, 

a központon.

Érsekújvár.
Semzeti szálloda (tulajdonos 

Marossi Gerzson) Első
rangú szálló fényes kávé
ház a Fő-téren.

Érsekújvár.
Sziliger Leó vasúti vendég

lője. A városi közönség 
kedvenc kirándulóhelye, 

üaratnberzence.
Ifi. d,Ilik Ferenc vasúti 

vendéglője.

Győr.
.1, 7 Miksa ^Kisfaludy11-ká

véháza, a városházzal 
szemben.

Adria-kávcház, a szigeten. 
(Túl. Rémes Mihály.)

Burhler Lukács Sárkánylvuk- 
vendéglője, Baross-utca.

Fehér Hajó-szálloda (Meix- 
ner Mihály tulajdonos).

Hungária kávéház (Kuster 
Géza tulajdonos).

kroincackcr Elek vendéglője 
Deák Ferenc-utca.

Ken: elit Ferencz „Erzsébet*- 
kavéháza. A pincér urak 
találkozója.

FérniI: \.ajos .Velence"
kávéháza, a Rábca part
ján, sziget-hid mellett.

I'niekler Mátyás ...\rany- 
postakürt“ -vendéglője. A 
győri vendéglősök napi 
találkozóhelye a villás
reggelinél.

Németh Alajos vendéglője, 
a ,.Kisfalndy‘!-kávéházzal 
szemben.

Takács Jenő vendéglője, 
Baross-utca, széniben a 
Hungária-kávéházzal.

lelő.

fei-juaafi
aveschitz Lóri ne ne .V i

gadó" szállodája. 

Kolozsvár.
iá.izini szálloda (tulajdonos 

Rónai János). Kényelmes 
szobák, társaskocsi min
den vonathoz.

Európa kávéház (túl. Gár
donyi és Rónai a város 
lőtéren.

Fekete Lajos vendéglője 
•V.cchenyi-téren. Üzleti kar- 
társak találkozója.

Gráf János vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

Központi szálloda. (Nagy 
Gábor túl.)

Korona kávéhoz. (Heiman 
J. tulajdonos.) Vidéki pin
cér urak látogatják

Rátz János éttermei Mátyás 
király-tér.

Körmend.
Heigl Ignác .Kulcsos" ven

déglője, Kulcsos-utca.
Senbaner János .Magyar 

király" vendéglője.
Schek Ignác .Korona" szál

lodája" a főhelyen.
Komárom.

Ifi. Foss Gusztáv .Magyar 
király" szállodája.

i\<"‘Zponti szálloda a város 
közepén (túl. Renglovits 
J.l Étterem, kávéház és 
söröző.

Aranykor Jó- szálloda (tulajd. 
Fritz Fái.) a Ferenc József 
rakparton.

Hazam karéhoz (túl. Jaklinsz 
Vilmos.) a Dunasoron, 
szemben a vashiddal.

Maiíz Rezső .Vigadó" ét
termei és sörödéje.

Molnár Zsigmond ..Sport" 
kávéháza. A helybeli kar
társak kedvelt találkozó 
helye.

Kis-Cell.
Hungária szálloda (tulajd, 

Várlaky Béla). Étterem, 
kávéház és nyári kert.

Hónaik József vasúti ven
déglője. A városi közön
ség kirándulója

Mészáros János Korona- 
szállodája. Társaskocsi 
(omnibusz) közlekedés 
minden vonathoz.

Kaposvár.
Tatár Gusztáv .Korona" 

szállodája. Étterem, sö
rödé és kávéház.

Grünwald Mór) a vasúttól 
■í peccnyire.

Mester Isiv. .Zrínyi" vendég
lője, az állomás mellett.

Lobi Mihály es fia vendég
lője Fő-utca.

Reidinger Gyula .Gomba*- 
vendéglője. Hon véd-utca.

Hódossi Adolf Kantin-ven- 
déglöje. Nagy kaszárnya.

Maiig József vendéglője és 
éttermei a központon.

Braun 7 ■zsef vendéglőié 
(Gyurits - féle vendéglő) 
Honvéd-utca.

MJnar Gyula Hazám-kávé- 
háza. Zrínyi-utca, a vasúti 
átjáró mellett.

Sckreiber Fi jót -Fiume" 
kávéháza a varos köz
pontján.

Kassa.
Sörös Mórion vendéglője. 

Magyaros konyha.

Braun Ferenc Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

Kapuvár.
Vető István ..Nagy vendég

lője." Díszoklevéllel kitün
tetett Rusti. Somlai, ó- és 
asztali borok.

Zöldfa ■ ven I gl túl. Kud- 
licska Kálmán'. Szállél

szobák, Ilii cs házi kony
ha és balatoni borok. 
Nagy nyaii kerthelyiség.

Keszthely.
Strausz Miksa .Hullám* és 

.Korona" szállodái.
Szieber József vendéglője 

Kossuth Lajos-utca 19., 
az udvarban.

Medred István .Sörgyári 
vendéglő" és nyári ki
rándulója.

IValdmán IRzsö vendéglője 
(volt I.eutncr vendéglő) 
Bakacs-utca.

Talabér István veudéglője 
a .Vasúthoz" —  Kossuth 
Lajos-utca.

Vas San,tor szállodája (volt 
Bronner szálló) Étterem 
és kávéház.

Vendéglő és kávéházi
berendezéseket

v é s y. é s  e l a d  
B RE IT N E R  LÁSZLÓ.

Raktár: Szentkirályi-utca 1. 
Kerepesi-ut sarkán.

N N 1*

Horváth Lajos vendéglője. 
Lehel-u. ÖU. Tiszta borok. 

tampfel Paine vendéglője. 
Vásártér.

Helbcek József fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca. 
Termelőktől vett borok, 
magyar konyha.

Tálas Feren< vendéglője,
vásártér. Saját termésű, 
tisztán kezelt borok.

Gyulafehérvár.
Erzsébct-s zalloda (túl. Lef- 

kovits). Elsőrangú étterem 
és kávéház a város köz
pontján.

Eriilsam György városi 
vendéglője a Fő-téren. Az 
utazó közönség kedvelt 
alalkozó vendéglője.

Lúgos.
Csontos Gyula .Központi 

sörcsarnoka'.

Marosvásárhely.
Transvlráuia szállcda (túl.

l.orber S. és Fial. Fő-tér.
Uszlo György1 etterntei s

nyári kert vendéglöje, —
Fő-utca.

Központi szálloda (tulajd.
Páncél György) Fő-utca. 

Letzter Samu vasúti vedég- 
lője. A közönség kiránduló 
helye.

Miskolcz.
,Korom szállnia* (tulajd. 

Bokros Károly) Éttermek, 
sörödé és kávéház.

K isf’ipa-vendéglő (tulajdonos 
Maver József).

Lefler Béla .Polgári sörcsar- 
csarnok" vendéglője. Az 
üzleti kartársak : föpincé- 
rek) találkozz vendéglője. 

Pannouia-ka vélni z (tulajdon.
Auslánder Henr k és Gyula. 

Kajszi József vendéglője a 
Búza-téren.

Perl Gyula .Tűzoltó" kávé
háza' Az üzleti kartársak 
találkozó helye. 

zéckenyi-száiloda és kávé- 
ház. (túl. Kellner Lajosi 
üzleti kartársaknak olcsó 
szobák.

Ipar kaiéhoz (túl. Braun 
Márton). Az üzleti kollé
gák régi találkozó helye. 

Nagykikinda. 
Semzeti nagyszállója (túl. 

Szilágyi Adoll) a környék 
egyetlen elsőrangú szál
lodája.

Nagybánya.
Rum jóid Gyula „Nagyszál

lódé"-ja.

Nagykanizsa.
S za massza!I ni a (tulajdonos 

Tinagl Lajosnéj.
Cár János .Vaskapu"-szál

lodája.
Gálovits András Polgáregy 

Jeti éttermei és nagy nyár 
kerti vendéglője.

Merkly jártas vendéglője. 
Kinizsi-utca.

K rausz Ignác .Erzsébet ká
véhaza". Erzsébet-tér.

Őzt. Krausz I.ipótné „Zöld- 
fa“ -vendéglője.

Vctrits Ferenc vendéglője, 
Király-utca.

Nyitra.

Füzér és Mauser „Hungária" - 
szállodája.

Nagyvárad.
Bcnrad Albert vendéglője, 

Füciisl-palota Bihar-kávc- 
ház mellett.

Bihar-kávéház. Füchsl- palota 
(túl. Bródy Mór.)

Cégiédv SiiuJor polgári ven
déglője Teleky-utca. az 
uj városházzal szemben.

Fáy József .Csarnok" kávé
háza. A pincér urak ked
velt találkozó helye.

Kamer Gyula „ Rintanócy* 
vendéglője

„Kék macska' (túl. l.citner 
Ferenc) magyaros konyha 
tiszta borok.

Kisjipj-r, ndegh > (tulajdonos 
Fülöp Ka'alin) saját ter
mésű borok.

Kriszta Sándor vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

Szabó Gyula vendéglője. 
Kőrös-utca 1. (a Kőrös 
partján). Magyaros konyha, 
sajat és termelőktől vett 
borok kimérésé.

Szauer és Dolgos „Bazár* 
étterme és sörcsarnoka a 
Fő-utcán.

Nyíregyháza.
Korona-szálloda, túl. Sala

mon és Nebentnayer.
Lengyel Miklós „Otthon* 

kávéháza, sörödéje cs nyári 
vendéglője. Tokaji-ut 6. 
(a Bessenyei-tér sarkán.)

Rotii 'fainu „Balaton“ -kávé
háza, bodegája és sör
csarnoka. A központon.

Zrinyi-veudcglő é> kávéház. 
(Túl Herskovits Marton.) 
Olcsó szobák.

Pápa.
Zsilinszky Lajos „Griff"- 

szállodája. Étterem, kávé
ház.

Gróf Ödön kávéháza, a ke-
reskedelmi utazik és az
üzleti kartársak kedvelt
találkozik» helye.

Pécs.

Aranyhaj'. szálloda (tulajd
Szigete Ede) Király-utca

R idusay Imre .Korona*-
szállodája. Saját termésű 
borok. Szigeti országút 

Cseri a Vince .Magyar király- 
szállodája.

Feurich Lajos vendéglője, 
lndóház-u 21. * saját ház), 
Saját termésű borok.



A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak —
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források.

a„FOGADÓ“

Ú T M U T A T Ó J A .
Ezen rovatban mindazoknak, akik a lapot egész évre fizették 
elő, üzleti ciniét állandóan egc.sz éven át díjtalanul közöljük 
Előfizetőnek két soron túlterjedő minden szó k fillérbe kerül 
Nem előfizetőknek ez a hirdetés egész évre ifi .féléire'.1 
és negyedévre ö korona — és minden további szó .'1 fillér

Pécs.
Hclmh Imre vendéglője.

Bánj;atclepi-ut. Sál;it ter-
mesti borok, kelletnes nyári
kert.

Hunja ria kávéház és söröző
(túl Schwartz P l■’erenc)
Igáimas-utca sarok

Jenoray József „ Zöldhordó* 
vendéglője, Sorház-utca.

Kaszapyyüs József vendég
lője, Agoston-utca 16 sz. 
Magyar konyha.

K '‘-.ponti kaiéba: (tulaj J. 
Kümmelberg Mihályi a 
város központján

Ladika István vendéglője, 
volt .Schubert"-vendéglő 
Budai vásártér

Matákovits István . .Isten 
áldási-vendéglője, Pécs- 
bányatelep.

Síknél! József vendéglője, 
Munkácsy Miháiy-u. volt 
Baumler-vendéglő.

Vdvardv Kondor „Turin 
város *-legad ója. Siklósi- 
országút. Olcsó étkezés.

„ Vadember-szálloda4 ftulajd. 
Mayer Lajosi.

I  fi. Zidarits József vendég
lője, Makár-u. 7. sz. Saját 
termésű borok.

S.-A.-Ujhely.
Bori Imre „Vadászkürt"- 

vendéglöje és nyári kertje. 
A város központján.

Frisch J. , Magyar király* 
kávéhza. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

Koí-iizs Karoly vasúti ven
déglője a városi közönség 
kiránduló vendéglője.

Kovátsits Ignaeué „Szinházi 
étterme és sörcsarnoka. “

¥.•/: ponti kávéház. Tulajd. 
Breier Hermán.

„Magyar király ‘ szálloda 
(Csemicky I. tulajd.)

IVjsc Miksa „Klub“ -kávé- 
háza a Fő-utcán.

Sárvár.

Kitté r  /,. .Korona" szál
lodája.

Sopron.
Knutsc J. .Fehér rózsa"

i  :  i n i 11 ti

szállodája.
Schlederer J. „Gvör-Eben- 

furt-Sopron* vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Sümeg
Wesierházy Sándor, Korona * 

szállodája. Saját termésű 
borok.

Per.i: Mihály vendéglője.
Talaber Károly (bortermelő) 

.Bárány* vendéglője.

Honvéd sörcsarnok és kávé- 
ház (Weisz Adolf tulaj-

Pongrác Lajos kath. kör 
vendéglője. Saját termésű 
énuelléki borok.

SíhneUer Adolf .Számos- 
uszodái* kiránduló ven
déglője.

Szeged.
Kelik István Kispipa ven

déglője, Gizella-tér. Buckái 
borok, olcsó konyha.

Bőim József sörcsarnoka 
Vár-utca és Deák Ferenc- 
utca sarkán. Magyaros 
konyha,pontos kiszolgálás.

Csikós Ferenc nagy vendég
lője és kirándulója Kossuth 
Lajos-sugár-ut.

Dancinger János „Próféta* 
szállodája.

„Fekete sas* szálloda (Adám 
Ödön tú l)

Horváth testvérek vendég
lője.

Jnránovics F. „Tisza" szál
loda.

Nagy István Újvilág ven
déglője. Olcsó magyar 
konyha. Az üzleti kartár
sak kedvelt vendéglője.

Pesti Vilmos „Zóna* szál
lodája a szegedi pálya
udvar közvetlen közelé
ben. Olcsó, jó magyar 
konyha.

Sichermann Jó.sef „Hét 
választó fejedelem" kávé
háza. Üzleti kaitársak ta
lálkozója.

Szarka István „Európa* 
szállodája.

Szegzárd.
Haspell József „Szegzárd* 

szállodája.

Székesfehérvár.
Bantu Ignác „Magyar ki

rály* szállodája.
„Fekete Sas* szálloda (túl. 

