
A MAGYAR VENDÉGLŐS. ÉS KÁVÉS1PAR, A HAZAI ) ÉRDEKEIT FELKAROLÓ 
ÉS IDEGENFORGALOM ES A HAZAI BORGAZDASÁG \ SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI ÉS KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

T A R T A L O M .
Vendéglősök sörgyára.
Borgazdaságunk.
Egyletek, szövetkezetek. 

Közgyűlés. Az újpesti 
száll. vend. és kocsmá- 
rosok. A nagyváradi ven. 
déglösök és kávésok. A 
somogymegyei vend. és 
kocsin.

Ráfogás. gyanúsítás . . .
Apró dolgok
Sörgyármozgalom.

Különféle közlemények. 
Kérelem. Hymen hírek. 
Megjelent. Sörgyárak 
gyűlése. A frakk halá
lára. Acetylen robbanás. 
Nagy fogadó. Dávid Pali 
lakodalma. Törvényke
zés. Gyászrovat.

A mi báláink.
Meghívó. Nagykanizsa. 
Marosvásárhely. Debre
cen. A komáromi pin
cérek.

Üzleti híreink. (Helyválto
zások i •

Hétröl-Hétre. Kézfogé. 
(Maisad J.i

Nyilttér.

Szerkesztői üzenetek. 

Üzletek vétele és eladása. 

Helyeszközlö.

Hirdetések.

Útmutató.



Hazai fogadók, vendéglők és

kávéhdzak, fürdők, kirándulók-,

jobb cég- és beszerzési források Ú t m u t a t ó
£ rovatban mindazoknak, kik n »Fogadó« egész 
évre fizetik elő, Bzleti címét állandóan és díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 20 —, félévre 10.— és negyedévre 

6 koronába kerül.

BUDAPEST.

Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishíd-utca. 'lg. Burger. K.'

PANNÓNIA SZÁLLODA (túl.
Gliick Frigyes Kerepesi-ut 3.
BRISTOL SZÁLLODA (Illits 

József; IV. Mária Valéria-n.
ERZSÉBET SZÁLLODA (túl. 

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

ORIENT SZÁLLODA talaj,1.) 
Molnár Sándor; Népszínház
zal szemben.

SZT LUKÁCSFÜRDÖ Nagy 
szálló ü. v, Ries Gyula)

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

KELLAR JÁNOS »Két korona" 
szállodája, étterem, kávéház.
IX.. Soroksári-utca W.

IÍTrSCHKRON GYULA szarvas 
szállója V|l., Szövetség-u. 4

MAYER BENEDEK ZOldkoszo- 
rn szállodája VIL, Alsóerdő- 
sor

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője, 
Rökk Szilárd-utca 1U. sz. 

ASZNER JÓZSEF vendéglője 
VII., Dohány-utca 88.

BAYER JÁNOS vendéglője, 
VII. kér.. Arena-ut 6. szám. 

BAUMANN A. LAJOS Malo- 
sehik-íele vendéglője VII.,
Csányi-utcza II.

BLASCHKA ISTVÁN nagyven- 
déglöje VI , Király-utca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
II., Tő ök-utca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VII..

CADA ADOLF vendéglője az 
.öt csillaghoz* Szövetség-u .24.

CSŐBOR ANTAL »Ujvilág«ven
déglője, IV., Ujviiág-n. 23 -25.

C3CTY GYULA vendéglője, 
V., Vaei-ut 34.

o o m sitz  Jó z s e f  vendég
lője, VII., Arena-ut 51.

OROSGYÁK IZIDOR Wustin- 
ger-tele vendéglője VII.. Orr-

EBERIIAKDTGÁBOUven lég
lője, V ili., Uőlya-utea S 

EHM JÁNOS éttermei, VIII., 
Kerepesi-ut 1.

EDELMAXX MÓR vendéglői--
V II. , Kerepesi-ut 82. 

FARKAS ÁRPÁD venJ.-g! • c
VII , Csömöii-utra 1 :. 

FEHÉR SÁNDOR vendéglő-
V III. . Ú.lői-ut -‘>3.

FRISCH REZSŐ vendéglője V! i 
Erzsébet-kőrút 44.

FÖLDI ANTAL ,Uj kispipa"
IV. Ujv, - Belváros
pincért kar vendéglője.

FLI DOROVITS ISTVÁN ven
déglője. V.. Nádor-utca 3!. 

GI RÁS JÓZSEF vendéglője,
X.. Külsó Jászberényi-nt ö: 
Kőbányai

GEBAI EU ANTAL Fiume-sziUó 
étterme II.. Láocbid-utca 
(Danaparton)

GROSZ JÁNOS vendéglője 
VII., Nvár-n».-a 8

GATTO KAROLY vendéglője, 
VI.. Lehel-utca 21. sz.

GÖMBÖS JÁNOS vendéglője. 
Magyar-utca 3. Üzletbeliek 
vendéglője.

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
Városház-utca 10. Snmogr- 
Zalai kartársuk vendéglője.

GREGORITS SIMON vendég
lője V I .  Palóc-utca 1.

OEBHARDT ANTAL vendég
lője VIII.. Népszinház-u. 1. 

HOPFINGER JÓZSEF r enJ g- 
láje V ili., GyöogyHuk-u. :j.

HAJÓS KÁROLY vendéglője.
I., Bőszörraényi-ut 21. csend- 
örlaktanya

HAJDÚ SÁNDOR .Bableves- 
Csárda* nagyvendéglője, VII., 
Miksa-utca 8.

HÁBEFLER LAJOS Istvánté.i 
Nagy Bor- és Sorháza. Kis 
Dióafa-utcas rkán 

HORVÁTH KÁROLY vendég
lője. IV., Mátyás-utca 5., 
Itlénypiaccal szemben. 

HAVL1TSEK JÓZSEF vendég
lője VI., Nagymező-utca 4.J 

HANKUS IMRÉNK kávé- és 
étterme VIII., Baross-ut.,a 
és Szentkirályi-utca 43. 

HATZMANN JÁNOS vendéglője 
VII., Cstmőri-ut S5». 

HF.CKER LAJOS vendéglője, 
VII., Király-utca 51. 

Hl'FXAGEL HENRÍK {Hor- 
váth-télei vendéglője. Vflf., 
Vas-utca 1.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó- 
vendéglője, reggelig nyitva. 
I.X., Fővira-tér i.idénypiác) 

HARÁMY 1STVÁM vendégröje 
VI., Nagymező-utca 44, 

HUMOR GYULA Jégpince ven- 
péglője VII.. Erzsébet királv- 
né-ut 33.

JAJOAY ISTVÁN vendéglője
IX., Külsösoroksári-ut Hő. 

JURÁK MIHÁLY vendéglője.
I ,Budán;. Gellérthegy-n. 3. 

J ANURA KÁROLY vendéglője
Podman i cky- és Gyár-utca 
sarkán. Fővárosi pincérkar 
találkozója.

JA ICAY NÁNDOR vendéglője 
IV., Mária Valeria-utca i. 

KáRDOS JÓZSEFNH vemlrg- 
lője, V III., Baross-u. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS (voltMuhr) vendéglő 
(ü. v. Roháts János)

KASS BÉLA éltermei (volt 
Drexler) V I, Andrássy-ut 25. 

KELLŐ VILMOS Singhoffer-fele 
halászcsárja vendéglője, I., 
Mohai ul 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, Vili., Józsct'-utca 2. 

KÓNYA SÁNDOR „Rózsa bo
kor" vendéglője. Nagymező- 
utca. Uzletbeliek vendéglője 

KLIVÉNY1 FERENC, éttermei
VI. , Andrássy-ut.

KOLLMANN LAJOS vendéglője,
II . Margit-körut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője
VII. , Almássy-tér ló.

K i BANEK VINCE „Budai vi
gadó- éttermei. 11., Fö-u. 

K01JSZ AX 'AL Keretz-féle 
vendéglője V., GizeUa-tér 3. 

LIPPERi LA OS vendéglője 
VII., Erzsé .et-kőrut ét Do
hány-,ma -*r -k 

LAKATOS GYŰL A vendéglőié 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci
pész-ipartestületi h íz) 

I.EIKAM GYÖRGY vendég
lője. I. Alag-utea 1 

LADÁNYI (LITTMAN, I ó. 
ZSEF éttermei, VI , Iduűt- 
körnt 27.

LADÁNYI OTTÓ „Vizsmni 
kert* vendéglője, VI., ilér-

LUKÁCS JÁNOS vendéglője
L. Febérvári-ut 14.

LÁSZLÓ GÉZA .Fészek" bo
rozója VII., Akicfa utca T. 

LENGYEL LAJOS vendéglője 
VII., Nefeleits-Utca 9 

MI LLER ISTVÁN vendéglője 
VII.. O.oda-ut. a 27. 

MALOVETZ GYULA vendég
ül , Csangery-ut.-a lő

M.YRKnvITS DOMONKOS 
vc.dégISje, I , Döbrentiy-tér 
5. A pincíri-kar találkozója. 

MIHÁLYIT SÁNDOKNÉ ven
déglője, v n „  Aréna-nt s.

MIRTI1 ANDRÁS vendéglője, 
Dohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, magyaros konyha.

MIHÁLFI SÁNDOR Váci-kő--

MOHOS FERENC vendéglője, 
VII , Csömöri-ut 87.

MOLNÁR JÓZSEF Vajdahn- 
nyadi borozója VII., Csengeri-

MOLNÁR SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldhordó ven
déglője IV., Kishid-ntca 3.

NAGY GÉZA nagv »Pilseui« 
sörcsarnoka.VII., Arena-utoS.

NI KA ANTAL IV. kerület, 
(Belváros) Váci-utca, Buját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

PELZMANN FERENC „Pannó
nia" étterme és káréliáza
VIII., Kcrepesi-nt 7.

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

PUTZER M. nagyvendéglője, 
VII., Arena-ut 81,

PROCKL GYULA vendéglője 
IV., Gerlócy-utca 2.

PRÍM ESZ JÓZSEF vendéglője 
a»Koronaör« höz. II., Palotn- 
tér 2.

RELL MIKLÓS vendéglője, 
VI., Hajós-utca 31. 0 üzlet- 
beliek találkozója.

ROHÁTS JÁNOS Karikás-féle 
vendéglője VL.Szerecsen-u.33.

RCVALD GYULA vendéglője 
L, Fő-utca.

RABATA PÁL Gondüzö ven
déglője VI , Csengeri-u. 2!*.

RAUCHBAUER JÁNOS ven
déglője VL, Gyár- és Szón 'y- 
ut.-a sarkán

SCHODITS ALAJOS (Orszigos 
Tisztviselők Egyesülete kör
éi nyilvános éttermei) Vili., 
Eszterházy-utca 4.

SCH.MAUDER JÓZSEF ven
déglője IX.. Viola-utca 21.

SCHXELL JÓZSEF vendéglője 
V ili., Népszínház-utca 9.

SCHXE1DER L1PÓT vendég
lője V., Lipőt-körnt 2.

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pr- 
lyaudvari vasúti vendéglője.

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

SZÜTá ÉS ti ALIK A éttermei. 
Deák-tér 2. A MOPF. t,.g 
jainak találkozóhelye.

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi 
borozója VI.,Dalszinhiz-u. 8.

SZENDE IGNÁC fővárosi bc- 
rezója V ili., Népszinház-

SCHKATZ HUGÓ Leheti-féle 
vendéglője V ili., Kerepesi-ut 
41. sz.

SPRINGER JÓZSEF vendég
lője, Vili.. Közvágóhid-

STKINIíZ MANÓ éjjeli boro
zója VII , Szövetség-utea 4.

SPESNY EDE Szervita borház 
ve..ijéglii IV.. Városház-u.

STÖLZL NÁNDOR vendéglöjo
I., Disz-té 1.

s/.AGES JoZSEF vendéglője l.X 
Kanolder-utca 31.

sTEINER PÁL 
Baross-utca 1

s.AUER ISTVÁN 
V ili., Szigetvári

mJAglOieVIir. 

■ndéglöje

T«>R..k MIHÁLY 
VII., Erzsébetikor, 
gántisztviselők kőre) 

TOTOLA IMRE vendöglője 
VII . Alsóerdösor 10. A zaía- 
vidékiek találkozója.

TOMPA LUKÁCS ven 
V III , Veudel-utca II

TAS\ LAJOS vendéglője VII 
Dohány-utca 39. J

VÁRADI JÓZSEF vendéglője
VI. , Teréz-kőrut 28. 

VASCHATTA VIKTOR Tiszti
kaszinó vendéglője Hungáriá
ul 25*. sz. ,

VEILER JÓZSEF vendéglője
VII. , Akácfa-utca Bt. 

WTJRGLITS VI LMOS veiidég-

teleki-n. sarkán.
WURGLITS ANTAL vend glóje, 

V ili.. Kerepesl-ut és Gyongy- 
tyuk-utca sarkán 

WOLRABB FERENC vendég
lője, IX.. Viola- és Ransldor- 
utca sarok.

Kávéházak.

BALATON KÁVÉIIÁZ (Tiha
nyi József t.) Kerepesi-ut ós 
Szentkirályi-utca sarkán. 

BOULEVARD KÁVÉHÁZ t.
Goldhammcr Á.) Váci-k. 24. 

BIBÉI? JÓZSEF kávéháza, IV. 
Magyar-utca 5.

CITY-KÁVÉHÁZSchrciberlIugó
Szabadság-tér.

REKLÁM KÁVÉHÁZ (Kalu-

SPLEND1D KÁVÉHÁZ túli., 
Tyroler Jőzsefnó és Seom.
Karoiir.), IV., Ki o ly  körút.

FODOR .IÓZSEK é; Társ;,
aSzabáriíi-kávéháza* VII.,
Dohány-.■sNvár-utea sarkán.
Pincérek talál koz.!■helye.Pincérek találkozóhelye 

SPRINGER JÓZSEF kávé! 
VII., Almássy-tér 7.

TOMIK JÁNOS kávéháza VI., 
Nagymező-utca öö. A )>inc• :i 
kar találkozója.

UPOR JÓZSEF Tőzsde nagyká
véháza V., Szabadság-tér 12.

ULITS LŐRINC „Árpád'-káv, - 
ház, Erzsébet-körut és Do
hány-utca sarkán.

WEISZ ÁGOSTON „Kaszinó, 
kávéháza, II. kér. Margit- 
körut.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője) Vili,, 
Józief-kőrut 10.

ELITE KÁVÉHAZ (t. Poüák 
Smdori Kerepesi-ut és Ka- 
zincy-utca sarkán.

ERZSÉBET-HID KÁVÉHAZ 
(Rapszkv Zsigmond. 1. kér. 
Döbrentei-tér.

FELLEGI EDE „Elevátor-ká- 
véház", Ferenc-körut.

GRUBER JÓZSEF »Köruti ká
véház*. VII.. E zsébet-kör. (5.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezső) VIII.. Jözset-

HOCH LAJOS nagy kávéháza
VIII.. Xépszinhaz-utca 29. 
Üzletbeliek találkozókávéháza

KATONA GYUL A .KLUB- ká
véháza, V.. Lipót-körnt, a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márkus- VII., Krzsébet-kőrut 
és Király-utca sarok.

KLOTILD KÁVÉHÁZ 'tulajd. 
Katona G.) Belváros, Váci-u.

KUTSERA MIHÁLYNÉ kavé- 
báza. VII.. Csömöri- és Aréna- 
ut sarkán.

KULIN HENRIK „Figaro" ká
véháza VTI., Nagydiófi-u. n.

KI RHEJJA ISTVÁN „ZrinyU 
kávéháza Vili,. Mátyás-tér2.

KOVÁTS MIKSA »Kis Otthon* 
kávéháza V ili., Kerepesi- 
ut 6t.

LÁBESZ FRTGVES kávéháza. 
IV.. Hajó- és Siitö-nt.ák 
sarkán. A pincéri kar talál
kozó helye

LYOX KÁVÉHAZ (t. Knappé 
János és Társa VI., András- 
sy-nt 27

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

MENTŐN-KÁVÉHÁZ (t. Schauer 
Vict. Frigy.) VI., Oktogon-tér

MÁDAI SÁNDOR »Akadémia« 
kávéháza V.. Akadémia-u. 4.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Er- 
zsébe.t-kőrut Hursányi test
vérek).

