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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, a kik a la 
elő, üzleti címét állandóan egész éven 
Elofizetöknék két soron túl minden sz

apót egész évre fizették 
át díjtalanul közöljük, 

tó 9 fillérbe kerül. Nem 
e 16.—, félévre 9.— és 
további szó S fillér.

BUDAPEST.
Fogadók.

Bristol szálloda (Illits Jó
zsef! Dunasor.

Hungária nagyszálló Kis- 
hid-utca. (lg. Burger K.)

Royal nagyszálló Erzsébet- 
körut. i.Igazg. Sckmidt J.)

Kontincntal szálloda (túl. 
Fehér Gyula1, V. Nádor
utca és Széchenyi-utca 
sarok.

Őri etil szálloda (túl. Mol
nár Sándor) Népszín
házzal szemben.

Pindinger Lajos ‘Alföld* 
vendégfogadója, szem
ben a kel. pályaudvarral. 
A vasvidéki üzletbeliek 
szálló és vendéglője.

Vendéglők.
Albert Viktor vendéglője, 

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

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

Babolosay 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- 
mogy-Zala vidéki kar
társak vendéglője.

Gruber József ‘ Bableves 
csárda* nagyvendéglöje. 
Egész éjjel nyitva. VII., 
Miksa-utca 8.

Hecker Lajos vendéglője, 
VII., Király-utca 51.

Hernkut János vendéglője, 
az ‘Utolsó garashoz*. 
VII., Zugló, Bosnyák-u.

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

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

Kónya Sándor ‘ Rózsa bo
kor* vendéglője, Nagy
mező-utca.

Kubanek Vince ‘ Budai vi
gadó* éttermei, II. Fö-u.

Lakatos Gyula vendéglője 
Rökkszilárd-u. 23. Kör- 
mendvidéki üzletbeliek 
találkozója.

Losoncy Győző vendéglője 
Szt. Királyi- és Sándor- 
utcák sarkán.

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

Petrákovits József vendég
lője, Ferenc József rak
part 1.

Putnoki István éttermei és 
sörcsarnoka. VIII. kér., 
József-körut és József- 
utca sarkán.

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

Schuszter Hugó ‘Éttermei* 
Andrássy-ut 65.

Springer József vetndéglöje, 
a közvágóhiddal szem
ben. Közvágóhid-u. 12.

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

Szüts is  Balika éttermei. 
Deák-tér 2. sz. A Magy. 
Orsz. P.-Egylet tagjainak 
találkozó helye.

IVurglits Vilmos vendég
lője Kerepesi-ut és Agg
teleki-utca sarkán.

Dcutsck Pál vendéglője 
(ezelőtt Schwab A. ven
déglő). A pincén kar 
régi találkozó helye.

Tomik János vendéglője,
VII. , Dohány-u. 38. Üz
leti kartársak központi 
találkozója.

JVika Antal vendéglője, 
IV. kerület, (Belváros) 
Váci-utca, saját ház. Á 
régi pincéri gárda ven
déglője.

Putnoki István éttermei,
VIII. kér., József-körut 
és József-utca sarkán.

Kiss Henrik vendéglője,
VI. kér., Teréz-körut és 
Szondy-utca sarkán.

Rupp Rickárd «Zöld hordó* 
vendéglője, Kishid-utca.

Holler József vendéglője, 
IV., Molnár-utca 23. A 
belvárosban megforduló 
pincéri kar találk. helye.

Kolossá István vendéglője, 
Erzsébet-körut 41. sz., a 
Royal szálló közelében.

Klochányi is  Padi vendég
lője. IV., Gerlócy- sé 
Újvilág-utcák sarkán.

Hentzel Lajos ‘Polgári bor- 
és sörháza*, VIII., Szent
királyi-utca 4.

Dikány Sándor vendéglője, 
Csömöri-ut 3., szemben 
a keleti pályaudvarral.

Bárány Lajos borozó ven
déglője, VIII., Hernád- 
utca 8. Kecskeméti és 
saját termésű borok.

Puschnik Ferenc éttermei, 
IV., Kecskeméti-utca 14.

Furák Mihály vendéglője 
II. (Budán), Gellérthegy- 
utca 3.

Kávéházak.
Abbázia káviház iSteuer 

Gyula túl.) Andrássy-ut.
Almássy Károly « Kisfaludy- 

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

Balaton káviház (Tihanyi 
József t.) Kerepesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán.

Boád káviház, József-körut 
és Baross-utca sarkán.

Boulevard káviház t tulajd. 
Goldhammer Á.) Váci- 
körut 24.

Elité káviház (Knappé Já
nos túl.) Kerepesi-ut és 
Kazincy-utca sarkán.

Erzsibet-hid káviház (túl. 
Rapszky Zsigmondi bu
dai részen, Döbrentei-tér.

Fellegi Ede *Elevátor-kávé- 
ház», Ferenc-körut.

Gyárfás P ál kávéháza, 
Váci-körűt és Podma- 
nickv-utca sarkán.

Jókai-kávékáziV sc\iá en féld 
Mór), IV., Zöldfa-utca 34. 
és Só-utcák sarkán. A 
belvárosi üzletbeliek lát. 
helye. Egész éjjel nyitva.

Kalász József kávéháza, 
Csömöri-ut. Keleti pá- 
lyaudv. szemben.

Klolild káviház (túl. Katona 
G.) Belváros, Váci-utca.

Kornstein Gusztáv kávé
háza. VT., Vörösmarty- 
utca 63. Terézvárosi üz- 
lctbeliek találkozó helye.

Lábesz Frigyes kávéháza, 
Vili., Baross- és Szüz- 
utca sarkán.

Medikus kávéházi Kmctykó 
Lajos tulajd.) Üllői-utón, 
a klinika mellett.

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

New-York káviház Erzsé
bet-körut (Harsányi test
vérek).

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

Üli is Lőrinc « Árpád ̂ -kávé- 
ház, Erzsébet-körut és 
Dohány-utca sarkán.

Unterreiner
■ jj&ó*' ' Vince «Liget »- 

j kávéháza, VII.,
. F  Cj| ' Arena-ut 33., 

az Arena-szin- 
1 ház mellett.

Weisz Ágoston ‘ Kaszinó* 
kávéháza, II. kér. Margit- 
körut.

Műegyetem kávéház (túl. 
Fertikó József) Buda. Fe
renc József-hiddal szem
ben.

Kávéház Petőfihez. (Ifj. Sza- 
kály J. és T.-sa, Hanni- 
ker) Erzsébet-körut és 
Dob-utca. Üzletbeliek ta
lálkozó helye. Egész éj
jel nyitva.

Alsó-Lendva. Neubauer An
drás ‘Korona* szállodája.

Ferentzy József vendéglője 
(volt Poppel vendéglő.)

Reverentsics István vendég
lője, közel a vasúthoz.

Lenarics Viktor (Tüske-fé
le) vendéglője. Magyaros 
konyha.

Révész Samu Központi ká
véháza, a Fő-utcán.

Alsó-Lendva. Hosszu-falu. 
Sabján Vendel vendég
lője. Hosszufalusi- és 
a.-lendvaiak kirándulója.

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

Kass Béla éttermei és sörö
zője a Szabadság-téren.

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

Kovács és Novotny Vadász
kürt étterme és nyári 
kertje. Üzleti kartársak 
találkozó vendéglője.

Korona ̂ aVóiasftulajdonos 
Grünwald Simon) Árpád- 
tér 2. Egész éjjel nyitva.

Porcán Lajos Magyar kir. 
vendéglője, Boctó-tér.

Tüchler Andor Abbázia-ká- 
véháza Szabadság-téren.

Őzv. R í t t  Jer J. -né ‘ Baross* 
kávc’náza (volt Kmetykó 
kávéház).

Barcs (telep). Hojfman es 
Krausz «Gami* szállo
dája az állomás mellett.

Planintz Károly vendég
lője a Telepen. Szállói 
szobák, magyar konyha.

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

Borosjenö. Kocsy Antal 
‘ Központi* szállodája.

Besztercebánya. Sodr M. 
‘ Hungária* kávéháza.

B.-Csaba. Bartos János Ná
dor szállodája. Étterem, 
kávéház. sörödé.

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

Fiume szálloda ( túl. Ketter 
Károly) a központon.

Kozma Márton Fehér bá
rány szállodája és ven
déglője.

Vocet rlaW /sétatéri Kioszk 
és nyári nagy vendég
lője. '

Freiberger Márton ‘ Ko
rona* kávéháza. Üzleti 
kartársak találk. helye.

Csáktornya. Friedl József 
Zrinyi-szállodája.

Horváth Géza Aranybárány 
szállodája.

Csongrád. Goda István ‘Ma
gyar király* szállodája.

Csorna. *Angyal» vendéglő 
i tul.Dreiszigertestvérek.) 
Saját szüretii borok.

Beer Vince ‘ Korona* szál- 
lodáj a.Étterem és söröző.

CisztererIstván vendéglője 
az állomással szemben. 
Olcsó magyar konyha, 
tiszta italok.

Dreisziger József vendég
lője. Termelőktől vett 
borok.

Nemes Ignác j -
Erzsébet ká- ,  ./^vsíscwa,- 
véház és sö- íjM a 'í.iírjj 
rödéje. Ke- &j
resk. utazók, 
üzletbeliek helyi talál
kozó helye.

Debrecen. Angol királynő 
szálloda a v. színházzal 
szemben, (tulajd. Hauer 
Bertalan).

Arany bika szálloda (túl. 
Német András).

Beké Aladár «Kispipa» ven
déglője, gr.Degenfeld-tér.

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

Erős Jakab-Magyarkirály* 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozója.

Németh Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo
mással.

Otthon kávéház (túl. Rosen- 
berg S.) A pincéri kar 
találkozó helye.

Ottó Sándor vasúti vendég
lője, a városi közönség 
kirándulója.

Deés. Hungária szálloda 
(tulajd. Ment Béla.) Ét
terem, kávéház és sö
röző helyiségek.

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

Offák Antal Angol-szállo- 
dája.étterme és kávéháza.

Vasúti vendéglő{Ke\\e:rS>áxi- 
dor vendéglője). A kö
zönség kirándulója.

Déva. Fehér-kereszt fogadó 
(városi szálló) túl. En- 
glisch Béla.

Gonda A. ‘ Csillag* ven
déglője és kávéháza.

Márton Béla « Kaszinó* - 
vendéglője és kávéháza.

Központi szilló, étterem és 
kávéház, (tulajd. Sarkadi 
V. Győző).

Simon Ferenc «Vigadó»- 
vendéglöje.

Schwarc N. «Korona»-ven- 
dégfogadója. Üzletbeliek 
találkozó vendéglője.

Eszék. Bohus Márton ven
déglője, a posta mellett.

Esztergom. Fürdő-szálloda 
(túl. Schleifer Lajos).

Meisler János ‘ Magyar 
király* szállodája.

Porgesz Béla ‘ Korona 
szállodája a Duna-hidda 
szemben.

Érsekújvár. Nemzeti szá, 
loda (túl. Marossi Ger 
zson). 18 szoba. A keresk 
utazók fogadója.

Szinger Leó vasúti vendéi 
lője. A városi közőnsé 
kiránduló helye.

Garamberzence. Ifj. CidU 
Ferenc vasúti vendéglő)

Gyár.Meixner «Royal» nai; • 
szállodája.

Acél Miksa ‘ Kisfaludy 
kávéháza, a városház?.; 
szemben.

Adria-kávéház, a szigeter, 
(Túl. Remes Mihály.

Büchler Lukács Sárkán 
lyuk-vendéglője, Baros 
utca.

Fehér hajó-szálloda (Hebe; 
ling Adolf tulajdonos

Hungária kávéház (Kusti; 
Géza tulajdonos).

tiunga-



Kranwacker Elek vendég
lője, Deák Ferenc-utca.

A  éneik Ferón  ‘ Erzsébet >- 
kávéháza. A pincér urak 
találkozója.

Pernitz Lajos ‘Velence* 
kávéháza, a Rábca part
ján és hídja mellett.

Prückler Mátyás «Arany- 
postakürt»-vendéglőj e. A 
győri vendéglősök találk. 
helye villásreggelinél.

Femet A Alajos vendéglője, 
a •-Kisfaludy »-kávéház- 
zal szemben.

'Likacs Jenő vendéglője, 
Baross-utca, szemben a 
Hungária-kávcházzal.

H.-M -Vásárhely. Központi 
szálloda (Kun József ti. 
vezető).

Igló. ífe i-
lerS. Vá
rosi nagy 

szállo
dája.

Kolozsvár. Biazini szálloda 
(túl. Rónai János). Ké
nyelmes szobák, társas
kocsi minden vonathoz.

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

Európa kávéház (túl. Rónai 
testvérek) a város fő
terén.

Feszt-szálloda (túl. Fészl 
József). Társaskocsi köz
lekedés minden vonathoz

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

G rá f János vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló helye.

Központi szálloda. (Nagy 
Gábor túl.)

Jókai 
kávékáz 
Heiman 
S.tulajd. 
Helyi és 
vidéki 
pincér 
urak

látogatják.
Newyotk szálloda (tulajd. 

Bogyó és Tauszik).
Rátz János éttermei, Má

tyás király-tér.
Pferchy ̂  Fcrencz vendég

lője és éttermei, Deák 
Ferenc-utca.

Körmend. Schek Ignác *Ko- 
rona» szállodája a fő
helyen.

Hacker J. « Rózsa* szállo
dája, Fő-utca.

Neubauer János «Magyar 
király* vendéglője.

fh ig l 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 (túl. Renglovits 
J.) Étterem, káveház és
söröző.

Aranyhordo szálloda (tulaj. 
Fritz Pál) a Ferenc Jó
zsef rakparton.

Hazám kávéház (t. Jakliny 
Vilmost a Dunasoron, 
szemben a vashiddal.

Maitz Rezső «Vigadó» ét
termei és sörödéje.

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

Kiscell. Hungária szálloda 
(túl. Várlaky Béla). Ét
terem, kávéház és nyári 
kert.

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

Mészáros János Korona
szállodája. Társaskocsi 
közlekedés a vonatok
hoz.

Kaposvár. Tatár Gusztáv 
‘Korona* szállodája. Ét
terem, sörödé és kávé
ház.

Ferenc József fogadó (túl. 
Grünwald Mórja vasúttól 
3 percnyire.

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

Lobi Mihály és ti a vendég
lője, Fő-utca.

Reidinger Gyula «Gomba»- 
vendéglöje. Honvéd-u.

Hódossi Adolf Kantin-vcn- 
déglője. Nagy kaszárnya.

Mang József vendéglője és 
éttermei a központon.

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

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

Sckreibcr Lipót *Fiume»- 
kávéháza, a központon.

Sántka József ‘ Ipar* ven
déglője. Magyar konyha 
és term. vett italok.

Schubert Ede «Hársfa»- 
vendéglője, Fő-utca.

Kassa. Sörös Márton ven
déglője és sörcsamoka. 
Magyar konyha.

Szentgyörgyi Ferenc vasúti 
vendéglője és setatéri 
«Kioszk»-ja.

Braun Fe/enc Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

Kecskemét. MilUcker Z.. (Bo
rotvás) szállodája. A vá
ros első fogadója.

Braun F ái vendéglője és 
kávéháza, Kossuth La
jos-utca.

Karácsofiyi Lajos Vigadó 
vendéglője. A közönség 
kirándulója.

Tentzer József keresked. 
kör vendéglője a köz
ponton.

Kneffel Lajos polgári sör
csarnoka és kaszinó ven
déglője.

Hungária káveház (Weisz 
Lajos) Kossuth L.-utca.

Pápay György vendéglője. 
Szék-utca 327.

Kapuvár. Vető István ‘Nagy 
vendéglője*. Kitüntetett 
Rusti, Somlai, ó- és asz
tali borai.

Zöldfa-vendéglő (túl. Kud- 
licska Kálmán). Szállói

szobák, híres házi konyha 
és balatoni borok. Nagy- 
nyári kerthelyiség.

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

f  os Sándor szállodája (volt 
Bronner szálló). Étterem 
és kávéház.

Medved István ‘Sörgyári 
vendéglő* és nyári ki
rándulója.

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

Waldman Dezső vendég
lője 'volt Leutner ven
déglő), Bakács-utca.

Horváth Lajos vendéglője, 
Lcbel-u. 50.Tisztaboiok.

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

Tálas Fcenc  vendéglője, 
vásártér. Saját termésű, 
tisztán kezelt borok.

Kőszeg. Feréovits János 
vendéglője a «Mulató>- 
hoz.

Raudvégk József <Kam- 
perth-féle) kávéháza. Bel
város.

Sknba Sándor ‘Arany- 
szarvas* vendéglője.

Török János Fehér bá
rány vendéglője.

Gyulafehérvár. L e fk o v its  
‘ Erzsébet* szállodája, ét
terme és kávéháza a vá
ros központján.

Fridsam György városi ven
déglője a Fö-téren. Az 
utazó közönség találkozó 
vendéglője.

Lúgos. Csontos Gyula «Köz
ponti sörcsarnoka*.

Léva. Sckmidt József Köz
ponti sörcsamoka és ét
terme.

Liptószentmiklós. Gottfrieá 
Jözzef vasúti vendég- 
lője.

Marosvasarhely. Transyl- 
vánia szálloda (túl. I.or- 
ber Sándor 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.

God! Ignác Fehérló ven
déglő és «kávéház»-a. 
Üzleti kartársak talál
kozó helye.

Korzó káveház (túl. Rech- 
nitzer Adolf) a főtéren.

Miskolc. '  Korona szálloda* 
i túl. Bokros Károly . Ét
termek, sörödé és kávé
ház.

Kispipa vendéglő (tulajd. 
Mayc-r József).

Lcfler Béla ‘ Polgári sör
csarnok* vendéglője. Üz
leti kartársak (fopincé- 
rek) találkozó vendéglője.

Pannónia kávékáz (tulajd. 
Auslander Henrik és Gy.

Győr. Winkler István ven
déglője, bor- és sör
csarnoka, Kisfaludi-u. 3.

Hollós l Balanek) Ödön ven
déglője. l'zletbeliek lá
togatott vendéglője, De
ák-utca 11.

Perl Gyula ‘Tűzoltó* ká
véháza. A pincérség ta
lálkozója.

Papszt József vendéglője, 
Zsolcai kapu 1. sz.

Széchenyi-szálioda és kávé
ház. (túl. Kellner Lajos). 
Üzletbelieknek olcsó szo
bák.

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

Kock János Polgár egyleti 
vendéglöje.Magyar kony
ha. termelőktől vett bo
rok.

Rumpold József ‘Vörös 
rák* vendéglője. Téli, 
nyári kiránduló.

Mezöberény. Stein János 
«Nagyszállodá»-ja.

Moson. F.kker Ferenc ‘Vá
rosház* vendéglője.

Tóth Antal vendéglője az 
‘Arany bárány -hoz.

Munkács. Grosz Mór ‘ Ma
gyar király* szállodája. 
Elsőrangú fogadó.

Mozctig József * Otthon- 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozója.

Nagykikinda. Nemzeti szál
loda (túl. Grosz Samu és 
Albert). A környék egyet
len elsőrangú szállodája.

Nagybánya. Rumpold Gyula 
‘ Nagyszállodá*-ja.

Nagykanizsa. Bcrecky Lajos 
‘ Szarvas szállodá»-ja.

Berger Adolf vengéglöje, 
Petöfi-utca. Balatoni tisz
tán kezelt borok.

Cár Vaskapu‘-szál
lodája. étterme és sör
csamoka.

Gálovits András Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

Merkly János vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját term. 
valódi jó borok.

Krausz Ignác «Erzsébet- 
kávéháza*. Erzsébet-tér. 
Üzletbeliek találkozó he- 

Jy c - .
Ozv. Krausz Lipötnt ‘Zöld- 

fa»-vendéglője.
Petrits Ferenc vendéglője, 

Királv-utca.
Nagy-Karoly. Központi szál

loda. (Túl. Márkus Jó
zsef.) Étterem, kávéház.

Kudla László*Uri kaszinó* 
vendéglője. Magyar kony
ha, érmelléki és saját 
term. borok.