Endersz János).

Szolnok.

Friedrich Géza „ Korona* 
kávéháza a Fö-nteán.

Nemzeti szálloda (Fodor
Jenő és Gyula) a város
központján.

„Magvar király* szálloda
(Strasszer A.) a Fő-Utcán.

Stögermnyer Antal .„Aranv
lakat* vendéglője —  tül
a Tiszán.

Miillérés Veszter „Kossuth* 
szállodája az állomással 
szemben.

Szösz Miksa „Llovd“ -kávé- 
háza, a város központján.

Szatmár.
BIeuer Márton .Emke* kávé

háza, a színház mellett
„Európa* káveház és étterem 

(túl. Schicarz Miksa) a 
város Fő-Utcáján.

Szentes.

Halas: János „Petőfi “ -szál
lodája. Éttermek és kávé
házi helyiségek.

Ungvár
Erzsébet- szálloda, étterem és 

kávéház. (Túl. Eisler Fe
renc )  A helybeli pincér 
urak találkozója.

K orotta-szálloda (túl. I.eb- 
lovits I . ) Étterem, sörödé, 
kávéház.

Sagy Lajos .Kioszk* ven
déglője, Széchenyi-liget 
A  helyi közönség kedvenc 
kirándulója.

Zalaszentiván.
Szombathely.

T örley  Józs. é s  Tsa

pezsgőgyára 

Talisman sec 
(Budapest) Promontor.

l)eák-park étterem és sör
csarnok (tulajd. Posch 
testvérek).

Gábriel György Vadászkürt 
vendéglője: saját ház, 
Nagy kar-utca.

Haintzmann János „Szaba- 
ria* szállodája és vasúti 
vendéglője.

„ Hungária" nagyszálló. 
(Posch Károly és Gyuia).

Kókler György vendéglője 
a barátok templomával 
szemben.

Portsy Tóbiás „Nagy sör
ház* vendéglője (Püspöki- 
tele sörház).

Straid István „Nagyvendég
lője* Szent Mártoni-utca

Zaiiifin István vendéglője a

vasúti állomásnál. 

tieigl István „Pannónia" 
kávéháza, üzleti kartársak 
találkozó helye.

Temesvár.
. . „Illits“ . .

és nagy-kioszkja a bel
városban.

Hatmóld János „Korona“ - 
száliodája, a józsefvárosi 
indóházzal szemben. 

Gombás István „Pacsirta- 
mezó“ -vendéglöjc a gyár
városi indóháznál.

Dózse Emil „Oroszlán“ - 
szállodája. Józsefváros. 
Étterem, kávéház.

Makkav Iván Trommel-féle 
„Pilseni sőrcsarnok-ven
déglője a Belvárosban. 

Csóka Frigyes G; zenelő óra 
vendéglője, Belváros, Hu-

á  S
nvadi-utca. Az üzleti kar
társak találkozó helye. 

Dózse Döme vasúti vendég
lője. A  közönség kirán
duló vendéglője.

Ekamp József vendéglője a 
Déli vasúthoz.

Zombor
Gerencsér József vasúti ven

déglője és kiránduló ven
déglője az állomásnál

Fürdők ás  nyaralók
„Siófok11

Balatonfürdő
A kontinens leglátogatottabb 

és legkedveltebb fürdője, a 
Balaton legszebb részén. 
Olcsó fürdőzés, vendéglői 
és lakbérviszonyok. A 
„Siófok" rcszv.-társaság
nak több szállodája és 
házi kezelésű vendéglője 
és kávéháza áll a közön
ség rendelkezésére. Pros
pektust kívánatra szívesen 
küld az igazgatóság.

Balaton-Berény.
Fehér Sándor „Magyar Ten

ger "-szállodája, a Balaton 
partján.

B.-Boglár.

Bálaton-szálloda (túl, Schle- 
singer es fia) a varos köz
pontján.

Úthoz*. Közvetlen az állo
más mellett. Étterem és 
kávéház.

Fonyód-füred.
Schnszter Húg. nagy ven

déglője a vasúti állomás 
mellett.

Héviz.

Leutner Mihály hévízi Nagy
vendéglője.

Poca Lajos „Mexikó* ven
déglője. Télen-nváron át
nyitva.

Siófok.
Cservenyi Ferenc „Fogas* 

vendéglője és éttermei a 
vasút és gőzhajóállomás 
mellett, szemben a teleppel. 

Fodor Ignác „Polgári ven
déglője* az indóházzal 
séemben.



A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források.

a „F O G A D Ó 1
útmutatója

csesz evén ai Jijtil.un

Érsekújvár.
•r Leó vasúti vendég

lője. A városi közönség
keu1 kirándulóhelye.

Garamberzence.
Ifj. Cidlik Ferenc vasúti 

vendéglője.

Győr.
Acél Miksa ,Kisfaludy*-ká- 

véházn, a városházzal 
szemben.

Adria-kávéház. a szigeten. 
(Túl. Remes Mihály.)

Jiiichler Lukács Sárkánylvuk- 
vendéglője, Baross-utca.

Fehér //a/o-szálloda (Meix- 
ner Mihály tulajdonosi.

Hungária kávéház (Kuster 
Géza tulajdonos).

Krottirackcr Elek vendéglője 
Deák Ferenc-utca.

Németh Ferenc: „ Erzsébet 
kávéháza. A pincér urak 
találkozója.

l’cmitz I .ajos „Velence* 
kávéháza, a kábca part
ján, sziget-hid mellett.

Priickler Mátyás „Arany- 
postakürt“ -vendéglője. A 
győri vendéglősök napi 
találkozóhelye a villas- 
reggclincl.

Németh Alajos vendéglője, 
a „Kislaludy“ -kávéházzal 
szemben.

Takács jeni) vendéglője, 
Baross-utca, szemben a 
llungária-kávéházzal

:sef

Baveschilz Lórittcné „Vi
gadó" szállodája.

Kolozsvár.
Biazini szálloda (tulajdonos 

Kónai János). Kényelmes 
szobák, társaskocsi min
den vonathoz.

Európa kávélniz (túl. Gár
donyi és Rónai) a varos 
főterén.

Fekete Lajos vendéglője 
Széchenvi-téren. l'zlcti kar
társak találkozója.

Gráff János vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

Központi szálloda. (N’agv 
Gábor túl.)

Korona kávehá:. (Heiman 
J. tulajdonos.) Vidéki pin
cér urak látogatják

Kátz János éttermei Mátyás 
király-tér.

Körmend.
Heigl Ignác „Kulcsos" ven

déglője, Kulcsos-utca.
Seubauer János „Magyar 

király" vendéglője.
Schek Ignác „Korona* szál

lodája* a főhelyen.

Komárom.
Ifi. Köss Gusztáv „Magva 

király* szállodája.
Központi szálloda a váró: 

közepén i túl. Renglovit; 
J.i Étterem, kávéház c* 
söröző.

Arany-hordó szálloda (tulaja 
Fritz Pál.) a F 
rakparton

Hazam kaiéhoz (túl. Jaklinsz 
Vilmos.) a Dunasoron. 
szemben a vashiddal.

Mait: Kezsó „Vigadó* ét
termei és sörödéje

Molnár ’/sigmond „Sport" 
kávéháza. A helybeli kar
társak kedvelt találkozó 
helye.

Kis-Cell.
Hungária szalhda (tulajd. 

Várlaky Bélái Étterem, 
kávéház és nyári kert.

Horváth József vasúti ven
déglője! A városi közön
ség kirándulója.

szállodája. Társaskocsi 
(omnibusz) közlekedés 
minden vonathoz. 

Kaposvár.
Talár Gusztáv „Korona" 

szállodája. Étterem, so
rodé és kávéház.

Ferenc József fogadé, (túl. 
Giünwald Móri a vasúttól 
;í peecnviie.

Mester Istv. „Zrínyi* vendég
lője, az állomás mellett.

Lobi Mihály cs fia vendég
lője Főutca.

Reidinger Gyula „(ioniba"- 
vendcglője. Honvéd-utca.

Hódossi Adolf Kantin-ven- 
déglöje. Nagy kaszárnya.

Maiig József vendéglője és 
éttermei a központon.

Braun József vendéglője 
(üyurits - féle vendéglő) 
Honvéd-utca.

Molnár Gyula Hazám-kávc- 
liáza. Zrínyi-utca, a vasúti 
átjáró mellett.

Schreibrt lápot „Fiume* 
kávéháza a város köz
pontján.

Kassa.
Sörös Márton vendéglője. 

Magyaros konyha.
Braun Ferenc Kaszinó ven

déglője és nyári kertje

Keszthely.
Sirausz Miksa „Hullám* és 

„Korona* szállodai.
Szicber József vendéglője 

Kossuth l.ajos-utca 1!>., 
az udvarban.

Medved István „Sörgyári 
vendéglő* és nyári ki
rándulója.

Wa/dman Dezső vendéglője 
(volt Eeutner vendéglő) 
Bakacs-utca.

Talabér István vendéglője 
a „Vasúthoz* — Kossuth 
Lajos-utca.

Vendéglő és kávéházi
berendezéseket

v e s z  é s  e l a d  
B R E IT N E R  LÁSZLÓ.

Raktár: Szentkirályi-utca 1. 

Kerepesi-ut sarkán.

5 " es-vedévre *  korona “ . i ,  — t t n.'< 3 tillér

Vas Sa,idor szállodája,volt Gálovits András l’olgaregy-
Bronner szálló) Étterem leti éttermei é>i nagy nyári
és kmréház. kerti vendéglőJC.

Horváth Lajos vendéglője. Merklv Janó, vendéglője,
Lehel-u. őt). Tiszta borok. Kinizsi-utca.

Stampíe/ Hálni vendéglője. K rmis ;  /gnac „IErzsébet ka-
Vásár véháza*. Erzsebet-te:

Helbeek >  zset fogadi ja < s lizv. Kransz Lipid,te „Zöld-
vendéglője. Bakács-utca. fa"-vendcgloje
Terim■löktől vett borok. Vetrits l''enne vendéglője.
magj-iír konyha. Király-utca

Tálas Férni, vengéglöje. 
vásártér. Saját termésű, 
tisztán kezelt borok.

Gyulafehérvár.
Erzsébei-s zalloda (túl. Lef- 

kovits). Elsőrangú étterem 
és kávéház a varos köz
pontján.

Fruisam György városi 
vendéglője a lőtéren. Az 
utazó közönség kedvelt 
találkozó vendéglője.

Lúgos.
Csontos Gyula „Központi 

sörcsarnoka".

Marosvásárhely.
Transylvánia szálloda (túl. 

I.orbcr S és Fial. Fő-tcr.
László György ettermei s 

nyári kert vendéglője, — 
Fő-utca.

Kócpon/í szálloda (tulajd. 
Páncél György) Fő-utca.

Lelzier Samu vasúti vedég- 
lője. A közönség kiránduló 
helye.

Miskolcz.
„Korona szálloda' (tulajd. 

Bokros Károly) Éttermek, 
sörödé és kávéház.

Kispipa-vendéglő (tulajdonos 
Maver József).

Leltei- Béla „Polgári sörcsar- 
csarnok* vendéglője. Az 
üzleti k&rtársak : ("pincé
rek) talalkozi ■ vendéglője.

Pannónia-kávéház (tulajdon. 
Auslánder Henrik cs Gyula.

Papszl József vendéglője a 
Biiza-tércn.

Veri Gyula „Tűzoltó* kávé
háza Az üzleti kartársak 
találkozó helye.

Szechenyi-szálloda és kávé
ház. (túl Kcllner Lajosi 
üzleti kartársaknak olcsó 
szobák.

Ipar karéha z (túl. Braun 
Márton). Az üzleti kollé
gák regi találkozói helye.

Nagykikinda
Nemzeti nagyszállója (túl. 

Szilágyi Adolf) a környék 
egyetlen elsőrangú szál
lodája.

Nagybánya.
Rumpold Gyula „Nagyszál

loda*-ja.

Nagykanizsa.
Szarvasszdlloda (tulajdonos 

Tinagl Lajosáé).
Cár János „ Vaskapu *-szál- 

lodúja.

Nyitra.

Viizer rs Mauser „Hungária* - 
szállodája.

Nagyvárad.
Benrad Albert vendéglője, 

Küchsl-palota Biliar-kavc- 
ház mellett.

Bihar-kavéház. Fiichsl-palota 
(túl. Brody Miír.i

Ccglrdy SiinJor polgári ven
déglője Telek v-utca, az 
uj varosházzal szemben.

Fov József „Csarnok* kavé- 
háza. A pincér urak ked
velt találkozó helye.

Karív r iivnla „Rinianócy* 
vendéglője

„Kék macska' (túl l.eitner 
Ferenc) magyaros konyha 
tiszta borok.

Kispipa-vendéglő (tulajdonos 
Fülöp Katalin' saját ter
mésű borok.

Kriszi.i Sándor vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

Szabó Gyula vendéglője, 
Kőrös-utca 1. (a Kőrös 
pártján). Magyaros konyha, 
saját és termelőktől v ett 
borok kimérésé.

Szauer es Dolgos „Bazár* 
éttenne cs sörcsamoka a 
Fő-utcán.

Nyíregyháza.
Koromi-szalioda. túl. Sala

mon és Nebenmayer.
Lengyel Miklós „Otthon" 

kávéháza, sörödéje és nyári 
vendéglője. Tokaji-ut fi. 
la bessenyei-tér sarkan.i

Roll, Samu „Balaton*-kávé- 
háza. bodegaia és sör
csarnoka. A knzponton.

Zrinyi-vcnJégló és kavéhaz. 
(Túl Herskovits Márton.) 
Olcsó szobák.

Pápa.
Zsilinszky L a t „ Grill*- 

szállodája Étterem, kávé* 
ház.

Pécs.
Arauyhaió sz.illo.la (tulajd. 

Szigete Ede) Király-utca
Radocsay Imre „Korona *- 

szállodája. Saját termésű 
borok. Szigeti országút.

Cse,1a Vince „Magyar király- 
szaüodája.

Fennek Lajos vendéglője, 
lndóház-u 21. (saját házi, 
Saját termésű borok.



A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak —
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források.

a„FOGADÓ"

Ú T M U T A T Ó J A .
Ezen rovatban mindazoknak, akik a lapot egész evre fizettek 
el", üzleti címét állandóan egész éven át díjtalanul közöljük 
Előfizetőnek két soron túlterjedő minden szó 3 fillérbe keríti. 
Xem előfizetőknek ez a hirdetés egész évre Ki. . félévre 9. 
és negyedeire 5  korona — és minden további szó .1 fillér.