NEIVELT SAMU „Sindortéri 
kávéháza". VIII., Rökk Szi- 
lard-utca 21.

OTTHOX-KÁVÉHÁZ (Böhm és 
Pollik) Vili , Kerepesi-ut 9/b.

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ (túl. 
Kohn Sándrrné) Üzletbeliek 
találkozóhelye.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi Józsefi. V., Nádor- 
utca 3-k

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem Pelzmann Ferenc.

VIDÉK.

A Isó já ra . T<>rda-Arnnyosm i 
TÓTH KAROLY szállodája.

A ls ó le n d  va. NEUBAUF.K 
AND RAS „Korona- szállo
dája.

FERENTZY JÓZSEF vendég
lője (volt Poppal vendéglő.)

RÉVÉSZ SAMU Központi ká
véház, a Fö-u teán.

KRAJCSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a »Z6!dfá*-hoz. 
Saját szüretii borok.

A ra d . BRAUN ÉS SCHI il 
sörcsarnoka és éttermei, a

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ WiH- 
mann Károly tulajd.j a város 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA ,t. Páska 
Ignác). Étterem, sőrcsarn ik

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

SZÜSZ MÓR .japán- kávéháza. 
Sz. a Városháza.

TÓTH ENDRE kőbányai <ó-- 
csarnoka és éttermei : S- '-

.ABBAZIA-KÁVÉHÁZ (túl. K: 
váts Artúr) Szabadság-!

GELLER SAMU Fiumc-kávé:, .. 
üzletiek találkozója

A frot. PERTL JÁNOS vasúti
vendéglője.

A la ő -K u b in . BIHELLi 
JAKAB nNemzeti* szállód

A lv in c .  IIARRÓ FEil X 
vasúti vendéglője. 8/..II , v.
szobák.

A p a fin . L1NDEN.MAYI K 
dános „Schjfler'-féle • ‘

B a la . HORVÁTH j \ N '  
„Bárány-1 szállodája. i-v >• 
ros konyha.

SKALLÁT DÉNES JÓZSEF 
( 'orzó kávéháza

SCHRE1ER SIMON . ’ >'
vendéglője a vasút mellet'

B o ro s ja n ó .  KOCSá \N1A.. 
„Központi- szállodája.

B a M onya. L ÁNC JÁN' -S M 
Korona" szállodája.

B a ía a ya g ya rm a t. |UTH 
ISTVÁN szállodája. A;l.nm

FÖLDY ISTVÁN

PlNDíNGEK LAJOS Gizella- 
kávóháza, II., Széna-tér 7.

PETŐFI KÁVÉHÁZ ii. vezető 
Sznlay Károly, VII.. Erzsé- 
het-körut és Dob-utca sarokí 
házban. Uzletb. találkozója.

B a rc s  telep. IIOFF M AN 
És KRAUSZ „Gai 
1 ódája ;,z állomás 

l'OBAY SÁNDOR ..Kézi-t-ti" 
vendéglője, magvar k 
olcsó szol ék.



Szerk. és kiadóhivatala 

Vili., Kerepesi-ut 13. IJTMUTATO Szerk. es M i i l m l í l a  

Vili.. Kerepe 3i-ul 13.

B e s z te rce .  MOLDOVAI 
DÁNIEL „Európa* kávéhá- 

Üzletiek tdálkozója 
I.UI. VY JÁNOS vasúti vendég- 

lüja, a közönség kirándulója.
B esz te rce b á n y a . SOOR 

Mór .Hungária*1 kávén áza. 
Kl-’Al.'SZ LAJOS »  Vasúti* szál-

Búkas. KETTER FERENC 
V i-o-r ■< Illőd Ij 1. K"te re :i.

B. G yula. OSZUSZK Y J A ■ 
SOS vendéglője (és nyári 
kirándulója) a vasútnál. 

B án réve. SZABÓ GT ÖZÖ 
Vasúti vendéglője. 

B á cs -T o p o iy a . CSER
NYID* I.IHAIjY -Nemzeti* 
szállód aja.

HORVÁTH JÓZSEF szállodája.

Boa tár. S i: f i i i U '  V■ 'I .V  *G 
,Vasúti" szállodája, étterem

B likk. (Seprőn m.) BE XKY 
VILMOS vendéglője. 

B eregszász . HAKNKR 
ANTAL Kaszinói étterme 

KIIAUSZ JÓZSEF r Vasúti.
szállodája, étterem, kávéh az 

B ácskuia. KOCKEXSTKIN 
József szállodája 

B.-Csaba. BAUTÓS JÁNOS 
Nádor száll'-dija. Éttérért, 
kávénál, sörödé.

BARTHA ZSIGMONO vendég
lője az .Arany kakashoz*. 

ENUEtíSZ KÁROLY vasúti 
vendéglője, a városi közön
ség kirándulója.

FIUME SZÁLLODA (tál. Ket
tői Károly) a központon. 

KOZMA .MÁRTON Fehér bá
rány szálló és vendéglője. 

FREIBERCHR MÁRTON ..Ko
rona* kávéházit. Ületbeiieb 
taláU;. helye.

BORS SIMON „Vasúti* szál
lodája. O szobák. Csöngrád- 
vidéki borok.

•BAROSS* vendéglő és kávé- 
ház (uzletv. Turanyi János . 

B rassó. GO TTáMAXN EDK 
-Vigadó- káréháza. Üzlet- 
beliek találkozója 

ROTHENBVCUlíIt JÓZS „Vi 
. S»ió- étterem és sörcsar-

Cill'DOBA V1NCK (volt Dre" 
Iei kiváltása I-’ötér.

Kl'N MENYHÉRT -Metropol 
szálló, étterem és kávéháza 

H IN DÁK FERENC -Kor-.na- 
szállodája. Olcsó szobák 

i'AKÓ BÁLINT -PreJeál-srti- 
indáin- az^állotnás m dle t.

SCHUSTEIí MÁRTON „Európa* 
szálló étterme

S< MILLER ('HRISTIAN Nr 5

JEAN KONSTANTIN vendég 
Upia. J

Csorna. CISZTERER IáT-

Ki-i
üdéje.

ikedő

letiek találkozója. 
C sákóvá. Sl.MONCStTS j.i-

XOS szállodáiul 
Csip k o ro k  Vas-m.) TÖRŐK 

ANTAL nagy vendéglő e 
C sák tornya . FR1KDL JÓ

ZSEF Zrinyi-szálloda, ven
déglő. kávéház,,

P• 1 S0UN1K OTTO vendéglője 
C son grá d . KASZANITZ- 

1 nagy ,,Polgári"

C sík szered a . - HUTTER 
, rO'.ADÓ üzletv. Benkö Z-.)’.Vfl i rv-.v ’

C e g lé d .
Úri kaszí 

RÉCSEI ( 
•5 illoJJjr

BÁRÁNY LAJOS, 
ind vendéglő c. 
GUSZTÁV Nemzeti 
a. Étt nem, sörejarn.

VADÁSZ JÓZSEF „Budapest* 
száll >iL>ja; étterem, kavéhiz 

C s o konya  (Sanv-ey megy-) 
Uf lN rR  GYÖRGY nagyven-

C sá k o va . Wh K JÁNOS 
szállodája

O eú s HUNGÁRIA sz ÁL
LÓI'A M t ítél,, Ett mii
kávéház. sörödé.

s-yá:
VASI T! VENDÉGLŐ K 

sá I.lor . \ k->i->:i»eg k.r.S :• 
dűlőin.

FELDHE1M KÁROLY Nemzeti 
szállodája, étterem, kávéház

D éva. F,i-:ilÉR-KERESZT « 
FOGADÓ városi szálló Eu- 
glisch Béla.

SCHVVARC N. „Korona --vou- 
dégfogadójn. Üzletink fa’ál-

D o m b o v á r  BANDI SIMON 
vendégfogadó.

D ic s  ősz en  lm  árion .'. ’-.NK 
LAJOS Nim-eti szállodája, 
étterem, kávéház

SCIUYARTZ ADOLF vondég-

D o h ra c c n  ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tu- 
lajd. Háttér Bertalan.)

ARANYBIKA SZÁLLODA 
(tul. Német András.)

DEBRECEN SZÁLLODA. Fő
ni, a itnl. Harangi György).

ERŐS JAKAB . Magyar ki
rály- kávőháza. Üzleii kar- 
társak találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti 
szállodája, szembún az 411. •-

OTTHON KÁVÉHÁZ tul. Ro- 
senherg S. A pincén* kar ta
lálkozó helye.

OTTÓ SÁNDOR vasúti ven- 

kirándulüja.
SCI1ULTE GUSZTÁV V í z  

fürdői vendéglőj >
HERMKL FRIGYES „Ki.«|• ipa- 

ven légi je
D á lia . SCHI.G .HL j.M.Á I V ,S

D a ln a -T u z la . DZUTSiil 
SAMU vendéylö ■

D a b ron a k . ZSiTKK FE
RENC aagvvendéglöje 

É rs o k u fv á r  NEMZETI 
SZÁLLODA Murossi Ger- 
zson). is szoba. Keresi;, ut. 
szil!.- a

SZINGER LEÓ vasúti ven
déglője. A városi közönség 
kiránduló helye.

TREUER SÁNDOR .dsö pilseni 
söresariioka a Nemzeti szál
loda épületében 

E g e r .  MÁRTON BÉLA • Ka- 
színi*«  szállodája. Élíi r.-m, 
kúvéhiz. sörcsarnok 

KÓCÁX SÁNDOR Keresztény 
Iparoskor vendéglője. Étt-.-r- 
mek, bor- és sörcsarno;. 

KOIINSTEIN SAMU (F ogácí- 
íél-) vendéglője. Szent Jatios- 
nt-a. Magyar konyha, eg i

BROZI CSŐVM S FERENC 
-Fram :- vendéglője

E s z te rg o m  PORGESZ 
BÉLA -Korona"-szállodája. 
Duna-liiddal szemben.

ANDA GYÖRGY szállodája 
•Esztergom var oához*. ven
déglője. Magyar konyha.Terui. 
vau borok.

MEISLEH JÁNOS .Magyar 
király- szállodája.

NEUBAUER; JÁNOS . Köz
ponti" kávéhízn.

É sza k  A Isór.iros) MATE FE
RENC „Ta-kovits szállodája-. 
Étterem kiviház.

OTT FERENC »Uri kaszinó, 
vendéglője.

E rz s é b e tv á ro s .  I CSEPC-S IK 
JÓZSEF »Erzsébe« kávéh'/.a 
és ezukrasjd'ja.

F iu m e . S7ENTGYÖRGYI 
FERENC -Holel de la vilié" 
szállodája.

G om b o s  NEVORA JŐ

I'.-udv. 1 ' k'!“ '
G a ra m b e rz e n co  ii i

CIDLIK FE'íEC vasúti v.m-

G yön gyös . BRUCKNER J.
szállod-ija. Étterem és kávéh. 

G yőr. M Ki NX1*.I! .Révai' 
nagyszálló Iája.

TAKÁCS JENŐ vendéglői--. 
Biress.iir.-a, szemben n 
Hungária- kávéházzal. 

NÉMETH FERENC -Er/s,••*•„.r- 
kávéházn. A pincér uruk ta
lálkozója

P PAY ZOLTÁN veudéglöje 
Bástya-utca

G \ ÁL J ÁNO i vendéglője 
Kossuth- it- a

MÉSZÁROS LÉNÁRD ven
déglője Kislaludy-uti-a 

HAOTZINGER ÁDÁM van- 
deglöja Hcsszu-ntca 

FETTiK FERENC vendéglője 
vásártér

BUCilLKR LUKÁCS Sárkány- 
lyuk-ven léglöje, Haross-n, 

PERNITZ LAJOS „Vei 
kávéház a Rábca partján 
és hídja mellett.

PRÜCKL R MÁTYÁS .Arany, 
postakii t "-vendéglője. Győ
ri vend glösök találk. helye 
villásra jgelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a _KÍ3laladi*-kávéházzal 
szembt u.

HOLLÓS HAL \ NE IC ÖDÖN 
vendé lője. Üzletiek ven
déglő) Doáb-ntiza II. 

FEHÉR IAJÓ SZÁLLODA(H • 
bsrlin Adolf F8-té.\

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Vára Ii 
Armi: ; Deák Ferenc-utca 

MAROS FI DEZSŐ »I\-tö*.
kávéháza. ii 'Jelbeliek tála ik 

MARS OH ALL PÁL vsudéglője 
Tel -'iy-utca 4*i. Tsrm. vett 
borok.

SOHUC.I FERENC vendégl .je.
Uzleibuliek találkozója. 

KISFALUDY KÁVÉHÁZ (t. 
Rad is Józseí)

FRHABDT ANTAL „Katii, kor
vendéglője

G öd ö llő . KÖZPONTI S/ÁL
LÓD K ('. Verseghy Ká-olyl 
ótteiem, húvéház

H u si t. U'ER .HELMER Sán
dor • Paunoma« szállodája. 
Étterem, káviház

Ha tv : n. SCH WARTZ EMIL,

SCHRANTZ MÁTYÁS ..-a' 
száll dá:.i a vasutilhunástól 
í  pete.

GUl'H BERTALAN »Zóna.-. ká
véházi. Üzleibeliefc találkozz 
hely •.

H .-* . -V á s á rh e ly .  -  HA
J.ÁsZ István „Fekete sas' 
szállodája

I n d í t .  HARTBACH JÁNOS 
»N -mzeiieszú indája étterem 
ka\ óhuz az állomás melletr.

LAK Y JÓZSEF vas.iti ven
déglője.

Ig ló .
PFEILKR 

S. Városi

szállodája.

Ip o ly s á g . WAGNER JÁ- 
N">_ Vasúti száll.• tája*, n

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagyszll- 
I-d ja. Étterem, k véluaz.

PEKÁROVITS LAJOS „Köb -

A > BÓTH József Hopfinger-féle 
h-szál:ó-ver.,legl Jje. Nyá i

Pt'ACSEK JÁNOS vvndéglőji
J á s z b e ré n y .  NEY ODÓN 

Japán kdvéha/a
J u tá s . TÜSKÉS PÁL va ti

vendéglője
K aposvár. TATÁR GUSZ

TÁV „Korona* szállodája.
FERENC JÓZSEF fo-*| , tul. 

Grüntvald Mór a vasuttói 
ö percre.

REtDINGEi: GYULA _G.»m-

IIÓDOSSL ADOLF Kantin- 
veudéghijo. Nagy kaszárnya

M ILNÁR ClY’ l LA Hazám 
véliiza, Znnvi-ut. a a va-uli 
átjáró mellett.

SCHREIBEU LIPÓT „Fiume* 
kivéháza. a központon.

SAN l'HA JÓZSEF .íj ar- ven
déglőié. Magyar^ konyha és

■SCHUBERT EDK .Hársfa-- 
vendéglő e. Fő-utca.

BUCSKY TÉTKR _M tyás ki
rály* vendéglője Berzseuyi-

PRAÜER FERENC kivéháza 
B-rzseoy -utca

K a rc a g .  M ANDOKY MIHÁLY 
Kasrinői nyilvános étterme é>

K assa  SÖRÖS MÁRTON 

Magyar konyha.
BRAUN F EREXC K tszin I ven

déglője és nyári kertj
EURÓPA SZA1.LODA (özvegy 

Fritsch i Vilmos *.é). Étterem, 
káv ha:, sörcsarnok.

SZÁLAS! A LA 105 Andr.issy- 
kávéhizt. Fő-ntca

SCHALMIÁZ NAGYSZÁLLO
DA (i -t i ette em. kivéliáz.

NAGEL ADOLF (volt ManL) 
szálló Iája. Verd-glö és oltío 
szobi ;.

KÁLMÁN GYULA .Otthon^ 
kávéh za, Széchényi ki asz1 ja

RÓZSA FERENC „Hungária - 
száll" Dja a vasúttól :> perc

M CSZJ ELLIK MIHÁLY ven
dégló e Központi szálloda)

GOTTWALD REZSŐ vaiuti 
vendéglője

K is ú js z á llá s . KOHS Adolf 
,.K 0-111 - lön JA a

MARGi LESZ FERENC .Korona* 
szállódé ja

K e cs k e m é t.  MD.LECKEH 
L (Beretvás szállodája. A 
város első fogadója

KXEFFKL LA JOS polgáriaör- 

déglöje.
e \ :1 - ■- • : C" "S kü--

BU KSZA IÖZSEl* vendéglője 
Városház-utca. Termelökt •

SZE1FI KÁROLY -Kossuth* 
kávé háza : üzletiek találk.