Sckwartz A. ‘ Balaton* ká
véháza. Üzletbeliek talál
kozó helye.

Nyitra. Pitzer és Hauser 
‘ Hungária* szállodája. 
Éttermek, kávéház és 
sörödé.

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

Bikar-kávéház. Füchsl-pa- 
lota i túl. Bródy Mór ). Az 
utazó urak és a hely
beli kereskedők talál
kozó helye.

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

Fáy József ‘Csarnok* ká
véháza. A pincér urak 
találkozó helye.

Fülöp István ‘ Európa'- 
szállodája, a vasúttól há
rom percnyire. Magyaros 
konyha.

Karúéi Gyula «Kimanőcy» 
sörcsarnoka és éttermei.

Maresch Károly «Zö:«ifa»- 
szállodája. A keresked. 
utazók régi fogadója.

•Kék macska» (túl. Leitner 
Ferenc). Magyaros kony
ha. valódi borok.

Kispipa-vendéglő tulajdo
nos Fülöp Katalin I. Saját 
termésű borok.

Kriszta Sándor vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

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

Szabó Gyula vendéglője. 
Nagykörös-utca. Magyar 
konyha és termelőktől 
vett borok kimérése.

Stem  Sándor ‘Széchenyi»- 
kávéháza. a Széchenyi- 
fogadó épületében. Fő
utca

Nemzeti szálloda i tul. Rich- 
ter Antal). Étterem, ká
véház és sörcsarnok.

Kurták Dezső «I,loyd» ká
véháza Nagypiac-tér. He
lyi kereskedők s utazók 
találkozó helye.

Nyíregyháza. Korona-szál
loda (túl. Salamon és 
Nebenmayerr

Lengyel Miklós *(>tihon» 
kávéháza és vendéglője. 
Tokaji-ut és Bessenyei- 
tér sarkán.

Rótk Samu ‘ Balaton■-ká
véháza. bodegája és sör
csarnoka. A központon.

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

Gutlman Samu Polgári 
vendéglője az állomással 
szemben.

Nagyszombat Basa Ferenc 
vendéglője, Fö-utca.

Németujvár. Kneffel József 
Korona szállodája.

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

G ráf Ödön kávéháza. a ke
reskedelmi utazók és az 
üzleti kartársak találkozó 
helye.

Kern József sörödéje. Ol
csó magyar konyha, tisz
tán kezelt italok.

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

Pécs. Aranykajö szálloda, 
(túl. Szigety Ede) Király-

Radocsay Imre «Korona»- 
szállodája. Saját termésű 
borok. Szigeti országút.

Cserfa Vince ‘Magyar ki- 
rály»-szál!odája.

Fennek Lajos vendéglője, 
Indóház-u. 21. saját ház.) 
Saját termésű borok.

Helmli Imre vendéglője. 
Bányatelepi-ut Saját ter
mésű borok, nagy nyári 
kert.

Hungária kávékáz és sö
röző (tulajd. Schwartz P. 
Ferenc). Irgalmas-utca 
sarok.

Jenovay József •Zöldhor
dó* vendéglője, Sörház- 
utca.

Földvári Ferenc vendég
lője, Sörház-utca. Ma
gyar konyha.

Schncll József vendéglője, 
Buza-tér és Pálya-utca 1.



Ladika István vendéglője, 
volt «Schubert» ven
déglő, Budai vásártér.

Matákovits István «Isten 
áldás»-vendéglője, Pécs- 
bányatelep.

Udvardy 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.

Rougemont Tivadar ‘ Vi
gadó* vendéglője és sör
csarnoka. Helybeli üzleti 
kollégák látogatják.

Pennonia-kávéház i tulajd. 
Horváth Mihály). A vá
ros közepén. Pincéri kar 
találkozó helye.

Pozsony Fndrick Károly 
Pozsony-uj városi vasúti 
vendéglője.

Láng János kávéháza. Vá
sártér, a ‘ Pozsonyi P.- 
Aszt.-Társaság* t. helyi
sége.

Peller Gyula vendéglője a 
•Szomjas esküdthöz*, 
Kisfa’iudi-utca.

Mészáros Ferenc kávéháza. 
Kórház utca 31.

Szirmay Károly ‘ Vörös 
ökör* szállodája.

Resnák János «Imperiál» 
kávéháza.

Wellisck Antal vasúti ven
déglője, főpályaudvar.

Sátoraljaújhely. Bock Imre 
«Korona»-vendéglöje és 
nyári kertje. A város 
központján.

Frisck V  ‘ Magyar király* 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozó helye.

Kovács Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kiránduló vendéglője

Szilágyi Lajosné ‘Vadász
kürt* étterme és sör- 
csarnoka.

Központi kávéház. Tulajd. 
Breiner Hermán.

*Magyar Király» szálloda, 
(Csernicky 1. túl.)

Vtisz Miksa *Klub»-kávé- 
háza a Fő-utcán.

Sárvár. Ritter L. ‘ Korona* 
szállodája.

Sopron. Leéb Pálné ‘Ma
gyar király* szállodája 
s kávéháza.

Groszner Pál ‘Étterme 
és sörcsarnoka* a Pannó
nia szállodában.

IIaki János sörgyári ven
déglője. A közönség 
nyári kirándulója.

Krantz és Márkus vendég
lője, Szinház-utca 13. Ét
terem és polgári szoba.

Krausz T.
‘Fehér
rózsa*
szállo
dája.

Scklederer J. «Györ-F.bcn- 
furt-Sopron* vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Frökiick - kávéház, Szent- 
györgyi-utca.Üzlctvezetö 
Fröhlich Oszkár. Pincér 
urak látogató helye.

Kalmer Mátyás Polgári- 
kávéháza, Szinház-tér.

polgári szoba.

Sümeg. Alesterházy Sándor 
‘Korona* szállodája. Sa
ját termésű borok.

Pentz Mihály vendéglője.
Talabér Károly (borterme

lő), ‘ Bárány* vendéglője.
Szeged. Belik István Kis- 

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

Bohn József sörcsarnoka, 
Vár-és Deák Fcrenc-utca 
sarkán. Magyaros kony
ha, pontos kiszolgálás.

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

Dancinger János*Próféta* 
szállodája.

«Fekete sas» szálloda Adám 
Ödön túl.)

Horváth testvérek vendég
lője.

Juráno- 
vics Fe
renc 
‘Tisza* 
szállo
dája.

Nagy István Újvilág ven
déglője. Üzleti kartársak 
kedvelt vendéglője.

Pesti Vilmos ‘ Zóna* szál
lodája a szegedi p. udvar 
mellett. Olcsó, jó ma
gyar konyha.

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

Szabadka. Nemzeti szálloda, 
(túl. Wittman Károly). 
Elsőrendű kávéház és 
étterem.

Ürmőssy Béla Nemzeti 
Kaszinó étterme és sör
csarnoka. Híres székely 
konyha.

Tóth József Polgári szál
lodája. szemben az állo
mással.

Kárpáti J. kávéháza. Üz
leti kartársak találkozó 
helye.

Szekszárd. Hasptll József 
‘Szekszárdi szállodája.

Székesfehérvár. Barnái Ig
nác ‘Magyar király* szál
lodája-

* Fekete sas» szálloda (túl. 
Endersz János).

Szolnok. Fritdrich Géza 
‘Korona* kávéháza a 
Fő-utcán.

«Magyar király» szálloda. 
(Strasszer A.) a Fő-utcán.

Stögermayer A nta l ‘Arany 
lakat* vendéglője, túl a 
Tiszán.

Veszter ‘Kossuth* szállo
dája az állomással szem
ben.

Szatmár. «Európa» kávé
ház és étterem, (tulajd. 
Schwarz Miksa). Fő-utca.

Honvéd sörcsarnok és ká
véház, (Weisz Adolf túl.) 
A helyi pincéri kar ta
lálkozó helye.

Pongrác Lajos kath. kör 
vendéglője. Saját ter
mésű érmelléki borok.

Szentes. Halász János ‘Pe
tőfi* szállodája. Éttermek 
és kávéházi helyiségek.

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

XVittmár János vendég
lője, Faludy Ferenc-utca.

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

Ilaintzmann János ‘Szaba- 
ria* szállodája és vasúti 
vendéglője.

«Hungária^ nagyszálloda. 
(Posch Károly és Gyula.)

Kókler György vendéglője, 
a barátok templomával 
szemben.

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

Zámbó Istv. 
vendéglője j
a vasúti ál- |
lomásnál. riKfcqaÉU'j

Straid István ‘Nagyven
déglője*, Szent Márton- 
utca.

Veder P ál vendéglője, 
Mező-utca.

Heigl István ‘Pannónia* 
kávéháza. üzleti kartár
sak találkozó heiye.

Stróbl János vendéglője. 
Széli Kálmán-utca. Saját 
szűretelésü borok.

Szentgolthárd. Bayer János 
Zöldfa vendéglője.

S zéke lyudvarhe ly . Szal- 
mássyMihály ‘Hungária* 
szállodája.

Temesvár. Müller ‘ Hun
gária szállodája és nagy- 
‘kioszk*-jaa belvárosban

Haunold János «Korpna»- 
szállodája, a józsefvárosi 
indóházzal szemben.

Gombás Gyula Pacsirta- 
mező vendéglője. Gyár- 
város. A közönség téli
nyári kirándulója.

Dozse Emil «Oroszlán »- 
szállodája. József város.

Makkay Iván Pommer-féle 
‘Piiseni sörcsarnok-ven- 
déglője a belvárosban.

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

Tiszaujlak. Rochlits József 
‘ Korona*-szállodája.

Trencsén. Csermák Ágoston 
‘E rz sé b e t*  szállodája. 
Étterem, sörödé és kávé
ház.

Zugmann Simon «Rákócy» 
kávéháza.

Ungvár. • Korona-szálloda-*, 
(túl. Leblovits L.) Ét
terem, sörödé, kávéház.

Nagy Lajos ‘Kioszk* ven
déglője, Szécbenyi-liget. 
A helyi közönség ked
venc kirándulója,

Fucks Manó ‘ Kaszinó* 
vendéglője.

Újvidék. Mayer Imre Grand-

szállodája. Étterem, ká
véház és sürcsarnok.

Fürst J. Erzsébet királyné 
szállodája. Étterem, kú- 
véház.

Obemik József Piiseni sör
csarnok Vendéglője. Az 
elite'köfcönsfg látogatott 
helye. j  -

Weisz Sándor ‘Vadász- 
kürt* kávéháza. Helyi 
és vidéki üzletbcliek ta
lálkozó helye.

Vác. Curia szálloda, (Végh 
Miklós).

Horváth Imre vendéglője, 
az állomással szemben.

Központi kávéház a város 
központján, (tul.Wiesen- 
berg Vilmos).

Vasvár. Balog József Zöldfa 
szállodája.

Zalaegerszeg. Domonkos Ig- 
nác «Korona»-szállodája. 
Elsőrangú fogadó és ét
terem.

Zalaszentiván. Ekamp Jó
zse f vendéglője a Déli 
vasúthoz.

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

Beregszász. Moskovits Jó
zsef «Vasut» szállodája, 
a város közepén.

Bem er Márton ‘ Ősbuda- 
vár* kávéháza. Az üzleti 
kartársak és pincér urak 
találkozó helye.

MuraszerL'ahely. Szívós La
jos nagyvendéglője. Sa
ját szüretü balatonmel- 
léki borok.

Gombos. Nevora Ferenc 
vasúti vendéglője. Pálya
udvar.

Törley Józs. és Tsa
pezsgőgyára

Talisipai) $ec
Budapest ( r romontor)

A

„ F O G A D Ó "
egyes példányai 
(50  HU.) kaphatók 

Kerepesi-ut 13. sz. a. 
Dohány-tőzsdében.

€0

Fürdők és nyaralók,
‘ S iófok»

B a l a t o n t  ür dö .

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

Hévíz. Leutner Mihály hé
vízi Nagy vendéglője.

Páca Lajos ‘ Mexikó* ven
déglője. Télen-nyáron át 
nyitva.

Siófok. Cservényt Peren<. 
‘ Fogas* vendéglője és 
éttermei a vasút- és 
gőzhajóállomás mellett, 
szemben a teleppel.

Fodor Ignác ‘ Polgári ven- 
dég öje* az indóházza 
szemben.

U T R A V A L O !
Horváth Mihály

hentes és csemegekereskedése, 
Bethlen-utca 6. sz., a keleti 

pályaudvarral szemben. 
Az utazó közönség figyel

mébe ajánljuk.

Lefler Béla
polg. vendéglő és sörcsarnoka
Miskolc, Kossuth L. fő-utca.

Gróf Eszterházy Gyula 
Tokaj-Mád hegyaljai pin
céjéből való: asztali, aszú 
és szomorodni ‘g y ó g y - 
bo rok*  és avasi fehér 
borok. Egyedüli Szí.-Ist
ván sör mérés.

Beretvás és Sarlós
(ezelőtt Beck Fiilöp) 

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

sok és Pincér urak fehér
nemű és divatáru szállítói. 
Készítenek legújabb di- 
vatu fcrfi-fehérnemüeket s 
azok tisztítását, fényezését 
kézimunka rendszerben el
vállalják.

Dozsé Döme
bornagytermelése és kivitele 

T e m e s v á r t .

Strettner Marton
(a Teréi-Iíörnti Staudhammer-féle 

vendéglő volt főpincére)
« v e n d é g lö je »  

lzabella-utca3. Magyar színházzá, 
szemben.

Dabasi ó- és asztali riz- 
lingi borok.

Vendéglő is kávéházi
berendezéseket

v e s z  és  e l ad
BREITNES LÁSZLÓ

Raktár: Szentkirályi-utcai- 
Kerepesi-ut sarkán.



Kranwackc Elek vendég
lője, Deák Ferenc-utca.

sjémeth Ft éne -Erzsébet»- 
kávéháza. A pincér urak 
találkozója.

Pernitz Lajos ‘Velence* 
kávéháza. a Rábca pali
ján és hídja mellett.

PrŰcklcr Mátyás *Arany- 
postaküi t »-vendéglöje. A 
győri vendéglősök találk. 
helye villásreggelinél.

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

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

1 *. ilg ló. I  fé l 
lé r.S. Vá
rosi nagy 

szálló- ' ’ • 
dája. i

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

Budapest kávtkáz itulajd. 
Grün A.' Üzleti kartár
sak találkozója.

Európa kávéház (túl. Rónai 
testvérek) a város lő
téren.

Feszi-szálloda (túl. Fészl 
József'. Társaskccsi köz
lekedés minden vonat
hoz.

h k ite  Lajos vendéglője, 
Széchenyi-téren. Üzleti 
kartársak találkozója.

Grál] János vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló helye.

Központi szálloda. (Nagy 
Gábor túl.)

Jókai 
kávéház 
Heiman 
S.tulajd. 
Helyi és 
vidéki

l í R l j
látogatják.
Nernyőik szálloda (tulajd. 

Bogyó és Tauszik).

tyás király-tér.
Pfercky Fcrencz vendég

lője és éttermei. Deák 
Ferenc-utca.

Körmend. Sebek Ignác ‘Ko
rona* szállodája a fő
helyen.

Hacker J. ‘ Rózsa* szállo
dája, Fő-utca.

Ntubauer János ‘ Magyar 
király» vendéglője.

Htigl Ignác*Kulcsos* ven
déglője.^ Kulcsos-utca.

Pointer Géza vendéglője, 
szemben a vasúttal.

Komárom. Ifj. Kass Gusz
táv ‘Magyar király* szál
lodája.

Központi szálloda a város 
közepén (túl. Renglovits 
J-1 Étterem, kávéház és 
söröző.

Aranyhordo szálloda (tulaj. 
Fritz Páll a Ferenc Jó
zsef rakparton.

Hazám kávéház ít. Jakliny 
Vilmosi a Dunasoron, 
szemben a vashiddal.

Maitz Rezső ‘ Vigadó* ét
termei és sörödéje.

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

Kiscell. Hungária szálloda 
(túl. Várlaky Béla). Ét
terem. kávéház és nyári 
kert.

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

Mészáros János Korona- 
szállodája. Társaskocsi 
közlekedés a vonatok
hoz.

Kaposvár. Tatár Gusztáv 
‘ Korona szállodája. É t
terem. sörödé és kávé
ház.

Ferenc József fogadé) (túl. 
Grílnwald Mór) a vasúttól 
8 percnyire.

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

Lobi Mihály és ha vendég
lője, Fö-utca.

Reidinger Gyula ‘Gomba - 
vendéglője. Honvéd-u.

Hódossi Adolf Kar.tin-ven- 
dégiöjc. Nagy kaszárnya.

Mang József vendéglője és 
éttermei a központon.

Braun József vendéglője 
Gyurit s-féle vendéglő) 
Petöli-utca.

Molnár Gyula Hazám-ká- 
véliáza. Zrínyi-utca, a 
vasúti átjáró mellett.

Schreiber Lipót «Fiume»- 
kávéháza, a központon.

Sántha József ‘ Ipar* ven
déglője. Magyar konyha 
és term. vett italok.

Schubert Ede «Hársfa** 
vendéglője, Fö-atca.

Kassa. Sörös Márton ven
déglője és sörcsarnoka. 
Magyar konyha.

Szcnfgyörgyi Ferenc vasúti 
vendéglője és sétatéri 
«Kioszk*-ja.

Braun Feienc Kaszinó ven
déglője cs nyári kertje.

Kecskemét. Millccker £.(Be- 
retvás) szállodáin. A vá
ros első fogadója.

Braun Pál vendéglője és 
kávéháza, Kossuth La
jos-utca.

Karácsonyi Lajo. Vigadó 
vendéglője. A közönség 
kirándulója.

Tcntztr József keresked. 
kör vendéglője a köz
ponton

Kneffet Lajos polgári sör- 
csai noka és kaszinó ven
déglője.

Hungária kávéhoz (Weisz 
Lajos) Kossuth L.-utca.

Pápay György vendéglője, 
Szék-utca 327.

Kapuvár. Vető István *Nagy 
vendéglője*. Kitüntetett 
Rusti, Somlai, ó- és asz
tali borai.

Zöldfa-vendéglő (túl. Kud-
licska Kálmán). Szállói

szobák, híres házi konyha 
és balatoni borok. Nagy 
nyári kerthelyiség.

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

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

Medved István ‘Sörgyári 
vendéglő* és nyári ki
rándulója.

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

Waídman Dezső vendég
lője volt Leutner ven
déglő), Bakács-utca.

Horváth Lajos vendéglője. 
Lehel-u. 50.Tisztából ok.

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

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

Gyulafehérvár. L e fk o v its  
«Erzsébet - szállodája, ét
terme és káveháza a vá
ros központján.

Fridsam György városi ven
déglője a Fő téren. Az 
utazó közönség találkozó 
vendéglője.

Lúgos. Csontos Gyula ‘Köz
ponti sörcsarnoka*.

Léva. Schmidt József Köz
ponti sörcsamoka és ét
terme.

Marosvásárhely. Transyl- 
vánia szálloda (túl. Lor- 
ber Sándor és Fia). Fő
tér.

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

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

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

Godt Ignác Fehérló ven
déglő és «kávéház»-a. 
Üzleti kartársak talál
kozó helye.

Miskolc. ‘Korona szálloda* 
túl. Bokros Károly1. Ét

termek, sörödé és kávé
ház.

Kispipa vendéglő (tulajd. 
Mayer József .

Lefler Béla ‘ Polgári sör- 
csarnok* vendéglője. Üz
leti kartársak főpincé- 
reki találkozó vendéglője.

Pannónia kávéház tulajd. 
Ausiánder Henrik és Gv.

Győr. Winkler Jáván ven
déglője, bor- és sör
csarnoka. Kisfaludi-u. 3.

Hollós ; Bálánck) Ödön ven
déglője. C zletbeliek lá
togatóit vendéglője, De
ák-utca 11.

Törley Józs. és Tsa
pezsgőgyára

Talisman $ec
Budapest (Fromontor).

Pap szí József vendéglője, 
Zsolcai kapu 1. sz.

Széchenyi-szálloda és kávé
ház. túl. Kcllner Lajos). 
Üzlet belieknek olcsó szo
bák.