Pécs.
He Imii Imre vendéglője, 

flányatelepi-ut. Sajat ter
mésű borok, kellemes nyári 
kert.

Hunynia kavehú: és sorozó 
Ital Schwartz P Ferenc) 
Igalmas-utca sarok.

jcn v.iy .luzse' „Zöldhordó' 
vendéglője. Sorház-utca.

Kaszapoyits József vendég
lője, Agoston-utca lti sz. 
Magyar konyha.

K 'Z p m ti  kávéhoz Itulajd. 
Kűmmelberg Mihály) a 
város központján.

Ladtka István vendéglője, 
volt .Schubert'-vendéglő 
Buda: vásártér.

Matahovits István .Isten 
áldás'-vendéglője, Pécs- 
bányatelep.

Schnell József vendéglője, 
Munkácsy Mihály-u. volt 
Banmkr- vendéglő.

Udvardy X,tudor .Turin
varos'-fegaduja. Siklósi- 
országút. Olcsó étkezés.

.  Vadember-szálloda* (tulajd. 
Maver Lajos).

Ifj. /. iJanis József vendcg- 
lője, Makár-u. 7. sz. Saját 
termésű borok.

S.-A.-Ujhely.
Eoi'é Imre „Vadászkürt” - 

vendéglője és nyári kertje. 
A város központján.

Frisch J. „Magyar király' 
kávchza. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

Ko.ács Károly vasúti ven
déglője a városi közönség 
kirándul" vendéglője.

K-’vatsits lytttU'Hr „Színházi 
étterme és sörcsamoka.”

Központi káréba z. Tulajd. 
Breier Hermán.

.Magyar király' szálloda 
(Csemickv I. tulajd.)

IV ;*: Miksa „Klub“ -kávé-
háza a Fő-utcán.

Sárvár.
Bittér L. .Korona- szál

lodája.

Sopron.
Krausz J. , Fehér rózsa' 

szállodája.
Sentederer J. „Győr-Eben- 

l’urt-Sopron* vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Sümeg
V ■ ír.;.i : v fauaor . Korona* 

szállodája. Saját termésű 
borok.

Talabér Karoly (bortermelő) 
„Bárány* vendéglője.

Szatmár.
Fle.ter Marion „Kmke* kávé

haza. a szinház mellett.

itul. f  hsi-arz Miksa) a 
.áros F--utcáján.

Honvéd sörcsarnok és kávé- 
ház (Weisz Adolf tulaj
donos).

Pongrar Lajos kath. kör 
vendéglője. Saját termésű 
érmelléki borok.

Schneider Adolf „Szamos- 
uszodai' kiránduló ven
déglője.

Szeged.
Belik István Kispipa ven

déglője. Gizella-tér. Buckái 
borok, olcsó konyha.

Boltit József sörcsamoka 
Vár-utca és Deák Ferenc- 
utca sarkán. Magyaros 
konyha.pontos kiszolgálás.

Csikós Ferenc nagy vendég
lője és kirándulója Kossuth 
Lajos-sugár-ut.

Dancinger János .  Próféta' 
szállodája.

,  Fekete sas“ szálloda (Adánt 
Ödön tú l)

Horváth testvérek vendég
lője.

Jurattovics F. , Tisza' szál
loda.

Xagy István Újvilág ven
déglője. Olcsó magyar 
konyha. Az üzleti kartúr- 
sak kedvelt vendéglője.

Pesti Vilmos .Zóna' szál
lodája a szegedi pálya
udvar közvetlen közelé
ben. Olcsó, jó  magyar 
konyha.

Sichennann József .Hét 
választó fejedelem* kávé
háza. Üzleti kaitársak ta
lálkozója.

Szarka István , Európa' 
szállodája.

Szegzárd.

Haspell József , Szegzárd' 
szállodája.

Székesfehérvár.
Barna Ignác ..Magyar ki

rály' szállodája.
, Fekete Sas' szálloda ftuL

Szolnok.

Friedrtch Géza „Kiorona'
kávéhiiza a Fó-ntcáin.

Xemzeti szálloda iiFodor
Jenó i;s Gyula) a város
központján.

r Magyaii- király* s:zalloda
(Stias:szer A.) a Fő-utcán.

Stogerm.ayer Antal ,.Arany
lakat' vendéglője -  túl
a Tiszán.

S í siller és Yeszter .Kossuth' 
szállodája az állomással 
szemben.

Szusz Miksa r Lloyd“ -kávé- 
háza, a város központján.

T örley  Józs. és Ts"

pezsgőgyára 

Talisman sec 
i Budapest) Prom ontor.

Szentes.
Halász János , PetőfV'-szál- 

1 ódája. Éttermek és kávé
házi helyiségek.

Szombathely.
Deák-park étterem és sör- 

csarnok (tulajd. Posch 
testvérek).

Gábriel György Vadászkürt 
vendéglője; saját ház, 
Xagy kar-utca.

Haintzinann János „Szaba- 
ria ' szállodája és vasúti 
vendéglője.

„ Hungária'  nagyszálló. 
(Posch Karoly és Gyuia).

Kohler György vendéglője 
a barátok templomával 
szemben.

Portsy Tóbiás .Nagy sör
ház' vendéglője (Püspöki- 
féle sörház).

Straid István .Nagyvendég
lő je ' Szent Mártoni-utca

Heigl István „ Pannónia' 
kávéháza, üzleti kartársak 
találkozó helye

Zambó István vendéglője a 
vasúti állomásnál.

Temesvár.

. . „Illits“ . .
„Hungária1' - nagyszállodája 

és nagy-kioszkja a bel
városban.

Hauuold János „Korona"- 
szállodája, a józsefvárosi 
indoházzal szemben.

Gombás István „Pacsirta- 
mezÓ“ -vendéglője a gyár
városi indóháznál

DÓ: se Emii ,,Oroszlán“ - 
szállodája. Józsefváros. 
Étterem, kávéház.

Makkay lián Trommel-féle 
„Pilseni sőrcsarnok-ven
déglője a Belvárosban.

Csóka Frigyes Uj zenéli) óra 
vendéglője, Belváros. Hu
nyadi-utca. Az üzleti kar- 
tarsak találkozó helye.

Dozse Döme vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló vendéglője.

Ungvár
Erzsébct-szálloda, étterem és 

kávéház. (Túl. Eisler Fe
renc ) A helybeli pincér 
urak találkozója.

Korona-szálloda (túl. Leb- 
lovits I . )  Étterem, sörödé, 
kávéház.

Hagy Lajos „Kioszk" ven
déglője. Széchenyi-liget. 
A helyi közönség kedvenc 
kirándulója.

Zalaszentiván.
Ekainp József vendéglője a 

Déli vasúthoz.

Zombor

déglóje és kiránduló ven
déglője az állomásnál.

Fürdők é s  n yaralók

„Siófok*
Balatonfürdő

A kontinens leglátogatottabb 
és legkedveltebb fürdője, a 
Balaton legszebb részén 
Olcsó fürdőzés, vendéglői 
és lakbérviszonyok. \ 
.Siófok" részv.-társaság
nak több szállodája és 
házi kezelésű vendéglője 
és kávéháza  áll a közön
ség rendelkezésére. Pros
pektust kívánatra szívesen 
küld az igazgatóság.

Balaton-Berény.

Fehér Sáiutor „Magyar Ten- 
ger“ -szállodája, a Balaton 
partján.

B.-Boglár.

Balaton-szálloda (túl, Schle- 
singer és fia) a város köz
pontján.

Berger S. szállodája a .Vas
úthoz*. Közvetlen az állo
más mellett. Étterem és 
kávéház.

Fonyód-füred.

Schnszter Hugó nagyven
déglője a vasúti állomás 
mellett.

Hévíz.

Leutner Mihály hévízi Nagy- 
vendéglője.

Páca Lajos .Mexikó' ven
déglője. Télen-nyáron át
nyitva.

Siófok.

Cservényt Ferenc .Fogas' 
vendéglője és éttermei a 
vasút és gőzhajóállomás 
inellett, szemben a teleppel

Fodor Ignác .Polgári ven
déglője' az indoházzal 
séemben.

Szováta-fürdö.

Beretzky Antal alsótelep: 
vendéglője.

Hunyadi Mátyás szálloda, 
bérlő-tulajdonos Kenyeres 
Lajos.

Szalmássy Mihály „ István- 
étterme.*

Parád-fürdő.

Verseghy István fürdő-ven
déglője.
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ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ
V O LT  SZEGEDI ..ÚJKOR"

ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KAVÉSIPAR. a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK
SZAKKÖZLÖNYE.

E lö t ./e té s: Egy évre 12 kor. Fel évra 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Negyed evre 3 kor. — Megjelen 1-sö é s  15-én. Flór Győző. Budapest, Kerepesi-ct 13.

Tanonciskoláink
Mint minden közügyet érintő dolga- 

bán. szaktanonciskolája felállitási ügyé
vel Szeged ugyancsak példaadásosan 
járt el. A szegedi vendéglősök nemrég 
megnyílt tanonciskolájukkal mintegy 
irányt jelöltek ki arra, hogy hasonló 
s a nii iparunkra ily rendkívül fontos 
ügyekben mily körülmények szembevé- 
telévcl szükséges eljárni.

Nem tagadhatjuk, nem tagadhatja 
senki a pincér szaktanonciskoiák nagy 
s mélyreható fontos voltát. Az általá
nosan létesített, megfelelő tanerők és 
tantárgyakkal rendszeresített és a láto
gatásra mind a főnökök, mind hatósá
gilag kötelezett szakiskoláink lesznek 
tulajdonképen azok, melyek ereemé- 
nyezni fogják mindama sikereket, ami- 
ket a mi kivételes ipari helyzetünk mai 
állapotában csak nagy nehezen, vagy 
egyáltalában sehogyan sem birunk el
érni.

Hogy több idézetet ne állítsunk: itt 
van a képesítés. Lehet-e, juthat-e ez 
eiedményre más mi módon, mint a 
társadalmi akció utján! Dőreség azt 
hinni, hogy a jelenleg revizionálásban 
lévő ipanörvények eme rég hangzó 
óhajunkat — csak némileg is — meg
valósítják. A mi szakképesitésünket (kö
tött iparág) csak mink, magunk vívhat
juk ki és pedig jól és mielőbb oly 
módon, ha annak eszközét magunkban 
keressük és magunkban találjuk meg.

A mi iparunknak igen sok és nagy 
baja van, de a legnagyobb baja mégis 
az, hogy kevés szakképzett emberrel 
rendelkezik. Neveljünk tehát szakkép
zett egyéneket és oly értelemben, mint 
ahogy azt a szegediek óhajtják — a 
Vas és Zalai pincérnevelésre visszave
zethető mód és rendszerben. Ez a rend
szer jó és okos rendszer, s ha ezt kö
vetjük és alkalmazzuk, szakképesítésünk 
és ezzel szakiparunk fölvirágzását egy 
fel emberöltőn át elérhetjük.

BORGAZDASÁGUNK.

Szüret! . . .  A rémitő hosszantartó 
úrazságra, hála Isten, jó szüret kö- 

v;.t kezelt. A termés mindenfelé a vára

kozáson felül ütött be. Ennyi borról, 
mint az idén szűrnek, egyhamar nem 
is tudnak. S ami a borgazdaságra 
és szőllötennelőkre a legörvendetesebb, 
hogy a termés általános és mindenütt 
jól sikerült. A Balaton melléken, Ruszt 
hegyalján, a tokaji láncolatokon, vala
mint Somlyó-, Ér- és Arad mellékén, 
mindenütt sok és jó bor termett az 
idén. S mégis, a nagy termés dacára 
a bor ára egyes helyeken nem le, ha

Ifj . Cidlik F e ren c  vem léglös és családi*- 
G iram b jrzence .

nem fölfelé száll. Jó lenne magyar bor
termelőinknek kissé óvatosan bánni ezzel 
a mesterkélt áremeléssel. A borkeres
kedők alatt a sokféle manipuláció ugyanis 
megingatta a talajt, ezt — a bor ára 
fölszüktelésével — újra megerősíteni 
úgy véljük, nem igen vág a termelők 
érdekébe.

Szeged tanonciskolája.
Juránovits Ferenc, (a nem ok nélkül 

nevezett) kiváló szegedi fogadósnak s 
a közjó több barátjának régi óhaja, pin
cérek atyja ment teljesedésbe a m. hó- 
bani szegedi szaktanonciskola megnyi
tásával. Az iskola ünnepélyes-megnyi
tása ugyan még csak e hó 18-án tör
ténik, amikor Juránovits elnök s a többi 
vendéglős-szőllősgazda szüreti teendőik
kel végeznek s igy a fontos közügyi 
akluson résztvehetnek.

A szakiskola tanórái a hét szerda és 
szombat napjára, d. u. 2-től 5 óráig 
vannak megállapítva. A növendékeknek 
előadást négy tanár és pedig Hauer Rezső 
igazgató a magyar helyesírás és olvasás, 
Liivány Sándor számtan, Böhm  Antal 
szépírás és Kovács Sándor németből 
tartanak. Tanoncok száma ezidőben 22.

A szegedi pinczértanonciskola meg
nyitását nevezetessé egyébként az az 
előzetes értekezlet teszi, mely szept. 
25-én a Tisza szálloda téli kertjében 
Juránovits Ferenc elnöklésével és Juráno
vits Gyula, ifj. Juránovits Ferenc, Dan
ii  nger Jénos, Hon'ütli János, Rittingcr 
Károly, Szarka J. és Mayer J. szállo
dás, vendéglős és Sziits József helyet
tes kapitány és iparh. biztos jelenlété
ben a vendéglős tanoncok kötelességévé 
a következőket tette:

Az étterem, kávéház, sörház, konyha 
vagy szállodai szolgálatra alkalmazott 
tanítóknak kötelességük az 1884. évi 
VII. t.-c. értelmében főnökeikkel két 
heti próbaidő eltelte után, az 1-ső fokú 
iparhatóságnál szerződni.

Kötelesek a tanulók a vendéglős ta
nonciskolába beiratkozni s azt ponto
san látogatni.

Tanoncidejük eltelte után az iskola 
igazgatósága részéről szakiskolai bizo
nyítványt, a vendéglős ipartásulat részé
ről fölszabadító oklevelet, az I-ső fokú  
iparhatóságtól pedig munkakönyvét 
kapnak.