TÁNCOS JÓZSEF keresk. kör 
vendéglője

K ró m  p a ch  Vasgyár . 
NEUMANN JÓZSEF Hu: 
gária szállodája.

K a lo cs a . KORNÉL JÁNOS 
• Magyar Ki'álv, szállodája.

K is -K u n -F ó lo g y  háza.
BAKOS SÁNDOR ..P.ilgiri- 

vendéglöje és éttirm v
K irá ly h id a . ROSNKR IG

NÁC v asgt légi!

E S  -

PANNÓNIA SZÁLL

BUDAPEST K.U EH AZ •

FEKETE LAJOS Zöldla ven
dégfogadója és v,-n,lc-li,)« 
lladák ,-s Teh-kj ut ál; sar
kán. Pincéri kar találko'.ója

GÁRDONYI IMRE .Közpocii- 
kávéháza

NEW YORK SZÁLLODA tol.

GRÁF -U\N IS vas 
•léglöje. A közönség kirán
duló helye.

PFERCHV FERENC vendég 
lője és éttermei. D.-ák Fc

GRAND KÁVÉHÁZ (Gyáifás 
Dezs") Deik-Féreuc-utca 2. 
(főtér.)

WEWER JÓZSEF -Karon - 
kivéháza. Az erdélyi pia • iri 
kar találkozója

MANÁS JÓZSEF Wesselényi 
ezállo da ja

sípos  József Kispipa vea-
dégl-je

KARDOS SIMON Hangi ia- 
kávekáza.

K ö rm e n d  SCHKK IGNtC 
„Korona 
lyeo.

NKIT. Ki." > '■ -

HKIGLIGSÁC .Kulcsos ven-

DOXNER GÉZA vendéglője

K is c o ll .  HUNGÁRIA SZÁL
LODA -Várlnky Bébi Étte
rem, kávéház. nyári kert.

HORVÁTH JÓZSEF vasúti 
vendéglője. A közönség ki
ránduló);!.

MÉSZÁROS JÁNOS .Koron,i- 
szállodája. Társast;■•esi köz
lekedés a vonatokhoz.

K osz th e ly . STRAUSZ M 
,.i . I Iáin* ss i

SZtEBERJi IZSBF vend. glő e, 
Kossuth Lajos-utca IP., uz 
u Jtar'oan.

WALDMAN DEZSŐ vendég, 
lője volt Leutner vendéglő 
Bakács-utca.

HELBECK JoZSEF fogadója 
-S vendéglő -

LAUTNER MIHÁLY szállodája
K a ra n s e b e s . I HTNEK- 

KER TESTVÉREK szállód«ja. 
Étterem, kávéhiz, nyári ét 
terem

GRECSÁK RÓBERT.K";zp nti

K ősz eg . RANDVÉGH Jo 
ZSEF (Kamperth-féle ká -- 
háza Belváros.

SKRIBA SÁNDOR „A.any- 
szarvas** vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér tviránv 
vendéglője.

PLF.CHL ISTVÁN vendéglője. 
Magyar konyha.

K isk u n h a la s . SZABÓ
..Központi" szállodája.



Szem. és kiadóhivatal 

Vili.. Kerepesi-ul 13.
Útmutató szert, és kiadóhivatala 

Vili.. Kerepesi-it 13.

Homárom. VYASSEL GUSZ
TÁV Magyar király szállodája 
éterem 13 sőrcsarn oka.

Mol.NVR ZSIGMOND .Sport' 
kávéháza. \ helyLeii kartár- 
sak kedvelt találkozó helye.

KREFT FEKENCZ Széchenyi 
szállniája. Hajóállomástól 1 
percre. o|~só szobák.

TÓTH ÁRPÁD Pdzeni sörcsar- 
iioka.Tiszti kasain,, vendéglő

LORBER SÁNDOR nagyká
véháza a Duna-híddal szcm-

KLACSÁR IÁ NOS Koronu- 
kávéháza

l o s o n c .  KliNSZTLKR JÓ
ZSEF k ivéháza és vendéglője. 
Üzletbcliek találkozóhelye.

lú g o s .  ' S<>NTOS OVI’LA 
.Oonnorili■ szá I Indája.

SINGER MIHÁLY Korzó-ká-

NEl'BERGER ÁRMIN kávéháza
GILG ANTAL .Korona- kávé

házi, ii*ietick találkozója 
len gye ltó ti, i'1 HIÁNY Ká

roly nagy vendéglő je
f  iptómzentmiklós.<', 'TT-

Fit!ED DEZSŐ vasúti van-

Lakócsa. MÁSOL MÁR
KUSÉ nagyvendöglője 

I  é ra . SCI LM ll'T  JÓZSEF Kő
bányai söresarnoka és ét-

\ ÁRADY LAJOS .Oroszlán* 
szállodúja.Étterem,sörcsarnok. 

1 ILHKL.M J AKAB vasnti ven- 
.légiója.

KI N JÓZSEF iKözpouti.- kávé- 
ha/a.

lő c s o .  S IIIWINGER SÁN
DOR Ka-zinói nyilvános •

">zv. líAMI'ALA MIHÁLVNK 
vasnti vendéglője a közön
ség kirándulója 

M arca li SZIYOSS LAJOS 
„Korona. szálló Iája. Étterem, 
kávéház.

S1.V10N1CS JÁNOS kávéháza. 
Kő-utca.

KAISKR DÁVID vendéglője, 
termelőktől vett borok 

M árm arosszlget. BE-
NKTK KAROLY .Otthon* ká 
véháza Cs kőbányai sőrcsarn 

S ZALO N T  A Y JÓZSEF ura
dalmi sörcsarnoka és ven
déglője.

KORONA SÖRCSARNOK (Mar- 
jovszky Sándor v. a Korona 
szálló épületében.

M ódos. WíNKLERMiKLÓS 
Zágráb szádodája. Éltetem, 
kávéház.

M oson . TÓTH ANTAL ven
déglő jeaz. Arany háránv“ -hoz 

M cröberőn y . STEIN JÁ
NOS ..Nagyszállója1--ja 

Malacka. OHRISTEN J0- 
Z.SEF ven léglője a vasút ál
lomással szemben

M akó. WINKLER JAKAB 
„S-wyork- kávéháza -■ f l-

SP1TZER BERNÁT „Abbázia1' 
kúvéliáza. üzletiek találkozója- 

VARGA ANTAL vasúti ven
déglője. a közönség ki án

M unkáos. OROSZ Moll 
..Magyar király" szállód íja. 

CSILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
Kiss és Wi-maje vtterem, 
kávé ház, sőrcsarn-.k 

OKRBKR JENŐ Abbázia kivé - 
háza (Egész éijjl nyitva) 

M ezőtúr. I.AOHNER Albert 
•Kossuth* szállodája a vasút 
mellett. Olcsó szobák

PAPP József vendéglője és ká
véháza •Petófi«-hez 

Miklóstalu. VVEISZ PÁL 
vendéglője Fő uti-a GT.

M iskolc . . KORONA SZÁL
LODA • Bokros Károly Ét
terem. sörödé, káréház- 

BÖOÖOÖ JÓZSEF .Pilscni sör- 
csarnoka” a -zinliázzal szemb. 

KISPIPA VENDÉGLŐ (túl. 
May 3r József

PANNONJA KÁVÉHÁZ túl.
Aitslander H. és Gyula.i 

PERL GYTLA „Tűzoltó11 ká 
véháza- Üzletiek találkozója. 

PA PSZT JÓZSEF vendéglője 
Zsoli-ai kapu L s/.. 

SZÉOHENYI-SZÁLLODA ..és 
kivéiiáz. K-dluer Lajosi f'z- 
letbelieknek olcsó szobák. 

IPAR KÁVÉHÁZ (Braun Már
ton). Az üzletiek találkozó 
h ely e.

KOCH JÁNOS polgár egyleti
vendéglője. Magyar konyha, 
termelői borok.

RCMPOLD JÓZSEF ..Vörös 
rák1, vendéglője. Téli, nyári 
kiránduló.

BALATON KÁVÉHÁZ (Cetóler 
Lajos). Üzletbelick talál kozóh. 

LEPLEK BÉLA »Polg.ri« sör- 
csainok vendéglője, üzlethe- 
liek találkozó helye. 

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője (Tiszai pályauiv.j 

M arosvásá rhely . TRAN- 
SYLVANIA SZÁLLODA t. 
Rosenbach M. és Rezső AI.; 

KORZÓ KÁVÉHÁZ (túl. Rech- 
nitzer Adolf) a főtéren. 

LETZTER SAMU vasúti ven- 
déglöje A közönség kirán
duló helye.

GODT IGNÁC Fel,ér’ ó ven 
,léglő és kávéháza. Üzletiek 
találkozó helye.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodáin a város központján 

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodáin 
és Vendéglője. Termelőktől

NAGY JÓZSEF .Európa* ká
véim za

LÁSZLÓ LÁZÁR Vadászkürt
száll :dáj t

Nagy-Károly. KUDLA 
LÁSZLÓ ,.Uri kaszinó1- ven
déglője. Érmeliéki borok. 

SCHWARTZ A „Balaton*1 ká
véházit. Üzletiek találkozója. 

WKSSKLY MANÓ “Magyar 
Király" étterme és kávéházit 

HAVAS IZIDOR Korona ka é- 
háza Fó-utca

DÁVID PÁL „Központi szál
lodája-

nagybánya. KUMPOLl' 
G\ ULA „Nagyszállodá' -ja 

M a g y m ih á ty . WE1NBER- 
Gr.IJ J. Csillag-szállodája 

t ta g y b e c s k e re k  k 'O Á 1 \S 
JÓZSEF Rozsa szállód íja Éi- 
terem, kávéház sörödé.

MAYER JÁNOS Pestváros szál
loda — étterem, kávéhoz és 
pilzeni sörcsarnoka.

KEBER FERENC „Club11 nagy 
kár. hiza

WINKLER OTTÓ .Korona' 
szállodás. Étterem, kávéház. 

FEKETÍTS MIHÁLY vasnti 
vendéglője a közönség ki-

ttyttra. P1TZER és MAUSER 
„Hungária1 szálloda. Étte
rem. kávéház. sörödé. 

KARDOS KÁROLY vendéglő 
és kávéház. Termelőktől vett 
bo ok

N a g y on y ed . BOGOV1CS 
JAKAB „Kethattyu* sz illőd * ja 
Étterem, kávéház. 

Nagyszom bat. DRQBNICA 
JÓZSEF vendéglő e 

WE1SZ HERMÁN -G=amok« 
kávéhiza

kamatúivá r. KNEFFEL
JÓZSEF Korona szállottja.

P03CH JÓZSEF vendéglője

Nagykanizsa. SZARVAS 
SZÁLLODA Étterem, kávéház 
(Szilágyi Adoli.)

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője. 

MERK1.Y JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját termésű 
borok.

t ÁR JÁNOS „Vaskapu-oszál- 
todája, étterme és sorcsar-

KRAUS/. IGNÁC „Erzsébet-
kávéháza-1, Uzletbeliek ta
lálkozó helye.

OZV. KRAUSZ L.-NK ..Zöld
fa-vendéglője.

KORONA SZÁLLODA mii.
Bogenrieder Károly; 

Nagyvárad. BKNRAD AL
BERT vendéglője. Fiichsl- 
palota, Bihar-kávéház. mel
lett.

CEGLÉDV SÁNDOR ven.lég
lőj,., Tel.iky-u. Városházzal

FÜLÖP ISTVÁN „Európa"- 
szállodáin, a vasúttól három 
percre. Magyar konyha. 

KAKNER GYULA „Pannónia- 
sörcsarnoka és éttermei. 

SZAUER és DOLGOS „Bazár1 
étterme és sörcsamokn. u 
Fő-utcán.

STERN SÁNDOR „Széchenyi-1 
kávéhiza. Uzlelbeliek talál
kozója.

..KÉK MACSKA1 (ml Leit- 
ner Feren). Magyar konyha, 
termelői borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fiilöp 
Katalin). Saját term. borok. 

KRISZTA SÁNDOR vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

KURTÁK DEZSŐ „Lloyd11 kávé
háza. Nagy piactér. Keresk. 
utazó urak találkozó helye. 

PANNÓ
NIA 

SZAL-
I.ODAcs 
KA VÉ- 

HÁZ 
(Schiller

RICHTER ANTAL Zöldfa-szál
lodája, üz'.etbclíek találfcozó-

RÓTH S. JÓZSEF -Zöldfa-ká
véháza.

3KR1LE1Z JÁNOS Vasúti ven
déglője

Nagy-Szalonta. PIÍINTZ
I.1PÓT„Nemzeti ' szállodája. 
Ktterem és áávéház. 

ELLMAN JÓZSEF „Központi11 
Nyír egyháza, ű L'TTM A N 

SAMU Polgári vendéglője, 
állomással szemben. 

ZRINYJ-VFNDÉGLÖ ét kávé- 
ház. liHerskovits Márton. 
Olcsó pzobák.

GROSZÍ ADOLF .Kiskorona* 
kávéhiza és vendéglője 

Naggyim ót (Vcszprém-m.
KIRÁLY LAJOS vendéglője 

Orosháza. JANKÓ JÓZSEF 
-ló-p á3Ztor- szállodája a 
vasútnál.

PÁXTZÉL GYÖRGY „Al
föld- szállodája, étterem,

NAGY IMRE „Ipaitestiileti 
kör- vendéglője 

Ó -B ecs e  LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája". É'- 
terem kávéház,

Ódom bovár. RAISZ FE- 
RBNO vasúti vendéglője 

Orsóvá . RÉMY A. RÓBERT 
..Magyar Király., szállodája. 
Étterem, kávéház.

JAKL1NI VILMOS „S- h-.voit- 
zer szállodája”

P a n c s ó v a  FVY JÓZSEF 
„Korzó11 kávéháza iiz.ctbHirk 
találkozója.

WITTLTNGKIÍ BÉLA »T;om- 
bitu* nagy sz:»l|e.tiju. , ttc- 
rcra, kávéhúz és söröd©. 

Pápa. ZSILINSZKY LAJ >s 
Oritt-száll,idája. Étterem, ku- 
vélláz.

GRÁF ÖDÖN kávéháza. KV 
resk. utazók s űzi. kartácsuk 
találkozó helye.

BAUKR KÁROLY, étterem ős 
kávéháza a főtéren. 

BIIUNNER JÁNOS, „Csóka11 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

Piskl. MOHILLA ANTAL 
•Vasúti, szállodája, ű. v. No- 
votny Károly

Poprád. STEINHARDT Vil
mos .Tátia» szállodája a vasút 
mellett.

Pozsoga . DESICS MIHÁLY

Poriak  ,Zulum. I’ AN.ÁTZ 
ANTAL „Muraköz1- száll.,-

Piszke, IIRKNNKi! JÁN"S 
nagyvem léglője 

P écs . Aran.vliajó Szálloda.
(túl. Szigety Ede) Király-u. 

BÓZSA JÓZSEF vendéglője, 
Krajcár-kaszárnya 

ROYAL kávéház. (Kádár Ist-

„VADEMBER SZÁLLODA11 (tu- 
lajd. May.-r Lajos). 

HUNGÁRIA kávéház és söröző 
(t.Tiichler Andor, Irgalmas- 
ii tea sarkán

FÖLDVARY FERENC S.-h dtz- 
féle Körcsarnoka. Sörhiz-utca. 

SUGÁR MIKSA Otthon kávé
háza, Nemzeti színház m .-K. 

R AD ÖCS A Y  Imre „Kornna11- 
szállodája. Saját termésű bo
rok. Szigeti országút.

SZABÓ SÁNDOR Petőfi ven
déglője Malom utca. Térni, 
vett bor ik, « lesó magyar 
konyha

KÖZp’oNfr KÁVÉHÁZ <Piciit] 
J.), üzletiek találkozója 

ll]. ZIDARITS József vendég
lője, Makár-u. 7. sz. Saját 
termésű borok.

U EINDORFER JÁNOS Nemzcii 
szálló és kávéháza.