Perl Gyula ‘Tűzoltó- ká
véháza. A pincérség ta
lálkozója.

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

Koch János Polgár egyleti 
vendéglöje.Magyar kony
ha, termelőktől vett bo
rok.

Rumpold József Vörös 
rák* vendéglője. Téli. 
nyári kiránduló.

Mezöberény. Stein János 
‘ Nagyszállodá»-ja.

Nagykikinda. Nemzeti szál
loda (túl. Grosz Samu és 
Albert). A környék egyet
len elsőrangú szállodája.

Nagybánya. Rumpold Gyula 
‘ N agy szálloda * -j a.

Nagykanizsa. Bér. cky Lajos 
‘Szarvas szállodaija.

Bergcr Adolf vengéglöje, 
l ’etőfi-utca. Balatoni tisz
tán kezelt borok.

Cár János « Vaskapu >-szál
lodája, étterme és sör
csarnoka.

Gálovits András Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

Merkly János vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját term. 
valódi jó borok.

Krausz Ignác ■> Et zsébet- 
káveháza*. Erzsébet-tér. 
Üzictbelick találkozó he
lye.

Özv Krausz Lipótné < Zöld- 
fa»-vendéglöje.

Petrits Ferenc vendéglője, 
Király-utca.

Nagy-Karoly. Központi • //- 
loda. Túl. Máikus Jó
zsef.; Étterem, kávéház.

Kudla László *\Jr, kaszinó* 
vendéglője. Magyar kony
ha, érmelléki és saját 
term. borok.

Schvartz A. ‘Balaton* ká
véháza. l ’zletbelick talál
kozó helye.

Nyílra. Pitzer és Hauser 
‘ Hungária* szállodája. 
Éttermek, kávéház és
sőt üde.

Nagyvárad. Be urad Albert 
vendéglője, F'üchsl-palo- 
ta. Bihar-kávéház mellett.

Bihar-kávékáz. Füchsl-pa- 
lota túl. Bródy Mór . Az 
utazó uiak és a hely
beli kereskedők talál
kozó helye.

Ceglédy Sándor polgári ven
déglője, Tcleky-utca, az 
uj városházzal szemben.

Fáy József ‘Csarnok* ká
véháza. A pincér urak 
találkozó helye.

Fúlöp István ‘E urópa- 
szállodája, a vasúttól há
rom percnyire. Magyaros 
konyha.

Maresck Károly «Zöldfa*- 
száliodája. A keresked. 
utazók régi fogadója.

K anta  Gyula «Rimanócy» 
sörcsamoka és éttermei.

<Kék macska* (túl. Leitner 
Ferenci. Magyaros kony
ha. valódi borok.

Knpipa-vendéglő ■: ulaidii- 
nos Külöp Katalin Saját 
termésű borok.

Kriszta Sándor vas: 1; ven
déglője. A közön.-ég ki
ránduló helye.

Szauer és Dolga ■ Lazái ■ 
étterme és söre?..; noka. 
a Fő-utcán.

Szabó Gyula vendéglője. 
Nagvkőrös-utca. Magyar 
konyha és termelőktől 
vett borok kimére i-

Stern Sándor < Széch' • vi»- 
kávéháza. a Széchrnyi- 
fogadó épületében Fő
utca

Nemzeti szálloda (túl Rich- 
ter Antal '. Étterem ká
véház és sörcsarn ik

Kurták Dezső «Llovii ká
véháza Nagypiac-téi. He
lyi kereskedők s i túzok 
találkozó helye.

Nyíregyháza. Korom:- ál- 
loda túl. Salamon és 
Ncbenmayei .

Lengyel Miklós ‘Otthon* 
kávéháza és vendéglője 
Tokaji-ut és Bess- nyei- 
tér sarkán.

Roth Samu ‘Balaton -ka 
véháza. hodegája és sör- 
csarnoka. A központon.

Zrínyi-: cndéglő és kávé
ház. (Tulajd. Herskovits 
Márton. Olcsó szobák.

Pápa. Zsilinszky Lajos GiilV 
szállodája. Étterem, ká
véház.

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

Kern József sörödéje. Ól
o d  magva konyha, tisz
tán kezelt italok.

T iz e i  Mihály vasúti vin- 
déglüje. a közönség lsed 
véne kirándulója.

Pécs. Arany-hajó szál.oda 
tul.SzigetyF.de Kiiáiy- 
utca.

Radoaay Imre ‘ Ív irona*- 
szállodája. Saját termésű 
borok. Szigeti országút.

Cserta Vince ‘ Magyar ki 
rá!y»-szállodája.

Fcnrich Lajos vendéglője. 
Indóház-u. 21. .saját ház 
Saját termésű borok.

He Imii Imre vendéglője 
Bányatéle-pi-ut. Sajut tér 
mésü borok, nagy nvár 
keit.

Hungária kávéház é - sí- 
rözö (tulajd. Schw.vlz 1 
Ferenc). Irgalmns-utc.. 
sarok.

Jenovoy József ‘Zöi iho 
dó* vendéglője Sörhá. 
utca.

Földvári Ferenc veidé- 
lője. Sorház-utca M; 
gyár konyha.

La.iika István vendéglőj' 
volt ‘Schubert* ver 
dég'ö, Budai vásiitér.

Matakovits István -Isti 
áldás»-vendéglöjc, l'éc: 
bányatelep.

Sthue'U József vendéglői) 
Bu a-tér és Pálya-utc . 
1. szám.

Udvardy Nándor «Turir 
város—fogadója Siklós, 
országút. Olcsó ét kézé:.



< Vadember szálloda* ital. 
Mayer Lajosi.

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

Rougemont Tivadar * Vi
gadó* vendéglője és sör
csarnoka. Helybeli üzleti 
kollégák látogatják.

Pannortia-kávéház tulajd. 
Horváth Mihály). A vá
ros közepén. PinCéri kar 
találkozó helye.

Sátoraljaújhely. Bock Imre 
«Korona»-vendéglöje és 
nyári kertje. A város 
központján.

Frisch V. <Magyar király* 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozó helye.

Kovács Károly vasúti ven
déglője. a városi közön
ség kiránduló vendéglője

Szilágyi l.ajosné «Vadász
kürt* étterme és sör
csarnoka.

Központi kávéház. Tulajd. 
Breincr Hermán.

•Magyar K irá ly  szálloda. 
(Csernicky I. túl.)

Veisz Miksa «Klub»-kávé- 
háza a Fő-utcán.

Sárvar. Ritter /.. « Korona* 
szállodája.

Sopron. I.eib Pálné ‘Ma
gyar király* szállodája 
s kávéháza.

Groszner P ál 'Étterm e 
és sörcsarnoka* a Pannó
nia szállodában.

Hakl János sörgyári ven
déglője. A közönség 
nyári kirándulója.

Krant- és Márkus vendég
lője. Szinház-utca 13. Ét
terem és polgári szoba.

Krausz F 
•Fehér 
rózsa* 
szállo
dája.

Scklederer J. «Győr-Ehen- 
furt-Sopron* vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

F'röhlick- kávéház, Szent-
györgyi-utca.Üzletvezctő 
Fröhlich Oszkár. Pincér 
urak látogató helye.

Kaimé r Mátyás Polgári- 
kávéháza, Szinház-tér.

Sümeg Mesterházy Sándor 
•Korona* szállodája. Sa
ját termésű borok.

Pentz Mihály vendéglője.
Talabér Károly (borterme

lő), 'Bárány* vendéglője.

Szeged. Bélié István Kis- 
pipa vendéglője. Gizella- 
tér. Buckái borok, olcsó 
konyha

Bohn József sörcsarnoka, 
Vár-ésDeák Fercnc-utca 
sarkán. Magyaros kony
ha. pontos kiszolgálás.

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

Dancinger János * Próféta* 
szállodája.

«Fekete sas» szállodai Adám 
Ödön túl.)

Horváth testvérek vendég
lője.

Juráno- 
vics Fe
renc 
•Tisza* 
szállo
dája.

Nagy István Újvilág ven- 
déglőjc.‘ Üzleti kartársak 
kedvelt vendéglője.

Pesti Vilmos ‘Zóna* szál
lodája a szegedi p. udvar 
mellett. Olcsó, jó ma
gyar konyha.

Sichermann József ‘ Hét 
választó fejedelem ká
véháza. Üzleti kartársak 
találkozója.

Szabadka Nemzeti szálloda, 
(túl. Wittman Károly). 
Elsőrendű kávéház és

_ étterem.
0 rmössy Béla Nemzeti 

Kaszinó étterme és sör
csarnoka. Hires székely 
konyha.

Tóth József Polgári szál
lodája, szemben az állo
mással.

Kárpáti J. kávéháza. Üz
leti kartársak találkozó 
helye.

Szekszárd. I/aspell József 
•Szekszárdi szállodája.

Székesfehérvár. Barnai Ig
nác «Magyar király* szál
lodája-

• Fekete sas» szálloda túl. 
Endersz János).

Szolnok. Friedrich Géza 
• Korona* kávéháza a 
Fö-utcán.

«Magyar király» szálloda, 
(Strasszer A.' a Fö-utcan.

Stögermayer A nta l 'Arany 
lakat* vendéglője, túl a 
Tiszán.

Vesz/er ■ Kossuth szállo
dája az állomással szem
ben.

Szatmár. * Európa* kávé- 
ház és étterem, (tulajd. 
Schwarz Miksa). Fő-utca.

Honvéd sercsamok és ká
véház. (Weisz Adolf túl.) 
A helyi pincéri kar ta
lálkozó helye.

Pongrác Lajos kath. kör 
vendéglője. Saját ter
mésű érmelléki borok.

Szentes. Halász János ‘ Pe
tőfi'szállodája. Éttermek 
és kávéházi helyiségek.

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

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

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

«Hungária» nagyszálloda. 
(Posch Károly és Gyula.)

Kökter György vendéglője, 
a barátok templomával 
szemben.

Portsy Tóbiás ‘ Nagy sör
ház* vendéglője í Püs
pöki-féle sörház).

Zámbó Istv. 
vendéglője 
a vasúti ál
lomásnál.

Straid István «Nagyven- 
déglöje*, Szent Márton- 
utca.

« $ >

„ F O G A D Ó "
egyes példányai 
(50 fill.) kaphatók 

Kerepesi-ut 13. sz. a. 
Dohány-tőzsdében.

Heigl István Pannónia 
kávéháza. üzleti kartár
sak találkozó heiye.

Stróbl János vendéglője. 
Széli Kálmán-utca. Saját 
szüretelésü borok.

Székelyudvarhely . Ssal- 
mássyMihály ‘Hungária* 
szállodája.

Temesvár. Müller •Hun
gária szállodája és nagy- 
«kioszk»-ja a belvárosban

Haunold János «Korpna- - 
szállodája. a józsefvárosi 
indó'názzal szemben.

Gombás Gyula Pacsirta
mező vendéglője. Gyár
város. A közönség téli
nyári kirándulója.

Dozse E m il Oroszlán*- 
száilodája. József város.

Makkay Iván Pommer-féie 
•Pilseni sörcsarnok-vcn- 
déglöje a belvárosban.

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

Tiszaujlak. Rochlitz József 
«Korona»-szállodája.

Ungvár. Korona-szálloda», 
(túl. Leblovits L.) Ét
terem, sörödé, kávéház.

Nagy Lajos ‘ Kioszk* ven
déglője, Szécbenyi-liget. 
A helyi közönség ked
venc kirándulója,

Újvidék. Mayer Imre Grand-

szállodája. Étterem, ká
véház és sörcsarnok.

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

Obernik József Pilseni sör
csarnok vendéglője. Az 
elite közönség látogatott 
helye.

Weisz Sándor 'Vadász
kürt kávéháza. Helyi 
és vidéki ilzletbeliek ta
lálkozó helye.

Váe. Curia szálloda. (Végh 
Miklós).

Horváth Imre vendéglője, 
az állomással szemben.

Központi kávéház a város 
központján, (tul.Wiesen- 
berg Vilmos'.

Zalaegerszeg. Domonkos Ig
nác <Korona»-szállodája. 
Elsőrangú fogadó és ét
terem.

Zalaszentiván. Ekamp Jó
zsef vendéglője a Déli 
vasúthoz.

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

Beregszász. Moskovits Jó
zsef ‘ Vasút* szállodája, 
a város közepém

Bem er Márton «Ősbuda- 
vár* kávéháza. Az üzleti 
kartársak és pincér urak 
találkozó helye.

Muraszerdahely. Szívós La
jos nagyvendéglöje. Sa
ját szüretü balatonmel- 
léki borok.

Gombos. Nevora Ferenc 
vasúti vendéglője. Pálya
udvar.

Fürdők és nyaralók.
• S iófok»

B a la to n  fü rd ő .
A kontinens legkedveltebb 

fürdője, a Balaton leg
szebb részén. Olcsó für
dőzés, vendéglői és lak
bérviszonyok. Prospek
tust kívánatra küld., az 
igazgatóság.

Hévíz. Leutner Mihály hé
vízi Nagyvendéglője.

Páca Lajos ‘ Mexikó* ven
déglője. Télen-nyáron át 
nyitva.

Siófok. Cservenyi Fcreru 
•Fogas* vendéglője és 
éttermei a vasút- és 
gözhajóállomás mellett, 
szemben a teleppel.

Fodor Ignác ‘Polgári ven
déglője* az indóházzal 
szemben.

Papp Béla sütödéje
Szatmár, Bánya-u. 3.

A szatmári és vidékei 
vendéglők és kávéházak  
‘k e n y é r  és sü tem ény*  
szállítója.

Lefler Béla
polg. vendéglő és sőrciamoka
Miskolc. Kossuth L. fő-utca.

Gróf Eszlerházy Gyula 
Tokaj-Mád hegyaljai pin
céjéből való: asztali, aszú 
és szomorodni ‘g y ó g y - 
bo rok*  és avasi fehér 
borok. Egyedüli Szt.-Isl- 
ván sör mérés.

Beretvas és Sarlós
(ezelőtt Beck Fülöp 

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

sok és t  incér urak fehér
nemű és divatáru szállítói. 
Készítenek legújabb di- 
vatu férji-fekérnemüeket s 
azok tisztítását, fényezését 
kézimunka rendszerben el
vállalják.

Dozsé Döme
bornagytermelése és kivitele

T em esvárt.

Strettner Márton
(a Teréz-körnti Siaudhammer-féle 

vendéglő volt főpincére) ,
« v e n d é g lö je »  

Izabella-utca3. Magyar|szinházzal
szemben.

Dabasi ó- és asztali riz- 
lingi borok.

Vendéglő és kávéházi
berendezéseket

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

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



Németh Ferenc «Erzsébet»- 
kávéháza. A pincér urak 
találkozója.

Pernitz Lajos «Vc.ence» 
kávéháza, a Rábca part
ján és hídja mellett. 

Prückler Mátyás «Arany- 
postakürt»-vendéglöjc. A 
győri vendéglősök találk. 
helye villásreggclinél. 

Németh Alajos vendéglője, 
a uKislaludy-kávéház- 
zal szemben.

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

Fehér hajó szálloda (túl.
Heberling Adolf '.

Igló. Fil
lér Vá

rosi nagy 
szállo
dája.

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

Budapest kávéház (tulajd. 
Griin A.) Üzleti kartár
sak találkozója.

Európa kávéhás (túl. Rónai 
testvérek) a város fő
terén.

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

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

Központi szálloda. (Nagy 
Gábor túl.)

Jókai 
kávéhás 
Heiman 
S. tulajd.
Helyrés 
vidéki 
pincér 
urak 

látogatják.
Newyot k szálloda (tulajd.

Bogyó és Tauszik).
Rátz János éttermei, Má

tyás király-tér. 
Fészl-szálloda (túl. Fészl 

József). Társaskocsi köz
lekedés minden vonat
hoz.

Pferchy Fcrencz vendég
lője és éttermei, Deák 
Fercnc-utca.

Körmend. Sckek Ignác «Ko
rona* szállodája a fő
helyen.

Hacker J. «Rózsa* szállo
dája, Fő-utca.

Ntubauer 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 (túl. Renglovits 
J.) Étterem, kávéház és 
söröző.

Aranyhordo szálloda (tulaj. 
Fritz Pál) a Ferenc Jó
zsef rakparton.

Hazám kávékáz (t. Jakliny 
Vilmos) a Dunasoron, 
szemben a vashiddal. 

Maitz Rezső ‘Vigadó* ét
termei és sörödéje.

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

Kiscell. Hungária szálloda 
(túl. Várlaky Béla). Ét
ierem, kávéház és nyári 
kert.

Horváth József vasúti ven
déglőié. A városi közön
ség kirándulója.

Mészáros János Korona
szállodája. Tál saskocsi 
közlekedés a vonatok
hoz.

Kaposvár. Tatár Gusztáv 
•Korona* szállodája. Ét
terem. sörödé és kávé
ház.

Ferenc József fogadó (túl. 
Grünwald Mór) a vasúttól 
3 percnyire.

Mester István « Zrínyi* ven
déglője, az állomás mel
leit.

Lobi Mihály és fia  vendég
lője, Fő-utca.

Reidinger Gyula «Gomba»- 
vendéglőjo. Honvéd-u.

Hódossi Adolf Kantin-ven- 
déglöjc. Nagy' kaszárnya.

Maiig József vendéglője és 
éttermei a központon.

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

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

Sdireióer Lipót *Fiume»- 
kávéháza, a központon.

Sántha József ‘ Ipar* ven
déglője. Magyar konyha 
és term. vett italok.

Schubert Ede ‘ Hársfai- 
vendéglője, Fő-utca.

Kassa. Sörös Márton ven
déglője és sörcsarnoka. 
Magyar konyha.

Szentgyörgyi Ferenc vasúti 
vendéglője és sétatéri 
‘ Kioszk»-ja.

Braun Fei enc Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

Kecskemét. Millccker /-.(Bé
rét vas) szállodája. A vá
ros első fogadója.

Karácsonyi Lajos Vigadó 
vendéglője. A közönség 
kirándulója.

Tentzer József keresked. 
kör vendéglője a köz
ponton.

Kneffel Lajos P.-egyleti
vendéglője.

Kapuvár. Vető István * Nagy- 
vendéglője*. Kitüntetett 
Rusti, Somlai, ó- és asz
tali borai.

Zöldfa-vendéglő (túl. Kud- 
licska Kálmán). Szállói

szobák, hi rés házi konyha 
és balatoni borok. Nagy- 
nyári kerthelyiség.

Keszthely. Strauss Miksa 
‘ Hullám* és ‘Korona* 
szállodái.

Vas Sándor szálloda] a í volt 
Bronner szálló). Étterem 
és kávéház.

Medvéd István ‘Sörgyári 
vendéglő* és nyári ki
rándulója.

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

Waldman Dezső vendég
lője (volt I-eutner ven
déglő), Bakács-utca.

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

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

Tálas Fe-cnc vendéglője, 
vásártér. Saját termésű, 
tisztán kezelt borok.

Gyulafehérvár. L e fk o v ils  
‘Erzsébet* szállodája, ét
terme és kávéháza a vá
ros központján.

Fridsam György városi ven
déglője a Fő-téren. Ne 
utazó közönség találkozó 
vendéglője.

Lúgos Csontos Gyula ‘Köz
ponti sörcsamoka*.

Léva. Schmidt Jós re f  Köz
ponti sörcsarnoka és ét
terme.

Marosvásárhely. Transyl- 
vánia szálloda (túl. Lor- 
ber Sándor és Fia). Fő
tér.

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

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

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

Godt Ignác Fehérló ven
déglő és ‘kávéház»-a. 
Üzleti kartársak talál
kozó helye.

Miskolc. *Korona szálloda» 
(túl. Bokros Károly). Ét
termek, sörödé és kávé
ház.

Kispipa vendéglő (tulajd. 
Mayer József).

Lefler Béla ‘Polgári sör
csarnok* vendéglője. Üz
leti kartársak (főpincé- 
rek)találkozó vendéglője.

Pannónia kávéház (tulajd. 
Auslander Henrik és Gy.

Törley Józs. és Tsa
pezsgőgyára

Talismai) $ec
Budapest (Promontor).