Aki a szerződés felbontása nélküi a 
főnököt otthagyja, azt a rendőrség kar
hatalommal fogja az üzletbe visszavinni.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.

Zaszloszentelós A „Somogyvármegyei 
vendéglősök és kocsmárosok egyesülete4' 
mint előző számainkban is jeleztük, 
zásziószentelési ünnepélyét f. hó 19-én 
délelőtt 9 órakor a vármegyeház nagy
termében tartja meg. A fényes és nagy
szabásúnak Ígérkező zászlóavatási ünnep 
sorrendje a következőkép állapíttatott 
meg: 1. Délelőtt 9 órakor diszgyülcsa 
Ferencz József szállodában. 2. Délelőtt 
10  órakor az egyesületi zászlónak ün
nepélyesfelavatása a vármegyeház nf-gy-
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termében. 3. Délután 1 órakor bankett 
(társasebéd) a Ferenc József szállo
dában.

A vapyoios Mope. No lám, a rossz 
májú opeisták és ellenségek folyton azt 
hiresztelik, hogy az Openek a világon 
semmi vagyona sincs. S most az egye
sület igazgatóságának egy intézkedé
séből kiderül, hogy igenis van, 
sőt aránylag nagyon is szép summa 
tökével rendelkezik. 54.000 koronát tesz 
ki ugyanis az az összeg, amely kintlévő 
tagsági díjként szerepel, s amit a hát
ralékos tagok, a vezetőségként tartoz
nak megfizetni. Aki egyébként ennek 
nem óhajtana eleget tenni, azt az igaz
gatóság — mint értesülünk — hala
déktalanul pörre viszi, aki pedig még 
igy se akar fizetni, — azt már aztán a 
Mope se tudja, hogy mi lesz vele.

A nji c£aládúi)k.
Képeinkről.

— Irta : Minden Tamás.

Somogyországból.
Úgy jöttek, mint annak idején a 

Hunok vagy az Avarok. Hirtelen. Senki 
se tudott se róluk, se jövetelük felöl. 
Egyszerre csak itt termettek s miként 
nevezett ősi eleink — győzedelmes
kedtek.

A ,,Fogadó“ tiszteli olvasói egyéb
ként jól ösmerik Somogy, de ennek is 
székvárosából való szaktársainkat, akik
ről a Fogadóból eleget olvastak s eléggé 
értesültek ama dicséretes és nevezetes 
tettükről, hogy maguknak Egyesületet 
s egy-kettőre aként létesítettek, hogy az 
számbeli súlyra, erőre nézve azonnal 
a létező többi egyesületek elé került. 
Ezen eseményből — miként a Fogadó
ban volt olvasható; jelentős, nagy ré
szüket kivették a múlt számban be
mutatott vezetőségi tagok, de különö
sen a kis Lobi Ferenc (aki különben 
csak termetre kisebb, Grünwald elnök 
és Mayer jegyzőnél) és Mayer Berci, 
akik immár éveknek előtte dolgoztak a 
Somogyvármegveiek egyesülésén, amely 
azonban sikerre mindaddig nem veze
tett, mig a jelenlegi élen álló megfe
lelő erők nem pontosultak. A minekünk 
is egyszerre nevezetessé vált Somogy- 
országi szaktársaink egyesülete vezető
sége és tagjai közül a hasonló meg
örökítésre, még többen hiányoznak, 
akiket azonban — mint a valódi ügy
buzgalom és szorgalom embere: Grün- 
wald Mór elnökkel csoportosult Mayer 
Berci jegyző, Lobi Ferenc és Ihárossy 
Mihály választmányi tagokat s külön e 
jól talált csoporttól Molnár Gyula ká
vést, az egyesületnek bárcsak egyszerű, 
de nagyértékű tagját, mutat be alkalom
mal a Fogadó t. olvasóinak. A közté- 
reni munkálkodásban nemes példaként 
— a derék kaposi szak- és pályatársa
kat addig is — ajánljuk.

Fritz Ferenc és Neumann Károly.
Nem társak ők, kérem, (de még talán 

nem is közös kasszára dolgozók) de 
azért a természet és foglalkozásbeli vi
szonyok mégis egygyé Iátszónak tették 
őket. De azok i s : úgy a szaktudás és 
képzettséget illetőleg, mint az egyéni 
becsületességben, és miként az ö sző
kébb körükbeni, úgy a társaséletbeni 
viselkedés dolgában is. De a mi szak
társainknak legjobban való egyforma
ságuk mégis a közérdekeinket illető 
dolgokban domborodik ki. Aminek 
hű bizonyításául egyébként ideállit- 
juk Fritz Ferenc alelnökségét a M. 
orsz. p. egyesületnél, az itteni igazgató- 
sági tagságával, a betegsegélyzönél 
viselt igazg. tisztsége és még egy sereg 
köztiszteleti tisztségével, mig Neumann 
Károly, aki elsősorban a Mope, feje, 
(háznagyságánál fogva t. i.) szintén a 
különféle tisztségekben, mint pl. ope. 
igazg. tag, ope. elhelyezési ellenőrző 
bizottsági elnök, fegyelmi bizottsági 
elnök, betegseg. pénzt, igazgató stb. 
tisztségekben oszlik szerte.

És dicséretükre legyen mondva, e 
köztiszteletből reájuk ruházott áfások
nak megfelelnek becsülettel sugy, hogy 
a m. orsz. p. egyletnek, ha csak 15 
hasonló lelkiismeretes szorgalmú vezető
féle embere volna, a mai országos p.- 
egylet a létező országosok között a leg
első helyet foglalná el. Tisztelet és be
csülés is éri őket ezért kartársaik 
részéről, ami egyébként őket ép úgy 
megilleti, mint a müveit társadalomban 
kivívott tekintélyes pozíciójuk.

Ami továbbá a mi családunk ezen 
két derék tagja biográfiáját illeti, az 
szintén hasonlóan érdekes, amennyiben 
Fritz Ferenc, a legtöbb pincér, várme
gyéjéből: avasmegyei „SámfaIvá“-rÓl — 
ahol édesatyja néptanító volt, mig Neu
mann Károly az ellenséget sose látott 
szüzvárosból származik. Pályájukat 
azonban mindketten távol kezdték, (da
cára, hogy Neumann K. édesatyjának 
magának is tekintélyes kávéháza’ volt 
Komáromban) és pedig Fritz Ferenc Sop
ronban, honnan az annak idején hír
neves Ruscherhez, a volt Drexler „Minta 
vendéglő** első vendéglőséhez került, 
ahol 4  évi működés után — üzleti vál
tozás miatt — a Loyd, majd rövidesen 
a Fiume kávéházba jött mint segéd
pincér, hol az ötödik évében fizető és 
rá nemsokára főpincér lett, s mint fő
pincér működik ugyanazon helyen már 
vagy 11  éve. Tekintélyes és szinte pá
ratlan idő ez a mi foglalkozásunkban, 
ahol a sok fejére esett, kényes viszo’ 
nyok következtében minden inkább bi
zonyosabb, mintáz egy helyben való ál
landó maradás. — Neumann Károly kar
társunk, aki két évi tanoncoskodása után 
a Lloydból szintén a Fiume kávéházba 
került, már több próbán ment át. 
A Fiúméból ugyanis' egyhuzambani

hat évi segédp. és fizetöpineéreskedés 
után a kiállítás' Steuer pavillonba lépett 
be mint föpincér s innen 2 — 2 évi idő
közönként a „Newyork**, az „Angol" 
kávéház, majd hosszabb időre a győri 
Kisfaludy kávéházba karült, honnan a 
„Newyork“-ba majd ismét a Fiúméba 
került vissza régi jó társához, Fritz Fe
renc mellé s intézi ott az éjjeli fői teen
dőket mind a mai napig.

Az üzletük és főnöküknek szép dicsé
retére váló e két testi lelki jóbarát 
mindtovább való együtt maradását, 
szívből és annál inkább is kívánjuk, 
mert abból nemcsak önmaguk de fen- 
emlékezett önzetlen tevékenységük foly
tán osztályukra is nagy előny es nemes 
haszon háramul.

Papszt József.
Régi emberek . . .
Félreeső tájon vagy egyes vidéki vá

rosok külső, jelentéktelenebb részén 
elvonulva húzódik meg egy-egy régi 
ösmert alak, akit a régidői viszonyok 
és körülmények szintúgy a fővárosban 
és nyilvánosság terén tartottak, mint a 
mi családunk jelenlegi ifjúságát.

Papszt József, akinek kedves csaiádi 
képét a Fogadó 7-;k száma közölte — 
szintén e régi emberek közül való. 
Pincérségét még a hatvanas években 
itt tanulta ki Budapesten a régi Nem
zetiben, melynek akkor fogadósa Förster, 
vezetője Mayer F. t s  főpincére Schenk 
Flórián volt. Mint teljesen képzett, fiatal 
pincér került innen a Hungáriába, amely
nek akkor tulajdonosa Schodl Ádám, 
kinek az Eiffel-tornyi kiállítással kap
csolatos halála után vette át a azállo- 
dát a ma is fennálló r.-társaság Mint 
ez és később több első fővárosi üzlet 
pincér, szobafö- és főpincér alkalma
zottja; éiénk szerepet vitt a közdolgok
ban is, közben rövid időt külföldön, 
majd eztáni főpincersége jórészét vidéki 
nevesebb üzletekben tölté el. Utolsó 4 
éves pincérsége a miskolci Grand (Se
per) szállóban volt, honnan már ven
déglősként ment ki Diósgyörgybe s jött 
ugyanannyi idő múlva Miskolcra a 
Zsolcai-kapu 1 . sz. alatti szerény kül
sejű, de annál forgalmasabb vendég
lőbe, ahol azóta kizárólag üzletének és 
kedves, szép családjának él, a Mi csa
ládunknak is e valóban kedvelt, régi 
tagja.

Ladányi Ede.
Ki ne ismerné Ladányi Edét az alföld 

vidék eme híres pincér emberét? Aki
nek hírénél csak — szerénysége nagyobb. 
Lévén ugyanis a mi derék Ladányink 
Kisodafalvi, de amely előnévvel ő csak 
akkor él, ha Temesvárról a szegedi 
Salamon-féle kávéházba rándul át meg
interpellálni a kávéházi kollega urat, egy 
üveg T-y iránt.

Kisodai illetve Ladányi Ede azonban 
nem csak jó kartárs és cimbora, de a 
bégaparti metropolisból szármázó többi
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kollegáihoz hasonló jó pincér is, ami
nek különben első bizonysága az, hogy 
páiváját Budapesten a Hungária szál
lóban kezdte, ahol 5 évi borfius ését- 
hordóskodás után Bécsbe ment, részint 
a német nyelv, részint pedig a szük
séges szaktudás elsajátítására, innen 
Liri7.be. Münchenbe tnajd Berlinbe uta
zott Miután pár évet Olaszország nagy 
városaiban (Nápoly, Verooa és Róma) 
is eltöltött, Szegedében, Juránovits Fe
renc Európája majd a Tisza szállóban 
működött huzamosb ideig, miközben a 
nyugdíj krajcárok gyűjtése, majd az 
Orsz. P.-egylet mozgalmában is igen 
jelentékeny részt vett, lévén előbbinél 
pörsöly felügyelő, utóbbinál pedig 
főellenőr. Ezután még Kecskemét, Szen
tes és Kassán fordult meg s  nagy időre 
ismét visszatért szép szülővárosába Te
mesvárra, ahol a „Koronaherceg" foga-

Si-heinberger Károly föpincér 
és neje Újvidék.

dóban, régi mestere és szeretett fő
pincére, Tóth Kálmán közelében intézi 
a szobafői teendőket, immár 3 év óta. 
Ide ugyan a szülöföldi kötelékeken 
kivül más egyébb is fűzi: láncok, ame
lyeket Hymen fiizöget és köteget — a 
Mi családunké legkedélyesebb tagjának 
valószínűleg legkedvesebb örömére . .  .

Uj svindlérozás a Törleyvel. Múlt 
számunk ily cimü cikkére csakhamar 
megjött a felelet. A más tiszteséges cég 
ellen merényletet elkövető ál-Törlei-s 
Spitzer Sárkány Arnoldot ugyanis a va
lódi Törley-cég följelentésére a bíróság 
szigorúan megbüntette, amennyiben 
szabad-cimbitorlás miatti vétségért négy
száz korona pénzbüntetésre Ítélte el. 
Érdekes végig tekinteni az ez alkalom
mal megjelent s  az esettel foglalkozó 
napi sajtót, melyek közül a komoly 
E. H. Sárkány-Spitzert a következőké
pem bekezdő sorokban méltatta:

-A tisztességtelen versenynek az utóbbi 
iűi'hen egy uj fajtája kezd lábra kapni.
I .!'-!mes emberek a névmagyarosítás révén 

veszik jóhirü iparosok és kereskedők ne- 
v,'! s hitvány portékájukkal versenyre kel- 
’i' k velük, hogy az erkölcsi tőkét, amelyet 
amazok évtizedes becsületes munkával 
.vytijlőttek, a közönség megtévesztésévé a 
maguk számára kamatoztassák. A belügy
minisztériumot s a bíróságokat már több 
ilyen eset foglalkoztatta s ma is foglalkoz

tatja. Nemrégiben történt, hogy egy kisebb- 
rendű fotográfus fölvette egy udvari fotog
ráfus nevét, hogy a régi cégnek a nimbu
szából meggyarapodjék. Hasonló célból 
magyarosította a nevét egy Károly-köruti 
ruhakereskedő, a minap pedig a Brázay 
nevet vette föl egy élelmes boltos, hogy 
ezen a réven a maga gyártotta borszeszé
nek nagyobb kelendőségei biztosítson. Az 
előbbiek garázdálkodásának hamarosan vé
get vetett a belügyminiszter azzal, hogy 
megfosztotta őket az uj névtől, a harmadik 
eset. mivel kriminális motívumai is vannak, 
a büntető bíróságot foglalkoztatja."

Eme hosszabb cikkét pedig azzal 
fejezi be, hogy (miként mi is tettük a 
múlt számunkban) a közönséget óva
tosságra figyelmezteti a mások jóhisze
műségére épitö Sárkány-Spitzerekkel 
szemben.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

A „Fogadó* azon tisztelt előfizető és 
olvasóit, akiknek mai lappal utalványt 
mellékeltünk, kérjük, hogy előfizetésüket 
beküldeni szíveskedjenek. Ösmerősein- 
ket kérjük, hogy lapunkat körükben 
szíveskedjenek terjeszteni.