CSERTA Vince „Magyar ki- 
rály-'-szállodája.

FENRICH Lajos „István ki
rály" beszálló vendéglője, 
Indóház-u. ai. (Saját ház.: 

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia- 
vendéglóje (Uj sörgyár . Ki
ránduló hely.

Pozsony. FR1DRICH KA
ROLY Pozsony.újvárosi vas
úti vendéglője.

l'KLLER Gyula vendéglője a 
„Szomjas esküdthöz11, Kis
fal udi-utca.

UDVOKKA ISTVÁN éttermei 
a „Fácán"-hoz

RKSN.ÁK JÁNOS „Imperiál-- 
kávéháza, üzletb-Iiek talál
kozója.

MÉSZÁROS FERENC kávé- 
háza Kórház-utca öl. Üzlet
beliek találkozóba 

Petrozsóny. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ér
terem. kiveuáz. sörcsarno';. 

GROSZ ISTVÁN vendéglője.
étterein, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasúti ven
déglője.

HERZ „Emkj“ szállodája 
Rózsahegy. Pátek Gusztáv 

vendéglője, MagyRrkonyha. 
KAPELLER Mihály „Úri ka

szinó11 vendéglője.
ELSZASZ ÁRPÁD .Városi, szál- 

lodája.
LANGDORF JÓZSEF .Központi, 

vendéglő és kávéháza.

Rimaszom bat. GE | is"1'
VAN »To -i.a .v i.,;i„j , 
rém, kávéház «  lompa-tér-n. 

LKITGKB GYÖiRGY 
szállodája, .i közönség kirán
dulója

Répcelak. BDIIM i\NOs 
vendéglője

Rota-Anna. < 'seru.ll, , 
Kapnik-bánvni vi-n.!.-g| 

Resicabánya. KM !’ -  n

R ozsnyó. SC1H S 1 < '/-■ 
mond ..Feketesas1 -;/ ],
ja, étterem, káv.'h z 

S zeren cs. PFIr-TKl: Gv i a 
„Magyar Király szal'.r-uája. 

S opronboicd . GOMBÁ- 
ISTVÁN N így vendégi j. 

Selm ecbánya. Á''S FE- 
a'EN' Z „Muugana 1 . i
étteretu és kávéház. 

Süm eg. MESTBRHAZY SÁN
DOR „Korona ' szállodája. 
Saját termésű borok. 

BÁRÁNY VENDÉGLŐ. , Un!. 
Háté An'al.

Sxékclykocsárd . STEI1X
Mór vasúti ven,légi .i.- 

Szabadka „NEMZKH- 
SZALLODA (Horváth D-z-,

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az áll-mássai. 

Sepsiszontgyörgy.
GÁTS VILMOS vasúti és 
nyári kiránduló vendég) e 

ÚJHELYI ADOLF .Városi, 
szállodája

M ITT LEK IGNÁC -Korona1

Szigetvár  KATAV LAJOS 
vasúti vendéglője. 

IIADINGER ÖDÖN „Gtih-.u1 
kávéháza, üzletik tataik ,zöja 

Sárvár. RITTER L. „Korona' 
szállodája.

STROilOFFER VIKTOR szálló- 
nagyvendéglőie a .Szarvas

: c l - ! -bák.
MÉSZÁROS ISTVÁN vend.g r 

a »Feliér rózsádhoz.
SZABÓ BÉLA kávéháza
S z o m b a th e ly . IIAIN’TZ- 

MANN JÁNOS vasúti v.o.-

.HUNGÁRIA- iiagv száll , i < 
(Posi-h Károly és Gyula

Ko h l é i ; g y ö r g y  ven lég
lője, a barátok templomává! 
szemben.

DK Á K PARK étterem és 
sörcsarnok túl. Posch test
vérek.)

HEIGLI ISTVÁN kávéháza. Cz- 
Ltheliek találkozó helyi.

FR SCHMANN ERNŐ ..S éli 
Kálmán" kávéháza ás nyá’i 
kerihelyisége.

BALASSA MIHÁLY ..Eli:--1" 
kavéhá a a főtéren.

SIMON ISTVÁN, Szollá - nagv 
vendéglője, a közönség ked
venc kiránduló helye.

KOR.ÁNDY FERENC kirándul1 
nagyvendéglője Villa, - r (-4.

BIKRBMJER ANTAL NÉ ven
déglője, Vásártér. 01c- > l!r'- 
gyar konyha.

HERCZEG FEREN'' .S-.Y'á- 
ria11 szálló iláj a

PORTSY ̂  TÓBIÁS 0 osztón 
szállodája, az .illőm s nirl- 
letr; étterem, kávéház.

VINK0V1T5 SÁNDOR vendég
lője .Püspöki íőrhá1

S z e n tg o tth á rd . Hhbr-
DÜS GÉZA vendéglője

NÉMETH KERESI .Sorház, 
vendéglője

S o m o g y  v ár. 
nagyvendéglöje

S z ilá g y  som ly ö .
KÁROLY Varod na-vizáim- 
dája, étterem, kávé;:íz

V IGNÁC
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^ X Ö G A D Ö

I é *a . SCIMIDT JÓZSEF Ki>-
bányai söresarnokn és et-

\ ÁR ADY LAJOS „Oroszlán.
ssa 1 lód íja.Étterem ,sö rcsarnok. 

\ 11.HKLM JAKAB vasúti ven
déglője-

KIN JÓZSEF -Központi" kávé-

l ö c s b . S IlIVVlNOKi: SAN- 
POR Kaszinói nyilván,is

HAMBALA M 111A IÁNK 
vas ,t, vendéglője a közön
ség kirándulója 

Marcali SZIVOSS. LAJOS 
Korona,' szállodája. Étterem,

SIMONlCs JÁNOS kávéháza, 
Fő-utca.

KALSKR DÁVID vendéglője, 
termelőktől vett borok 

NOÉ JÁNOS vendégfogadója a 
Bá. kához.

Mármarosszlgot. BE
MET H KAROLY „Olthor.-, Iiá 
véház* es kőbányai sörcsarn. 

S ZALO X TAY .1ÖZSKF ura
dalmi sorosam,,ka és ven
déglője.

KORONA SÖR'IS A UNOK (Mar- 
joVRiky Sándor v.; 11 Korona 
szálló épületében.

Módos WINKLEIíMIKLÓS 
Zágráb szállodája. Étterem,

Moson. TÓTH ANTAL vcn- 
dúglőjeaz, Arany bárány1‘ -hoz 

Mcröbcrény. STEIX J Á
NOS „NagyszáUodá"-ja. 

Malacka. CIIRISTEN JÓ
ZSEF vendéglője a vasút ál
lomással szemben 

Makó. U:\KI.KR JAKAB

SPITZKU BERNÁT „Abbázia1' 
kávéháza, üzletiek találkozója-

VII,E l,' l'ÉTER Koron.i« 
szállodája

Miskolc. „KORONA SZÁL
LODA11 iB,.kr,,> Kár dv I t- 
tér. m. sör de. karói,áz 

li' ,oű J1 i/.sF.I -PiN- •• s -r- 
csarnoka* a sz nh.lzval *z-.-mt-.

K.-*!'1?A t KNIlÉiO.O ',il 
May-r I ./ser

Pannonja kávéház • ,i
A-.islandor 11 é* Gyalu 

PÉRJ- GYULA .Tűzoltó" I.A 
ví-háza. Üzletiek találkozó,ia 

PAPSZT JÓZSEF vendéglő-le 
Zsoleai kapu I. sz.

SZÉCHENYf-SZÁl.I.OIlA „ós 
kávé-ház. (Kelliter Lajos) Űz- 
1,-tlielieknoJi olcsó szobák. 

IPÁK KÁVKILÁZ (Braun Már- 
t'-ní. Az üzletiek találkozó 
helye.

KOCH JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha.

M arosvásárhely . TRAN- 
SVLV.VNI \ SZÁLLÓI KA t. 
Rosenbach M. és Rezső M. 

KORZÓ KÁVKHÁZ túl. Roeli- 
nitzer Adolf) a főtéren. 

LETETEK SAMU vasúti ven

„Vöi
termelő: '

RI .MPOLD JÓZSEF"
[\K  ' ‘""déglőj". Téli, nyári 
kiránduló.

BALATON. KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Uzletbeliek találkozó!:. 

LKKI.KR 11ÉLA .Polgári* sőr- 
•■sarnok vendéglőié, üzleti-e
bek találkozó helye. 

K"V\CS FERENCNÉ vasúti 
vundeglöje (Tiszai pályaudv. 

Munkáos. OROSZ MoR 
..Magyar király11 szállodája.

1 SILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
k:--. és Witmajc- étterem 
kávéház. Sörcsarnok 

OERBRR JENŐ Abbázia kivé- 
*** (Kgész é:j„i nyitva) 

Mezöfur. LAKHNEK Albert 
k -ssuth< szállodája a vasút 

mellett. Olcsó Szobák 
f’A-’:' József vendéglője és kít- 

vt-háza "Petőfi-,-hez '

déglö
íelye.dúló 1:

GOllT IGNÁC Fehér!/* ven 
,lóglö és kávéliáza. Üzletiek 
találkozó helye.

OÁSPÁll SÁNDOR Központi 
szállodája h varos központján 

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodái:,
,-.s vendéglője. Termelőktől
vett borok

NAGY JÓZSEF .Európa" ká- 

LÁSZLÓ LÁZÁR Vadászkürt

Miklósfalu. ’-VKISZ PÁL 
vendéglője Fő ut- a H7. 

Nagy-Károty. KUDL.A 
LÁSZLÓ „Úri kaszinó1- ven
déglője. Érniolléki borok. 

SCHWARJZ A. „Ba laW ká- 
vúházft. Üzletiek találkozója. 

WKSSELY MARÓ -Magyar 
Király- étterme és kávéháza 

HAVAS IZIDOR Korona káré-

Naqyhecskcrek  K1 A A1 s
JÓZSEF Rozsa szállodája Ét
terem, kávéhoz sörödé.

MA VER JÁNOS Pestváros szál
loda — étterem, kávé ház és 
püzeni sörcsarnoka.

REBER FERENC „Clul," nagy 
kávéliáza.

ilOCHOl.TZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Térni, vettstisz, 
tán kezeli borok

VVINKLER OTTÓ „Korona1* 
sznllodás. Étterem, kúvcliaz.

FKKKTITS MIHÁLY
; ki-

Nagyvárad. BENIIAI> AL
BERT vendéglője. Füchsl- 
palot.1, lliliar-kávéház mel-

sem be:
FILÖP ISTVÁN „Európa**- 

szállodája, a vasúttól liarom 
percre -Magyar konyha.

KARNER6YLT.A „Pannónia* 
sőrcsarnoka és éttermei.

SZ.AUER és POLCOS „Bazár ' 
étterme és söresamoka, a

. KEK MACSKA" 'ml L-ir- 
ner Ferenl. Magyar konyha, 
termelői borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fillöp 
Katalin). Saját torm. borok.

KRISZTA SÁNDOR vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

KURTÁK DEZSŐ „Llovd" kávé- 
háza. Nagy piactér.’ Keresk. 
Utazó urak találkozó helye.

PANNO-

Nyitra. PITZER és IIAI SER 
.Hungária1 szálloda. Étte

rem. kávéház. sörödé. 
KARDOS KÁROLY vendéglő 

és kivóház. Termelőktől vett

Nagyszom bat. DR'iBMCA 
JÓZSEF vendéglője.

WK1S7. HERMÁN „Csarnok-- 
kávéliáza

Nagykanizsa. SZARVAS 
SZÁLLOD A Étterem, kávéház 
(Szilágyi Adoli.)

GÁLOV1TS ANDRÁS Polgár- 

nyári kerti vendéglője.
MERKI.Y JÁNOS vendéglője. 

Kiuizsi-uti-a. Saját termésű

KRAl’SZ ION VC ..Erzsóbet- 
kávéháza-1, Uzletbeliek tá
laik-,zó l.elve.

OZV. KRAUSZ L.-NE „Zöld- 
fif-vendéglöje.

KORONA SZÁLLODA (túl.
liogenrieder Károly) 

Nagy-Szalonta. PIÍINTZ 
1.1 PÓT „Nemzeti" szállodája. 
Ktterem és Aávéház.

ELLMAN JÓZSEF „Központi" 
Nyíregyháza. GUTTMAN 

SAMU Polgári vendéglőié, 
állomással szemben. 

ZRÍNYI-VENDÉGLŐ ós kávé- 
ház. 'Ilerskovits Márton. 
Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF "Kiskorona- 
kávéháza és vendéglője 

Naggyim ót (Veszprém-m. 
KIRÁLY LAJOS verd-gY,!,.

R1CHTER ANTAL Zöldfa-szál- 
Iódája, uzletbeliek talalkozó-

RÓT1I S. JÓZSEF „Zöldfa- ká- 
véháza.

SKR1LEIZ JÁNOS Vasul i ven
déglője

Ném otu/vár. KXEFFEL 
JÓZSEF Korona szállodája

POSCii JÓZSEF vendéglője
Orosháza. JANKÓ .b iZsEK 

..Jó-pásztor- szállodája a 
vasútnál.

PÁNTZÉL GYÖRGY -A l
föld- szállodája, étterem, 
kávéház.

CSEH HUGÓ "Központi* szii-
NAGV IMRE  ̂ .Ipáitestületi

terem kávéba
Ódom bovár. kAlSZ FF- 

RBNu vasúti vendéglője
Orsóvá . RÉMY A. RÓBERT 

•Magyar Ki .,ly s/állod-ii-i

Pancsova . FÁY JÓZSEF 
„Korzó11 kávéliáza üzletbeliek 
találkozója.

ÍVITTLINGER BÉLA -Trom
bita* n«gy szailedija. étte
rem. kavéház és föröde.

Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
Gr:u szállodája. Éltterem, ka-

GR.ÁF ÖDÖN kávéháza. Ke
resk. utazók s üzl. kartársak 
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem ós 
kávéháza a főtérén.

BHTNNER JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

Piski. .MOHILLA ANTAL 
-Vasúti" szállodája, ii.v. No- 
votny Károly

Poprád. STBINHARDT Vil
mos - Tat! a- szállodája a vasút 
mellett.

Porsoga. DESKJS MIHÁLY 
szállodája

Perlak  Zalam. PANÁTZ 
ANTAL „Muraköz" szállo
dája.

Piszke, BRENNKR JÁNOS

P écs . Arai.sia
'tnl. Szigety Ede Királv-u. 

BÓZSA JÖZSBF 
Krajcár-kaszárnya 

ROYAL kávéház. Kádár Ist
ván tnl.)

„VADEMBER SZÁLLODA*1 tn- 
lajd. Mayer Lajos;.

.il NGARIA kávéliáz óssöröző 
;r Tiichb-r Andor Irgalmas-

FÖLDVARY FERENC Schnltz- 
feie sör,.-sárii,,ka. Sorh iz-utca. 

SUGÁR MIKSA Otthon ks'ű.-.
háza. Nemzeti színház m- . 

RADOCSAY Imre „Korona"- 
szállodája. Saját termésű i,o- 
rok. Szigeti országút. 

sZABn SÁNDOR Petőfi ven
déglője Malom-utca. Térni, 
vett borik, tleső magyar 
konyha

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ Fichl!
J.), üzletiek találkozója 

II] ZIDAR1TS Józset vendég
lője, Makár-u. 7. sz. Saját 
termésű borok. 

UEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

CSERT A Vince ..Magyar ki
rály-szállodája.

FENRIC11 Lajos „István ki- 
rálv- beszálló vendéglője, 
lndóház-u. 21. Saját ház. 

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia- 
vendéglóje (Uj sörgyár . Ki
ránduló hely.

Pozsony. FRlDRICH KA- 
ROLY I'ozsouy-njvárosi v;is-

PKLLER Gyula vendéglője a 
..Sziinijas esküdthöz", Kis-

UDVOKKA ISTVÁN éttermei 
a „Fácán--hoz

RE.SNAK JÁNOS „Imperiál - 
kávehaza, uzletbeliek taial

MÉSZÁROS FERENC Uav.- 
háza Kórház-utca rtl. ílzlet. 
beliek találkozója 

P e tro z s ó n y .  i\ A-.NER 
GYCLA Nagy - ■-, 11 -. , ja. li 
terem, kavoiiaz. sörcsarnoS. 