Papszl Józief vendéglője, 
Zsolcai kapu 1. sz.

Széchenyi-szállcda és kávé
ház. túl. Kcllner Lajos). 
Üzletbelieknck olcsó szo
bák.

Perl Gyula ‘Tűzoltó* ká
véháza. A pincérség ta
lálkozója

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

Koch János Polgár egyleti 
vendéglöje.Magyar kony
ha. termelőktől vett bo
rok.

Rumpold József Vörös 
rák* vendéglője. Téli, 
nyári kiránduló.

Mezöberény. Síéin János 
*Nagyszállodá»-ja.

Nagykikinda. Nemzeti szál
loda (túl. Grosz Samu és 
Albert). A környék egyet
len elsőrangú szállodája.

Nagybánya. Rumpold Gyula 
«Nagyszállodá»-ja.

Nagykanizsa. Bcrecky Lajos 
‘Szarvas szállodá*-ja.

Berger Adolf vengéglöje, 
Pctöfi-utca. Balatoni tisz
tán kezelt borok.

Cár János ‘Vaskapu •-szál
lodája, étterme és sör
csarnoka.

Gálovits András Polgár- 
egvlcti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

Merkly János vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját term. 
valódi jó borok.

Krausz Ignác ‘Erzsébet- 
kávéháza*. Erzsébet-tér. 
Üzlctbeliek találkozó he
lye.

űzv. Krausz Lipótné *Zöld- 
fa»-vendégiője.

Petrits Ferenc vendéglője, 
Király-utca.

Nagy-Károly. Központi szál
loda. (Túl. Márkus Jó
zsef.) Étterem, kávéház.

Kudla László «Uri kaszinó* 
vendéglője. Magyar kony
ha, érmclléki és saját 
term. borok.

Schwarlz A. ‘Balaton* ká
véháza. Üzletbeliek talál
kozó helye.

Nyitra. Pitzer és Ilauscr 
‘ Hungária* szállodája. 
Éttermek, kávéház és 
sörödé.

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

Bihar-kávéház. Füchsl-pa- 
lota túl. Bródy M ór. Az 
utazó urak és a hely
beli kereskedők talál
kozó helye.

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

Fáy József ‘Csarnok* ká
véháza. A pincér urak 
találkozó helye.

Fiilöp István «Európa*- 
szállodája, a vasúttól há
rom percnyire. Magyaros 
konyha.

M ar esek Károly «Zöldfa*- 
szállodája. A keresked. 
utazók régi fogadója.

Karner Gyula «Rimanócy» 
sörcsarnoka és éttermei.

<Kék macska» (túl. Leitner 
Ferenc). Magyaros kony
ha, valódi borok.

Kispipa-vendéglő t ulajdo- 
nos Fűlöp Katalin . Saját 
termésű borok.

Kri zta Sándor vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

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

Szabó Gyula vendéglője. 
Nagykörös-utca. Magyar 
konyha és termelőktől 
vett borok kimérése.

Stern Sándor*Széchenyi»- 
kávéháza. a Széchenyi- 
fogadó épületében. Fő
utca

Nemzeti szálloda ( túl. Kich- 
ter Antal1. Étterem, ká
véház és sörcsarnok.

Kurták Dezső «Lloyd» ká
véháza Nagypiac-tér. He
lyi kereskedők s utazók 
találkozó helye.

Nyíregyháza. Korona-szál
loda (túl. Salamon és 
Ncbenmayer .

Lengyel Miklós ‘Otthon* 
kávéháza és vendéglője. 
Tokaji-ut és Bessenyei
ié t sarkán.

Róth Samu ‘Balaton"-ká
véházit. bodegája és sör
csarnoka. A központon.

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

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

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

Kern József sörödéje. Ol
csó magyar konyha, tisz
tán kezelt italok.

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

Pécs. Aranyhajó szálloda, 
túl. Szigety Ede) Király
utca.

Radocsay Imre «Korona»- 
szállodája. Saját termésű 
borok. Szigeti országút

Csertő Vince ‘ Magyar ki- 
rály»-szállodája.

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

Helmi Imre vendéglője, 
Bányátelepi-ut. Saját ter
mésű borok, nagy nyári 
kert.

Hungária kávékáz és sö
röző (tulajd. Schwartz P. 
Ferenc). Irgalmas-utca 
sarok.

Jenovay József ‘Zöldhor
dó* vendéglője, Sörház- 
utca.

Földvári Ferenc vendég
lője, Sörház-utca. Ma
gyar konyha.

Ladika István vendéglője, 
volt ‘Schubert* ven
déglő, Budai vásártér.

Matákovils István ‘ Isten 
áldás»-vendéglöje, Pécs- 
bányatelep.

Schncll József vendéglője. 
Busa-tér és Pálya-utca 
1. szám.

Udvardy Nándor «Turin- 
város>-fogadója Siklósi- 
országút. Olcsó étkezés.



« Vadember szálloda* í túl. 
Mayer Lajos).

Ijj. Zidarils József ven
déglője, Makár-u 7. sz.

'  Saját termésű borok.
Számár György vendég

lője, Tettye utca. Saját 
síüretelésü borok.

Anker Jakab vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Rougemont Tivadar «Vi- 
gadó» vendéglője és sör- 
csarnoka. Helybeli üzleti 
kollégák látogatják.

Patinonia-kávéház (tulajd. 
Horváth Mihály). A vá
ros közepén. Pincéri kar 
találkozó helye.

Sátoraljaújhely. Bach Imre 
«Korona»-vendéglöje és 
nyári kertje. A város 
központján.

Frisch V  «Magyar király* 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozó helye.

Kovács Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kiránduló vendéglője

Szilágyi Lajosné •Vadász
kürt* étterme és sör- 
csarnoka.

Központi kávéház. Tulajd. 
Breiner Hermán.

• Magyar Király.» szálloda, 
'Csernicky I. túl.)

Vessz Miksa *Klub»-kávé- 
háza a Fő-utcán.

Sárvár. Ritter L .«Korona* 
szállodája.

Sopron. Leéb Pálné «Ma
gyar király* szállodája 
s kávéháza

Groszner János -Étterme 
és sörcsamoka* a Pannó
nia szállodában.

/ laki János sörgyári ven
déglője. A közönség 
nyári kirándulója.

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

Krausz fi.
•Fehér 
rózsa* 
szállo
dája.

Schiederer J. «Győr-Eben- 
furt-Sopron* vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Sümeg. Mesterkázy Sándor 
• Korona* szállodája. Sa
ját termésű borok.

Pentz Mihály vendéglője.
Talabér Károly (borterme

lő), “Bárány* vendéglője.

Szeged. Belii István Kis- 
pipa vendéglője. Gizella- 
tér. Buckái borok, olcsó 
konyha.

Bohn József sörcsamoka, 
Vár-és Deák Ferenc-utca 
sarkán. Magyaros kony
ha, pontos kiszolgálás.

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

Dánéinger János « Próféta* 
szállodája.

«fieketesas» szálloda Adám 
Ödön túl.)

Horváth testverek vendéa- 
lője.

Juráno- 
vics Fe
n n e  
•Tisza* 
szállo
dája.

Nagy István Újvilág ven
déglője.,Üzleti kartársak 
kedvelt vendéglője. 

Pesti Vilmos «Zóna* szál
lodája a szegedi p. udvar 
mellett. Olcsó, jó ma- 

-gyar konyha. 
Sichermann József *Hét 

választó fejedelem* ká
véháza. Üzleti kartársak 
találkozója.

Szabadka. Nemzeti szálloda, 
(túl. Wittman Károly). 
Elsőrendű kávéház és 
étterem.

Ürmössy Béla Nemzeti 
Kaszinó étterme és sör
csarnoka. Hires székely 
konyha.

Tóik József Polgári szál
lodája, szemben az állo
mással.

Kárpáti J. kávéháza. Üz
leti kartársak találkozó 
helye.

Szekszárd. Haspell József 
•Szekszárdi szállodája. 

Székesfehérvár. Barnai Ig
nác • Magyar király* szál- 
lodája-

«Fekete sas» szálloda (túl.
Endersz János).

Szolnok. Friedrich Géza 
• Korona* kávéháza a 
Fő-utcán.

«Magyar király» szálloda, 
(Strasszer A. ) a Fő-utcán. 

Stögermayer Antal - Arany 
lakat* vendéglője, túl a 
Tiszán.

Veszter «Kossuth> szállo
dája az állomással szem
ben.

Szatmár. «Európa» kávé
ház és étterem, (tulajd. 
Schwarz Miksa). Fő-utca. 

Honvéd sörcsarnok és ká
véház, (Weisz Adolf túl.) 
A helyi pincéri kar ta
lálkozó helye.

Pongrác Lajos kath. kör 
vendéglője. Saját ter
mésű érmelléki borok. 

Szentes. Halász János •Pe
tőfi » szállodája. Éttermek 
és kávéházi helyiségek. 

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

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

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

«Hungária» nagyszálloda.
(Posch Károly és Gyula.) 

Kökter György vendéglője, 
a barátok templomával 
szemben.

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

Zámbó Islv. 
vendéglője 
a vasúti ál
lomásnál.

Straid István * Nagy ven
déglője*, Szent Márton- 
utca.

H

„ F O G A D Ó "
egyes példányai 
(50 fi II.) kaphatók 

Kerepesi-ut [13. sz. a. 
Dohány-tőzsdében.

~ n s y ^

Heigl István (Pannónia* 
kávéháza. üzleti kartár
sak találkozó heiye.

Stróbl János vendéglője. 
Széli Kálmán-utca. Saját 
szüretelésü borok.

S z é k e ly u d v a rh e ly .  Szal- 
mássy Mihály * Hungária* 
szállodája.

Temesvár. Müller •Hun
gária* szállodája és nagy
kioszkja a belvárosban.

Haunold János «Korpna»- 
szállodája, a józsefvárosi 
indóházzal szemben.

Gombás Gyula -Fekete 
medve* vendéglője. Gyár
város, Fő-utca.

Dózse Emil «Oroszlán»- 
szállodája. József város.

Makkay Iván Pommer féle 
•Pilseni sörcsarnok-ven- 
déglöje a belvárosban.

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

Tiszaujlak. Rochlitz József 
«Korona»-szállodája.

Ungvár. •Korona szálloda», 
(túl. Leblovits L.) Ét
terem, sörödé, kávéház.

Nagy Lajos .Kioszk* ven
déglője, Szécbenyi-Iiget. 
A helyi közönség ked
venc kirándulója,

Újvidék. Mayer Imre Grand-

szállodája. Étterem, ká- 
yéház és sörcsarnok.

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

Obernik József Pilseni sör
csarnok vendéglője. Az 
elite közönség látogatott 
helye.

IVeisz Sándor -Vadász- 
kürt* kávéháza. Helyi 
és vidéki üzletbeliek ta
lálkozó helye.

Vác. Curia szálloda, (Végh 
Miklós).

Horváth Imre vendéglője, 
az állomással szemben.

Központi kávéház a város 
központján, (tul.Wiesen- 
berg Vilmos).

Zalaszentiván. Ekamp Jó
zsef vendéglője a Déli 
vasúthoz.

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

Beregszász. Moskovits Jó
zsef «Vasut» szállodája, 
a város közepém

Bem er Márton «Ősbuda- 
vár* kávéháza. Az üzleti 
kartársak és pincér urak 
találkozó helye.

Muraszerdahely. Szívós La- 
ios nagy vendéglője. Sa
ját szüretü balatonmel- 
léki borok.

G om bos. Nevora Ferenc 
vasúti vendéglője. Pálya
udvar.

Fürdők és nyaralók.
•S ió fok»

B a l a t o n  f ü r d ő . ’

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

Hévíz. Leutner Mihály hé
vízi Nagy vendéglője.

Páca Lajos -Mexikó* ven
déglője. Télcn-nyáron át 
nyitva.

Siófok. Cservenyi Ferenc 
•Fogas* vendéglője és 
éttermei a vasút- és 
gőzhajóállomás mellett, 
szemben a teleppel.

Fodor Ignác «Polgári ven
déglője* az indóházzal 
szemben.

Papp Béla sütödéje
Szatmár, Bánya-u. 3.

A szatmári és vidékei 
vendéglők és k á v é h á z a k  
•k e n y é r és sü tem ény*  
szállítója.

Lefler Béla
polg. vendéglő és sörcsamoka
Miskolc, Kossuth L. fő-utca.

Gróf Eszlerkázy Gyula 
Tokaj-Mád hegyaljai pin
céjéből való: asztali, aszú 
és szomorodni «g y ó g y- 
bo rok*  és avasi fehér 
borok. Egyedüli Szt.-Ist- 
ván sör mérés.

Beretvás és Sarlós
(ezelőtt Beck Fűlöp) 

Budapest, IV., Váci-utca 17.

A t. Vendéglősök, Kávé
sok és Pincér urak fehér
nemű cs divatáru szállítói. 
Készítenek legújabb di- 
vatu férfi-fekémemüeket s 
azok tisztítását, fényezését 
kézimunka rendszerben el
vállalják.

Vendéglő és kávéházi
berendezéseket

v e s z  és  e l ad
BREITNES LÁSZLÓ.

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



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

Ntwyotk szálloda (tulajd. 
Bogyó és Tauszik).

Rátz János éttermei, Má
tyás király-tér.

Feszi-szálloda (túl. Fészl 
lózsefl, és éttermei. Tár
saskocsi közlekedés min
den vonathoz.

Körmend. Schek Ignác «Ko
rona* szállodája a fő
helyen.

Ilacker J. . Rózsa* szállo
dája, Fő-utca.

Neubauer János <Magyar 
király vendéglője.

IIcigi 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 (túl. Renglovits 
J.'l Étterem, kávéház és 
söröző.

Aranykordo szálloda (tulaj. 
Fritz Pál ) a Ferenc Jó
zsef rakparton.

Hazám kávéház (t. Jakliny 
Vilmos! a Dunasoron, 
szemben a vashiddal.

Mai íz Rezső ‘Vigadó* ét
termei és sörödéje.

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

Kiscell. Hungária szálloda 
túl. Várlaky Béla). Ét

terem, kávéház és nyári 
kert.

Horvátk József vasúti ven
déglője. A városi közön
ség kirándulója.

Mészáros János Korona
szállodája. Társaskocsi 
közlekedés a vonatok
hoz.

Kaposvár. Tatár Gusztáv 
«Korona'* szállodája. Ét
terem, sörödé és kávé
ház.

Ferenc József fogadó (túl. 
Grünwald Mór) a vasúttól 
3 percnyire.

Mester István > Zrínyi»ven
déglője, az állomás mel
lett.

Lobi Mihály és fia  vendég
lője, Fő-utca.

Reidinger Gyula «Gomba»- 
vendéglöje. Honvéd-u.

Hódossi --kiWZKantin-ven- 
déglöje. Nagy kaszárnya.

Mang József vendéglője és 
éttermei a központon.

Braun József vendéglője 
1 Gyurits-féíe vendéglő) 
Petőfi-utca.

Molnár Gyula Hazám-ká- 
véháza, Zrínyi-utca. a 
vasúti átjáró mellett.

Sehreiber Lipót <Fiume*- 
kávéháza, a központon.

Sántka József Ipar* ven
déglője. Magyar konyha 
és term. vett italok.

Schubert Ede ‘ Hársfai- 
vendéglője, Fő-utca.

Kassa. Sörös Márton ven
déglője és sörcsarnoka. 
Magyar konyha.

Sztntgyörgyi Ferenc vasúti 
vendéglője és sétatéri 
«Kioszk»-ja.

Braun Fenne Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

Kecskemét. Millécker Z..(Be- 
retvás) szállodája. A vá
ros első fogadója.

Karácsonyi La jó i Vigadó 
vendéglője. A közönség 
kirándulója

Tentser József keresked. 
kör vendéglője a köz
ponton.

Knefi'el Lajos P.-egyleti 
vendéglője.

Kapuvár. Vető István «Nagy 
vendéglője*. Kitüntetett 
Rusti, Somlai, ó- és asz
tali borai.

Zöldfa-vendéglő (túl. Kud- 
licska Kálmán). Szállói

íf r nin Mfíüirf
szobák, híres házi konyha 
és balatoni borok. Nagy 
nyári kerthelyiség.

Keszthely. Straus: Miksa 
• Hullám és ‘Korona* 
szállodái.

Vas Sándor szállodája (volt 
Bronncr szálló). Étterem 
és kávéház.

Medved István ‘Sörgyári 
vendéglő* és nyári ki
rándulója.

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

Waldman Dezső vendég
lője ívok Leutner ven
déglő), Bakács-utca.

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

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

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

Gyulafehérvár. L e fk o v its  
‘ Erzsébet - szállodája, ét
terme és kávéháza a vá
ros központján.

Fridsam György városi ven
déglője a Fő-téren. Az 
utazó közönség találkozó 
vendéglője.

Lúgos. Csontos Gyula ‘ Köz
ponti sörcsarnoka-.

Marosvásárhely. Transyl- 
vánia szálloda <túl. kór

tér.
László György éttermei és 

nyári kert vendéglője. 
Főtér.

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

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

Gödi Ignác Fehérló ven
déglő és kávéház'--a. 
Üzleti kartársak talál
kozó helye.

Miskolc. - Korona szálloda^ 
(túl. Bokros Károly). Ét
termek, sörödé és kávé
ház.

Kispipa vendéglő (tulajd. 
Mayer József).

Lefler Béla ‘Polgári sör
csarnok* vendéglője. Üz
leti kartársak főpincé
rek) talál kozó vendéglőj e.

Törley Jozs, és Tsa
pezsgőgyára

Talisrnao $ec
Budapest (Fromontor).

Pannónia kávéház tulajd. 
Ausliindcr Henrik és Gy.

Papszt József vendéglője. 
Zsolcai kapu 1. sz.

Széckenyi-szdlloda és kávé
ház. túl. Kellner Lajos). 
Üzlet belieknek olcsó szo
bák.

Perl Gyula ‘Tűzoltó* ká
véháza. A pincérség ta
lálkozója

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

Koch János Polgár egyleti 
vendéglője.Magyar kony
ha. termelőktől vett bo
rok.

Rumpold József Vörös 
rák* vendéglője. Téli. 
nyári kiránduló.

Nagykikinda. Nemzeti szál
loda (túl. Szilágyi Adolfé 
A környék egyetlen első
rangú szállodája.

Nagybánya. Rumpold Gyula 
‘ Nagyszállódé*-ja.

Nagykanizsa. Berecky Lajos 
"Szarvas szállodá*-ja.

Bcrger Adolf vengéglöje, 
Petöfi-utca. Balatoni tisz
tán kezelt borok.

Cár Vaskapu ̂ -szál
lodája. étterme és sör- 
csarnoka.

Gálovits András Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

Merkly János vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját term. 
valódi jó borok.

Krausz Ignác ‘ Erzsébet- 
kávéháza*. Erzsébet-tér. 
Üzletbeliek találkozó he
lye.

özv. Krausz Lipólné «Zö!d- 
fa»-vendéglője.

Petrits Ferenc vendéglője, 
Király-utca.

Nagy-Károly. Központi szál
loda. íTul Márkus Jó
zsef.' Étterem, kávéház.

Kudla László•Cri kaszinó* 
vendéglője. Magyar kony
ha. érmelléki és saját 
term borok.

Schn artz A ‘ Balaton* ká
véháza. (’zletbeliek talál
kozó helye.

Nyitra. Pitzcr és Mauser 
‘ Hungária* szállodája. 
Éttermek, kávéház és 
sörödé.

Nagyvárad. Ben rád Albert 
vendéglője, Füchsl-palo- 
ta. Binar-kávéház mellett.

Bihar-kávékáz. Füchsl-pa- 
lota túl. Bródy Mór . Az 
utazó urak és a hely
beli kereskedők talál
kozó helye.

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

Fdy József ‘Csarnok* ká
véháza. A pincér urak 
találkozó helye.

Fülöp István ‘Európa - 
szállodája, a vasúttól há
rom percnyire. Magyaros 
konyha.

Maresch Károly «Züldfa»- 
szállodája. A keresked. 
utazók régi fogadója.