Esküvő. Seybald Ignác, az újvidéki 
Erzsébet szálloda előnyösen ismert fö- 
pincére, múlt hó 6-án esküdött örök 
hűséget Kreiniker Hedvig kisasszony
nak, ̂ Kreiniker J. előkelő mészárosmes
ter szép műveltségű leányának, mely 
alkalomból a vőlegény násznagya Füist 
J. szállodás és Tőle Károly vendéglős 
voltak. A tiszta szerelemből kötött 
friggyel tartós boldogság legyen.

Uj ötösök. Az uj ötforintos bank
nóták elkoptak, tehát a Magyar-Osztrák 
Bank újakat készíttet helyettük. Az uj 
ötös nem a maihoz hasonló s könnyen 
hamisítható, hanem titkos jegygyei el
látott és cimszalag formájú, keskeny, 
hosszúkás alakú lesz, hogy csak egy- 
feié, ne pedig keresztbe legyen hajtható; 
minélfogva az uj ötösök ujjan és épen 
— igen sokáig fognak eltartani.

Fiáth — báró.. . . Kemény Géza ét
hordói minőségben működött a nyári 
évad első felében Ruwald Gyula, a vá
rosligeti „Fővárosi pavilon" főpincére 
mellett. A máskülönben megnyerő és 
intelligeus modorú éthordónak minden 
igyekezete oda irányult, hogy főpincére 
bizalmát — legalább is egy nagyobb 
összegű pénzváltást illetőleg — meg
nyerje, amit elérni sikerült is nagy un
szolásra s annyiban, hogy Ruwald 
Gyula egy alkalommal 300 frtot 20 
filléresekre váltani Kemény Gézát bízta 
meg, kivel azonban ellenőrül — egy 
borfiut is küldött. Kemény ugyan a 
borfiu kísérőjét beküldte egy útközbe 
eső trafikba s ő a váltandó 300 írttal 
kámforrá vált. — Nemsokára pedig ez 
időre Fiúméban egy Fiáth nevű báró 
lakott minden szállodában, mulatott 
mindenütt, szórta a pénzt mindenfelé

(amig volt) és adós maradt mindenhol; 
mig nem végre kiderült, hogy a mu
latozó báró ur nem is Fiáth és nem is 
báró, hanem Kemény Géza, Ruwald 
Gyulának volt hűséges pincér embere. 
Még a nyáron letartóztatták és Bpestre 
hozták, ahol e hét elején ültek fölötte 
törvényt és négy hónapi fogházra Ítél
ték. Fiáth-Kemény tehát most a bör
tönben ábrándozik a jövő nyár virulá- 

* sáról, illetve a mástól szívtelenül el
orozott 300 frtos nyári báróságról; mely 

{különben a lopott 300 írt visszafizeté
s é r e  is kötelezi.

Névnapi ünnepély. Braun Ferenc, a 
kassai Úri kaszinó érdemes vendéglőse, 
f. l$j 4-én tartotta 46-ik névnapját szép 
szánu törzsvendégei társasága és szi
ves, barátias jókivánati közben. Kitettek 
ez alkalommal magukért a névnapot 
ünneplő vendéglős pincér alkalmazottai 
is, élükön Boross István főpincérrel, 
aki így  szép névnapi köszöntő kapcsán 
az c.lkalmazottaknak egy meglepő szép 
emléktárgyát nyújtotta át. Braun F. szak
társunknak, a sok helyről nyilvánított 
szerencsekivánatok közt e neiíi várt 
szép megemlékezés esett legjobban.

Üdvözlés Amerikából. A múlt na
pokban Amerikában lefolyt Nemzet
közi parlamentáris konferencia alkal
mából sok itthonlevőről tétetett meg
emlékezés. így Aponyi grófnak Was
hington és Newyorki ünneplése alkal
mával az ottani ismerős pincérek la
punk szerkesztőjét üdvözölték szívélyes 
hangú tájképes levelezőlapon, mig ha
sonló üdvözlésben Ihász György, a 
„Vendéglősök Lapja" szerkesztője, Kle- 
velandból Barabás Bélától részesült, aki 
egy a Kossuth Lajos szobrát ábrázoló 
szép képes levelező-lapot küldött Ihász 
szerkesztő-kollegánknak; akivel egyéb
ként a közelebbi Mi családunkban 
Minden munkatársunk is foglalkozik.

Milliós kollega. Fehértemplom leg
gazdagabb asszonya, Schmutz  Sán- 
dorné a múlt hóban halt meg s egy 
milliót érő vagyonát Stefánovits István, 
aradi szegénysorsu pincér fogja örö
kölni. A pincérség e ritka milliós tag
ját szívesen gratuláljuk.

B r ásáron. Deutsch Pál, az Akácfa- 
és Dohány-utcák sarkán levő s a régi 
üzleti kartársak közt nagyban ismert 
Schwáb-vendéglőderék utódtulajdonosa, 
az idén is az Arad melletti híres vilá
gosi hegyeken vásárolta az évre szük
séges borát. A jókora darab szőlő, me
lyet D utsch szaktársunk elég kedvező 
áron vett meg, saját és mások nézete 
szerint körülbelül 1100— 1150 hektó 
szín borral kecsegtet. A majdnem egy 
hétig tartó szüret a napokban esett 
meg. — Ugyancsak a napokban volt lent 
a Kiskunságban, a Halasi hegyeken Nika 
Antal vendéglős szaktanunk is, aki a 
belváros és Váci-utcában hírneves jó 
borait évről-évre, szintén tőkén szokta
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vásárolni. Előbbihez hasonló jó üzletet 
hozott néki is szüreti borvásárja.

Hympn. Werner Róbert Károly, a fő
város előkelő szállodáiban huzamosabb 
időn keresztül működött s ösmert fő- 
pincér, Gyulafehérvárról folyó hó 3-án 
tartotta eljegyzését Metíer János tekin
télyes városi polgár és volt vendéglős 
szép műveltségű bájos leányával, Juliska 
kisasszony nyal. — S.-A.-Ujhelyen Kiss 
Sándor főpincér í. hó 9-én tartotta el
jegyzését Mernyik József bájos leányá
val Szerafinnal. A kézfogói esti ünne
pély szép számú vendégsereg jelenlété
ben a Kiub-kávéházban folyt le.

Kiadó: — Ezelőtt 2 3 héttel majd minden 
budapesti lapban benn állt az a S ü r g ö n y  
A m eriká b ó l, amely a Ferenc és József-köruti 
kávéházban a m. t. publikumnak k á r ty á t,  do 
m in ó t. b iliá rdo t, s a k k já té k o t és minden játékot 
in g y e n , tökéletesen ingyen hirdetett. S a ren
geteg házbér. adö stb. és nehéz kiadással ter
helt fővárosi kávéházakkal i!v tisztességtelen 
módon versenyezni óhajtó József-köruti "kávé
háznak máma minden ablakán ez a szó büsz
kélkedik : K i a d ó . . .

A Fogadó ingyenes helyeszközlöjé-re
felhívjuk figyelmét a t. főnöki és fő- 
pincéri karnak. A Fogadó helyeszköz- 
löje teljesen ingyenes, s  azáltal csakis az 
általunk megbízható és szakképzettnek 
ismert egyének nyernek elhelyezést. 
Miután a főnökök ez esetben minden
kor szakképzett s megbízható alkalma
zotthoz s utóbbiak álláshoz teljesen díj
talanul jutnak, minélfogva mindkét részre 
előny és haszon háramul — a közfi
gyelmet ismételten is kérjük a „Fo
gadó" helyeszközlőjére.

Csöndes emberek Mint mindenütt, nálunk is 
több olyan derék ember van. akik a közjó 
ügyét áldozatkész és nagy sikerrel, de egész 
csöndben szolgálják. Egy ily csöndes ember, 
bár ismert nevű E g y e d  Ernő főpincér, a ki e 
napokban a Krabótiára őrködő Barcson tölti be 
negyedszázados pincérségét; mely esetről 
egyébként is ugyancsak tudta nélkül) alka
lommal emlékezünk.

A szódás sör miatt Bajorhonban 
háborúság ütött ki a kormány és a fő
város közt. A kormány ugyanis a sört 
szódavízzel szereti s ezt a vendéglő
söknek is megengedte, mert hogy igy 
frisebb és jobb a sör (ami igaz is), de 
amely vélekedést a bajor főváros még 
sem hagyott helyben, hanem egy ud
vari tanácsosa indítványára kijelentette, 
hogy tiltakozik minden sörpancsoló mi
niszteri rendelet ellen.

Hirdetés. A „Fogadó* kiadóhivatala 
a kiadásában megjelenő Fogadósok, 
Vendéglősök, Kávésok és Pincérek „Alma- 
női7i“-jába (Fogadó „Albuma") a mai 
naptól kezdve bezárólag december 5 -tg 
hirdetéseket elfogad és pedig a követ
kező dijak szerint. — Egy oldal 50 K. 
fé l  oldal 25 és negyed oldal 13 korona. 
— Vidéki hirdetők hirdetésüket a lapunk 
jelen száma 8-ik oldalán levő és kivág
ható „Rendelő-Lap*-on is feladhatják, 
mely esetben a megfelelően kitöltött, 
név aláírás és cégbélyegzőjével, ennek 
hiányában két tanú aláírással ellátott 
rendelőlappal kapcsolatban a hirdetés

dijját kitévő összeg, 25°/0-át tartoznak 
előzetesen beküldeni. Egész oldalon 
hirdető, az „Almanach*-bö\ ingyen tám
példányban részesül, mig a fél oldalas 
hirdető ugyan ezt féláron rendelheti 
meg. Egyébbfölvilágositássa! a „Fogadó" 
kiadóhivatala szolgál.

Gyászrovat. Egy régi pincér, régi 
vendéglős és jó ismerősünket ragadta 
el ismét a kérlelhetetlen halál. Bayer 
Frigyesnek, a közismert föpincér és 
vendéglős elhunytál adja hirü! váradi 
tudósítónk ama szomorú lapon, ame
lyet a nagyváradi pincér-egylet nyoma
tott az ö alapitó és mindvégig buzgó 
és hasznos tagja gyászos esete alkal
mával. Btíycr Frigyes már rég beteges
kedett, úgy hogy a nehéz teendővel 
járó foglalkozását sem bírta gyakorolni, 
miért is régi és valóban humánus de
rék barátai, Szauer és Dolgos szaktár
saink, a Bazár étterem becsülésre méltó 
tulajdonosainál teljesítette a kisebb meg
erőltetéssel járó felirói teendőket. A 
közjó bajnokának végtisztességét az 
egyesület adta és temette el a váradi pin- 
cérség őszinte részvételével e hó 2 -án. 
Nyugodjék békében.

Balatoni emlékek.
Borús felhők úsznak, hideg esősze

mek hullanak; a bús danákat fütyülő 
őszi szelek — szántják a Balatont . . .

S a kedély és kedv nyomasztó eme 
látomány, a hűvös légi kör és az enyé
szett táj pusztulása mögül mintha mé
gis kitűzne a Magyartengert nyári 
tarka emberseregével benépesítő nap
sugár, melyre az oly gyorsan elment 
fürdői évad minden kellemével és vidám
ságával fölelevenedik s újra előttünk áll. 
Előttünk látjuk az ablak-ajtait kitárt s 
kompletten terített szép verandás Keszt
helyi „Hullám“-ot, a herényi „Magyar 
Tenger" fogadót, a Füredi lombos uta
kat és a sűrű sötét lombárnnyal borí
tott Siófokot-, s azokat, akik hivatásuk
nak itt tettek eleget, s  kikkel e kel
lemes helyen — még alig néhány hete, 
mi is annyiszor találkoztunk. Vajon gon
dolt-e akkor e kedélyes legényeknek 
látszó főpincérek csoportja, 
hogy ve
lük ekként 
ezen a he
lyen is ta
lálkozunk.

Siófoki
pincérsé- 

gíink sok 
szép meg
örökített 

emlékek
kel, (ha 
nem is 

duzzadó 
bugyelári- 

sokkal) 
tért vissza

nyári alkalmazása helyéről. Szabad idő
jük vagy elfoglaltságukban gyakran ta
lálkoztak egy-egy szives amatőrrel, vagy 
az isteni természetért csupán hivatást 1 
lelkesülő photographussal. A fenti ke
mény kalapos Bicskey Gerö, a mellette 
szivarszopókáját irányitó Steer Kálmán 
és a kemény kalapban ülő Böcögö 
Józsefnek Schoppenhauserbói előadást 
szinte ülve tartó Mntsúd Jánosra is cp 
akkor talált egy a jó poziturákért ra
jongó fényképész, ahogy azok egy Ti
hanyi kirándulásukból tértek vissza.

Tihany, Badacsony, Füred- és Bala
tonnak többi regés tájaira Siófokról 
minden nap tesz kirándulást egy-egy 
üdülő társaság, melynek hajóját

a Telepi-ven
déglőnek 

rendesen 2-3 
pincére kiséri 
a fizetőAíű/s- 
ád vezérle
tével; (aki ép 
a födélzeten 
álló két úri 
vendég közt, 
füle mellett 

hegyes ceru
zával látható 
— amint a 
többi kirán

dulóval a 
Balaton fö

lötti léghajó versenyt szemléli.) A oala- 
toni fürdőket látogató közönség s az ily 
alkalommal szolgálatot teljesítő pinccr- 
ségnek legkellemesebb emlékét eme ki
rándulások képezik.

De kedves és mindenek közt legked
vesebb sportmulatságul az uszóverseny 
szolgál. S ebben a siófoki pincérek ne
vezetesek, különösen Böcögö, aki Foktól 
fél-Tihanyig képes elúszni, és Maisad, 
akit az Úszó-versenyen az ö érem ille
tett meg. Ezt bizonyítja az itteni felvétele, 
amely az 
első há- I 

rom úszó
ban Bö
fö g j Jó

zsefet, f i  
mellette 

nejét (aki
-  N'agy-L 3
atádi lé

vén — még férje uránál is jobb és 
gyakorlottabb úszó), mig a szélen 
Dióssy Ágostonnak (a siófoki Fogas xült 
fője) evickélő, apró kacsóit mosolygó, és 
a Böcögőné háta mögött törtető Liget- 
kuthy Bolya Árpádot tünteti föl. Az úszó 
kompánia hátvédjét a 100  méterrel 
mindig hátrább kezdő M aisad képezi, 
aki ugyan egy-két fejhosszal min iig 
előbb van a célnál.