GROSZ ISTVÁN vendéglője.
étterem, kávéhaz 

BÓZSA JÓZSEF vasúti ven-

HERZ „Emk szállodája 
Rózsahegy. P.it-1. Gus/.--..

• !! Mii:
vendég 

K A FELI

ELSZASZ ÁRPÁD .Varos-i szál
lodája.

LANGDORK JÓZSEF -Közp ,nt-  
vendéglő és kávéliáza.

Rimasrombat. cEDE IST
VÁN ' Tompa* szállodája. Étle - 
rém, kávéhaz a Tompa-téren.

LE1TGKB GYÖRGY .Vasuii- 
szállodája, a közönség kirán
dulója

Répcelak. ROHM JÁNOS 
vendéglője

Rota-Anna. i'sernák Kiv.u 
Kapnik-bányai vendéglője.

Resicahánya. KNIRSI'H 
Károlv szállodája.

Szerencs. PFISTKR Gyula 
.Magyar Király* szállodája.

Sopronbeled . GOMRA-* 
ISTA'ÁN Nagyvend,--glöj«

Selm ecbánya. Á<" S FE- 
RENCZ „Hungária" szálloda, 
étterem és kávétiáz.

Süm eg. MESTERHÁZY SÁN
DOR „Korona" szállodája. 
Saját termésű borok.

BÁRÁNY VENDÉGLŐ Túl 
Háté Antal.

Székelykocsárd . STERN
Mór vasúti vendéglőié

Szabadka NEMZ I
s z á ll o d a  ;íi-, Mi-h n,-
igazgató .

TÓTH JÓZSEF P- Igári • 
dája, szembej az állom 

Sepsiszentoyórgy.
GÁTS VILMOS vasút

zálic

„Vár.,ÚJHELYI ADOLF

MITTLER IGNÁC .Kor,ma- 
kávéhaza

S z ig e tv á r  K ÁT A Y LA los
vasúti vendéglői,-. 

HADINGER ÖDÖN ..otthon1* 
kávéháza. üzletik talá lkozója. 

Sárwér.^ RlTTER L. „Korona'

STROHOI FF.R VIKTOR szálló- 
nagwenJcglöje a "Szarvasi
hoz. Clcsó az-bák. 

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a "Fehér rózsádhoz.

SZABÓ BÉLA kávéliáza 

S á to ra lja u / h c ly . MAGYAR 
KIRÁLY száll da(C-*er. :r ,yl - 

SKERGULA ISTVÁN „Közp-.n-

KK1SCH V ..Magyar király 
kivóház*. 1'zlnti kartársak 
találkozó helye.

KOVÁCS Károly ; van 
dóglője. -A közönség kirán

SZILÁGYI Lajosné , Va.lász- 
kiirt" éltenna és sőrrsar-

S z o ln ok
suti:*1 szállodája azallomás-

FRIKDRICH Vilmos „Korona 
kávéhaza a E'ö-iiteán. 

„MAGYAR KIRÁLY szál
loda. íENGL I.IPÓTj a F3-

STÖ G E R M A Y E 1! ANTAL
„Arauv lakat • vendéglője.

CollLKR GYÖRGY v.-

STRoBI. JANÓ

HKIGLI ISTVÁN kávéháza. Üz- 
letbeiiek találkozó helye. 

KRISCHMANN ERNŐ „Sréi; 
Kálmán" kivéiiáza és nyári 
kerthelyDége.

BALASSA MIHÁLY „Elité" 
kávéhá a a főterem

vendéglője, a közönség ked-

KORÁNDY FERENC kiránduló

8IERB» UKR ANTALNÉ ven-

HERCZE-. FERENC „SzabA- 
na" szállodája.

POKTSY TÓBIÁS Oroszlán

S z o n tg o tth á rd .  ; i
DÚS GÉZA vendéglője 

NÉMETH FEREN* .sörház
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■OGADÓ,

B .-Csaba. BARTOS JÁNOS 
Nádor szállniája. Étterem, 
kávéház. sörödé.

BARTHA ZSIGMOND vendég
lője az .Arany kakashoz".

EX P ÉRSZ KÁROLY vasúti 
vendéglője, a városi közön
ség kirándulója.

FIUME SZÁLLODA túl. Ket
té r Károly) a központon.

KOZMA MÁRTON Fehér bá
rány szálló és vendéglője.

FREIBERCER MARJON -Ko
rona" kávéháza. Ületbeliek 
találk. heive.

BORS SIMON -Vasúti" szál
lodája. O. szobák. Csongrád-
videki borok.

•BAROSS, vendéglő és kávé- 
ház (iizletv. Tnranyi .lapos ■■

B rassó . GOTTSMANN EDE 
-Vigadó" ká'éháza. Üzlet
beliek találkozója.

ROTHEXBÁCHER JÚZS „Vi 
gadó* étterem és sóresar-

CHUDOBA VINCE (volt Uro-- 
ler) kavébáza. Főtér.

KUN MENYHÉRT „Metró poU 
szálló, étterem és kávéháza.

HINPAK FERENC -Korona- 
szállodája. Olcsó szobák.

P.AKÓ BÁLINT „Predeál-szil- 
lodája" az állomás melleit. 
Olcsó szobák

SCHUSTER MÁRTON .Európa* 
szálló étterme

SCHULLER CHRISTIAN Nr 5 
vendéglője

Csorna. ( ISZTERER IST
VÁN vendéglője az állomás
sal szemben. Olcsó magyar 
konvha.

NEMES P

letiek találkozója.
Csákóvá. SIMONCS1TS JÁ

NOS szállodája!
Csipkorok  Vas-in.) TÖRÖK 

AN r.Al. nagy vendéglő é 
Csáktornya. KRiEDL JÓ

ZSEF Zrinyi-szálloda. ven
déglő. kávéház. . 

P-.cSORNtK "T T ii vendéglője 
Caongrád. K YSZANlT/.- 

KY ISTVÁN nagy ..Polgári” 
vendéglője.

Cegléd . BÁRÁNY LAJOS.
Úri kaszinó vendéglője. 

RKCSEI GUSZTÁV Nemzeti 
söillodáj.i. Étt -rém. sörcsarn.

VADÁSZ JÓZSEF .Budanest- 
száll >dája , étterem, kavéh íz 

Caokonya  S >;u ey megy -) 
PlT.N'r.R GYÖRGY uagyven- 
déglője.

Csíkszereda. 11UTTER 
FOGADÓ iüzletv. Benkő Z>.) 

LACKEII GYULA »Orthon«k,- 
véhaza. üzletiek t »Hlk<zójs 

Bocs  HUNGÁRIA . SZÁL
LODA i.Ment Béla. Étterem 
kávéház, sörödé. 

NAGYFA-VENDÉGLŐ Sz.Ii- 
gyi Gyula. Erdélyi kouylis 
sióját szűr. borok.

VASÚTI VENDÉGLŐ Kollár 
Sándor-. A közönség kirán
dulója.

FELDHEIM KAROLY Nemzeti 
szállodája, etterem, kávéház 

Déva  FEHÉR-KERESZT. 
FOGADÓ városi szálló En- 
glisch Béla.

SCIIWARC N rKorona--ven
dégfogadója. Üzletiek talál
kozó vendéglője.

D om bóvár  BANDI SIMON 
vendégtogadó.

O lcsőszon tm ír  Ion. LÉNK 
LAJOS Nemzeti szállodája, 
étterem, kávéház

SCHWARrZ ADOLF vendég
lője (v. Schőnstoin)

D e b re c e n  ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA, iTu
laj d. Dauer Bertalan.) 

ARANYBIKA SZÁLLODA 
i túl. Német András.) 

DKBRECEN-SZÁLLODA. Fő
utca túl. Harangi György;. 

ERŐS JAKAB ,.Magyar ki
rály* kávéháza. Üzleti kar
társak találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti 
szállodája, szemben az állo
mással.

OTTHON KÁVÉHÁZ túl. Ro- 
senberg S. A  pincéri kar ta
lálkozó helye.

OTTÓ SÁNDOR vasúti ven
déglőié. a városi közönség 
kirándulója.

SCHULTE GUSZTÁV Margit- 
rürdői vendéglője 

HERMEL FRIGYES „Kispipa- 
vendéglője

Bálja. SOHLÖGEL .MÁTYÁS 
vasúti vendéglője. 

Dolna-Tuzla. DÉuTsTd’l 
SAMU vendéylője 

Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA Marossi Ger- 
zson). l"í szoba. Keresk. ut. 
szállója.

SZINGKR LEÓ vasúti ven
déglője. A városi közönség 
kiránduló helye.

TREUER SÁNDOR első piíseni 
sörcsiirnoka a Nemzeti szál
loda épületében 

E g e r .  MÁRTON BÉLA Ka
szinó* szállodája. Éllirem. 
kavéh íz. görcsarnok 

KÓCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskor vendéglője. Étter
mek. bor- és sőrcsarnot. 

KORNSTEIN SAMU (F.irgács- 
féle) vendéglője, Szent Janos- 
utca. Magyar konyha, égi

BROZI CSŐ V ITS  FERENC 
Franci* vendéglője 

Eszék. (Alsóváros) MATE FE
RENC „Tackovits szállodája-. 
Étterem kavéháx.

<>TT FERENC -Úri kaszinó, 
vendéglője.

v á ró * .  ICSEPCSIK 
JÓZSEF oErzsébe, knvéhiza 
és czukraőizd'ija. 

Esztergom  — PORGESZ 
BÉLA „Koroua"-szállodája. 
Duna-biddal szemben.

ANDA GYÖRGY szállodája 
•Esztergom var>sához«. ven
déglője. Magyar konvha.Term. 
vett botok.

M KISLES JÁNOS .Magyar 
király- szállodája. 

NEUBAUER" JÁNOS -Köz
ponti- kavébáza.

F iu m e .  S7ENTGYÖRGYI 
FERENC -Hold de la vilié” 
szállodája.

Gom bos  N EVORA JÓ
ZSEF va3u i vendéglője.

Garam borzenco. IFJ. 
CIDLIK FElíEC vasúti ven
déglője.

Gyöngyös. BRUCKNER .1.
szállodája. Étterem és káv-h. 

G yőr  MEI.VNKK .Royal* 
nagvszallo Iája.

TAKÁCS JENŐ vendéglőié. 
Baross-uti-a. szemben a 
Hungária kávébázzal. 

NÉMETH FERENC "Erzsébet* 
kávébáza. A piueér urak ta
lálkozója

I1 g?AY ZOLTÁN vendéglője

G tÁL JÁNOS vendéglője 
K óssuth- it- a

MÉSZÁROS LI-'.NÁ RD ven
déglője Kisfa lndy-utca 

HAUTZ1XGER ÁDÁU ven- 
déglője Hcsszu-ut'-a 

FETTIK FERENC vendéglője

BUCHLER LUKÁCS Sárkány - 
lyuk-ven léglöje. Baross-u.

PERNITZ LAJOS „Ve'.encze- 
kávéh&z i. n Ránca partján 
és hídja mellett.

PRÜCKL'■ R MÁTYÁS - Arany, 
postakü't'-vendéglö e. Győ
ri Vend glösök talál!;. Iiulye 
villásre 'gelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a „Kisfaludi*-kávéházzal

HOLLÓS (BALAVEK; ÖDÖN 
vendé..löje. Üzletiek ven - 
déglöj i. Deák-uteza 11.

FEHÉR IAJÖ SZÁLLODA (H - 
bsrlin . Adolf- Fö-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Vára ii 
Ármin) Deák Ferenc-utca

MAROS FI DEZSŐ -Petőt!«- 
kávébáza. üzletbeliek találk.

MARSCHALL PÁL veudéglője 
Teleky-utca 45. Terin, vett 
borok.

SCHUCtf FERENC vendégPje. 
Üzlet beliek találkozóba.

KISFALUDY KÁVÉHÁZ (t 
Rados József)

FRHARDT ANTAL „Kath. kör 
vendéglője

Gödöllő, k ö zpo nti s z á l 
lo d a  (t. Verseghy Ká oly) 
éttel em, hávéház

Huszt. VVER l’HELMER -Sán
dor .Pannónia, szállodája. 
Étterem, kávt ház

Hatvan. SCHWARTZ EMIL, 
„Nemzeti”  szállodája.

SOHRANTZ MÁTYÁS -Graí, 
szállodája a vasútállomástól

GUTH BERTALAN »Zóna. ká- 
véhéza. Üzletbeliek találkozó
hely--.

H.-Ht.-Vá sárhely . -  HA
LÁSZ István „Fekete sas* 
szállodája

Indít. HARTBACH JÁNOS 
•Nemzeti, szádodája. étterem 
k.néhiiz az állomás mellért.

LAKY JÓZSEF vasúti ven
déglője.

Ipolyság. WAGNER JÁ
NOS .Vasnti szád--lá,ja-, a 
közönség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagys-iil- 
li d ja. Étterem. k-véliuz.

PEKÁR0V1TS LAJOS -Kóbi- 
nyaÍK sörcsarnokn.

ASBÓTH Jóesel Il-ipfiuger-féle 
beszálló-vendéglője. Nyári

PTACSEK JÁNOS vendéglője
toló.
PFEILER 

S. Városi

szállodája.

Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV „Korona* szállodája.

FERENC JÓZSEF fogad,) túl. 
Gniuwald Mór- a vasúttól 
A percre.

REIDINGEK GYULA .Gom
ba- vendéglője. Houvéil-u.

IIÓDOSS1 ADOLF Kantin- 
vendéglöje. Nagy kaszárnya.

MOLNÁR GYULA Hazám-ká- 
véházu, Zrínyi-utca, a vasúti 
átjáró mellett.

SCHREIBKR LIPÓT „Fiume* 
kávéházit. a központon.

SÁNTHA JÓZSEF .Ipar- ven- 
déglője. Magyar konyha is 
térni, ve t italok.

SCHUBERT EDE .Hársfa* - 
vendéglője. Fő -utca,

11UCSKY FÉTJCR ,.M tyás ki
rály- vendéglője Berzsenyi-

PRAGER FERENi ’ kávéháza 
Berzseny-utca

Karcag. MÁNDOKY MIHÁLY 
Kaszinói nyilvános étterme é*

BRAUN FERENC Kis KNKKFKI. i .A I- >:

SZ.YL.-YSl ALAiOS Andr.issy-

NYGEL ADOLF (volt ManJi) 
szálló Iája. Vendéglő és oIls-j

KÁLMÁN GYULA »Octhon« 
kávéh za, Széchényi ki iszkja.

RÓZSA FERENC „Hungária*- 
szálloJája a vasúttól ;i perc.

MASZ I ELLÁK MIHÁLY ven
déglő e íKözponti szálloda)

GOTTW.YLD REZSŐ vasúti 
ven dt'glőjc.

Kisújszállás. KOHN Adolf 
„Központi* szállodáia

MARGl LESZ FERENC,Korona' 
szállodája

Krom pach  V.-isgvár,. 
NEUMANN JÓZSEF Hun
gária szállodája.

KIKAKER BOLDI
ZSÁR kéve Imza

ilíiÜlSd

PANNÓNIA SZÁLLÓ -Kés 
József . Társasko.-si k.izl 
kedés minden vonat In-;-. 

BUDAPEST KÁVÉMÁZ Grü

EURÓPA KA VEI I AZ illőt,;

SZKIKI K YROLY -K - -uth, 
kávébáza; üzletiek t.-dáik.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kiír 
vendéglője

Kisccll. Hl NGÁRIA sZ 
LODA Várlnky Béla . Étte
rem, kávéház. nyári kert.

leket :okiim
Keszthely.

„Haltam szállodéj 
sZíEBER JÓZSEF v. ,.i : 

Kossuth La.'os-nti.« -

WALDMAN DEZSŐ v ,
i* je v-ilt Lenin.-i ven j
Kakáes-atca.

!1 KLBKCK JÓZSEF í„c-.. «  .
- *  'endégl-aif. Békád..!.:;'... 

I.YLTSER Ml H YLY s>:á; j  Li 

Kom árom  K 'i/ fnM I 
SZ\I .1.011 Y Itengle . u; • 
Étterem, kátéház - r 

MOI.N \R ZSIÜMOND 
kátéhaza A h--11 . . k, til
sak kedvelt találkozó L. lv- 

Wa s SF.L .,Ut/.TA- Mag,..;
klrá.y szállodája élieten .s 
sftrcsarnok-i

KREFT FERENCZ Széchenyi 
szállodája. Hajóállomástól I 
p.Tcre. Ölesó szobák.