Karner Gyula ‘ Rimanócy* 
sörcsarnoka és éttermei.

*.Kék macska* (túl. Leitner 
Ferenc). Magyaros kony
ha, valódi borok.

Kispipa-vendéglö tulajdo
nos Fülöp Katalin . Saját 
termésű borok.

Kriszta Sándor vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Szauer és Dolgos «Bazár* 
étterme és sörcsarnoka, 
a Fő-utcán

Szabó Gyula vendéglője. 
Nagykörös-utca. Magyar 
konyha és termelőktől 
vett borok kimérése.

Stem  Sándor «Széchenyi>- 
kávéháza. a Széchenvi- 
fogadó épületében, Fő
utca

Nemzet: szálloda itul. Rich- 
tei Antal'. Étterem, ká
véház és sörcsarnok.

Kurták Dezső «I.loy<!> ká
véháza Nagypiac-tér. He
lyi kereskedők s utazók 
találkozó helye.

Nyíregyháza. Korona-szál
loda túl. Salamon és 
Xebenmayei >.

Lengyel Miklós ‘Otthon* 
kávéháza és vendéglője. 
Tokaji-ut és Bessenyei- 
tér sarkán.

Róth Samu «Balaton*-ká- 
véháza. bodegája és sör
csarnoka. A központon.

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

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

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

Kern József sörödéje. i >1- 
csó magyar konyha, tisz
tán kezelt italok.

Tivald Mihály vasúti ven
déglője. a közönség ked- 
venr kirándulója.

Pécs. Aranyhalé s záiioda. 
'tú l  Szigety líde Király
utca

Radooay Imre «Korona*- 
szállodája. Saját termésű 
borok Szigeti országút.

Csctia Vince ‘ Magyar ki
rályi-szállodája.

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

Helmli Imre vendéglője. 
Bányatelepi-ut. Saját ter
mésű borok, nagy nyári 
kert.

Hungária kávékéz és sö
röző (tulajd. Schwartz P 
Ferenc), Irgalmas-utca 
sarok.

Jcnovay József ‘Zöldhor
dó* vendéglője, Sörház- 
utca.

Földvári Ferenc vendég
lője, Sörház-utca. Ma
gyar konyha.

Ladika István vendéglője, 
volt ‘Schubert* ven
déglő, Budai vásártér.

Maiákovits István ‘ Isten 
áklás»-vendéglöje, Pécs- 
bányatelep.

Schnell József vendég'öje, 
Buza-tér és Pálya-utca 
1. szám.

Udvardy 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.

Szó mór György vendég
lője, Tettye-utca. Saját 
szüretelésü borok.

Anktr Jakab vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Rougemont Tivadar «Vi
gadó* vendéglője és sör
csarnoka. Helybeli üzleti 
kollégák látogatják.

Pannónia-kávéház (tulajd. 
Horváth Mihály). A vá
ros közepén. Pincéri kar 
találkozó helye.

Sátoraljaújhely. Boci Imre 
*Korona»-vendéglöje és 
nyári kertje. A város 
központján.

Frisck J. *Magyar király* 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozó helye.

Kovács Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kiránduló vendéglője

Kovátsits «Színház-
étterme és sörcsarnoka*.

Központi kávékáz. Tulajd. 
Breiner Hermán.

* Magyar Király» szálloda, 
iCsernicky I. túl.)

Veisz Miksa *Klub»-kávé- 
háza a Fő-utcán.

Sárvár. Ritter /.. ‘Korona* 
szállodája.

Juráno- 
vics Fe
renc 
‘ Tisza* 
szállo
dája.

Nagy István Újvilág ven
déglője. Üzleti kartársak 
kedvelt vendéglője.

Pesti Vilmos «Zóna- szál
lodája a szegedi p. udvar 
mellett. Olcsó, jó ma
gyar konyha.

Sichermann József «Hét 
választó fejedelem ká
véháza. Üzleti kartársak 
találkozója.

Szabadka. Nemzeti szálloda,
1 túl. Wittman Károly). 
Elsőrendű kávéház és 
étterem.

L’rmössy Béla Nemzeti 
Kaszinó étterme és sör
csarnoka. Híres székely 
konyha.

Tóth József Polgáii szál
lodája. szemben az állo
mással.

Kárpáti J. kávéháza. Üz
leti kartársak találkozó 
helye.

Szekszárd. Haspell József 
‘Szekszárd szállodája.

Székesfehérvár. Barnai Ig
nác ‘ Magyar király* szál
lodája.

* Fekete sas» szálloda (tál. 
Endersz János).

Szolnok. Friedrich Géza 
‘Korona* kávéháza a

Sopron. Widemann János 
‘ Pannonia»-szállodája s 
kávéháza (a vasúttal 
szemben).

Groszner János Étterme 
és sörcsarnoka* a Pannó
nia szállodában.

fiaki János sörgyári ven
déglője. A közönség 
nyári kirándulója.

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

Krausz I .  
‘Fehér 
rózsa* 
szállo
dája.

Scklederer J. «Györ-Eben- 
furt-Sopron* vasúti ven
déglője. A közönség ki
ránduló helye.

Sümeg Mesterkázy Sándor 
• Korona* szállodája. Sa
ját termésű borok.

Pentz Mihály vendéglője.
Talabér Károly (borterme

lő), Bárány* vendéglője.

Szeged. Belik István Kis- 
pípa vendéglője, Gizella- 
tér. Buckái borok, olcsó 
konyha.

Bohn József sörcsarnoka, 
Vár-és Deák Ferenc-utca 
sarkán. Magyaros kony
ha, pontos kiszolgálás.

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

fíancinger János ‘ Próféta* 
szállodája.

* Fekete sas> szállodai Ádám 
Ödön túl.)

Horváth testvérek vendég
lője.

Fő-utcán.
«Magyar király* szálloda, 

(Strasszer A.i a Fő-utcán.
Stögermaycr Antal Arany 

lakat* vendéglője, túl a 
Tiszán.

Vészter Kossuth szállo
dája az állomással szem
ben.

Szatmár. • Európa» kávé
ház és étterem, itulajd. 
Schwarz Miksa). Fő-utca.

Pongrác Lajos Kath. Kör 
vendéglője.

Honvéd sörcsarnok, (tulajd. 
Weisz Adolf).

Honvéd sörcsantok és ká
véház, (Weisz Adolf túl.) 
A helyi pincéri kar ta
lálkozó helye.

Pongrác Lajos kath. kör 
vendéglője. Saját ter
mésű érmelléki borok.

Szentes. Halász János ‘Pe
tőfi* szál lodája. Éttermek 
és kávéházi helyiségek.

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

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

Heitzmann János ‘Szaba- 
ria- szállodája és vasúti 
vendéglője.

«Hungáriát nagyszálloda, 
i Posch Károly és Gyula.)

Köhter György vendéglője, 
a barátok templomával 
szemben.

Portsy Tóbiás ‘Nagy sőr- 
ház* vendéglője (Püs
pöki-féle sörház).

Zámbó Istv. 
vendéglője 
a vasúti ál
lomásnál.

A

„ F O G A D Ó "
egyes példányai 
(50 fi II.) kaphatók 

Kerepesi-ut 13. sz. a. 
Dohány-tőzsdében.

m

Straid István Nagy ven
déglője*, Szent Márton- 
utca.

Heigl István Pannónia 
kávéháza. üzleti kartár
sak találkozó helye.

S z é k e ly u d v a rh e ly .  Szal- 
mássy Mihály * Hungária ■ 
szállodája.

Temesvár. Müller ‘ Hun
gária szállodája és nagy
kioszkja a belvárosban.

Haunold János «Korpna»- 
szállodája. a józsefvárosi 
indóházzal szemben.

Gombás Gyula ‘Fekete 
medve* vendéglője. Gyár
város, Fő-utca.

Dózse Emil Oroszlán*- 
szállodája. József város.

Makkay Iván Poramer-féle 
‘Pilseni sörcsarnok-ven- 
déglője a belvárosban.

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

Ungvár. «Korona-szállodát, 
(túl. Leblovits L.) Ét
terem, sörödé, kávéház.

Nagy Lajos ‘ Kioszk* ven
déglője, Szécbenyi-liget. 
A helyi közönség ked
venc kirándulója,

Újvidék. Mayer Imre Grand-

szállodája. Étterem, ká- 
veház és sörcsarnok.

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

Obtrnik József Pilseni sör- 
csarnok vendéglője. Az 
elite közönség látogatott 
helye.

Weisz Sándor ‘Vadász- 
kürt* kávéháza. Helyi 
és vidéki üzletbelick ta
lálkozó helye.

Vác. Curia szálloda, Végh 
Miklós).

Horváth Imre vendéglője, 
az állomással szemben.

Központi kávékáz a város 
központján, (tul.Wiesen- 
berg Vilmos).

Zalaszentiván. Ekamp Jó
zse f vendéglője a Déli 
vasúthoz.

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

Beregszász. Moskovits Jó
zsef *Vasut» szállodája, 
a város közepén.

Bemer Márton ‘üsbuda- 
vár* kávéháza. Az üzleti 
kartársak és pincér urak 
találkozó helye.

Muraszerdahely. S zívós La
jo s  nagyvendéglője. Sa
ját szüretü balatonmel- 
léki borok.

G om bos. Nevora Ferenc 
vasúti vendéglője. Pálya
udvar.

Fürdők és nyaralók.
• S iófok»

B a l a t o n  f ü r d ő .

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

Hévíz. Leutner Mikály hé
vízi Nagy vendéglője.

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

Siófok. Cservenyi Ferenc 
‘Fogas* vendéglője és 
éttermei a vasút- és 
gözhajóállomás mellett, 
szemben a teleppel.

Fodor Ignác ‘ Polgári ven
déglője* az indóházzal 
szemben.

Papp Béla sütödéje
Szatmár, Bánya-u. 3.

A szatmári és vidékei 
vendéglők és k á v é h á z a k  
'k e n y é r  és sü tem én y  
szállítója.

Lefler Béla
polg. vendéglő és söresarnoka
Miskolc, Kossuth L. fő-utca.

Gróf Eszterkázy Gyula 
Tokaj-Mád hegyaljai pin
céjéből való: asztali, aszú 
és szomorodni ‘g y ó g y- 
bo rok*  és avasi fehér 
borok. Egyedüli Szt.-Ist- 
ván sör mérés.

Beretvás és Sarló?
(ezelőtt Beck Fülöp 

Budapest, IV., Váci-utca 17

A t. Vendéglősök, Kávé 
sok és Fincér urak feher 
nemű és divatáru szállító' 
Készítenek legújabb di 
vatu férfi-fehérneműébe! - 
azok tisztítását, fényezési' 
kézimunka rendszerben el
vállalják.

Vendéglő és kávéház
berendezéseket

v e s z  é s  e l a d
BREITNES LÁSZLÓ

Raktár: Szentkirályi-utca 1 
Kerepesi-ut sarkán.



VII. évfolyam. Budapest, 1904 decem ber 15.

ORSZÁGOS

■ NDÉGLÖS s z a k k ö z l ö n y FOGAOO ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

VOLT SZEGEDI ,,Ú JK O R "

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKOZLÖNYE

Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos 
FLÓR GYŐZŐ.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest, Kerepesi-ut 13.

Szakbeli kérdések.
(Válasz a Levelekre.;

I ...púnk utóbbi három száma vezető 
in Ivót egy ideális lelkű, de mindenben 
ni. gtV.ntoltan gondolkozó vendéglős 
szak;ársunk «Levelek* cimü közleménye 
foglalta le. A * Levelek* Írója, aki a 
köznek szentelt eddigi tetteiben is tanú
sítót: szerénységéhez hasonlóan óhajt 
ezúttal is a láthatatlanban maradni — 
eme közlemény megírására a szegedi 
kongresszus után megjelent lapunk 
vezércikke indította, amiként ezt cik
kely.' első soraiban maga is kifejezte. 
I logy a «Légi tünemények* témájába kap
csolt és további soraiban fűzött eszme
menete, de különösen a «Fogadó* 
16-ik számában befejezésként közölt 
fejtegetéseiben mily mély értelmű és 
a mi szakmánkat illető mily alapos 
igazságokat pendített meg, az jobban 
mivel sem igazolható, mint amaz alább 
közölt levéllel, amelyet a mi iparos- 
osztalyunk egyik legmélyebben gondol
kozó és első vezérférfia, Bokros Károly 
intézett lapunk szerkesztőjéhez. De a 
fejtegetések szakszerű volta mellett 
bizonyít szintén egy e sorokhoz csatolt 
közlemény is, melyet a mi águnkkal pro- 
blematice behatóbban foglalkozó egy fő
pincér munkatársunk «Válasz a leve
lekre címen irt. Bárha ugyan e közlés 
minden sorával nem értünk egyet, azt 
mégis szívesen és a maga szellemében 
tesszük közzé, annál inkább is, mert a 
•Levelek érintett része elsőben is a 
pire i : szakra vonatkozik. Különben 
is tartozunk a m i vendéglős irótársunk 
int- lóját kifejező ama végszavainak, 
hogy nekünk a tisztult és nemes 
r ..’ v. nagy szükségünk van.- A  
A a Levelekére a következőleg 

haii_ ;

s ' . tudom, olvasták-e kartársaim e 
lap u'óbbi három száma vezetőcikkét, 
n:, ,; ■ írójának a soraiban kifejezett 
m' . </.ö igazságáért valóban elismerés-
1 ■ zunk. A mai közönyösség mellett

L i dicséretre méltó cselekedet egy 
1 i benői, ha a szakmánk körül 
’ : illő problémákkal is foglalkozik,

■sen egyetértek (és értünk mind- 
a t. cikkíró azon nézetével, 

szakmánk csigalassúsággal halad

— ha ugyan halad ! Aminek ugyancsak 
igazságteljes okát abban keresi, találja, 
hogy a vezérlésre nincs megfelelő egyé
nünk, akik pedig mégis volnának —  
különféle körülményeik tartják kötve. 
Hát, ez mind igaz, valamiként hogy 
kétség ahhoz sem fér, hogy a mi szak
mai haladásunk elsősorban a szak- 
tanitással áll szoros kapcsolatban.

Szaktanitás, kit érdekel ez?Érdekli-e 
az üzlettulajdonosokat, a töpincéreket, 
vagy a kiket legjobban illet, —  a jövő 
szakembereit. . .  Melyre ha általános
ságban akarunk felelni, majd azt mond
hatjuk. hogy bizony, e kérdés minket 
vajmi keveset érdekei. Mindazonban, 
bármi különös vagy tagadó Jegyen is 
a válasz, nekünk, illetve azoknak, akik 
osztályuk sorsát szivükön hordják és 
akiknek ehhez tehetség és mód adatott, 
elsősorban eme problémával szüksé
ges megbarátkozni. Mert lenézett osz
tályunknak tekintélyt és osztályosaink
nak valódi létjövőt, szerény nézetem
ként csak eme kérdés sikeres megoldása 
biztosíthat.

De a tanításra nemcsak a jövő emberé
nek, a mostaninak, azaz nekünk is 
szükségünk van. Hogy mi okból . . . 
Mi szüksége van a különböző ágú és 
szervezetű munkásoknak mind ama 
művelődésre, amit a szabad lyceumok, 
a testületeikben való többféle tudomá
nyos előadás és tudománytárból óhaj
tanak egyre és mindjobban elsajátítani. 
Am, amit tehetnek ez ipari munkások, 
azt nem eszközölhetik a pincérek. És 
pedig azért nem, mert a mi e külön- 
legességszerü szakfoglalkozásunk arra 
egyszerűen nem nyújt időt, módot. 
Mindazáltal képzeljük el, hogy mégis 
tanulni, önművelődni óhajtunk és kép
zeljük el hozzá a jelen pincéri átlagos 
16— 18 órai munkaidőt. Mit és hogy 
lehessen most már helyesen intézni s 
mire fordítsa esetleg ama nemes haj
lamot követni óhajtó pincér a fen- 
maradó szabadidőt: tanulásra, pihenésre 
vagy szórakozásra ? (Sajnos, az ideg
orvosok tudományos magyarázatai ezt 
is egyik főszükséggé teszik.)

A mi szakmánk lassanként való 
emelkedése és haladásával kapcsolt 
szaktanitás kérdését az én szerény 
vélekedésem előbbi problémának m eg
oldásában látná, amit egyébként és

főként a humanitás kérdése is maga 
után von. A szabadnap kérdését — már 
csak ebből a szempontból is mielőbbi 
megoldásra kellene vinni s ebben — 
mint minden a szakma javára és hala
dására szolgáló dologban a kezde
ményezést szintén a m. t. főnöki kar
nak szükséges áldozatul hozni, amely 
ugyan — miként a «Levelek* t. írója 
is nagyon helyesen kifejezte, — nem 
áldozat, mert szakfoglalkozásunk hala
dása és nagygyálétében a legtöbbet ez 
fogja eredményezni.

M aisad 'János.

Levélre-levél.
A «Fogadó* múlt számaiban egy 

vendéglős munkatársunk tollából közölt 
Levelek cimü cikkelyre lapunk szer
kesztője a következő (a mi sajtónk 
helyes szakirányát is nagyban jellemző i 
levelet vette:

Kedves Flór u r ! Becses lapjában ma 
befejezett *Levelek»-et, nem tudom ki 
irta, de bárki legyen az illt adja át 
neki igaz tiszteletemet és kös/.onetemet 
szakszerű és átgondolt fejtegetéseiért.

Régen nem olvastam ehhez hasonló 
okos és igaz dolgokat, — természetesen 
a személyi vonatkozású részről eltekintve. 
Fogadja szívélyes üdvözletemet.

Bokros Károly.

Szakosztályunk illusztris tagjának 
mély köszönetét fejezi ki a «Levelek* 
írója, aki az előkelő szakférfiú kezéből 
jött és közvetlen melegséggel meg
nyilatkozó elismerő sorokban mindennél 
fényesebb dokumentálását látja az ő 
szerény fejtegetése során vallott helyes 
nézet és fölfogásának. Kapcsolatban 
szives elnézést kér arra, hogy nevével 
miként a múlt és jelenben, úgy ezúttal 
is a nyilvánosságon kívül óhajt lenni. 
Mi pedig amidőn a mi lapunknak 
ugyancsak mindennél jelentősebb fenti 
okiratra utóbbi választ közvetítjük, 
örömünket afölött nyilvánítjuk, hogy 
a mi osztályunk érdekében minden 
oldalról odaadón szolgáló szerény kis 
sajtónk nemcsak az igazi szakgondolatok 
s eszméknek, de az igazi, jó szak
embereknek is találkozója.
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A Ml CSALÁDUNK.

Képeinkről.
Irta: Minden Tamás.

Visszatekintés.

A «Fogadó* illusztrálásban talán 
még egyszer sem volt olyan gazdag, 
mint e hó 1-én, a mikor is a mi szak
családunk mind előnyösen ismert és 
derék tagjain kívül egy históriális pa
lotából (szegedi fekete-házi lett ven
déglői üzlet is be lett mutatva. Múlt 
számunk képes sorrendjét egyébként 
a két budapesti főpincér fivérek (Kittner 
János és Mihály, előbbi a Neisidler — 
volt Csalányi — étterem érdemes 
fizető pincére, mig Mihály fivére a 
budai Márvány-menyasszonynak volt 
általános tiszteletben részesülő fője) 
illusztrációjával kezdő borítékon kívül 
Erőss Jakab debreceni, és különösen a 
mi körünkben előnyös ismeretségü 
kávés, a mintagazdasszonyságban kiváló 
neje jól sikerült fényképei nyitották 
meg a sorrendet, követvén azt a 3-ik

Koras István és neje Pécs (Royal)

oldali Pántol Márton, a fovárosi-Drexler- 
féle külön éttermek (és az Országház 
volt) főpincére, az alsó rendben Szívós 
Lajos a Vasból Zalába szakadt hír
neves vendéglős és földbirtokos nagy 
müveit szellemű, szép nejével és Ster- 
benc Ferenc, ugyancsak Sopronból 
Temesváron meg polgárjogosult és is
mert szaktársunk. Róluk egyébként, 
valamint a jelen számú «Mi családunk* 
derék ifjú tagjairól megfelelően a kará
csonyra napvilágot látó * Album »-unk- 
ban tétetik említés.