A hajós kirándulóknak a többek közt 
egyik kedvesebb mulatság tárgyát ama 
nevezetes napi klabríász párti képezi,
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amelyet

gyr.’.ir és Fenék közti Balatonba be- 
áílit< >tt asztalnál eszközöl, rendesen min
den délutánon. A Szentgyörgyről Fenék 
és Keszthely felé sétáló vicinális ezen 
a tájon rendesen meglassodik, hogy 
utasai minél tovább gyönyörködjenek a 
kedélyes kompániában. Ugyanezt teszi 
a Balatont kőröskörül behajózni szokott 
Balambér hajó

alsó
részen levő 5 piccoló, valamint a fedél
zetet elfoglaló sokaság, — az ott fel
tűnő Matsád J. és Zsifkovics Gy.-el 
minden alkalommal feszült figyelemmel 
és mosolygó szemekkel szemlélik a 
csöndes Balaton vizében a szub- és 
mord kontrázó kellemes látományt. .  .

Szép, szépek a mi ezen emlékeinek, 
amilyeneket gyűjteni, szerezni nem lehet 
sehol, csak nálunk, ezen a szép Ma
gyarországon . . . G—s.

ÜZLETI HÍREINK.

Azon t. előfizetőinket, akik helyüket 
változtatják — a régi helyükről való 
eltávozásukat és uj állásukba való lép
tüket, egy levelező-lapon kérjük minden 
időben lapunk kiadóhivatalával közölni, 
hogy a lap küldésben rendetlenség és 
fennakadás ne történhessen. — Ösme- 
rös kartársainkat kérjük, hogy a „Fo- 
gadó“-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Visszavonulás. Wittman Károly, az 
aradi hírneves s  jelenleg Kass Béla 
éttermei alapitója és huzamosb éveken 
át a szabadkai Nemzeti szálloda nagy 
köztiszteletben részesülő tulajdonosa, 
ezen üzletétől f. hó végével megválik 
s ezúttal ipari terünktől is visszavonul. 
A mi közéletünk és iparunk ezen való
ban érdemesült és derék tagjának a 
hosszú évek nehéz küzdelmei után 
boldog nyugalommal teljes életet, szív
ből kívánunk !

,dllits“ Hungária szállodáját Temes
várt, mint értesülünk, az ismert Müller

J. szolnoki vasúti vendéglős szaktár
sunk, a „Müller és Veszter" cég társ- 
tulajdonos tagja szándékozik átvenni. 
Az előkelő nívójú, nagy vidéki fo
gadó átvétele még a jövő héten meg
történik. E hírünkre egyébként még 
visszatérünk.

Uj társaság. A kolozsvári Európa 
kávéház társas cégéből Gárdonyi Imre 
szaktársunk kilépett és helyét volt társa, 
Rónai János kávés fivére, Rónai Illés 
foglalta el.

Budapesten, a Főherceg Sándor-u. 
(26. sz.) és Szentkirályi-u. sarkán lévő 
régi, jónevti „Kis csiga" vendéglőt 
Losoncy Győző, ismert Magdolna-utcai 
vendéglős Hencel Lajostól szept. 15-én 
vette át. A balatonmelléki és gyöngyösi 
kitűnő faj- és asztali borokat mérő és 
olcsó, jó magyar konyhát vezető Losoncy 
szaktársunk vendéglőjét a vas- és zala- 
vidéki üzleti kaitársak is kedvvel és 
szép számmal látogatják.
^iPécsi hírek. Lapunk 11-ik száma ily 
cimii közleményében megemlékeztünk 
a pécsi régi, hírneves „Arany hajó" 
átvételéről, amelyet azonban ezen hí
rünkkel szemben Szigety Ede szaktár
sunk, a pécsi Scholz A.-féle nagy sör
ház előnyösen ösmert vendéglőse, keze
lésébe csak a jövő hó, november 1-én 
vesz át. Az utazóvilág és a Pécs-Baranyai 
vidék eme régi, jó fogadója hírnevét és 
állandó jómenetét fenti előnyös változás 
nagyban biztosítja.

Szálloda átalakítás. Versecen az 
Alexandrovits szállodát Glückmann test
vérek megvették, s azt teljesen ájala
kítva 50—60 szobára fogják kibőviteni. 
A régi neves szállodát ismert tulajdo
nosai „Hungária" címen fogják tovább 
vezetni.

Fész! József szállodája. A kolozsvári 
Newyork szálloda éttermének hosszú 
éveken át volt kiváló s  elegáns főpin
cére, Feszi József szaktársunk a Mátyás 
király-térre torkoló Fő-utcában, a volt 
Sebessy szállodával rézsut szembeni 
két emeletes épületben egy a kor min
den kényelmével ellátott fogadót ren
dezett be. Kincses Kolozsvár ezen elő
kelő nívón álló uj nagy fogadóját a 
nagy szakképzettség és ösmerettel ren
delkező derék ifjú gazdája november 
hó 1-én adja át a közforgalomnak. Uj 
fogadós szaktársunk uj pályájához sikert 
és sok szerencsét kívánunk!

Szabadkán a Nemzeti szállodát, miu
tán az üzleti élettől annak volt kiváló 
bérlőtulajdonosa Wittman Károly, meg
válik, Halbrohr Adolf, a háztulajdonos 
fogja saját kezelésébe venni.

Uj kávóház. Fertikó József szaktár
sunk, a régi főpincéri gárdának Hőnyö- 
sen ösmert tagja, a Ferenc József-hid 
budai oldalán, I. kér., Gellért-tér 3. sz. 
alatti palotában egy' a mai előkelő 
kávéházak nívóján való szép üzletet

rendezett be. A müveit modorú s nagy 
szakavatottsággal biró kávés üzletét 
„Műegyetem kávéház" címen múlt hó 
közepén nyitotta meg.

A Pilzeni körcsarnokot Újvidéken 
annak idején az ugyancsak itt nagy 
ösmeret és tiszteletnek örvendő Obernfk 
József vette át újból. Obernik szaktár
sunk a kizárólag elite közönség által 
látogatott üzletét ez alkalommal még 
inkább füllenditette.

Pécsett, az Otthon-kávéház mellett 
és a színházzal szemben lévő Nagy
vigadót Rougemont Tivadar, az ottani 
Hajó-szállodának huzamosab időn át 
volt főpincére vette át. Nagy szakava- 
tottságu uj vendéglős szaktársunk a 
pécsi vendégközönség igényeinek meg
felelő, valódi magyaros konyhája és a 
híres pécsi „kotyagós borsokkal az 
utóbbi időben gyakorlatlan kéz vezette 
nagy pangásnak indult éttermet lassan- 
lassan már is föllcnditette. Az alsó 
földszinten lévő sörödéi helyiségeket az 
üzleti kartársak is nagyban látogatják.

Hirschmann János, szilbereki (Bács- 
bresztováci) vendéglős, ottani vendég- 
fogadóját a saját házába helyezte át s 
azt megfelelő kényelemmel a múlt hó 
elején nyitotta meg.

A Lembergi fogadós. Lukács János 
szaktársunkra vonatkozó s még a nyá
ron irt közleményünk kiegészítéséül 
említjük meg, hogy a mai Lengyel- 
ország fővárosa, Lembergnek ezen újon
nan s a hasonló nagy üzletek mintá
jára a legmoderneb kényelemmel épülő 
uj szállodája teljesen még csak pár hó 
múlva készül el, kivéve az éttermet, 
amely e hó végével már teljes kész, 
berendezetten várja leendő gazdáját, a 
szabadkai vasúti vendéglő érdemes fő
pincérét. Lukács János szaktársunk, 
a nagyszabású fogadói üzlet éttermi 
részét már november elejével fogja át
venni és megnyittaui.

A fővárosi Arena-ut és Damjanich- 
utca sarkán lévő „Arena“ kávéházat a 
m. hóban Schnnzer testvérek vették át.

Berecky Lajos szállodája. A nagy- 
kanizsai Szarvas szálloda vezetését 
azon alkalomból, hogy annak tisztelt 
és közbecsülésben álló tulajdonosnője, 
Tinagl Lajosné az özvegységtől meg
válik, Berecky Lajos, a fővárosi Erzsé
bet szállodának és a szegedi Tisza 
szállónak is volt derék bérlő tulajdo
nosa veszi át. Kiváló szaktársunk, aki 
Varasd-Teplici fürdő vendéglőjét nagy 
közmegelégedésre immár huzamosb 
évek óta bírja, ennek megtartásával 
Zalavármegye első nagy fogadójának 
lesz vezetője.

Kózdivásárhelyen a város által épített 
„Vigadó" szállodát özv. Jancsó Dénes- 
né vette meg. A mai modem kornak 
megfelelő s kényelemmel ellátott szál
loda megnyitása a m. hó elején volt.
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Üzleti vendéglők. A mi fővárosunk 
területén több oly vendéglők léteznek, 
amelyeket a mi osztályunkhoz tartozók 
csak „üzleti vendéglődnek neveznek. 
S tényleg, találó is ezen elnevezés, 
inért azokat jobbára a helyi és a vidék
ről állás és üzletszerzés miatt itt tar
tózkodó főpincérek és vendéglősök láto
gatják. amellyel többé-kevésbé a neve
zett vendéglők tulajdonosai is megvan
nak elégedve. Amit jobban mi sem 
bizonyít, mint a vendégeik táj beli ízlé
sének kedvező s gyakran főzött és hir
detett ételek. A Rökk Szilárd-utcai 
Albert Viktor turósmácsik- és rétesé:re, 
tejfölös répájára és „savanyú*-]ára kü
lönben hirdetés nélkül is messziről el
jönnek a jó vasbeli koilegák, akiknek 
a Körmendbe i Lakatos Gyula a Sándor- 
téren lévő vendéglőjében is hetenkint 
kétszer adódik a „Kétfüles gombóc 
kirántott tojással-1, „Lakatos káposzta 
töpörtös szalonnával1* és „Körmendi 
eledelek angyali csókkal11 cimü jó ételek. 
Hasonló támogatás éri a két földi: Göm
bös Jánost a Magyar- és Gömbös Lajost 
a Városház-utcában, Janura Károlyt a 
Podmanickv-utcában és a dohány-utcai 
somogyi Tomik Jánost, mig a debre
ceni Kónya Sándort a Nagymező-utcá
ban ; akinek egyébként veresegyházi 
borain kívül minden döbröcöni, még a 
napról-napra sülő s vígan omló porcos 
pogácsája is.

Kolozsváron a Korona kávéházat, 
miután annak volt tulajdonosa, a Jókai- 
utcában hasonnevű kávénázat nyitott, 
Fruzsa Mihály vette át.

Bárih József, az előnyösen ösmert 
vendéglős és föpincér, aki huzamosb 
külföldi tartózkodása alatt a saját szak
máján kívül a szakács művészetben is 
teljesen képesítette magát: Pécsett 
Schwarz P. Ferenctől, a Hungária ká
véház sörözöhelyiségét vendéglösi albér
letbe vette át. Vállalkozásához sok si
kert kívánunk!

Sopronban a Szinház-utcáhan lévő 
Groszner-féle vendéglőt Krausz Lajos, 
volt fővárosi vendéglős vette át s azt 
újonnan berendezve „Színház vendéglő" 
cim alatt vezeti tovább.

Uj fogadó Szabadkán Bácska híres 
városának eltűnt öreg Báránya helyén 
egy ifjú színben pompázó szép fogadó 
áll. A Bárány szálló közismert derék 
tulajdonosa, aki az ottani vasúti ven
déglőnek is hosszú időn át volt bér
lője, ugyanis a régi épületet lebontatta 
s részint átalakíttatta és kibővittette, 
ugy. hogy az uj Bárány jelenleg egy a 
mai elegáns kor igényei szerint beren
dezett éttermekkel, számos uj vendég
szobával s az utca frontját elfoglaló 
elegáns kávéházzal rendelkezik. A kávé
ház festése és berendezése ezidőszerint 
történik s megnyitásra valószínűleg még 
e hó végével fog elkészülni.

Szálloda áthelyezés. Gerő József 
szaktársunk a módosi ,.Burg“ szállodát 
a Csávossy-féle házba helyezte át s 
azt elegáns berendezésű étterme és 
kávéházival .,Magyar király" címen 
vezeti tovább.

Vendéglő átvétel. Pécsett, a Buza-tér 
és Pálya-utca sarkán lévő régi, jónevü 
s ösmert Fehérfarkas vendéglőt Schnell 
József, utóbb a Munkácsy-utcai Baum- 
ler-féle vendéglő előnyösen ismert tu
lajdonosa vette át. Schnell szaktársunk 
hamisítatlan baranyai jó borai és ma
gyaros konyhája miatt a teljesen újjá 
lendült régi, jó vendéglő általános ked- 
veltségnek örvend.

Uj fogadó. Jurás Lajos, a nyíregyházi 
oros-utcában lévő Polgári vendéglő 
ismert gazdája, volt földszintes házát 
fölépittette s abban egy a mai igények
nek megfelelő szállodát, éttermet és 
kávéházat rendezett be. Az uj fogadó 
„Széchenyi szálloda11 címen 1 -én ada
tott át a közforgalomnak.

Eszéki múlt hírünk helyreigazítása
ként közöljük, hogy Máté Ferenc uj- 
gradiskai fogadós szaktársunk nem az 
Oroszlánt, hanem az alsóvároson lévő 
jónevü Tac kovics-féle szállodát vette 
át. — fíohus Márton ösmert vendéglős 
szaktársunk emlitett üzlettel szemben, 
az eszéki föposta mellett lévő nagy 
nyári kerti és éttermet vette át. Az ide 
kerülő magyarok figyelmét felhívjuk két 
szaktársunk valódi jó magyaros kony
hájára.

Szegő Árpád, a brassói „Central" 
szállodát vette át. Az újonnan átalakí
tott és modernül berendezett fogadó, 
kényelmes szobái és jó magyaros kony
hája miatt általános kedveltségiek és 
látogatottságnak örvend.

Földvári Ferenc, régi föpincér és volt 
Bpesti vendéglős szaktársunk a pécsi 
sorház-utcai Szigety nagy-sörház ven
déglőt— ellentétben egy múltkori hírünk
kel — november hó 1-én veszi át. A 
valódi jó konyhájával eddig is előnyös 
hírnévre szert tett szaktársunknak ez 
újabb válalkozása alkalmából sok sze
rencsét kívánunk.