TÓTH ÁRPÁD Fiizeni >érc« • 
unka Tiszti kaszinó vendéglő, 

I.ORIIER s YXD )R , 
véháza a Dumi-hidila! sz-.'tn-

kán. Piacúri kar taláilto•.■íja
GÁRDONYI IMRE *Közp<.ct:«

NEW YORK SZÁLLODA túl. 
Bogyó s Tausig'

GRÁF JÁNOS vasúti ven
déglője. A  közönség kirán
duló helye.

PFKRCHY FERENC vetu'ég. 
lője'és éttermei. Deák F-- 
renc-utca.

GRAND KÁVÉHÁZ (Gyáifás- 
Dezs, ) Deak-Fereuc-utca 2 
(főtér.)

WEVVER JÓZSEF -Koron .« 
k-ivóhtza. Az erdélyi pine-r 
kar találkozója

MANÁS JÓZSEF Wosselénv 
ezálludája

SÍPOS JÓZSEF Kisnipa vet; 
déglője

KARDOS SIMON Hungátia 
kávékáza.

NEUBAUER JÁNOS .
gyár király* vendéglője 

HK.IGI,IGNÁC ..Kulcsos- 
déglője. Kulcsos-ti tea. 

DONNER GÉZA vendég 
szembún a vasúttal"

Kls-Kun-Eólegyh.íza.
BAKOS SÁNDOR „p.dgát 

vendéglője és étta-m,-.

Király híd a. Rt'SNKRl

GRECSAK ROBKRr -K.-zp

K őszeg - RANDVÉ'd! ' 
ZSEF lK;tm)ie.rth-1éle ká--- 
háza. Belváros.

SKRIH.Y SÁNDOR . A-atiy

TÖRÖK J YNOri Fehér b.irán; 
vendéglője.

PLECI1L ISTVÁN v«n-'églö;« 
Magyar konyha.

Kiskunhalas. SZ.vil" 'l 
..Központi" szállodája

Losonc. IN  T 
ZSEF k ívéi, ,za és verd- _•! ;• 
Üzleibclie: tál*Ikoz•'»:i1 y -

-ONTÓ

S ING EK MIHÁLY K-rs-'-ka- 
véháza.

NEUBERGKR ÁRMIN kávékáza 
GIÍ.G YXT.YL . K ir-’...- kávé-

len gyeltó ti. V  n.

I iptőszentm iklös-' Y1-

Lakócsa. MAXIM. MAI’ - 
KUSZ nagy vend--$ 1- -
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B -Csaba. BARTOS JÁNO: 
Xii.lor szállodája. Ktt. r.T' 
kávéház. sörödé.

BAlíTHA ZSICMONO .......
I i'c az ..Arany kakashoz- 

F.M'KRS/, KÁROLY vas 

•
KIU.MK SZÁLLODA 'tilt. K.

t.-r Károlyt a központon. 
KOZMA MÁRTON Fehér 1

D eb recen  ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLÓI iA . Tu-

AlíAN YUIKA SZÁLLODA
in!. Némát András.,' 

n k 11 r é c é n  s z á l l o d a , kó-

N dl MÁTYÁS

BICilLER LI KACS Sárkáuy- 
lvuk-veu légluje. Itaross-u. 

PKRNITZ LAJOS _ V.-lencze" 
4z , Rál, i partján 

és hídja mellett.
PRÜCKL R.MÁTYÁ

stabil > •-lőj.*.
d gliisök tatáik, helye

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a .Kisialudi--kávé házzal

HOLL<>> BALANEKj ÖDÖN

•BAROSS, vendéglő és kávé 
lux üzlete. Tnranyi János.. 

Brassó. ■i< ITTSMANNKI ■ b 
.vigadó- kávéiiáz.i. 1'x.i. i

ROTHENBÁCI1KR JÖZS -Vi

CílC'DOBA VINCE 'volt Dre~

KL'.N MENYHÉRT -Metrop.d- 
szá'lo, étterem és kávéháza. 

HIN'DAK FERENC „Korona"
szállodája Olcsó szobák.

BAKÓ BÁLINT „Predeál-szál- 
Ír..Iája- m  állomás melleit. 
Olcsó szobák

SCHUSTKH MÁRTON -Európa" 
sz ili® étterme

Csorna. DÍSZTEREK IST
VÁN V.n : '• az «. km Ás
sál szemben. Olcsó magyar

s r -  L ~ -  ■_!
sorodéit'- ESeaSir.'íilS).

Csákóvá. SIMONCSITS JÁ
NOS szállodája.

Csipkerek Vas-in.) TÖRÖK

Csáktornya. FRiKDL.IO-
ZSEF Zriiivi-szálloda, ven- 

g kávéház.
Csongrád. KASZAN1TZ- 

KY W V A N  nagy ..Polgári "
vendéglője.

Cegléd. BÁRÁNY LAJOS.
Cri kaszinó vendéglője.

BE''SE! " I  SZTÁV Nemzet: 
>5diódája. Eltérem, .sórcsarn. 

VADÁSZ JÓZSEF „Budapest 
sz.-ri idáia , étterem, havéhtz 

Csokonya lSomogy megy. ) 
PlTNtR GYÖRGY uagyven-

Csikszcreda. MUTTER
FOGADÓ üzletv. Benkö Z'.) 

Laciiéi; g y u l a  »ouh.>n« k-.-
'  "..i. Üzletiek talilknzóji

Ooös : I N .AIDA SZÁL- 
L"DA Ment Béla. Étterem 
kávéház, sörödé.

NYGVF v.VI NDÉcíl.o Szila-

I I I VENDÉGLŐ Kell. .

FEI.DHE1M KÁROLY Nemzői! 
szillodája, étterem, kávéház

SZONGOIT JAKAB -Európa- 
szállodája és vendéglője a 
főtéren. Olcsó szobák.

Déva. F El I ÉR-KE 11 ÉSZT « 
Fo g a d d  városi szálló. Kn- 
gliach Béla.

Sl'lUVARC N. -Korona--vaii- 
degfi.giid.ijn. Üzletiek tnlál-

Domhovár BÁNI" SIMON 
vendégfogadó.

OlcsHszenlm árlon. ENK
L A'OS Nemzeti szállodája, 
■Tt—em, kávéház

SEIIWARIZ ADOLF vendég-

kirán Julóia.
SCIIUI.TE g e s z  TÁV. M irT- 

-úidő ven léglője 
I1ERME1, FRIGYES „Ki-i ip.v

Dál/a. '  JHLŐGEL MÁTYÁS

Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁI LÓD A Marisai Ger-

I E ) ,au; . 

kiránduló helye.
TREUEll SÁNDOR első pilseni 

sörcsiirnnka a Nemzeti szál
loda é|>iiletéhen

ivéhiz r;.ok

OTT I ÍREN'1 •i ka,

MAROSÉI DEZSŐ »Potö.',- 
k i véhizn. lixletbeliek taláik. 

MARSCUALL PÁL vendéglője

SCilUC.i FERENC vendéglője.
Üzieibeliek találkozó:*. 

KISFALUDY KÁVÉHÁZ (t.

.-éház
• Ká o

KOCÁN SÁNDOR Kereszt.'uv 
lparoskör vendéglője. Éit-r- 
mek, bor- és sarcsarnoí.

KORNSTEIN SAMU (F irg.ics- 
féie) Vendéglője, Szent Janos- 
titea. Magyar konyha, ég i

B R O ZIC S O V ITS  FERENC 
-Frnn -i- vendéglője

Eszék  Alsóváros) MATE FE
RENC , ,'l'aekovits szállodája-.

H usit. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme. 

IVEKl’HEIMER Sándor ..Pan
non m- szállodája. Étterem, 
kávt ház.

Hatvzn. SCHWARTZ EMIL.
. N i üit “  szál odáj 

SCHRANTZ MÁTYÁS -(i.af- 
I d íja a vasutálbuná-dól

E rzsébetváros. ■ C. S IPCsIK
JÓZSEF »Erzsél.e „ kávéháza 
és ezukrászd 'ja. 

E sztergom  — PORgf.sZ 
BÉLA .Korona-"-szállodája.

ANDA GYÖRGY szállodája 

dégl>.j.i. Magyar konyha.Term.

MK ISI. Elí JÁNOS .Magyar 
király- szállodája.

NEURÁTÉR" JÁNOS -Kőz-

Fium c. SZENTGYÖRGYI 
FERENC .Hotel de la vilié' 
szállodája.

G om bos  NEVORA

P.-udv.
Garamberz cn ce  1 1

C1DL1K PEREC vasúti v.-n-

Gyöngyös. RRUCKNER J 
szállodája. Étterem és kávéit.

G yőr. MEI XNEli - lí-.yal

TAKÁCS JENI) vendéglői... 
Baross-iit.oa, szemben u 
Hungária- kávéházzal.

NÉMETH FERENC -Erzséi., i- 
kávélióza. A pincér urak ta
lálkozója

P PAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca

G A AL JÁNOS vendéglője 
K >ásuth- it'-a

MÉSZÁROS LÉN ÍRD ven
déglője Kislaludy-uti a

HATTZiNGER ÁDÁM ven-

2 p.M
i ká-

HAlíTBA' II JÁNOS

Ipolyság. WAGNER JÁ
NOS -Vasúti száll- laia", u 
közönség kiránduló:,-!. 

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagvszil- 
h í  ja. Étterem. k viTmz.

PER ÁROVI IS LAJOS .Köb.-

er-féle 
ije. Nyári

PTACSEK JÁNOS vendéglője 
’ tj/ó. g
p f e il k i; - á j

/.:l! el-IM i  t l M
Kaposvár. TATÁR GUSZ

TÁV „Korona0 szállodája. 
FERENC JÓZSEF fogad... túl. 

Grúiiwaht Mór: a >.iv :tól
P f  'e.

RKII'INC.Ki: GA LL A -Gom- 
ba" vendég H •

•iÖHOSSl ADOLF Ka. tin-

r.'.OLN ÁR C. AT LA tLuám-ká-

CHRF I II I.IPt'T Fi.' 

Ó7.SKF „Ipar*

SCHUBKRf KDE .Tár;

l'RAGER FERENC.

Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 
..Nagy '  endégléije’-. Kitűnt 
Kusti. S .mlai, rí- é> asztali

Kassa SÖRÖS MÁRTON 
. lég! j.. és - Ircsarnoki 
Magvar konyha.

BRA UN F ERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kerti...

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Friisch i Vilmosjé). Étterein, 
kivchic, sörcsarnok.

SZÁLAS! ALAIOS Andr.issy- 
kávélilza. FŐ-utca

SCHALKIIÁZ NAGYSZÁLLO
DA (t -t.( étté:em, kávéiiáz. 
sö'csarnok

NAGEL ADOLF (volt ManJl) 
szállodája. Vendéglő és olcso

KÁLMÁN GYULA .Otthon.
kávch za, Széchényi kioszkja 

RÓZSA FERENC „Hungária"- 
szallo.lija a vasúttól ö perc. 

MASZ1 ELLÁK MIHÁLY ven
déglő e - Központi szálloda' 

GOTTWALD REZSŐ vasúti

Kisújszállás. K' 'UN Adod
„Központi" száüoááia

MAIIG! LESZ FERENC .Korona’
szállodája

Krom pach  • '-z- ír
Ntít MANN JÓZSEF Hun
gária szállodája. 

Kolozsvár  K Ö ZI O N 1 I 
SZÁLLODA (Nagy G J>. tu ..

K1KAKKR BOLDi-

B1A/.1NI SZÁLLODA Ilonái 
iái: - Tár-a.k . -.-i mn dm,

PANNÓNIA SZÁLLÓ Feszi 

kedés minden vonatho/.
BUDAPEST KÁVÉHÁZ Gr un 

A. Üzleti kartársak t tUl-

EUROPA KÁVÉHÁZ Rónai 
testvérek) a varos tőteréu.

FEKETE LAJOS Zöldfa ven
dégfogadója és vendéglője 
Ka iák és Teleky-uteák sar
kán. Pincéri kar találkozója

GÁRDONYI IMRE .Központi" 
kávébáza

NKWYORK SZÁLLODA Túl. 
Bogyó s Tausig

GRÁF JÁNOS vasúti yen- 
■légiói*. A közönség kirán
duló helye.

PKERCHY FERENC vendég
lője és éttermei, Deák Fe- 
ranc-uten.

GRAND KÁVÉHÁZ (Gyár fia 
Dezső) Deák-Fereuc-utca 2

IVE\VEli JÓZSEF -Koron i«- 
kivéhiza. Az erdélyi piac éri 
kar találkozója

MANÁS JÓZSEF Wesselényi 
ezallodaja

SÍPOS JÓZSEF Kispipa ven
déglője

KARDOS SIMON Hungária- 
kávékiza.

Körm end  SCHEK IGNÁC 
-Korona" szállodája a löhe-

NKUBAUER JÁNOS .Ma
gyar király" vendéglője.

HKIGLIGNÁC .Kulcsos- ven
déglője.. Kulcsos-utca.

DONNER GÉZA vendéglője 
szemben a vasúttal'

Kalocsa. KORNÉL JÁNOS 
-Magyar Király* szállodája.

Kiskunhalas. SZABÓ G 
..Központi" szállodája

Kecskem ét. 'ULI.ECKKI1 
J. (Borotvás, szállodája. A 
város első fogadója.

KNK FKEL LAJOS polgári sör- 
<■sári.oka és kaszinó ven
déglője.

KARÁCSONYI LAJOS Kör- 
möcv-télej vendéglője és ká-

3UKSZ.A JÓZSEF vendég! .je 
Yároslnu-utca. Termelőktől 
vett borok

SZEIFI KÁROLY -Kossuth.
kuvéháza : üzletiek taláik. 

TÁNCOS JÓZSEF keresk. kör 
vendéglője

Kisccll. HUNGÁRIA SZÁL
LODA Várlaky Béla . Étte
rem, kávéház. nyári kert. 

HORVÁTH JÓZSEF vasúti 
vendéglője. A közönség ki-

MÉSZÁROS JÁNOS „Korona- 
szállodája. Társast.ir.si köz
lekedés a vonatokhoz. 

Keszthely. STRAUSZ M 
„Haliam" szállodája. 

SZIKBER .!< IZSEF vendéglője, 

udvarban.
WAI.DMAN DEZSŐ vendég, 

lője ivóit Leutner vendég!.. 
Bakács-utca.

HELBECK JÓZSEF fogadója 
és vendéglője. Bakács-utca. 

Kom árom  KÖZPONTI 
SZÁLLODA Renglovits J. 
Étterem, kávéház és söröz... 

MOI.XAR ZSIGMOND .Sport- 
kávóhaza A helyheii kartár
sak kedvelt találkozó helye. 

WASSEL GUSZTÁV Magyar 
király szAlloJ.ija étterem és 
sőt csarnoka.

KREFT FERENCZ Széchenyi 
száll''Ja:.i. Hajóállomástól I 
percre, ólcső szobák.

TÓTH ÁRPÁD Pilzeni sórcsa-- 
uoka Tiszti kaszinó vendéglő 

LORISER SÁNDOR nagyká
véháza a Duna-ki.ldal szem-

KLACSÁR JÁNOS Knrona- 
kávéháza

Klrályhida. ROSNER IG
NÁC vasúti vendéglője 

K aransebes . L1CHTNKK- 
KER TESTVEREK szállodája 
Étterem, kávéház, nyári ét

GRECSÁK RÓBERT..Közp-nti- 
kavéháza es sörcsamika 

Kőszeg. RANIlVÉGH JÓ
ZSEF (Kampcrth-féle ká - • - 
háza B;ivaros.

SKRIBA SÁNDOR ...Arany- 
szarvas" vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

PLKCHL ISTVÁN vendéglője 
Magyar konyha. 

Kla-Kun-Félegyháza.
KNEFFEL .KDE .K-rona-- 
seállodája. Étterem k.ivéhaz, 
sörcsarnok.

BAKOS SÁNDOR .Polgári- 
vendéglője és éttarm -. 

Losonc. KUNSZTLER JÓ
ZSEF kivélnza és rendéglőjr. 
Üzletbelieí találkozóhelye. 