A midőn pedig a közelgő karácsonyi 
ünnepek alkalmából a *Fogadó* t. kö
zönsége, illetve a mi családunk min
den egyes tagjának boldog ünnepet 
kívánok, egyúttal lezárom az év múlá
sával szintén záruló 1904-es Fogadó 
«Mi családunk* rovatát, hogy azt a 
beköszöntő újévvel annál díszesebb 
keretben és nagyobb terjedelemben 
nyissuk meg újra. Szives viszontlátásra 
az uj esztendőben!

Minden Tamás.

Vojnár János nyn.cér, i

Tóth Lajos. Szombathely iSzabária:.

Kérelem. Mindazokat, akik kliséiké: 
használat végett hazakérték, de még 
vissza nem származtatták, ez utón kér
jük, hogy azokat a most készülő 
« A lb u m »-unk számára lehetőleg sür
gősen szíveskedjenek visszaküldeni.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.
A Nyugdijegyesületböl. - Jkönyvi 

kivonat. A «Sz. V. K. P. és K. Orsz. 
Nyugdíj egyesülete* igazgatósága f. hó 
2-án d. u. tartotta r. havi ülését a köz
ponti irodában, amelyen az igazgatóság, 
Ebenkeő Károly és Berger Leó igazg. 
tagok kivételével vett részt. Az einök- 
lést Sztanoj M. alelnök vitte, ki a múlt 
ülés jegyzőkönyve fölolvasása után 
jelentést tett Delfin S. taggyüjtő mű
ködéséről. Dr. Solti Ö. jogtanácsos 
azokról tett jelentést, akik az orsz. 
felhívások folytán az egyesület javára 
a pezsgősdugók gyűjtésére kötelezték 
magukat; miről igazgatóság örömmel

vesz tudomást s ugvanccimen ‘}urá- 
novits f .  szegedi szállodatulajdonos és 
Kraiísz G. bécsi szállodásnak jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz. Jogtanácsos 
a Központi Takarékpénztár értesítését 
mutatja be, mely 2000 koronás zálog
levél után 40 korona félévi kamatot a 
folyószámla javára irt. A  «bpesti» vá
lasztmány múlt havi bevétele 1025 kor. 
94 fillér, a « kassai* nv. választmány 
tagdíjbevétele 379 kor. 13fill.,a .győri'- 
választmányé 111 kor. 36 fillért tesz ki. 
Szegedről és pedig szeptemberről 146 
kor. 80 fill., októberről 120 kor. 6 fül. 
és novemberről 100 kor. 82 fillér clcaring 
utján beküldetett. A szombathelyi váí. 
szept. 7! kor. 17 fillért, mint októberi 
bevételt küldte be. Jogtanácsos jelenti, 
hogy Delfin S. taggyüjtő 3 hónapon át 
65 tagot aquirált. Indítványozza egyben, 
hogy a taggyüjtő részére szabadjegv 
iránt tétessék lépés, vagy pedig az inti 
zet maga váltsa meg a 772 koronás évi 
jegyet t. gyűjtőnek. Jogtanácsos jelenti 
ezután, hogy a «Somogyvármegyei ven
déglősök és kocsmárosok egyesülete
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K, u r, .ty Károly szobaföp. (Szabária), Szombathely.

átixi az egyesület titkára Bayer Berci 
készséggel vállalkozott a taggvüjtés és 
válaszrm. alakításra, s ugyanezen ügy
ben az ipartársulat elnöke személyesen 
is fen járt a k. irodába s a szükséges 
nvoirt iiványokat azon igére tel vitte 
magát al. hogy a kaposvári való választm. 
alak isában maga is közre fog működni. 
Mi:.-, i a Kristályvállalat ajánlata, hogy 
az egylet ünnepeihez ingyen adja vizét, 
s a pezsgődugókért befolyt 63 kor. 50 
fill. tudomásul szolgál, Francois indit- 
ványozza, hogy a vidéki dugók a köz
ponti irodában kezeltessenek, melyre 
nézve Sztanoj és Gundel hozzászól
ása után — ingyen kosarakat ajánl; 
Delfin S.-nck egyben főkötelességévé 
tétetik a pezsgó'dugó gyűjtés. Ezek után 
az ülés here késztetett.

Zajos ülés Az országos Pincéregylet 
igazgatóságának zajos ülésben volt része 
a múlt héten. Az egylet választmányá
nak alelnöke, Ttenk  Emil ugyanis az 
egyleti helveszközlő vezetője, Sólyom 
Sándorról a fővárosban is elterjedt sza
bálytalanságokat adta be s ebből folyó- 
lag őt az állásától való nvombani föl- 
függesztésre ajánlotta. De amennyiben 
a vádak közül konkrétnak egy sem bi
zonyult. Sólyom Sándor nem lett fel
függeszd e, azonban e helyett elnöklő 
alelnök indítványára a hárt>m hónapi 
tölnmndást fogadták el. A zajosságnak 
más és nagyobb része ezután követ
kezett, a mit Fodor Károly vál. tag tá
masztott azzal, hogy Trenk E. vál al- 
< lnöknek az állásával össze nem egyez
te;V tő dolgairól tartott előadást. Miután 
pedig a konkrétság alapja emez előter
jesztésnél is kétségbe vonatott, a kelle
metlen zajosságon napirendre tértek és 
az igazg. ülést bezárták.

Magyar Pincér-asztaltársaság. A 
békéscsabai »Fiume* szálló főpincérei, 
Sórhazy Ferenc és Valachy János kez- 
deno evezésére egy jótékonyságot gya- 
ko’io s a családias összetartozandóság 
széliemét ápoló »Békésmegyei Pincérek
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Magyar Asztaltársasága* cimen társa
ságot alakítottak. A tekintélyes pártoló 
és tagul az ottani összes pincéreket 
számláló Asztaltársaság a humanitáson 
kívül a címében kifejezett hazafias célt 
is szolgálja, amit azzal is igazol, hogy 
az idegen szavakat használó tagok az 
asztaltársaság pénztárába minden idegen 
szóért 4 fillért tartoznak befizetni. A 
B. M. P. A.-át egyébként nemes inten
cióiban oly előkelő pártoló tagok segí
tik elő, mint Palatínus József, a - Békés
megyei Közlöny* szerkesztője, aki lap
jában a derék csabai kartársak mozgal
mát is megfelelően karolta föl. Az asz
taltársaság tisztikara a következőkből 
áll: elnök Ováry János, alelnök Sárközy 
Ferenc, titkár H ügel)kiaos, jegyző Köny
ves Emil, pénztárnok Torányi János és 
ellenőrök i ’alachy J ános és M akk Pál; 
akiknek rendezésével az első családias 
estélyt, melynek kapcsán 4 szegénvsorsu 
gyermek is felruháztatik, folyó hó 22-én

ÍBabochay Ödön; íEpincér Csáktornya.

tartják meg a « Fehér bárány* vendég
lőben a következő sorrendben: Elnöki 
megnyitó 6  záry  János elnöktől, ünnepi 
beszéd, tartja Palatínus József szer
kesztő; szakszerű fölolvasás, tartja Sár
közy Ferenc; fuvolászene és humoros 
fölolvasás Krizán  János és Rutkay  Bélá
tól és alkalmi óda Könyves Emiltől.

Ingyen elhelyezés. A nemrég meg
alakult «Magyar Szakácsok Köré»-re, 
(Budapest, Régi posta-utca 11.), melyről 
megalakulásakor bővebben megemlé
keztünk, s mely tagjait kebelbelien díj
talanul helyezi el, hazai üzlettulajdono
saink figyelmét ezúttal is fölhívjuk.

FELHÍVÁS.
Azon tisztelt előfizetőinket, ak’knek 

előfizetése lejárt s a jelen illetve a múlt 
lapokkal postautalványt mellékeltünk, 
kérjük, hogy előfizetésüket szívesked
jenek megújítani és beküldeni.

Hazafias és kartársi tisztelettel

«Fogadó»
8i«rke*itÖség* és kiadóhivatala

Pincei gazdálkodásunk.
— Pindinger pincéjében. —

Jó vendéglősné gazdaságát a jó konyha, 
a vendéglősét — a teli pince képezik. 
Örömük teljes, ha azok az ő  óhajuk 
szerint vannak rendben és ott minden 
a jó üzletember szándékának megfele
lően történik és rendeződik. Egy két
száz hektó jóborral telepincét, jó kocs- 
máros ember egy vicinálist asut min
den részvényéért sem cserélne el.

Ami örömünk ugyancsak abban nyeri 
kifejezését, ha ipari osztályosaink igye
kezetét és munkálkodását a mi gazda
ságunk alapjául szolgáló — pince- és 
borgazdaságnál látjuk érvényesülni. A 
mit egyébként nálunk nem ritkaság 
tapasztalni. A valódi szőlő- és borgaz
daság hazájában, Magyarországon több 
vendéglős- és kocsmárosnak van saját 
pincéje, mint az öt világrész többi ösz- 
szes vendéglős s kocsmárosainak. Amig 
Becs, Berlin, Páris vagy bármely más 
világváros vendéglősei pincéinek jóhírt 
a kereskedő jóneve kölcsönöz, addig 
nálunk ez megfordítva és úgy áh, hogy 
minden vendéglős és kocsmáros — ha 
csak két-három hehtoliterként is — 
maga szerzi be a termelőtől az üzleté
ben kimérésre szükséges borokat. Bu
dapesten számos oly vendéglőst isme
rünk, akik fenti módon, egy-két hekto
liter számra vették első boraikat, s máma 
nemcsak sok ezer hektós borpincékkel, 
de megfelelő nagy vagyonokkal is ren
delkeznek.

Utóbbiak sorából kerül ki egy szinte 
fővárosi és jó ösmerős szaktársunk, 
Pindinger Lajos (azzal a különbséggel, 
hogy ő az első kocsmároságát is 150 
hektó borocska vétellel kezdte), akire az 
ő ismert Barosstéri vendéglőjében, mint 
nagyon jó kocsmárosra, leginkább 
akkor ismert valaki, ha illető kint járt 
vagy ha csak hírből is hallott Pindin
ger Lajos kőbányai borpincéjéről. Kő
bányán ugyan kevés a borpince, a fő
városi vendéglősök jobbára a promontori 
részt foglalták ecélból t.l, mig velük 
szemben Pindinger L. a valódi jóbor

Holienthoner József Kösieg.
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aromát, zamatot mindig egyformán meg
tartó kőbányai pincék közöl választott 
ki egyet magának. Igaz. hogy pincéje 
talaja löO méternyire fekszik alantabb 
kőbánya felszínétől de 25-el feljebb 
min: a D ami azonban nincs
befolyással, sőt inkább az adja meg, 
hogy Pindtnger borai fejlődésben a más 
pincék 2 3 éves borait már az első 
évben utolérik. Pindinger szaktársunk 
ezt a Pokol-pmce - névről ismeretes 
gazdaságát mutatta be több jó ösmerő- 
sének.

A nevezetes ünnepélynek is beillői 
pincebemutatás az utóbbi Boldogasszony 
napján történt, mely alkalommal a 
• Szepesiek Egyesületiének 30 tagja, 
nejeik ás leányaikkal, három cL-földvari 
bortermelő. 2 debreceni kalbász gyáros, 
Debrecenből, azonkívül 5 vendéglős, 8 
föpincér. lapunk szerkesztőségének tagjai 
mentek ki a kőbányai-uti Ciglery D. 
téglagyáros telkén fekvő Pindinger 
pincéjébe, ahol a gazda, Pindinger Lajos 
maga nyitotta föl 58—65 db. hordóját 
i köztük 18—35 hektosak) s kóstoltatta 
végig azok pompás u_. ó és még öregebb 
tartalmát vendégeivel. A sokféle kóstol
gatásnak persze jó és olyan kedv lett 
a vége, hogy M aisad János szak- és 
munkatársunk délután 5 órakor egy 
rengeteg nagy hordó tetején állva 
toasztoí.ott és mondott nagy beszédet 
a pincegazdálkodás többrendbeli hasz
nos és gazdaságos voltáról. A jelen 
volt hölgyek impozáns kara kendő- 
lobogtatással helyeselt szólónak, vala
mennyien pedig is nem épen a pompásan 
sikerült borkóstoló hatása alatt) abban 
egyeztek meg, aminek különben Horváth 
István főpincér és a szepesiek elnöke 
és kifejezést adtak, hogy Pindinger 
pincéi' *mc»ak fekvése, de kitűnő 
tártaim. fogva is egyik legelső és 
jobb borospincéje Bpest fővárosunknak. 
A társaság aztán eme benyomás és 
kitűnő kedélyhangulatban este 8-kor 
távozott Pindinger pincéjéből.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Lapunk azon t. előfizetőit, akiknek 

mai lappal utalvány mellékeltctett, kér
jük, hogy az előfizetésüket beküldeni 
szíveskedjenek. —  Ösmeröseinket és 
barátainkat kérjük, hogy lapunkat kö
rükben szíveskedjenek terjeszteni.

Újévi gratulációk. Mindazon t. ol
vasó és előfizetőinket, akik a mi szak
sajtónk hasábján szokásos újévi üdvöz
lésüket kifejezni óhajtják, fölkérjük, 
hogy erre való megbízásukat lapunk 
kiadóhivatalába december hó 27-ig be
küldeni sziveskedjenek. Az újévi üd
vözlési dijak üzlettulajdonos és főpin
cér előfizetőinknek 2 korona, mig a se
gédalkalmazottaknak i  korona.

Hymen. Szép és nevezetes ese
mény történt a napokban a fővárosi 
ciőkelő kávéscsaládok egyikében. A 
Xevvyork kávéház kiváló tulajdonosai, 
a Harsányi testvérek testvérhugát, / ik- 
tória kisasszonyt jegyezte el Benkő 
Antal fővárosi kávénagykereskedő. 
Dánieliss Vilmuska és Sárközy Ferenc 
eljegyezték egymást Békéscsabán.

Étel- és étlapisme. A ‘Fogadó ka
rácsonyi Almanachja-nak egyik legbe
csesebb része a napokra beosztott reg
geli. déli és esti étrendekkel beveze
tett < Vendéglői szakácskönyv - lesz. a 
melv a címében kifejezett célon kívül 
hasznos eszközül fog szolgálni mind
azoknak, kiknek foglalkozásukkal köz
vetlen kapcsolt étel- és étlapismében 
kellő gyakorlat és jártasságra van szük
ségük. A mi szakmánk eme közvetlen 
foglalkozóit az éthordók képezik, akikre 
elsősorban fontos az étel- és italisme, 
de amit azonban tudni és birni mind 
teorice, mind praktice szükséges — a 
mostani vendéglősipart gyakorló és azt 
célul maga elé tűzött minden pincér
nek. A «Fogadó» étel- és italisméjét 
magába foglaló Vendéglői szakács- 
könyvnek az éthordó-étlapirók mint 
kézikönyvnek is nagy hasznát látják, 
minélfogva őket illetve arra az összes 
pincérség figyelmét ezúton is felhívjuk.

Esküvő. Sebestyén Kálmán makói 
főpincér dec. hó 10-én esküdött örök 
hűséget Varga Antal, a makói vasúti 
vendéglős sógornőjének.

Helyet az iparhatóságban. A Bu
dapesti kocsmárosok ipartársulata még 
a múlt havi választmányi ülésén azt a 
nagyon célszerű határozatot hozta, hogy 
az iparhatósági megbízottak dec. 18-i 
választásánál egyik-másik tagját meg
választatja. Ily célból jelölteket is állí
tott és pedig a IV. kerületben Petrá- 
kovits József, az V.-ben Csuthy Gyulát, 
a Vl.-ban Palády László és Hacket L. 
póttagot. A VII.. VIII.. IX. és X.-ben 
Keréc F. rendes és Appel János pótt., 
Steitier P. r. Eisenbacher György pótt., 
Szager  F. r. és Springer József pótt. 
és végül Losoncy Károly és Halász 
Márton rendes illetve póttagokat jelölte. 
A választás most vasárnap 18-án lesz 
minden kerületi elöljáróságnál és tart 
reggel 8-tól esti 7 óráig. A mi iparos
osztályunknak a városi és minden más 
egyéb, a közre nézve munkáit végző 
hatóságban és minél szélesebb: körben 
való térfoglalására égető szükség van 
s igy az is igen kívánatos volna ha a 
„B.-i Kocsmárosok Ipart." fenti helyes 
intenciójaként jelöltjeit a vasárnapi vá
lasztásnál behozhatná.

Vendéglői szakácskönyv. A mi 
szakirodalmunk nagy eseményét képező 
és lapunkban már régebben jelzett 
‘Vendéglői szakácskönyv* a kará
csonyra megjelenő fogadósok, vendég
lősök, kávésok és pincérek * Almanach - -

ja eme legbecsesebb része már telje
sen befejezve és szedés alatt van, ugv, 
hogy a szedésbe szintén most adott 
többi részei c hó 22—24-re kerül 
sajtó alá. A ‘ Vendéglői szakácskönyv 
mint ezt többször irtuk, szükséges esz
közül fog szolgálni mind az elméleti 
szaktudás, mind a gyakorlat terén s 
abból gazdasszonyáink illetve a kony
hai szakszemélyzet nemcsak újabb is
mereteket gyűjthetnek, de a szükséges 
anyagbeszerzésnél, valamint a konyhai 
és vendéglői beosztásnál is folyton 
hasznát vehetik, miáltal a kiadás terén 
is tetemes megtakaritást érnek el. .Mi
nélfogva a napról-nai ra {reggeli, déli, 
és estis és minden alkalomra megfe
lelő beosztású étrenddel szolgáló, vala
mint az idegenek kedvelt ételeit is 
tartalmazó * Vendéglői szakácskönyv»-ct 
elsősorban is a legilletékesebbek, a ha
zai fogadósnék, vendéglősnek és ké
vésnek, valamint a konyhai szaksze
mélyzet figyelmébe ajánljuk. A -V en
déglői szakácskönyv* illetve a Fogadó 
kiadásában megjelenő Almanach a 
mi szakunkhoz tartozóknak is az elő
állítási árba, 2 korona 50 fillérbe kerül.

Meghívó. A Mope tagjaiból alakult 
‘ Pincér zenekar* a Mope helyiségében 
december 16-án jótékony sétahangver
senyt tart. A hangverseny este 9-kor 
kezdődik és belépésért cgv és (családi) 
két koronát szednek.

Mindent a maga idejében. Egy 
szeptemberi számunkban mi is hirt 
adtunk a bordeauxi és párizsi pincérek 
egyrésze sztrájkjáról, mely a borravaló 
rendszer eltörlése ellen irányult s ami
vel több helyen tényleg sikerült is 
elemi a borravaló eltörlését. Am, mint 
újabban értesülünk, az ekként céljukat 
ért francia kollegák köpönyeget dobtak 
s a havi fixum helyébe visszakivánták 
a borravalót, amit meg is kaptak. A 
mire különben csak azt óhajtjuk meg
jegyezni, hogy minden "a -maga idejé
ben nem követett dolog korai és meg
bosszulja magát. így a francia pincé
rek borravalókérdés harca is, amely 
ezúttal ugyancsak illuziórissá vált. A 
magyar pincérkarnak, mint minden 
modern szakfoglalkozásnak is egyik 
főcélja eme kérdés, amelynek megol
dása ugyancsak illuzióris és, kivihetlcn 
mindaddig, mig a vendéglősipar többi 
fő s a mai modern szellemmel kapcsolt 
kérdései tisztázva nincsenek. A mi borra
való kérdésünk kivihetlenségét egyéb
ként jobban misem bizonyítja, mint az O. 
P. egylet élhetetlensége és tarthatatlan
sága ; mindazonban ez a tarthatóság és 
fenti cél is elérhető lesz a maga idejében.