Uj szálloda. Szarvas Ignác, a tata
tóvárosi jóhirii Szarvas vendéglőnek 
tulajdonosa és lapunknak ismert régi 
barátja, ugyanottan egy egész újonnan 
épített szállodát rendezett be, amelyet 
ismert jő konyhájával „Szarvas" címen 
nyitott meg.

Újvidéken a Vadászkürt kávéházat 
Anderliktöl ez év elejétől fogva Weisz 
Sándor nagyváradon is előnyösen ösmert 
és az újvidéki Mayer nagyszálló étter
mének huzamosb időn át volt főpincére 
bírja. Weisz szaktársunk elegáns szép 
kávéházát, mely a kereskedői és ipa
ros osztálynak is kedvelt helye, a hely
beli és vidékről ide látogató pincérség 
szeretettel látogatja.

Ürn.össy a Bácskában. A bácskaiak
nak az Isten hamarosan nagyon fölvitte 
a dolgát. Földjükből ugyanis nagy hir
telen és ország-világ nagy meglepeté
sére egyszerre csak Bácsország lett, 
amit a magyar emberiségnek tudtára 
egy derék patvarista ember, Csillag 
doktor adott. Szép Bácsország nepe 
azonban — mint a gyakorlatiságuak 
valódi mintaképe — Csillag dr. ez 
Országánál sokkal többre tartja azt az 
eseményt, hogy Ürmössy Béla a Szé
kelyföld eme tipikus és nem kis hír
nevű vendéglőse, bácskai vendéglős 
lett. Akinek pompás erdélyi (valódi jő 
székelyes1 konyháját a fővárosi kere- 
pesi-uti Fehérló szálloda éttermében, 
majd kint a Hűvösvölgyben Budapest
nek egész úri népe kedvelte: Ürmössy 
Béla nemrégen átvette Szabadkán a 
„Nemzeti kaszinó" vendéglőjét. Hogy 
pedig a jó bácsföldi publikum ezen 
eseményt mennyire becsüli, mutatja az 
a körülmény, hogy az utóbb bezárt és 
Barlos János eltávozta óta teljesen el
hanyagolt Kaszinó vendéglő most Sza
badkának, illetve egész Bácskának leg
kedveltebb és látogatottabb vendéglője.

Szomor György ösmert pécsi ven
déglős, a szigeti városon volt vendég
lőjét eladta s uj üzletet a régi Pécs 
várromjai felé vezető Tettye-utcában 
vett. A pécsi vendéglősök ipartársulata 
és szikvizgyára alapítása körül is jelentős 
munkát végzett Szomor szaktársunk 
ezen uj üzletét is szeretettel keresik föl, 
mint a budai, mint a szigeti városiak.

Üzlet átalakítás. Az egri Kaszinó 
szállodán, tulajdonosa Remenyik Lajos, 
nagy átalakítást eszközölt, amennyiben 
a régi fogadót teljesen újból építette 
át és rendeztette be. A megfiatalodott 
s szépült „Kaszinó" szálló a múlt hó 
15-én nyílt meg újra.

Uj vendéglő. Kiss Henrik, a váci- 
köruti Förster-féle vendéglőnek huza
mosb időn át volt föpincére a VI. kér., 
Teréz-körút 43. sz. alatt egy előkelő 
stylben berendezett szép vendéglőt 
nyitott. Uj vendéglős szaktársunk nagy 
szaktudása és fővárosi ismerete üzlete 
jó menetét biztosítja.

A pécsi „Vadember", melyet régisé
génél fogva a Vademberek vademberé
nek is neveznek, nagy látogatottságnak 
örvend, amióta azt tulajdonosa, Mayer 
Lajos kezeli. A régi, de egész uj és 
modernül berendezett fogadót nemcsak 
a pécsvidéki, de a kereskedelmi utazók 
is nagy számmal látogatják.

Keszthelyen (Balaton mellett) a vásártéren a 
legnagyobb forgalmú helyen, a mérleg és 
cédulaház átellenében egy kitűnő karban s a 
legjobb hírnéven levő vendéglő — mely nagy 
falusi körrel is bír — italmérési joggal és 
lakóházzal igen előnyös feltételek melleti el
adó. Fclvilágosittást ád : T á la s s  F. vendéglős.

Kerestetik. Akik Gyurcsik János fő
pincér (volt Siófok, Karpelesz vendéglő) 
jelen hollétéről tudnak, kérjük ezt ki- 
adóhivatalunkkal értesíteni.
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Helyváltozások. B u d a p e s te n  a Royal szálloda 
i eiii szobafőpincéri állását D é n e s  Miklós 
k’artárs.:::k. az első Ope. mozgalom győri és 
bpesii v.*Jt agilis vezérembere töltötté be. A 
Drexlcr kávéházban a főpincéri állást a 
múltkori téves névköziéssel szemben — P ickler  
Károly, mig u. ott az étteremben az egyik 
fizetii’piiKéri állást Z se le zé n  L. (Zselézen hc- 
Ivett töltik be. A Szeman kávéházban M o r-  
<'<cnstern Ákos föp. szaktársunk mellett újabban 
7/oá Jenő, H e id  István és G u m b e r t Gusztáv 
s.-pinecri állás! nyertek. A Losoncy vendéglő 
(Sándor- és Szentkirályi-uteák sarkán) föpin- 
cérségét P erl Ferenc vette át. A váci-köruti 
BouievarJ kávéliáz főp.állását Jea lze lhuberM iksa  
foglalta el. Ugyanitt a Il-dik föpinccri állást 
i/c sz in y e r  Sándor s a s.-pincéri állásokat 
W ein lw ^t r  József. G u ttm a n  Lajos és B ru c k n e r  
Pál töltik he. L a c k n e r  János, utóbb az Erzsébet
iül! kávéliáz főpincére u. ily minőségben a 
...Wtiegvelem kávéházi ba lépett be. — S a ra -  
\evobah a Véréin Haus Club főpincéri állását 
Lin tzm ayer Gyula szaktársunk foglalta el. — 
Pécs. A Nádor-szálló régi gárdájából már csak 
kelten vannak: B o c k  Ferenc szaktársunk, a 
kávéház érdemes főpincére és a vidámságáról 
ösmert és szépszerű szobás A 'ra u sz  Muki. Az 
éttermi főiállást, H o r v á th  István helyét, H a jn a l  
Aladár barátunk foglalta el, aki mellett az ét- 
lapirói és éthordói teendőket a jeles szakkép
zettségű K u rz  János teljesiti; mint éth. nyert 
alkalmazást itt K le isn e r  József is. B o ck  Ferenc 
főpincérrel a regg. fizetöp. teendőket S im o n  
János intézi. Ugyanitt mint segédp. és tekeör 
M uszi Ferenc tölt be állást. Az „Otthon" kávé
házban K ü m m e ib e rg  M. főpincérrel mint regg. 
fizetöp. M a u th n e r  Aladár működik, mig u. itt 
a s.-pincéri teendőket S z ik s z a y  Ferenc és 
M uska  Győző intézik. A Központi kávéház 
főpincéri állását R é f fy  János foglalta el. A má
sodik állást ugyanitt T u r u c  Lajos tölti be. A 
Hungária söröző vendéglőben a fizetöpincéri 
teendőket M en e t Dezső intézi Az „Arany najó" 
szállodában M e g g y e s sy  Lajos föpincér szak- 
társunkon kívül B a n d i Károly szobapincér és 
Kreics István éthordó töltenek be állást. A 
Vadember szállodában Veber Lajos főpincérrel 
mint éthordó R iiz ic sk a  Károly működik. T ih a n y i  
Károly a Vigadó vendéglő sörcsarnoka fizetö
pincéri állását tölti be. S z a b a d k á n . A Pest 
fogadó kávéháza főpincéri állását W e b e r  János 
tölti be. Az „Otthon" kávéházban ugyanily 
minőségben S á n d o r  Károly működik. A Pol
gári szálloda főpincéri állását Mu h r  József 
tölti he A Bárány szállodában F r a n k  Rezsőn 
kívül P in tér  József és I /e in e r  Péter éthordók 
működnek. A Nemzeti kaszinó vendéglő fö- 
pincéri állását Á g h  Antal tölti be, mig a ka
szinó gondnoki és főpincéri állását E r h a r d t  
József foglalta el. A Nemzeti kávéház fűpin- 
eéri teendőit A lm d s s y  Lajos irtézi. — Ú jv idé 
ken a/ Erzsébet szállodában G iviscr Nándor 
kávéházi és S e y b a ld  Ignác éttermi főpincéreken 
kiviil a szobafőpincéri állást V edrő l Oszkár és 
az éllapirói-étliordóit C s ín x  Zsigmond rég' 
opeista karfásaink töltik be. A Mayer nagy
szálló kávéház főpincéri teendőit S c he inberger  
Karoly intézi. Ugyanitt az éttermi főpincéri 
állast K a m i Lajos’foglalta el. A vasúti veu- 
o'-,g!o főpincéri állását S eh lengei H. Aladár 
tolt. .tio be, mig itt az éthordói teendőket R ó zsa  
J )_/sef végzi. — N a g y k a n iz s a . Az újjáalakított 
..Er/sybct kávéház“ föpinccri állását S z a b ó  
l'-jla iismert regi gárdabeli föp. foglalta el. 
akivel a regg. fizetői teendőket P a p p  Gyula 
kartársunk intézi. Ugyanitt a segédpincéri és 
tekeöri tisztet K iá n o v its  József teljesiti. A Pol- 
gár-egyleti Gálovits vendéglő föpincérségét 
U"d its József foglalta el. A Központi kávéház 
*' (nncéri teendőit J te in b e rg e r  József intézi, mig 
segedpmcéri állásokat B á r á n y t István és B u b -  
"  István foglaltak el. E szé k e n  a vasúti 
' üdéglö I., II. oszt. éttermi főpincéri állását

Ah G d g e l József szaktársunk foglalta el.
K olozsvár. iP. A. tudósítása.) A Korona 

yáveház főpincéri állását S im o n  János, a régi 
' rand kávéház ismert főpincére tölti be, mig

ugyanily minőségben a Jókai kávéházban Ho f f -  
rnan  Jakab működik A Newyork kávéház 
reggeli fizetöp. állásál S n o fl Károly töltötte 
be. U h rin  Bandi a „Feszi szálloda" éttermi 
főpincéri állását nov. 1-én foglalja el. ARátz- 
étterem főpincéri állását H o rvá th  Endre tölti 
be. — Kassa Az Úri kaszinó éttermében S ü tő  
István és S c h n a ll Ferenc éthordói állást nyer
tek. S . -A .-U jh e ly  ,B. J tudósítása). Be rg e r  
Kálmán a Bock étterem főpincéri állását fog
lalta el. K o lo zsvá r i Bandi mint regg. fizetöp. 
a Klub kávéházba lépett be. D<h-idovits 
Géza a M király sörcsarnokban éth. állást 
nyert. Az ungvári Korona étteremben Túbcl 
Gyula éthordói és Bárri Pál a Hungária kávé
házban f.-pinccri állást nyertek.

T. étlapiró uraknak
legmelegebben ajánlom a Berkovits-féle 
legjobbnak elismert

Hektográph-lapokat
és tentákat minden színben,, mely sok 
időt és munkát megtakarít. Éttermekben 
nélkülözhetetlen, mivel ezen Hektográph- 
lap mindkét oldalon többször használ
ható s egy eredetiről 100—120 másolat 
kapható. Lehúzás után e Hektográph- 
lap a lem o sá st is  n é lk ü lö z i, mert o la j-  
i ta tó s  k ö zé  lesz éltévé s ez olaj-itatós 
a tentát teljesen magába szívja. Kimos- 
hatatlan ruhajelzö-festékek és Schapi-- 

gr. ph-tekercsek minden nagyságban.
BERKOVITS KÁROLY 

soksz--.ro>i>.'»• k.-s/ii'(Mcok, 11.*' _i.i. l.-ni 
Budipest, VII, Sip-utca II.  szám.

Árjegyzék l.é ra ien tve.

. B O R Á S Z A T I  L A P O K "

36 év óta megjelenő egyetlen számba- 
vehető „szőlészeti és borászati * szak
lap. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, IX ,  Üilői-ut 25. szám

J S / ÍA G Y f lR  P A I Z S
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg 

A Magyar Paizs erős szókimondó, független 
hetilap; magyar ipart, honi terméket véd. ma
gyar szellemet terjeszt minden térén. Évi ára
4 korona. (Leolcsóbb lap.) Szerkesztik : B o rb é ly  
G y ö rg y  tanár és H o rv á th  L a jo s  Zalaegerszegen.

SZOM BATHELYI ÚJSÁG
Politikai lap. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Szombathely, Széchenyi-tér 2. szám. 
Szerkeszti: D r. C sá s zá r  J ó z se f .

Vas- és Zalavármsgvének egyetlen keresztény 
kath. irányú és legolvasott bb politikai heti- 
’apjv-. Megjelenik vasárnaponként legalább 
12 oldalnyi terjedelemben. Ara egész évre 10 
kor. H irde tések  á r a i  m é rsé k e lte k . A Szombat- 
helyi Ujság-ot la n i ió k  é s  fö ld m ű v e lő  g a z d á k  6 
korona kedvezményes áron rendelhetik meg.

„NÉPJOG*
Politikai holiiap. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Kaposvár. Zerge-utca 17. szám 
Somogyvárm9gye és a szomszédos vármegyék
legkedveltebb és legjobban szerkesztett h e ti
la p ja . Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési 
dij : Egy évre 8, félévre 4 és negyedévre 2 k.

„FELVIDÉK".
Vegyes tartalmú hetilap A „Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület” zólyom megyei vá
lasztmányának hivatalos közlönye. Felsö-Ma- 
gyarországon egyedüli legelterjedtebb és hir

detésre legalkalmasabb hetilap

KOMÁROMI HÍRLAP
Napilap.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Komárom, Pandató utca 630. szám.

Olvasottsága és nagy elterjedtsége miatt hirde
tésekre legalkalmasabb lap Megjelenik min
den nap. — Felelős szerkesztő és kiadó: 

Berinkey Bálint

HÉTRŐL-HÉTRE.