Lú gos. CSONTOS Gál LA 
..Uoncordia" szállodája.

SINGER MIHÁLY K.,rzó-ká- 
véháza.

NEUBERGEK ÁRMIN ká»éháza 
GILG ANTAL .Korona- kávé

háza, iizietiek találkozója 
l cngyettóH . !’ >GÁNY Ká

roly nagyvendégHJje 
I  ip tószentm lklós.1' 1 ’TT- 

FR1KD DEZSŐ \ asuti ven
déglője.

Lakócsa. VAN Dl. MÁR- 
KUSZ nagyi níóglöi •
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i  óva. SCHMIDT JÓZSEF Kő
bányai sőresRmoka es ct-

\ ÁRADY LAJOS .Oroszlán* 
sza I lód íja.Étterem, körcsarnok.

V TI,KE LM JAKAB vas a ti ven
déglője.

KI N JÓZSEF • Közron,i'< kAvo‘ 
háza.

I  ö c s é .  S lIHVINGER SÁN
DOR Kaszinói nyilvános ét
terme és sör.-sarouk a 

i'.zv. P.AMBALA MIHÁLYNÉ 
vasúti vendéglője a k"Z"n- 
ség kirándulója 

M a r c a l i  SZIVOSS LAJOS 
..Korona* szállodája. Étterem, 
kávéház.

SIMOXICS JÁNOS kávéháza. 
Főutca.

KAISER DÁVID vendéglőié, 
termelőktől vett borok 

NOÉ JÁNOS vendégfogadója a 
Bái kához.

M é rm a ro s s z ig e t .  BE-
NETH KÁROLY-Otthon* ká
véháza és kőbányai sörcsarn- 

S ZTA 1.0 NT A  V JÓZSEF ura
dalmi sürcsarnoka és ven
déglője.

KORONA SÖRCSARNOK (Jlar- 
jovszky Sándor v. a Korona 
szálló épületében.

Módom . WINKLER.MIKLÓS 
Zágráb szállodája. Étterem, 
kávéház.

M o s o n .  TÓTH ANTAL ven
déglői e az. Arany bárány" - hoz 

M o z ö b e ró n y .  STEIN JÁ
NOS „Nagyszállodá‘ ‘-ja.

M a la c k a . C11RISTEN JÓ
ZSEF vendéglője a vasút ál
lomással szemben 

M a k ó . W1NKLF.R JAKAB 
„Newyork** kávéháza a fő
téren.

SPITZER BERNÁT „Abbázia** 
kávéháza, üzletiek találkozója- 

VARC.A ANTAL vasúti ven
déglője, a közönség kirán
dulója.

VOÜEL PKTER .. -Korona* 
szállodája

M is k o lc .  . KORONA SZÁL
LODA ‘ .Bokros Károly . Ét
terem. sörödé, káréház. 

BÖCÖGŐ JÓZSEF -Pilseni sör
csarnoka* a szinház/al szemb. 

KISPIPA VENDÉGLŐ (túl. 
Mayer József).

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ túl.
Auslander II. és Gyula.) 

PERL GYULA „Tűzoltó** ká
véháza. Üzletiek találkozója 

PAPSZT JÓZSEF vendéglője 
Zsolcai kapu 1. sz. 

SZÉCHENYI-SZÁLLODA ..és 
kávéház. i Kelln.ir Lajos) Uz- 
letbelieknek olcsó szobák. 

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

KOCH JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magjai- konyha, 
termelői Oorok.

RU.MPOLD JÓZSEF ..Vörös 
rák** vendéglője. Téli, nyári 
kiránduló.

BALATON KÁVÉHÁZ (lei/Jer 
Lajos). Özletbeliek találkozóh. 

LEKLER BÉLA .Polgári* sör- 
rsarnok vendéglője, üzletbe- 
liek találkozó helye. 

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője (Tiszai pályauJv. 

M u n k á os . CROSZ M>/R 
...Magyar király** szállodája. 

CSILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
Kiss és Witmajer étterem, 
kávéház, söresarnok 

GERBER JENŐ Abháziak, vé
háza (Egész éjjel nyitva; 

M e z ő tú r .  LACHNER Albert 
.Kossuth* szállodája a vasút 
melleit. Olcsó szobák 

PAPI’  József vendéglői- *- ká
véháza »P«tőfi«-liez

ílo d a
Rosenbach M. és Rezső M.) 

KORZÓ KÁVÉHÁZ (tol. Rech 
nitzer Adolf) a főtéren. 

LETZTER SAMU vasúti ven
déglője. A  közönség kirán
duló helye.

G0DT IGNÁC Kebérjó ven 
.léglő és kávéháza. Üzletiek 
talál koz.) helye.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi
szállodája a varos központján

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodáin
és vendéglője. Termelőktől
vett borok

NAGY JÓZSEF .Európa« ká- 
vóhaza

LÁSZLÓ LÁZÁR Vadászkürt 
szállodája

Mlklósla lu. WEISZ PÁL 
vendéglője Fő utca bi. 

Nagy-Károly. Kl'DLA 
LÁSZLÓ „Úri kaszinó** ven
déglője. Érmelléki borok. 

SCHWARJZ A. ,.Baiitton'*ká-
véháza. Üzletink találkozója. 

WESSELY MANÓ .Magyar 
Király* étterme és kávéháza 

HAVAS IZIDOR Korona kávé-

" » 0.

jndéglöje, Kiichsl- 
patota, Bihar-kávébáz mel
lett.

CEGLÉDY SÁNDOR vendég
lője. Teleky-u. Városházzal

FÜLÖP ISTVÁN „Enrópa**- 
szállodája. a vasúttól három 
percre. Magyar konyha.

KARNER GYULA „Pannónia* 
sörcsarnoka és éttermei.

SZAUER és DOLGOS ..Bazár * 
étterme és sörcsarnoka, a 
Fö-ntcán.

STERN SÁNDOR „Széchenyi-* 
kávéháza. Üzletbeliek talál
kozója.

„KÉK MACSKA * (túl Leit- 
ner Ferón). Magyar konyha, 
termelői borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Eülöp 
Katalin). Saját tara

KRISZTA SÁNDOR v( 
déglője. A közöns 
dúló helye.

KURTÁK DEZSŐ „Lloyd; kávé
háza. Nagy piactér. Keresi*, 
utazó urak találkozó helye.

PANNO- p -Ü T C '.j 
NI A ! .

P ócs .  Aranvhajú Szálloda, 
(túl. Szigety Ede) Király-u.

BÓZSA JÓZSEF vendéglője, 
krajcár-kaszárnya

ROYAL kávéház. (Kádár Isi-

„  VADEMBER SZÁLLODA-* (In 
Ujd. Mayer Lajos).

HUNGÁRIA kávéház és söröző 
(t.Tüchler Andor. Irgalmas-

FŐLDVARY FERENC Scholtz-
féle Körcsarnoka. Sorház-utca.

SUGÁR MIKSA Otthon kávé- 
háza. Nemzeti színház mell.

RADOCSAY Imre „Koronu**- 
szálloilája. Saját termésű bo-

’etőfi

lesó agyar

Xagys. állodá‘ *-ja.
_____M y . WE1NBER
J J. Csillag-szállodája

Hagy b ocs  kerek  K1 >YÁCS 
JÓZSEF Rózsa szállodája Ét
terem, kávéház sörödé.

MAYER JÁNOS Pestváros szál
loda-étterem. kávéház és

REBER FERENC „Club" nagy 
káveháza.

HOCHOLTZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Term. vettstisz, 
tán kezelt borok

WINKLER OTTÓ .Korona* 
szállodás. Étterem, kávéház.

FEKETÍTS MIHÁLY vasúti 
vendéglője a közönség ki
rándulója.

Nyílra. PITZER és 11AU.SER 
„Huugária" szálloda. Ette-

KARDOS KÁROLY vendéglő 
és kávéház. Termelőktől vett 
borok

Nagyanyád. B0G0V1CS 
JAKAB»K«thaltyu* szállodája 
Étterem, kávehaz.

Nagyszom bat. DROBNICA 
JÓZSEF vendéglője.

WEISZ HERMÁN -Csarnok- 
kávéháza

Nagykanizsa. SZARVAS 
SZÁLLODA Étterem, kávéház 
(Szilágyi A dűli.)

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár- 
egyleti éttermei és nagy- 
nyári kerti vendéglője.

MERKLY' JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját termésű

.. lálkoz
OZV. KRAUSZ L.-.XE . /.öl.l-

fa'-venüéglöje.
KORONA SZÁLLODA (túl.

Kogenrieder Károly!
Na a y -Sralo.nl a. P RÍ NTZ

L1PÓT..Nemzeti •szállodain. 
Étterem és Aávéhíz.

ELLMAN JÓZSEF „Központi *• 
Ny/rogyhára. GUTTMAN 

SAMU Polgári vendéglője, 
állomással szemben. 

ZRÍNYI-VENDÉGLŐ ős feávé- 
héz. (Herskovits Márton. 
Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF .-Ki-korona* 
káveháza és vendéglője 

N a g g y lm ó l  (Veszprém-m. 
KIRÁLY I.A-IOS vendéglój-

R1CHTER ANTAL Zöldfa-szál
lodája. üzletbeliek találkozó
helye

RÓTH S. JÓZSEF .Zöldfa-ká
véháza.

SKR1LETZ JÁNOS Vasúti ven
déglője

Nóm etu/vár. KNEFFEL 
JÓZSEF Korona szállodain.

POSCH JÓZSEF vendéglője
Orosháza. JANKÓ JÓZSEF 

..ló-pásztor- szállodája a 
vasútnál.

PÁXTZÉL " GYÖRGY -A l
föld'* szállodája, étterem, 
kávéház.

CSEH HUGÓ ..Központi* szál
lodája, étterem, kávéház.

NAGY IMRE -ipartestületi 
kör- vendéglője

Ó -B ecs e  LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája". Él
terem kávéház,

Ódom bovár. RA1SZ FK- 
UBNC vasúti vendéglője

Orsóvá . RÉMY A RÓBERT 
» vlagynr Király* szállodája.
Eltér i. kav

rok. Szigi
SZABÓ SÁNDOR 

déglöie Ma-

konyha
KÖZPONTI KÁVÉHÁZ Fiolitl 

J.), üzletiek találkozója
ltj. Z1DAR1TS József vendég

lője, Makár-n. 7. sz. Saját

WEINDOKFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

CSERT A Vince „Magyar ki
rály-szállodája.

FENRICH Lajos .István ki
rály- beszálló vendéglője, 
Indóház-u. 21. (Saját ház.)

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia" 
vendégiöje (Uj sörgyár . Ki
ránduló hely.

Pozsony. FR1DRICH KA
ROLY Pozsony-újvárosi vas-

Szabadka »NE ŰZETI 
SZÁLLODA (Horváth Dezsu
igazgató .

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája. szemben az állomással. 

S epsiszcnlgyörgy. 1*0. 
GÁTS VILMOS vasúti -  
nyári kiránduló ven glóje. 

ÚJHELYI ADOLF ..Városi, 
szállodája

MITTLER IGNÁC .Konr.a- 
UAvébaza

Szigetvár  KATAY LAJOS 
vasúti vendéglője. 

HAD1NGER ÖDÖN „D uW - 
kávéháza, üzletik találkozója. 

Sárvár. RITTER L. „Korona1 
szállodája.

STROHOFFER VIKTOR szálló-

Pancsova  FAY JÓZSEF
„Korzó" kávéhaza iizietbeliek 
találkozója.

WITTI.INGER BÉLA »Tr..m- 

lem. kávéliiz és sörödé.
Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 

Grilt-szállodája. Étterem- ká
vé ház.

GRÁF ÖDÖN kávéháza. Ke- 
resk. utazok s iizl. kartársak 
találkozó) helye.

BAUER KÁROLY, étterem is 
kávéháza a főtérén.

BRU NNER JÁNOS, „Csóka-- 
vendégfogudúja. Nyári kir-iu- 
duló hely.

Plslti. MOHILLA ANTAL 
• Vasúti* szállodája, ii. v. No-

Poprád. STEINHARDT Vil
mos -Tátia* szállodája a vasút 
mellett.

Pozsoga. DERICS MIHÁLY 
szállodája

Poriak  Zalam. PANÁTZ 
ANTAL „Muraköz*- szálln
iája.

Piszke, BKKXNKRJÁNOS
n i. 'íie  i lég- ője

AX éttermei

:. ClCSé zobák.
•Szarv:

MÉSZÁROS ISTVÁN vendé] 
a ..Fehér rózsá*-hoz. 

SZABÓ BÉLA kávé-háza

SKF.RGULA ISTVÁN „Kózp.i;-

FKISCH V. .„Magyar király 
kávéháza. Üzleti kanáriak 
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILÁGYI Lajosuó „Vadásr- 
kürt- étterme és sörcsai

Szolnok. VESZTER „Kos 
sutír* szállodája azállotnáí-
sal s embe

falut
UDVOWKA 1; 

a .Fácán--hoz
RESNÁK JÁNOS .Imperiál-- 

kávéháza, üzletbeliek talal-

MESZÁROS FERENC kávé
háza Kórház-utca 31. Ü.rlet- 
beliek találkozója

Petrozsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem. kiveuuz. sorcsarnok.

GROáZ ISTVÁN vendéglője, 
étterem, káveluiz.

BÓZSA JÓZSEF vasúti ven
déglője.

UERZ .Emke- szállodája
Rózsahegy. Pálek Gusztáv 

vendéglője. Magyar konyha.
KAPELLER Mihály ,.Uri ka

szinó*- vendéglője.
ELSZASZ ÁRPÁD .Városi* szál-

LANGDORF JÓZSEF»Központi« 
vendéglő és kávéháza.

Rimaszom bat. GEDE IST
VÁN .Tompa* szállodája. Étte
rem, kávéház a Tompa-téren.

LF.ITGEB GYÖRGY Vnsuti- 
szállodája. a közönség kirán
dulója

Répcelak . BÖHM JÁNOS 
vendéglője

R o ta -A n n a .  < sémák István 
Kapnik-bCi. i vendéglője.

rtosicabánya. KNIRSCU
Károly száll >dáj >

Rozsnyó. SCUl S'l'EK Zsig- 
mond . F - . - k s - ,-záiloda-

S zeren cs. ; -'I KI! Gyula
..Magyar Király' szállodája.

S o p ro n  h ó iv á  G O M B Á S
ISTV ÍN Nagy nd.

Selm ecbánya. ÁCS  ̂FF.- 

étterem és kávéház.
Süm eg. MESTKRHAZY SÁN

DOR „Kort .rí * szállodája. 
Saját ter-'ésü borok.

BÁRÁNY VENDÉGLŐ. (Túl.

FRIEDRICH Vilmos „Köre 
kávéháza a F'ö-utcán.

„MAGYAR KIRÁLY- 
loda. lENGL L1PÓT) a 
utcán.

8 TÖ G E R M A  Y K li AY 

túl a Tiszán.
IV N0V1CS I. - - o:- CS-

Som ogyvár. • SÉRV IGNÁC 
nagj-vendéglöje

Szom bathely. H.USTZ- 
MANN JÁNOS vasúti 
déglője.

^HUNGÁRIA- nagyszúll
(Posch Károly és Gyűl

KÓKLER GYÖRGY v. r

STRÓBL JÁNOS vén b e 
Széli Kálmán-uti-a. 
sziiretelésü borok.

HEIGU ISTVÁN kávéháza. Ü- 
letbeliek talalkoz-'- hely«• 

FRIS'.’ HMANN ERNŐ ..Száll 
Kálmán" kávéháza és nya
kerthelyisége.

BALASSA MIHÁLY .Kktr 
kávéhá .a a főterei.- 

SIMON ISTVÁN, Sző <Gi Mg 
vendéglője, a k rouv g ken 
véne kirándul - h 

KOPÁNDY FEKEM ir.mJuh

Hát" ntal.

B1KRBAUKR ANi

HERCZEG F 
na" szálló. 

PORTr-Y TC

Szentpotthárd.

NÉMETH FERENi
vendéglőjc

Szilágysomlyo.
KÁROLY \ aro'i . ■
dája, étterem, sav -



Sa rk .  és kladMiaíala 

Vili.. Kerepesl-ut 13. IJTMUTATO Szerk. és khdcíiiiatrla 

Vili.. Kerepesi-ut 13.