Névmagyarosítás. Litlm ann  József, 
a fővárosi Lipót-köruti volt Schauer 
vendéglő tulajdonosa, nevét Ladányira 
változtatta. A hazafias példát szolgáltató 
derék szaktársunkat gratuláljuk.

f  Bogyó István. Hazai elsőrendübb fo-



ülőink egyikének, a kolozsvári N'ew- 
v<nk -nak gyásza van. Meghalt egyik 
u.lajdonosa. a Kolozsvárt és Erdélv-

rte előnyösen ismert és köztisztelt 
.. ndéglős, Bogyó István. A mind üzle-

• ; , mind származására előkelő, bár az 
ijcr  téren egész zajtalan munkálkodó 
.■■"dós miként szakosztálya, úgy a 

•> latomban is tekintélyes pozíciót 
. : be, s az ottani törvényhatóság
in  is helyet foglalt Az életében s 

au-g betegségében is csupán az üzlc- 
. !ö és törődő jó fogadós halálát 

előkelő családján kívül az üzleti igyek- 
, i s és munkában hasonló derék foga
dós társa, Pauszig Alajos, valamint a 
nugv kiterjedésű üzlethez tartozók és 
-■'k jó ismerősei gyászolják. Családja a 
következő gyászjelentést adta ki : 
\! ül írottak mély fájdalommal tudatják.

gy a legjobb férj, atya, nagy atya, 
n-sivár és rokon, tardoskeddi Bogyó 
/.'/ián, városi törvényhatósági tag. ven
déglős és háztulajdonos életének 67-ik, 
boldog házasságának 42-ik évében f. hó 
10-én d. u. 3 órakor jobblétre szen- 
deriilt. Tetemei f. hó 12-én d. u. 3 
órakor fognak a róni. kath. anyaszent- 
gyliáz széttartásai szerint, a Ferenc 

József-ut 48. számú házától a helybeli 
ev. lutheránus sirkertbe örök nyuga
lomra kisértetni & az engesztelő szent 
miseáldozat a Mátyás-király-téri temp
lomban f. hó 13-án d. e. tartatik. 
Nyugodjék békével! Özv. Bogyó Ist- 
vánné sz. Soós Krisztina, mint bánatos 
neje. ( )zv. Sckzvarc Alajosné, sz. Bogyó 
IVréz, mint nővére. Bogyó Katica férj. 
i ír. Szöllösy Attiláné és Bogyó Margit, 
térj. Mayer Arpádné, mint leányai. Dr. 
■Szöllösy Attila m. kir. honvéd ezredor- 
vos és Mayer Árpád cs. és királyi szá
zados, mint vejei. Szöllösy Margit, 
Szöllösy Etelka, M ayer Arthur és Mayer 
István, mint unokái.

Újévi ajándéknak legszebb ajándék 
a lapunk kiadásában megjelenő «Album- 
könyv, mely Almanach-unk egyik csa
lóit részében a Fogadóban ez évben 
megjelent arcképekkel lesz gazdagon 
illusztrálva. A díszes kötésű Album  fő
becsét a kapcsolatos szépirodalmi — 
endéglői szakácskönyv s a többi köz

hasznú részek fogják képezni s azt 
mint maradandó becsű emléket aján
dékul mindenkinek figyelmébe ajánljuk.

A sóhivatalos ügynök. Tél és oly 
idő van, amikor változások a mi üzle
teinknél is csak gyérebben fordulnak 
elő. Az ügynök urak egynémelyike 
ilyenkor mint aféle ostoba törökbasa 
nagy gőggel nézi le azokat, akiktől va
gyona és egy-két fővárosi háza alapját 
szerezte, t. i. a pincérséget. A főpin
céreknek is csak foghegyről, egy 
balkézlegyintéssel veti oda: n in csg se ft!  
Azután többet szóba sem áll velük. 
Nyáron persze, amikor valamirevaló 
•pincért két nap múlva sem tudnak 
lelni, —  ez az ügynöki -gőgség alább
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száll s oly eset sem igen fordul elő, 
amit Poilák ügynök inszcenált. aki jobb 
dolga híján Binder ( iyörgy főpincért 
elhelyezte Szabadkára a Nemzeti szál
lodába, de előbb Szegedre utaztatta a 
feltételek végett. Szegeden azonban ép 
úgy. mint Szabadkán, mitse tudtak föpin- 
cérrendelésrol, miokból Binder t iy. vissza
jött Budapestre cs Poilák ü. űrtől költ
ségei megtérítését kérte. «Mí. mi
csoda ! * szólott nagyhangon az ü. 
ur és Bindert egyszerűen a" sóhiva- 
talhoz utasította pőrölni. Binder 
szaktárs megfogadta az utasítást, de 
oly különbséggel, hogy Poilákot nem a 
sókivatal, hanem ügyvéd által jelenttette 
föl; aminek következményeként kíván
juk, hogy Poilák urnák sós legyen a 
kedve és egyben reméljük, hogy a ko
molyan gondolkozó főpincérek magu
kévá teszik kollegájuk ügyét s hogy 
Poilák ü. urnák ruég a sóhivatallal is 
összeköttetésben álló irodájából jövő 
híreket ezután csak fentartá.-sal vagy 
egyáltalán figyelembe sem fogják 
venni.

Babérlevelek . . .  Rózsa nyíUsa ide
jén, legboldogabb álmai közt érintette 
leheletével az enyészet; s  Kecskemét
nek egyik legszebb és boldog szerel
méről annyi szépet álmodó bájos eá- 
nya. a kietlen sir lakója lett. Erdélyi 
Katinka, a kecskeméti Royal-szálló fő
pincérének sógornője, e hó 4-én hunyt 
el csöndesen, gyászos siralomba borít
ván édesanyját, testvéreit s őt imádva 
szerető vőlegényét Bán Balázst. A kecs
keméti Szentháromság temetőben friss 
babérlevelek jelzik a szép szerelmet ott 
lent tovább álmodó szép menyasszony 
sírját. A szeretet angyala őrködjék ál
mai fölött!

Budapest gyalogjárói. A nyári idő
nek Budapesten mindig egyforma ká
nikulai forróságában az ittlevőkre va
lóságos isteni jótéteményt képeznek 
azok a vendéglői és kávéházi terraszok, 
amelyek mindig friss zöld és virágos 
kerítéseikkel a nagyházak közé szorult 
melegtől olvadó aszfaltnak mindmeg
annyi ligetét és berkét képezik. A fő
város egészségügyét ekként előmozditó 
vendéglős és kávéháztulajdonosok- ezért 
megérdemelnél;, hogy a fővárosra eső 
minden adójuk el engedtessék, vagy 
hogy más anyagi előnyben részesülés
nek. Am, a mi szűkkeblű fővárosunk 
nem hogy csak ily jóindulatot nem 
tanúsít, hanem a közegészségügyre 
annyira célszerű kávéházi és vendéglői 
ligetekkel még üzletet is csinál s ezt 
évről-évre fölemeli. A fővárosi gyalog
járókból kiszorított eme helyek négy
szögölként az idén megint emelődtek 
és pedig 7-ről 8-ra illetve 8-ról 10-re. 
Ideje lenne, azaz hogy — nem volna 
célszerűtlen fővárosi szakköreink vezér- 
egyéneinek Budapest székesfőváros t. 
magisztrátját kissé a fcnnjellemzett hu
mánus eljárásra bírni.

FOGADÓ

A «Kisten Magyar Pincér Asztal-
társaság» jótékonyságának újabb és 
nyomós tanú jelét azzal adta. hogy a 
létesítendő < Pincér-Menhely- javára 200 
koronás alapítványával járult. A küldött
séget ebből folyokig a Budapesti Szál
lodások Vendéglősök és Kocsmárosok 
Ipm társulatának elnökéhez. (SunddJ.-h< z 
Kőnk■ iy István. Érdes* Kálmán és Kantot 
Márton vezették.

Levelező lapok 'evéipa/ir vagy ú j 
évi üdvözlő kártyák) nyomását a saját 
fényképével, akinek fényképe lapunk ki 
adóhivatalában van. kiadóhivatalunk az. 
erre való rendelést minden díj nélkül 
elvállalja és a Fogadó nyom*Iájában 
csinos kivitelben és jutányosán! elké
szítteti. Ebbéli esetleges óhajukat a 
Fogadó kiadóhivatalával t. előfizetőink 
egy levelezö-k.pon bái mikor közölhetik.

Wewék. Mar azután az az egy telje
sen bizonyos, hogy hír és hisióriai 
anyag változatosabb, több sehol sem 
terem, mint a mi üzleteinknél. Fordul 
itt elő bájos és érdekes, furcsa és 
tragikus, de kellemetlen is. Olyar- 
ról azonban, aminőre a váradi foga
dók körül akadni, nem minden fűzfa- 
ágon, de még Budapesten is ritkán 
fütyül a rigó. A váradi üzletek főpir- 
cérei ellenőrzéseié ugyanis egy IVtzeéÁ- 
böl. t. i. \Y( isz.ok, WViszerok, Wienerek 
stb. fura nevű és foglalkozásra suszter, 
asztalos stb. iparos tagokból álló banda 
létezik, amelynek egyedüli célja : a 
főpincérek ki- és beemelése. Azt a tő
pincért, aki Wcisz suszte) vagy Weis/cr 
szabónál nem k u n d sa ft* m a g á t, vagy 
aki Weisz suszter és Winr.er kaptata- 
csinálótól azt bátorkodik követelni, hogy 
napi többrendbeli cckkeiket ne hétről- 
hétre, hanem napról-napia fizessék - 
kicnelik az üzletből, és pedig oly egy
szerűen, hogy illető főnökéhez a Wczcék 
csoportostul járulnak és követelik vagy 
a renitens f ő  elbocsájtását, vagy p ed ig ... 
S ez a vagy pedig . . . eljárás nem mai 
keletű s a Wewék ilyetén aláásása 
folytán már nem egy főpincér esett 
ki pozíciójából — adja tudtunkra for
rásunk, amelynek hírében — bárha 
kissé kalandos ize is van — nem tudunk 
kételkedni. Sőt még inkább megerősíti 
eme feltevésünket az a budapesti és itt 
egy nagy zenés kávéházban általunk is 
tapasz!alt eset, melynek ugyancsak egy 
ll'cu'e hőse, a napokban alapos hango
san megszemtcleneztc a pincérséget, 
amiért a korcnányi két napi cekkjc 
iránt téves elnézését bátorkodta a pincér 
nyilvánítani. Az ily Wiener-Weiszokat 
másutt, ahol a modernebb felfogásból 
folyólag a nézetek is határozotiab- 
bak, gallérnál fogva s ugv kipön- 
dürittetnénck, mint a pinty. Várad és 
Budapesten, — még becsülik ölö t. azaz 
helyettük a dolgát teljes konckten végző 
pincér menesztetik. Ez a budapesti YVewc 
különben YVintnerés felöltő kereskedése 
az Elité kávéház mellett van. A mi

5. oldal
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szakfoglalkozóink közül nehogy valaki 
betévedjen kereskedésébe s ekként 
járuljon kávéházi ily Wewei hősködei
méhez.

A hazai fogadók, vendéglők és 
kávéházak Címtára hazai jobb ven
déglők és kávéházak Útmutatója \  mely 
a Fogadó szerkesztősége és kiadóhiva
tala adatai alapján összeállítva leghi
telesebb s a hazai gyárak, nagykereske
dők és iparos cégeknek a legmegbízha
tóbb szolgálatot teljesiti, megjelenik a 
Fogadó Almanach-]A\dl s egyes pél
dány ára e lap nem előfizetőinek 3 
korona.

Laj! — az ágy alatt. Kedves cpi- 
zódszerü, máskülönben könnyen végze
tessé válható esetnek voltak szemtanúi 
többen a belvárosi Gömbös T.ajos 
vendéglősnél, kinek kis gyermekei az 
esti üzlet alatt az emeleti lakáson játsza
doztak. miközben egyik,aLaji. felborította 
a lámpát, melynek szét folyó égő olaja 
a közellevő ágyat is felgyújtotta. Á 
bajt okozó kis csintalanok erre nagyon 
megijedtek s ijedtükben a lámpát le
ütő kis fiú az égő ágy alá. kis 
leánytestvére pedig az ágyba bujt. 
Ott is égnek hamarosan, ha Gömbös 
szaktársunk nagyobbik fia, a 6 éves 
Gábor tudatára nem jő a veszedelemnek, 
és ki nem húzza kis húgát az ágyból 
és I.aji öcscsét pedig alóla. Az ekként 
kimentett kis élhetetlenek aztán kisza
ladtak és kint olyan sirást és zajt 
ütöttek, hogy a házbclick menten 
figyelmesek lettek és a nagyobb veszély
nek azonnal elejét vették. De azért a 
vallatásnál következetesen tagadta bű
nét a Laji. mivelhogy ö ott sem volt. 
•Hát hol voltál r» — kérdezi szigorúan 
az apja. — Hol, hát az ágy alatt -  fe
lelte cinikusan és nagy komolyan az 
imposztor kis I.aji.

Gyászhir. Hacker János ismert kör
mendi szállodás szaktársunkat részvétre 
méltó szomorú eset érte. amennyiben 
édes anyja nov. 21-én elhalálozott. A 
köztiszteletben álló urhölgyet számo
sán kisérték ki végutjára.

Konyhaművészet.

Liehtenstein df-töl.
Rlstorv-leves. A fenti utasítás sze

rint készült rizsszeme-levesbe tálalás 
előtt sósvizben megabált zöld kelká
posztát metélünk, zöld petrezselvmet 
megvágva belé tüzünk s zsemlye nélkül 
feladjuk.

Kelvirág-leves. 2 drb kelvirágot da
rabokra vágva felteszünk, kevés vajjal 
világos rántást készítünk, a kelvirág- 
lévcl feleresztjük, 2—3 kanál tejfolt s 
vágott zöldpetrezselymet adunk hozzá.

Kelvirág: créme-leves. A fenti uta
sítás szerint járunk el, szitán áttörjük, 
meleg tejjel hígítjuk s vajjal lagirozzuk. 
Pirított zsemlye koczkávaí tálalandó.

Z in h o b er  A -tö l.
Soupe de Berassine á la Louise

XV. Szalonka összeapritva, levesben 
puhára főzve, leszűrve, mozsárba meg
törve, szitán áttörve, az döbbeni leves
sel felhigitva. tojássárgája tejszínnel jól 
összekavarva vigyázva hirtelen a levesbe 
vegyítendő, hogy a tojás össze ne cso
mósodjon, kevés cayennc pepper. ke
vés vaj, elegendő só, nagyon kevés 
cognacot belé, úgy, hogy kellő Ízletes 
legyen ; tálalásnál főtt szagos metéltre 
vágott szarvasgomba és metélt főtt sza- 
lonka-hus belé.

ÜZLETI HÍREINK.

Lapunk levelezői sorába újabban 
Horváth Lajos, a m.-szigeti -Otthon» 
főpincére. Bója Ferenc, a makói Korona 
szálloda szoba fője és Ereimet Jenő a 
zentai Jenő Főherceg szálloda főpincérei 
léptek be. Uj munkástársainkat gár
dáinkban szívesen üdvözöljük!

Uj kávés. A mi szaksajtói azon óha
junknak, hogy a mi iparunkat lehetőleg 
a hivatásos szakegyének foglalják el, 
ugyancsak megfelelő szép sikerét lát
tuk az utóbbi időben, amidőn több 
ismert főpincér iLábesz F., Rapszky 
Zs., Knappé J., Unterreiner V., Kalász 
J. stb.) mint üzlettulajdonosok mind 
csupa előkelő és nagy kávéházakhoz 
jutottak. A fővárosi kávés szaktársaink 
e derék gárdájához most ismét egy 
szakavatott s ismert főpincér csatlako
zott ; a műit számunkban röviden em 
lített Antony Vilmos, aki az Izabella- 
tér és \Vessc!ényi-tér sarkán lévő Ma
gyar Színház* kávéházat vette át, s aki 
hivatottságát erre, a főváros több első
rangú ily üzletében, közte az «Abbazia» 
kávéházban, hol majd 10 éven át főpin- 
céreskedett — szerezte. A müveit mo
dorú és szimpatikus kávés szaktársunkat 
az elite közönségen kívül volt kartársai 
is szép számmal és gyakran keresik föl.

Keresztelés. Mintkincsesi levelezőnk 
Írja, az ottani ‘Feszi szállodát* kiváló 
gazdája, Feszi József szaktársunk ‘Pan
nóniádra keresztelte.

Ó-Becsén a nagyvendéglő bérletét 
Strasser Manó, a szállodának egy izben 
s huzamosabb időn át már volt bérlője 
nyerte el.

A hibás 3 «Bárány» í megigazitása). 
A nyomdai élet folyamatán nagy jelen
tőségű, de igen gyakran hibás dolgok
kal is találkozhatni. Ámbátor a ‘ Fo
gadó* nyomdája kivételt képez a többi 
s gyakori sajtóhibában leledző ily válla
latok közül, a múltkori számunkban 
mégis tévesen eszközölte a mi derék 
hármonikás művészünk és vendéglős 
szaktársunk, Bárány Lajos vendéglőjét, 
amelyet a Bethlen-utca 4-ik száma alá 
helyezett, holott Bárány szaktársunk 
kitűnő borocskákkal vezetett ‘ Borozója* 
a Hernád-utca 8-ik sz. alatt, mindjárt

a postán túl és a keleti pályaudvar 
oldalával szemben van. Tehát ama 
kartársainknak, akik a 3 Bárányt a 
múlt lapunk szerint a Bethlen-u. 4-ik 
sz. a. keresték, figyelmükbe ajánlj uk 
ezen kiigazításunkat s szives utasítással 
küldjük őket a Hernád-utca 8-ik sz. a 
■ Három Bárány‘ -borozóba.

Kávéház átvétel. Budapesten a Lipót- 
köruti Klub kávéházat, mely elegáns 
és kényelmes berendezésével egyike a 
fővárosi előkelő kávéházaknak, Katona 
Gyula, az Andrássy-uti ‘ Corvin* kávé
ház népszerű tulajdonosa e hó elején 
vette át.

Fuchs Marió szaktársunk, az Ungvári 
L'ri Kaszinó érdemes vendéglőse, ki az 
utóbbi változásnál meg akart válni ven
déglőjétől — jelenlegi üzletét újból 
kibérelte és tovább vezeti.

Uj v e n d é g lő s . A disztingvált és rokon
szenves föpincérek gárdájából va'ó  egy ism ert 
szakiársuuk cserélte  ci ism ét pályáját, s  lön 
egy elsőrendű fővárosi üzlet vendéglőse. Az 
uj üzlettulajdonos — a lapunk közönsége előtt 
is előnyösen ism ert — Littman (Ladányi) 
József, tö b b  elsőrendű \  fővárosi é tte rem  s 
utóbb a V igadóién ‘ Kioszk* volt főpincére,

aki a L ipót-köruti Schauer-féle vendéglőt, 
novem ber utolsó felében ve tte  át, am elyet 
ezúttal egészen a m odern s nagy vendéglők 
színvonalára em elt. Uj vendéglős szaktársuok- 
nak és barátunknak — am időn olvasóinknak 
ez alkalomból e helyen bem utatjuk  — pálya
változtatása és üzletéhez őszintén kívánunk 
sok szerencsét!

Somogyi Antal vendéglője. Egy régi 
jó ismerősünk, a volt szabadkai nagy 
orsz. nyugdijista és ope. ügyek vezér
embere, egy hasonló nevezetes és jó 
hírnevű vendéglőnek lett tulajdonosa a 
napokban. Somogyi A. kitűnő szaktár
sunk a pecsenyéjéről is históriai Torda 
városának utóbb és hosszabban Mári 
néni vezette Kondor-féle vendéglőjét 
vette át és vezeti azt ugyancsak a derék 
Mári nénénk szellemében, de mint tető- 
től-talpig szakember, még sokkal meg
felelőbben. A jónevü üzlet uj derék 
gazdájának és barátunknak szívből kívá
nunk sok szerencsét!