Oku!
Maresch Károly, a nagyváradi „Zöld

fának" nagyon derék és nagyon figúriás 
fogadósa, midőn az éttermébeni tiszt- 
urak a legmélyebben voltak belemé
lyedve az Oku, Koroku és Korukatku 
tábornokok háborús esetét tárgyaló újsá
gokba, egy asztali pohárcsönditésre, 
ahogy az étterein közepén áll, elkiáltja 
magát :

— Oku!
A tiszturak pedig fölcsattannak és 

néznek . . . s kit látnak nagy törtetve 
befelé az étterembe? Okút, a boriiul; 
aki Maresch Károly szerint akkurát úgy 
néz ki, miként tábornok ur — Oku . . .

Esik eső
Esik eső, sűrű cseppje egyre hull.
Az égboltja mind sötéteore borul.
Sötét a táj, nem láthatom rajta át «
Kis pityeri csárda cégéres falát . . „

Kósza szellő lopva jár a lomb között, 
Elmerengek régi álmaim fölött;
Elmerengő lelkem bánat környezi.
Vén diófa bánatom megkönnyezi

Úgy megkönnyez és oly nagyon megsirat, 
Hogy azt hiszem mindén lombja leszakad. 
Hej! ne sirass engemet te vén bohó,
Hisz' e földön úgy is minden múlandó . . .

L o b e rm a y e r  J ó z s e f .

Nagy Sándor - .
Egy apró, fürge emberke toppan be 

a kolozsvári Központi sörödébe, az asz
taloknál ülök valamennyijével kezet fog 
s azoknak, akiket ennél többször se 
látott be, igyen mutatkozik:

— Nagy Sándor vagyok!
— Vie heist, ki heist, ki ez az úri 

ember, — ki maga fiatal ur ? — kérdi 
egy kereskedő-utazó, amikor az amúgy 
bátor magyarosan vele is kezet fogott.

— Nagy Sándor vagyok! — mondja 
ismételten az utazónak a 1 1 — 12  éves 
kis ember; s ezzel fordul és megy a 
szeretetteljesen s egyre mosolygó Nagy  
Gáborhoz, a „Központi fogadó" urához 
kezet csókolni. Mivelhogy Nagy Gábor 
fia Nagy Sándor, ez a derék, intebi- 
gens kis ember.

Pör.
Kováts Lajos kollega ur nejével s 

többed magával jókedvűen poharazga- 
tot tégy S.-a.-ujhelyi vendéglőben, ami
dőn a poharát kocintásra úgy találta 
emelni, hogy a fejét bezúzta a — kályha. 
Az ivó kompániának egyik kedélyes 
tagja most már azt a kérdést intézi.
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hogy Kováts kollega ez esetben kit 
tartozik pöröini? . . .

Hát. ez ugyan nem rossz kérdés.)
Az utitárs .

írttól poros, sáros úriember toppant be a 
kolozsvárra Robogónak egy fülkéjébe, ahol két 
utazó ült. épp arról tanakodva, hogy Kolozs
várt kinél is legyen a kosztérozás. -  Oltó!

Rátz Jánosnál — kiált föl hirtelen az egyik, 
s nagy hamarján elkezd mesélni említett ven
déglőről. Közben pedig beszédbe kapnak a 
sáros csizmás úriemberrel is s úgy elbeszél
getnek. hogy Er.yed és Kocsárd közt a nagy 
beszédbe ugyancsak beleszomjaznak. Mi ugyan 
mi baj se. mert az uj utasnál — aki alkal
masint a küküllöi hegyeken járt, vagyon vagy 
3 pint must. azonkívül szöllö. hogy jobb és 
több se kell; s mindezt oly szívesen kínálja, 
adja. hogy a két utazónak nem lehet vissza
utasítania. Köszönik is nagyon, hanem hogy 
kinek — azt megtudni elleiedték: mi miatt 
aztán egész éjjel alig tudtak elaludni De 
mindegy, megesett ez is s eljött a másnapi 
delidó is. amikor is az eddig megéhezett két 
utazó a Rátz konyha fölséges föztjének ugyan
csak neki látott s már-már végére is jártak, 
mikor egyszerre csak előttük terem, szalvé
tával és illő köszöntéssel, tegnapi utitársuk

A’á/c János. Ah! . . Sakét utazó aznap 
éjjel már vígan s pompásan tudott aludni

Uraságod nem Frank Manó?
Az Elitéi jó zenebandákra jó mulató 

kompániák szoknak összeverődni és 
pedig — napirendesen. Egy ily alka
lommal valami Frank Manó nevű, más
különben egész ismeretlen ember, egy 
nagyobb sumánvi cekkel eltávozott — 
(véletlenül). Ami persze a főpincérnek 
nem tetszett, annál inkább sem, mert 
Frank urat nem ösmerte, de azt is 
bajjal hitte, hogy az egyszeri rövid lá
tás után fel fogja-e ismerni. De elő
vette a fői észt: „majd fog az segíteni" 
— gondolta. S az utána következő 
este. a kávéházba érkező és ismeret
len vendégeket mind sorba kérdezte: 
Uraságod nem Frank Manó? — Nem, 
nem! — volt mindenütt a felelet. Ám, 
egy vidéki s (nyilván nagy tapasztalatlan) 
úri ember mégis elszólta magát: — Igen. 
az vagyok! — Hopplá! — kiáltott dia
dallal a föpincer. S mát tárcájából is 
kiszedte a tegnapelőtti számlákról szóló 
számlacédulákat, de eközben napvilágra 
jött, hogy az urasága egészen idegen és 
nem az a bizonyos Frank Manó v o lt. .  .

Üzletek vétele és eladása.
\z ezen rovatban közölt hirdetések (eladások ki
zárulni lapunk kiadóhivatalával vaunak ."ssi.-köt- 

1elésben s'azokról lütvlligositást csakis a kotnnlv 
üzletvezető teleknek nynjtunk.

A fiváras egy éfénk helyén lévő kisebb ven
déglő biztos ekzisztenciáv’al, két szobából álló 
helyiséggel jutányos árban átadó. Vételár- 
450 frt.

A vidéki nagyváratok egyik legelőkelőbb ká
véházi üzlete — nagy forgalommal 12.000 
frt. készpénzzel átvehető. (Alkalmi vétel )

Házat és vendéglőt — me'.y állandó szép jö
vedelmet hajt — lehet venni igen olcsón, egy 
Tuladunai első nagy tárosban. A két épület
ből álló ház és vendéglő vételéhez 6-8000 
frt készpénz szükségeltetik. (Olcsó vásár i 

Elegáns nagy kávéhár, átlagos napi 200 frt 
bevétellel, megegyezés szerint jutányosán át
adó. 12 15 ezer frt készpénz szükségeltetik.

Étterem, kávéhár éa kerlbelviség teljes be
rendezéssel eladó 5001 koronáért, megye szék
helyén Évi forgalom 36 ezer korona. At. illetve 
megvehető bármikor.

kávéház 38 ezer lakossal biró nagy város
ban jó menettel, kimutatható napi 38 -  40 frt. 
bevétel, más vállalat miatt — jutányosán etedó. 
Házbér 1080 forint.

Olcsó árért 10 szobás, szépen berendezett 
szálloda, éttermek, nagy nyári kert és kávé
ház — jó menettel, nagy alföldi városban 
3500 forintért eladó.

Dunantuil égési éven át nagy forgalmú vá
rosnak első es legszebb berendezésű szállo
dája. nagy napi forgalmat eszközlő éttermek, 
sörcsarnok és tágas szép kerttel jutányos 
áron átadó.

Bérlet-hirdetés.
T e m e sv á ro n  a .Délvidéki kaszinó" újonnan 

épüiő és a Józsefváros le g fo rg a lm a sa b b  helyen  
—  a Hunvadi-uton fekvő palotájában egy 
díszes és a legújabb kor igényeivel beren
dezett

kávéház és vendéglő
diszes tá n c terem m el és az összes  m e llékhely i
sé g e k k e l együtt több évre, folyó 1904. novem
ber hó elsejétől bérbe adó.

Bérbe venni szándékozók felkéretnek, hogy 
ajánlataikat a >Casim)< igazgatójához benyújtsák.

Az épület, illetve bérlet tárgyát képező 
helyiségek tervei, valamint a közelebbi adatok 
a Casinó igazgatóságától megszerezhetők

Eladó szálloda.
Komáromban, a Ferenc József-rakparton leve 

Arany bordó szálloda, 15 m odern  berendezésű  
szoba , nagy és kis étterem, sörcsarnok, nagy 
kerthelyiség i  a vendéglősnek lakás, személy
zet-lakás stb. összes berendezéssel szabad kéz
ből aladó. Az üzlet értéke IO.QOO s átvételhez 
6000 forint szükséges. Megegyezés F r ilz  P á l  
szá llo d á s  é s  fé n y ird a - lu la jd o n o ssa l.

Szálló eladás.
Marosvásárhelyen a város közepén levő 

„Központi szálló", melynek uj elegáns étterme 
a nyáron lett építve s melyhez a diszes nagy 
éttermen kívül 15 komplet’vendégszoba, kocsi 
és omnibusz lovakkal, 40 lóra istáló stb. be- 
reneezéssel együtt eladó. Értekezhetni lehet 
P áncél G y ö rg y  szállótulajdonossal. Ugyanitt 
a városnak egy rég fennálló és jómenetü 
kávéháza bérbeadása iránt is érdeklődhetni 

Kávéház eladás.
A komáromi J a k l in y  >Hazám-kávéház* üzlettől 
való visszavonulás miatt eladó. A nem rég 
teljes uj renjváiásu és berendezésű üzlet, mellék- 
helyiség iszeparék). 3 szobás lakás cs külön 
pincér-lakás, pince és raktárból áll. Eladási 

ár 5000, házbér 850 forint.

Szerkesztői üzenetek.
J- F. Beszterce. M inden  szakácskönyve s ét

rendje december 25-ére készül el. -  Menyecske 
Furcsa kívánság az, kérjük, hogy mi a szok
nyákat illető fehér csipkéről is adjunk tanácsot. 
Tetszik tudni, ez a kérdés nem a mi reszor
tunkba tartozik A múltkori mosásra szintén 
kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy — bár 
ne tettük volna! Egy kirtikálni nagyön mele
gen szerető derék háziasszony ösmerösünk 
ugyanis alaposan megmosta érte’ a fejünket. 
Bármely más ügyben azonban (csak nem 
csipkeügyben) készséggel rendelkezésére ál
lunk. — B. J. Kassa Kérdezett cim: Schmid 
M. Kerepesi-ut 19. B. J. S. A. Ujhely. A 
Sz—i erdejében hajtóvadászatot nem eszkö
zölhet sem Sz. Jancsi, sem semmiféle gróf, 
miután az állítólag ezidőszerint Márvány S 
ungvári föpincer tulajdona. — Bobherceg. A 
nátha ellen pirított kenyér és tárkonyos bárány 
való. A jelzett tudatásokat egyébként már le
velezőnk beküldte, mindazáltál örülnénk, ha 
nem babhercegi, hanem valódi nevét küídené 

öch Lipól hünyvnyeméóio, Budapest.

be Szives üdv.! — A. V. Bpest. Alkalommal 
szives örömest, addig is jegyzésbe vettük.
Sz i G. Bpsst A paksameták alighanem 
eltűntek Szíveskedjen szabad idején föllát— 
gatni. Másik dologban intézkedünk — B. M 
Győr T. barátunk -j^nnak t $z- anomáliának 
nem mi, hanem valamelvlfrposta az okozója: 
jelzett szám újra ment. K. G. Zoljom Mar 
irtuk itten -  a Hétröl-Hétre rovatot Minden 
Tamás csinálja. — Szakácskönyve I. köt. a 
karácsonyi Almanachal jelenik meg.

KIS HIRDETÉSEK.

Házasság. Elegáns megjelenésű s csinos fiatal 
vendéglős, kinek jómenetü hasonló üzlete van. 
megfelelő hozománnyal jó vendéglősházból 
való háziasán nevelt leányt vagy fiatal özve
gyet ez utón keres feleségül. Ajánlat és arc
képek D . J . címen e lap leveivel kéretnek. 
Titoktartás biztosittatik.

Előkelő intelligenciával és szakképzettséggel 
élők. üzletben működő főpincér meglett leány 
vagy özvegy kezét, megfelelő hozománnyal 
keresi. Cim N. M. a kiadóba.

HELYESZKÖZLŐ.

Helyváltozásoknál a t. vendéglős, kávés és 
főpincér urak figyelmébe a ..Fogadó" helyesz- 
közlöjét ajánljuk.’ Az ezúton rendelt szaksze
mélyzet elhelyezése díjtalan.

Főpincér előkelő intelligenciával, ki már 
üzletvezetőként is működött — 200-tól 350 
frt óvadékkal megfelelő állást keres.

Föpincer, vidéki kávéház vagy étterembe 
200 300 koronával állást keres.

Éthordó, ki előkelő üzletekben volt alkalma
zásban. megfelelő állást keres.

Föpincer 1U0 írttól 1000 írtig és egy első
rendű kávéházakban működött reggeli szám
adó isegéd-pincér) megfelelő alkalmazáshoz 
ez utón kivannak jutni.

500 frt óvadékkal elsőrangú üzletek volt 
főpincére, éttermi vagy kávéházi állást óhajt 
elnyerni.

Állást keresők tartózkodási helyük pontos 
cimét előjegyzés végett — kéretnek bekül
deni. — A „ h ’g a d ó a csakis ismerős szak- 
egyéneket helyeszközöl.

t  ..Fogadósok. Vendéglősök, kávésok és Pincérek
„A lm anach^-jában hirdetni szándékozók 
ezen (kivágható és megfclöen kitöltendő) 
Rendeiö-Lapjn feladhatják, illetve bekülhetik 

hirdetésüket.

RENDELŐ-LAP.
A Fogadó" kiadóhivatal ínak Budapest.

Ezennel megbízom, hogy a kiadásában meg
jelenő Vendéglősök és Pincérek karácsonyi 
„ A lm anach*-jába---------------------- - ...........

cimü hirdetésemet oldal nagyságban kö
zölje. Erre kötelezem magamat, hogy a hirde
tési összegnek jelen rendeléssel beküldőit 
25 */t-án kivül a/. „A lm a n a c h “ megjelenésekor 

kor. fill. járó össszeget tartozom 
lefizetni.
................... 1904 .................. hó ........n.

Aü „Almanach* hirdetési dijai: K sy oldal 50 
lel oldal korona, negved oldal I I  koron: 

\ Kleki hirdetők a hirdetési'összeg 20%-át sí re 
léssel tartoznak beküldeni.