Csíkszeredán az ujan és nemrég 
nagy díszesen épült ‘Vigadó* szálló és 
vendéglőt Egyed  Gyula bérelte ki.
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Soor Kornél, a miskolci Grand ká- 
v i- iá/, huzamosb időn át volt és elő
nyösen ismert főpincére, az ottani és 

ián épült «Budapest* szállóba áthe
ly e z e t t  Kereskedők és Gazdák Köre ' 
vendéglőse lett. Kívánunk sok szeren-

Szabadkán a«Nemzeti-szálloda»,mint 
egv múlt számunkban irtuk, a volt 
fogadós tulajdonos, W ittm an  Károly 
szaktársunknak az üzlettől való vissza
lépésével, házi kezelésbe ment át. Az 
ugyanezen alkalommal több szobával 
bővült, régi neves fogadó igazgatója, 
Rerkovits János szaktársunk, volt sváb
hegyi és orsovai előkelő szállodák tulaj
donosa. bérlője lett. Az éttermi főpin- 
céri állást ugyanekkor Rákótey István 
ismert főpincér foglalta el.

Uj étterem- és kávéházat építettek 
és rendeztek be a makói -Korona* szál
lodában annak tulajdonosai: Vogel Pé
ter és L eyfink  Ignác. Az előkelő nívójú 
és a mai modern Ízlésnek mindenben 
megfelelő uj étterem és kávéház ün- 
nepies megnyitása f. hó 10-én volt.

Kallós kávéház. A fővárosi billárd- 
müvészek és amatőrök Teréz-köruti 
kávéházának eseménye van, amennyi
ben Sztanoj mester és kávéháztulajdo
nos megvált üzletétől. Az intelligens 
billiárdozó publikumnak eme látogatott 
kávéházát Kallós (Keiner) Márkus vette 
meg, aki azt tovább ‘Kallós kávéház* 
címen vezeti.

C s a lá d i e se m é n y . A rim aszom bati «Tompa- 
száüó* előnyösen ism ert főpincérét. F ekete  
Györgyöt, kellem es öröm  érte , amennyiben 
derék neje egy kedves babával ajándékozta 
meg. Az uj honleányka keresztszüV i G ede 
szállodás és neje  é s  a szentkeresz^sérrben ha
sonlóan kérész* m amájához — Z só fib a  le tt.

Makón az Abbázia kávéházat Spitzer 
Bern át, az ottani Korona szállodának 
volt főpincére vette át. Uj kávés szak
társunknak sok szerencsét kívánunk!

Jó üzletember. Múlt lapunk e helyén 
ily cimen hozott közlésünkre Gr ősz 
Ödön a következőket irja :

M T isztelt Szerkesztő U r!  D ecem ber 1-iöi 
b lapját Borgóbesztetcén lá ttam  s  valóban 
kellemesen leptek m eg a  észerny üzleti teh e t
ségem et m élta tó  b  sorai. F ogadja é lte  hálás 
köszönetem et. Egyben engedje meg, hogy 
egyes nézetem m el ellenkező szókité te lre  pár 
szóval reflektáljak, a rra  t .  i., hogy én a  <Fo- 
gadó»-nak konkurrense volnék. H át m. tisz
telt szerkesztő ur, én ennek a derék  kis lap
nak, de egyáltalán senkinek sem vagyok kon
k u ren se . En adok  és veszek üzleteket s c 
végből m ám a B orgóbesztcrcén, holnap pedig 
Makón, Ludasbálisban vagy T rcncscnországban 
járok és m indenütt csak a rra  törekszem , hogy 
az eladás céljául k itűzött üzleti ügyet minél 
megfe'elöbben lebonyolíthassam . így sikerült 
lebonyolítanom utóbb  a  szegedi ifj. Juráno- 
yhs G y u 'a u r  boldogult apósa hírnév s *Rózsa 
fogadó* üzletét is, am elyet a  F o g a d ó  á ltal is 
jelzett K o v á ts  József szaktársunk, a budapesti 
‘O tthon iró k .é s  H írlapírók* körének ism ert 
vendéglőse ve tt át, al.iröl é s  eddigi é s  leendő 
nagy abecsö 't '*zletfeieimrcl, szegény véleke
désemmel föl m erem  tenni, lio^y b. lapjában 
iám  vonatkozó e lism erésé t — mind aláírják. 
Amiért m int illető  és m. t. uraknak, ™;ot a 
»Fogadó»-nak szívből kívánok boldog inne-

peket. G to sz  Ö dön, Budapest. IV., Károly- 
köm t 10.

Fogadó átvétel. A rahói (Márama- 
rossziget) «Kaszinó»-szállodát Siposs 
Kálmán a máramarosszigeti «Budapest* 
kávéház főpincére ujesztendőkor fogja 
átvenni.

Helyeszközlés. A ‘Fogadó* dijtaanl 
hely eszközlője által elhelyezést nyert . 
K i e s n ie r  János föpincér, ki ily minőség
ben a kaposvári * Ferenc József foga
dóba lépett be és D o r n i t s  Kálmán, ki ét
hordói állást Rimaszombaton a Tompa
szálló éttermében nyert.

H e ly v á l to z á o s k .  B u d a p e s te n . R w u a ld  
Gyula szaktarsunk a  józsef-köruti Bőd í kávé
ház éjjeli föpincéri állását, D io ssy  Ágoston 
helyét foglalta el. G elcehcr  József a Keleti 
kávéház é jjeli föpincéri állását tö lti be. F .niossy  
Kálmán E ‘ Fészek* művészek klubja főp. 
állását foglalta el. A  K atona Gy. által á tve tt 
L ipót-köruti «Klub» kávéház föpincéri teen
dő it tovább: a is L á n y  Rezső kartársunk , mig 
az éjjeli főpincéi it Sch lcs  in g e r  József intézi. 
Az A ndrássy-uti W agner (Jahn-féle) é tterem  
föpincéri állását B o g n á r  Károly tö ltö tte  be. 
Mint é thordók  Braun Aladár, Szabó Lajos, 
L éderer E ,  B aldauf M és Moór Béla n yc itek  
o tt  alkalm azást. A ‘ Badacsonyi* (volt Fővá
ro s i1 kávéház föpincéri á llását A n to n y  Füiöp, 
ism ert fővárosi főpincér fo g la ltad .

S z e g e d : (H F . tud. A T isza szálló fösza- 
kácsi állását, Ziniiober Ferenc helyét Tobi-.ck 
Heinrich, az aradi K ass-vendéglö konyhafő
nöke tö ltö tte  be. U. itt B a u e r  Jenő  éthordó  
állást foglalt. — S o p ro n  (B. J. tudósításai. 
I -ra tn u lie r  József a  Pannónia étterem ben é t
hordói és F ü iö p  József u. i. állást a színház 
vendéglőben foglalt. C só k á s  János a  Caszinó 
kávéházban föpincéri alkalm azást nyert és 
I lo c h  Zoltán a sétatéri Heim kávéház főpin- 
cérc  le tt. — P o zso n y b a n  a Palugyai szállóban 
Ambi as J. föpincér m e lle tt: W a g n e r  Adoif, 
S za b á ly  Gábor. L á n g  János é s  M a y e r  Pál 
é thordók  m űködnek. IV e n lze l  József szobafő
nök m ellett a szobap. te e n d ő k e t: H o lítrb a ch  
Füiöp intézi R á m á n  József a  Magyar Király 
szálló föpincéri állását tölti be. M ellette m. 
é tth o rd ó k : B u d a y  György és K e sz le r  Vilmos 
m űködnek. U. i. állást tö lt be  E b en sp a n g er  
Jenő  a C hovancsek udvari sörcsarnokban. 
V o jn á r  János (kinek sikerült képét a mai 

csa 'ádunk m utatja  be) a  Láng kávéház föpin
céri állását foglalta el. A főállomás 1. 11. 
oszt é tterm ében  B ö k m  Lőrinc főp. kartársunk 
m e lle tt : V ra n its e k  András, N e u k a u s e r  F erenc 
és Z s ig a  József é thordók  m űködnek. S c k m id t  
O ttó  a ‘ V örös ökör* szálloda étterm i fö
pincéri állását tö lté  be. — M a g y a ró v á r t  a 
P reuszberger kávéház föpincéri állását T k a l-  
m eler  Gyula (1. levelezője) és a Központi 
kávéház főp. á llását M a rsc h a l l  Mihály kar
társunk  tölti be. — M o so n b a n  a  K orona szál
lóban F ekete  István föpincéri é s  Z a lk a  József 
a  Városházi vendéglben éth . állást tö ltö ttek  
be. — K ö rm enden  a  K orona szállóban N ém eth  
István föpincér m ellett m. é tho rdó  K c b o r  
Im re m űködik. — H ö li  Antal a szt.-gotthárdi 
Klein kávéház föpincéri á llását tö lti be. 
B ereg szá szo n  a V asúti szálloda főp. állását 
G yő ri Sándor foglalta el. U. i t t  O d o r  Zsig- 
m ond m int é tlapiró és K a c a g á n y  Béla m int 
é th . nyertek  állást. K o v á ts  L ajos lev. m. tá r
sunk  a szobaföpincéri teendőket intézi. — 
B .-C sa b á n  a  Fium e szálló kávéház föpincéri 
á llását V alachy  János tö ltö tte  be. U. itt az 
é tterem ben  M ila u s z  Béla éth . állást nyert. —• 
M isk o lco n  a  K orona szálloda sörcsarnoki fö
pincéri állását, R ó zsa  József helyét F r itz  
József, a szállodának régi derék  é tho rdó i al
kalm azottja foglalta el. — E szé ke n  a  központi 
szobafőp. állását K a is e r  józsef tö ltö tte  be. — 
S za b a d k á n  a nem zeti szálloda szobapincéri 
állását G a á l József a szegedi T isza szállodá

ból U. itt Balázs István B pestiöl éth. á llá-t 
tö ltö ttek  be. — P écs iD. K. tudósítása ’. P in té r  
Nép. János ism ert szaktársunk a  Hungária 
föpincéri állását tö ltö tte  be. A ‘ Balaton- 
kávéház top. állását V á sá rh e ly i Ferenc régi 
gárdabeli föpincér dec. 1-én iőg ialta  el. 
S p itz e r  Zsigmond a H ungária kávéházbau 
tekeöri állást nyert. — Z a la eg erszeg en  a múlt 
számunk téves közlésével szem ben N a g y  Dezső 
tölti be  a  föpincéri állást. — H o r v á th  Lajos 
M ármarosszigeten az ‘ O tthon- é tté :em  fö 
pincéri állását foglalta el.

T. étlapiró uraknak I
tgmeltgebben ajániom a Berkovits-íéle lfgí. V>na'- 
[ismeri

Hektográph-Iapokat
s tentíkat minden színben, mely sói időt és mim 
át megtakarít Éttermekben nelktilörlietien. mivel ere: 
lektogr.tph-lap min két oldalún tőbWör h.Minálhati 
egy eredetiről 100 120 másolat kapható I. hurá 

ián e Hektográph-lap a Umnist ti métkülrzi. mer

BERK0VITS KAROLY
Soksrorosiló-késtübkék, Hektográph-raktár 

Budapest, Vli , Sip-utca 11. sz
Árjegyzék bérmemve. Árjegyzék bérmentve.

PÁLYÁZATOK. BÉRLETEK.
E g e rb e n  a nagy szá’loda 12 évi b é rb e 

adására  a város decem ber 22 - r e  árverést Iliidet.
E p e r je s e n  a város tu lajdonát képező Kt- 

ketcsas* szálloda 12 évre b é rb e  adatik. A ján
latok decem ber 2 2 - ig  a po lgárm esteri h ivatal
hoz intézendök.

„M A G YAR  PA IZS “
Szerkesztőség é s  k iadóh iva ta l: Zalaegerszeg.

A Magyar Paizs erős  szókimondó, független 
h e tila p ; m agyar ipart honi te rm ék e t véd. 
magyar szellemet terjeszt minden téren. Évi
ára  4 korona. Legolcsóbb lap 1 Szerkesztik : 
B o rb é ly  G yörgy  tanár és H o t v i t h  L a jo s  Zala
egerszegen.

„ N É P  J O  G“
Politikai helilap. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Kaposvár, Zerge-utca 17. szám.
Somogyvármeg.e és a szomszédos vármegyék
K gkedveltebb é s  legjobban szerkesztett h e h -  
la p ja .  Megjelenik m inden vasárnap. Előfizetési 
díj: F.gy évre 8, félévre 4 és negyedévre 2 k

„SZOMBATHELYI UJSÁG“
Politikai lap. Szerkesztőség  és kiadóhivatal 

Szombathely. Széchenyi-tér 2. szám. 
S ze rk esz ti: D r . C sá s z á r  J ó z se f .

Vas- és Zalavármegyének egyetlen keresztény 
kath. irányú és  legolvasottabb ‘politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként legalább 
12 oldalnyi terjedelem ben. Ara egész évre 
10 kor. H ird e té s i á r a ik  m érsékellek . A Szombat- 
helyi Ujság-ot ta n í tó k  é s  fö ld m ű v e lő  g a zd á k  
6 kor. kedvezm ényes áron rendelhetik  meg.

„BORÁSZATI LiAPOK“
36 év ó ta  m egjelenő egyetlen szám bavehetö 
• szőlészeti és borászati* szaklap. — S ze rk e s z 
tő ség  es k ia d ó h iv a ta i : Budapest IX.. Üllöi-ut 
25. sz.

„FEGV1DÉK“
Vegyes tartalmú hetilap. A ‘ Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület* zólyommegyei vá
lasztm ányának hivatalos közlönye. Felső Ma
gyarországon egyedüli legelterjed tebb  é s  hir

d e tésre  legalkalm asabb hetilap.



oldal. FOGADO 17. szám.

HETRÖL-HÉTRE.

Őszi rózsák  . . .
ő sz i rózsák hcrvadása 
Elmúlásra intenek,
Én ü ltettem  őket rá ja  —
Hogy sirhalm án éljenek.

Mi t irigylem e  galyakr.ak 
A ;t a szép siri helyet,
A:i;- v drága poraidnak 
< h ő k  tem ető je  lett.

Mint ir igy lcn  azt a földet 
Azt a sárga hantokat 
M dy T cged  körül öleihet 
É s ö rök re  fogva ta rt. —

Mint irigylem azt a fejfát.
Amely jelzi sírodat.
S mely hozzád minden időn át 
És örökre hii m arad . . .

L oberm ayer J ó zse f.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
A i csen rovatban kősóit hirdetések (eladások} kizárólag 
Apunk kiadóhivatalival vannak összeköttetésben s azokról 

::,g csakts ■ kooiolv üzlatTezetö feleknek nyújtunk.

Kisebb vendéglő, mely nagyon jó for
galmú helyen és jó  hírneve van, 600 koro
náért átadó.

H ázat és vendéglőt — mely állandó szép 
jövedelm et ha jt — lehet venni igen olcsón, 
egy Tuladunai első nagy városban. A két 
épületből álló ház és vendéglő vételéhez 
(I -80 0 0  frt készpénz szükségeltetik  Olcsó 
v á sá r)

A vidéki n ag yvárosok  egyik legelőkelőbb 
kávéházi üzlete — nagy forgalommal — 
12.000 frt készpénzzel átvehető. Alkalmi vétel.)

H atárszéli, nagy forgalmú é s  kereskedelm i 
város első és uj berendezésű szálló üzlete 
eladó. V ételár 18 ezer frt.

Eladó szá llodák . K om árom ban  az ‘ Arany- 
hordó* szálloda, m ely Fntz  Pál és Maros- 
vásárhelyt a ‘ Központi* szálloda, mely P á n cé l  
Civőrgy tu lajdonát képezi — ju tányos áron 
v ládók. M indkettőről bővebb  tá jékozást neve

zett üzletek tulajdonosai, esetleg  lapunk ki- 
adóhivatala nyújt.

Elegáns kávéház , első nagy alföldi 
városban — m elynek átlagos napi bevétele  
32 — 35 frt és b érle te  5 évig ta rt, s melyhez 
3 szállodai szoba ís tartozik — m ás üzlet á t
vétele m iatt át-, illetve Hadó. É vi bér 1550 frt. 
V ételár 4000 frt. Ju tányos m egegyezés kávé
ház tulajdonossal.

Nagy vidéki város «clső szállodáin* biz
to s  és nagy forgalommal — jó  üzletem bernek 
jutányosán eladó. V ételárhoz 4 —5 ezer frt 
szükséges.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
H .-né  E rd é ly . N agysádnak nem csak rég i 

óhaja, de a  minket ille tő  b . rem énye is és 
pedig jóval előbb é s  valóban teljesül. « \ .-S z -  
Könyvünk* ugyanis karácsony, b gtölebb új
évre asztalán leend. Viszont való szives üd
vünkkel kérjük b. ré g i  tü relm ét add  g is.

K. F e re n c . Kérjük, a  mai K ü lö n /.  K  min
den t megmagyaráz. Az A lb u m  nem csak Album, 

•hanem tényleg egy valóságos Minden Tam ás- 
féle lexikon is lesz. 5 d rb  iránti rendelését be
jegyeztük.

L -k e . K. mam ájának engedclm e kikérése 
nélkül, ső t ha m hája  a  legrövidebből volna. 
‘Almanach* unk irodalm át ez esetben  is kézbe 
veheti De utóbbira  n- m gondoljuk, hogy kis 
Nagysád oly kicsike lenne. B. érdeklődéséért 
mir.dazáilaí szívélyes köszönetünk. — K. V. 
Trencsén, Cs. J. Petrozsénv. Rendeléseket 
elkönyveltük. — K. K. Győr. Vác. K om á
rom nál m ég h ire  sincs s  Győrnél m ár be
fagyom volna a D una? — H. L. M .-S z ig e t. 
Rendelés gratulációs vagy más levelező iránt 
— jö h e t — H. F . S zeg ed . Informált két 
K -á s  ezim bora csakugyan a győri A f.-be  
füsködik A dciék  kollega fiuknak u. u-k m en
tek  „ s  óhaj szerint — közte a h irekntk . — 
L. O . S z a tm á r .  H írek a mai szám ra későn, 
de a többi i l lu s z trá c ió s  közlés idején bejött. 
É rtők  ezúttal is köszönet és k ö szö n té s! - 
R. G v . B p es t. T  hívünk még akkor a Boűó 
bácsinál sem volt, m ikor mi azt tud tuk . Mind- 
azáltal — a hü  gárd istaságért — szívélyes 
üdv. V a s v á r i  g y e re k .  Oly n ez a  dolog 
éppen, mint mikor valamely abderás vendég 
egy fürt friss szőlő vagy eper m iatt száll

pö iiie  a pincér em berrel, h o lo tt ilyenkor ily 
história, tudjuk, nem  terem . így barátja is 
Zalában csak csikót, de  m ácsikot — Vasban 
ehetik . Ergo, a fogadás öné.

HELYESZKÖZLÖ.
(változásoknál a t. vendéglős. _Lái 
figy*jim-fce a «Fo(radó* helyesikörlő'ét

Föszakács, aki je len leg  a  vidék nagy 
üzletében van foglalkozásban 1. deczemberi 
m egfelelő állást ó ha jt elnyerni. S zobapincér i 
á llást 2 —4 száz korona óvadékkal vagy jobb 
éthordói állást k eres dcc. t-sö re  jelenleg 
elsőrangú nagy szállodában lévő  intelligens
szakegyén.

Á llást keresők  tartózkodási helyük pontos 
cím ét — előjegyzés végett — k é re tnek  be
küldeni. — A ‘ Fogadó* csakis ism erős szak- 
egyéneket hely eszközöl.

KIS HIRDETÉSEK.

Bérlet
Budapesten az O llS i-u t 1 4 . s s .á m  a la tt 
lévő ‘A rany S as  szá llo d á s  béébeadó , 
— berendezése eladó. Eddigi bérlő  

10.003 korona b é r t  fizetett:

Dr. Zsem béry G yu la ügyvéd 
az Üllői-ut 14. sz. ház zárgondnoka. 

Budapest. V , Nádor-ulca 24.

E lad ó  ü zle t.
Déván, a Nemzeti Kaszinó épüle

tében lévő
É tte re m  é s  k á v é h á z

az összes berendezéssel eladó.
Az üzlethez tartozik a gazdasági 

udvaron jégverem , faszin, disznóól 
stb. amelyek szintén a vendéglős tulaj
donát képezik. Értekezhetni a vendéglő 
tulajdonosával. Kedvező feltételek.

Krausz S. és társa könyvnyomdája, Budapest, Zoltán-utca 11.