C .o .n . ,  CISZTEREK IST- 
VAX vendéglője az állomás
sal szemben. Olcsó magyar

N_C Er
zsébet ká
véház és 
sörödéje. _
Kereskedő 
utazók s üz
letiek találkozója.

C sikóvá . SIMONCSITS JÁ
NOS szállodája!

Csip karok  Vas-m.) TÖRÖK 
ANTAL, nagy vcndeglo.e

Csáktornya. KRlEDL JÓ
ZSEF Zrínyi-szálloda, ven
déglő. kávéház.

Csongrád. KASZANITZ- 
KY IST VAX nagy „Polgári" 
vendéglője.

Cegléd. BÁRÁNY LAJOS. 
Úri kaszinó vendéglője.

RÉCSE1 GUSZTÁV Nemzeti 
söállodája. Étterem, sörcsarn.

VADÁSZ JÓZSEF „Budapest- 
száll rdája , étterem, kávéhoz

déglöj
Csíkszereda. MUTTER 

FOGADÓ íüzletv. Benkő Zs.) 
LACHEK GYULA »Otthon« ká

véháza. Üzletiek találkozója 
Deós HUNGÁRIA .SZÁL

LODA (Ment Béla.) Étterem 
kávéház, sörödé.

NAGYFA-VENDÉGLŐ Szilá
gyi Gyula.) Erdélyi konyhf 
siyját szűr. borok.

VASÚTI VENDÉGLŐ Keller 
Sándor). A közönség kirán- 
dulója.

FELDHEIM KAROLY Nemzeti 
szállodája, étterem, kávéház 

SZONGOIT JAKAB »Europa* 
szállodája és vendéglője a 
főtéren. Olcsó szobák.

Déva FEHÉR-KERESZT« 
FOGADÓ (városi szálló) En- 
glisch Béla.

SCHWARC N. -Korona- ven
dégfogadója. Üzletiek talál
kozó vendéglője.

D ebrecen  ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tn- 
lajd. Hauer Bertalan.) 

ARANYBIKA SZÁLLODA 
(túl. Német András.)

GEISZr KÁLMÁN „Kispipa* 
vendéglője, gr. Degenfeld-tér. 
DEKRECEN-SZÁLLODA. Fő- 

utca 'tol. Harangi György). 
ERŐS JAKAB ,.Magyar ki

rály- kávéháza. Üzleti kar- 
társak találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti 
szállodája, szemben az állo
mással.

OTTHON KÁVEHÁZ túl. Ro- 
senberg S. \  pincéri karta
lálkozó helye.

OTTÓ SÁNDOR vasúti ven
déglője. a városi közönség 
.kirándulója.

ROLLIG ÉDE vendéglője, At

SCHÜLTE GUSZTÁV Margit- 
fürdői vendéglője 

Dombóvár. BANDI SIMON 
vendégfogadó.

,SCHl:ÖÜ?L MÁTYÁS 

D/c»ö*^onf/»»árfo/i.LLNK
LAJOS Nemzeti szállodája, 
étterem, kávéház 

SCHWARfZ ADOLF vendég
lője (v. Schőnstein) 

Dolna-Tuzla. DEU TSUH 
SAMU vendéylöje 

Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA (Marosai Ger- 
*s|n.L IS szoba. Keresk. ut.

SZINGER LEÓ vusuti ven- 
Téglöje. A városi közönség 
kiránduló helye.

TREUER SÁNDOR első pilseni 
förcsarnoka a Nemzeti szál
loda épületében

Eger. MÁRTON BÉLA Ka-
szinóa szállodája. Élt. rém, 
káveház. sörcsarnok

KÓCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskör vendéglője. Étter
mek, bor- és sörcsarnot.

KORNSTEIN SAMU (Forgács- 
féle) vendéglője, Szent János- 
utca. Magyar konyha, ég i 
borok

BRO ZICS0 V ITS  FERENC 
-Franci- vendéglője

Étterem kávéház.
OTT FERENC „Úri kaszinó* 

vendéglője.
E rzsébetváros. CSEPCSIK 

JÓZSEF »Erzsébet« kávéháza 
és ezukrászdája.

Esztergom . — PORGESZ 
BÉLA „Korona--szállodája. 
Duna-liiddal szemben. 

ANDA GYÖRGY szállodája 
"Esztergom vár >sához«, ven
déglője. Magyar konyha.Term. 
vett borok.

MEISLER JÁNOS .Magyar 
király- szállodája. 

NEUBAUERJ JÁNOS ..Köz
ponti* bávebáza.

Fiume. SZENTGYÖRGY1 
FERENC rIlolel de la vilié-* 
szállodája.

G om bos  NEV’ORA JÓ
ZSEF vasit'i vendéglője. 
P.-udv.

G ara m ben  e n c e . IFJ. 
C1DLIK FElíEC vasúti ven
déglője.

Gyöngyös. BRUCKXER J.
szállodája. Étterem és kávéh. 

Győr. MEIXXER „Royal- 
nagyszállo Iája.

ACÉL MIKSA -Kisfaludy-- 
kávéháza, a városházzal 
özemben.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. 
Baross-utoa, szemben a 
Hungária- kávéházzal. 

NÉMETH FERENC -Erzsébet* 
kávéháza. A pincér urak fa - 
lálkozója

BUCHLER LUKÁCS Sárkány- 
lyuk-ven téglöje. Baross-u. 

KRANWA iHER ELEK ven
déglője, Deák Ferenc-utoa. 

PKRNITZ LAJOS „Velencze* 
káveház i. a Rábca partján 
és hídja mellett.

PRÜCKL R .MÁTYÁS .Arany.

ri vend glösök tatáik, helye 
villásre ;gelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a -Kislaludi*-kávéházzal 
szembi n.

WIXKL'IR ISTVÁN vendég- 

Kist'al idi-n. 3.
HOLLÓS (BALAXEK ÖDÖN 

vendé .lője. Üzletiek ven- 
déglöj Deák-utcza 11. 

FEHÉR 1AJÖ SZÁLLODA (H - 
bsrlin Adóit i Fő-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Ván.li 
Ármin) Deák Ferenc-ntca 

MAROS FI DEZSŐ .Petöii*- 
kávéliáza. iizletbeliek tahi ik. 

MARSCHALL PÁL vendéglője 
Teloky-ulca 4"'. Term. vett

SCHUC.I FERENC vendégi ije.
Üzltdbeliek találkozó a. 

SUKOKAY SÁNDOR vendég
lője Kossuth Lajos-utca 7.'.
A közönség kirándulóhelye. 

Galgúc. ERXSZT FERENC 
■Ara ty szarvas* nagy-szálloda. 

Gödöllő. KÖZPONTI Sí ÁL
LÓD A (t. Verseghy Ká oly) 
éttel em. hávéház 

H usit. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme. 

WER(HELMER Sándor .Pan
nónia* szállodája. Étterem, 
kárt ház.

Hatvzn. SCHWARTZ EMIL, 
„Neoizeti" szállodája. 

SCHRANTZ MÁTYÁS .-Gráf 
száll >dája a vasútállomástól

József U. vezi
Indít. MARTBA! II JÁNOS 

.N(.mzeti«szá lodija étterem 
kávéhíz az állomás mellett.

LAKY JÓZSEF vasúti ven
déglője.

Ipolyság. WAGNER JÁ
NOS .Vasnti száll-- Iája-, a

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lt d ja. Étterem, k véhaz

PEKÁROYITS LAJOS .Kőbi-

K1KAKKR BOLDI
ZSÁR kivtháza

5rfL*S..’
BIAZINI SZÁLLODA íRón. 

János) Társaakocsi niii.de

PANNÓNIA SZÁLLÓ Fés
József). Társas kocsi közi-
kedés minden vonathoz. 

BUDAPEST KÁVÉHÁZ Grii 
A. Üzleti kartársnk t ila 
kozóia. . .

EURÓPA KAVKIIAZ (Hon

PVACSEK JÁNOS vendéglője 
lalő.
PFEILER 

S. Városi

.érek: város
FEKETE LAJOS Zöldfa ven

dégfogadója és vendéglője 
Dadák- és Teleky-utcik sár- 
kán. Pincéri kar találkozója 

GÁRDONYI IMRE .Központi 
kávéházit

NE

szállodája.

Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV .Korona- szállodája.

F K R KN 0 J OZS E F fog adó i túl. 
Grünivald Mór; a vasúttól 
3 percre.

REIDINGER GYULA .Gom
ba- vendéglője. Hunvéd-n.

HÓDOSSI ADOLF Kantin- 
veadéglóje. Nagy kaszárnya.

MOLNÁR GYULA Hazám-ki-

átjár
t, Zrii 
mellett.

WYORK SZÁLLODA túl. 
Bogyó s Tausig

GRÁF JÁNOS vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

PFERCHY FERENC vendég
lője és éttermei, Deák Fe 
renc-utca.

GRAND KÁVÉHÁZ (Gyáifás 
Dezs") Deik-Feretic-ut.a 2. 
(főtér.)

WEWER JÓZSEF -Koron i. - 
kávéhaza. Az erdélyi pincéri 
kar.találkozója

MAXAS JÓZSEF Wesselényi 
ezállodaja

SÍPOS JÓZSEF Kispipa ven
déglője

SCHREIBER L1PÓT .Fiume- KARDOS SLMON Hnnf
kávéháza, a központon. kávekáza.

SÁNTHA JÓZSEF .1) ar* ven Körm end  SCHEK lő
déglője. Magyar konyha és -Korona- szlllo-lája a
term. ve t italok. lyen.

SCHUBERT KDE .Hársür- NKUBAUER JÁNOS
vendéglő.e, Kő-utca. gyár király* vendégi öj.

BUCSKY PÉTER _M tyás ki HEIGLTGNÁC -Knl.-sos-
rály- vendéglője Bcrzseuyi- dégióje. Kulcsos-utca.

DON.VER GÉZA vendé;PRAGER PEREN.' kávéházi 
Bsrzsenyi-atca

Kas MARTON
ircsaraoka.

Magyar konyha.
BRAUN F EREXC Kaszinó ven

déglője és nyári kertj.-. 
EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 

Fritsch, Vilmosáé). Éti erem. 
Itávihá;, sörcsarnok. 

SZÁLASI ALAJOS Andrissy-
kávé . Fö-u

IC11ALKHAZ NA' 
DA (t-t.l étterem. kávé Hé

NAGEL ADOLF (volt ManJI) 
szállodája. Vendiglö és olcso

KÁLMÁN GYULA .Otthon* 
kávéh za, Széchényi kioszkja.

RÓZSA FERENC „Hnngária*- 
száilo.liji a vasúttól • perc.

MASZI ELLÁK MIHÁLY ven
dég ló e (Központi szálloda)

OOmVALD REZSŐ vasúti 
vendéglője.

I Alóli

MARGJLESZ FERENC Nagy
szilt.'dija.

M ARGÓ LESZ FERENC .Korona* 
szállodája

Krom pach  Vasgyár
NEUMANN JÓZSEF Hun 
gária szállodája.

Karcag .MÁNDOKY MIHÁLY 
Kaszinói nyilvános étterme és

Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA Renglovits J 
Étterem, kávéház és söröző.

MOLNÁR ZSIGMOXD „Sport- 
kávéhiza. A helybeli kartár- 
sak kedvelt találkozó helye.

WASSEL GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem és 
sörcsarnoka.

KREFT FERENCZ Széchenyi 
szállodája. Hajóállomástól 1 
percre. Olcsó szobák.

TÓTH ÁRPÁD P.lzeni sörcsa-- 
noka Tiszti kaszinó vendéglő,!

RADÓS JÓZSEF Nagykivéhá- 
za a Dunahiddai szemben

Karansebes . LICHTNEK- 
KEH TESTVÉREK szállód íja. 
Étterem, kivéház, nyíri ét-

GRÉCSÁK RÓBERT-K-.zpunti-

Kőszeg- RANHVÉ-..Í ,lo- 
ZSKF (Kamperth-féle k U -  
háza. Belváros.

SKR1BA SÁNDOR ..Arany
szarvas** vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

Kls-Kun -Fétegyh  i za.
KNKFKEL.EDK .K róna - 
szállodája. Étterem, kivélia:-,

BAKOS SÁNDOR .Polgári- 
vendéglője és étterme, 

ifj. BAKOS SÁNDOR tendeg- 
lóje, saját szürct--lé'ü borok

Kecskem ét. MIU.KCKEB 
L (Bcretvás, szállodája A 
varos első fogadója

KXEPFEL LAJOS polgári sör- 
'•suri.oka ,-s kaszinó ven
déglője.

KARÁCSONYI LA!, is Kör 
véhá l f 9) ven,Usi;iJ® ' s ks-

BUKSZA JÓZSEF vendéglője 
Városház-utca. Termelőktől

SZEIFI KÁROLY -K -ssuth. 
kavéháza: üzletiek találk.

TÁNCOS JÓZSEF kerosk.-kür 
vend'-glöje

Klsccll. HUNGÁRIA SZÁL 
l.OD A Várlaky Béla . Él te
rem, kávéház. 'nyári kert

HORVÁTH JÓZSEF vasúti
'ráuduloja.

MÉSZÁROS JÁNOS -Ko,ona- 
-szállodaja. Társ:isko,-si.köz
lekedés a vonatokhoz.

Keszthely. STRAUSZ M 
,,Hullám" szállodája.

SZIKBER JÓZSEF vendéglője
g - j a t . * - . . -  » .  S

WALDMAN TiEZSÖ vendég 
h'je ívolt Leutner vendég! ’l 
Bakács-utca.

HELBEOK JÓZSEF fogadója 
es vendéglője. Bakács-utca.

Kalocsa. KORNÉL JÁNOS 
••Magyar Király* szállodája.

Kiskunhalas. SZABÓ o 
..Központi*' szállodája.

Losonc. KUNSZTLER JÓ- 
ZsEF kivélnza és vendéglője 
Uzletteliei találkozóhelye.

I ugos. CSONTOS GYULA 
..Concordia*' szállodája.

SINGEK MIHÁLY K rz, k i
vi-háza.

NEUBERGKR ÁRMIN kávéliáza
Léva .SCHMIDTJÓZSEF K -  

bányai sőrcsamoka és et-

\ ÁRADY LAJOS -Ornszl.n. 
szállód ija.Étterem.sörcsarnok

VILHKLM JAKAB vasúti ven- 
■ -

N JÓZSEF • Központi- káv.-

t engyettó/i. : ‘ .ÁNY Ká
roly nagy vendéglője 

I  Ip lószen lm lklós.'i • ITT- 
FR1EI1 DEZSŐ vasúti ven-

lő c s e .  BAMBALA MIHÁLY 
vasúti vendéglője; a közönség 
kirándulója.

KÁROLY ISTVÁN Un kaszinó 
nyilvános étterme és kávéházi.

Lakócsa. MÁNDL MAR- 
KUSZ nagyvendóglüje

M arcali SZIVOSS LAJ'-S 
■ Korona* szállodája. Étterem,

S1M0X1CS JÁNOS kávéházi 
Fő-utca.

KA1SKR DÁVID vendéglőé, 
termelőktől vett borok 

NOÉ JÁNOS vendégfogadója a 
Bá kához.

KORONA SORI SA RNO K I Mar- 
jovszky Sándor v. a Korona 
szálló épületében.

M ódos  -YINKLER MIKLÓS 
Zágráb szállodája. Étterem,

M oson . TÓTH ANTAL 
dcglője az. Arany bárán y "  h»z
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Mozöberm ny. STEIN JÁ
NOS „N«gyssSUodá'--ja- 

Malacka. OHRISTEN JO 
ZSEF vendéglője a vasút ál 
tamással szemben 

Makó. VV1NKLKR JAKAB 

téren.
SPITZER BERNÁT „Abbázia** 

kávéháza, üzletiek találkozója- 
VARGA ANTAL vasúti ven

déglője, a közönség kirán
dulója.

VOGEL PKTER -Korona* 
szállodája

M iklós falu. WEISZ PÁL
vendéglője Főutca 61. 

M arosvásá rhely . TRAN- 
SYI.VAMA SZÁLLODA t 
Rosenbach M. és Rezső M-, 

KORZÓ KÁVÉHÁZ (túl. Rerh 
nitzer Adóit") a főtéren.

J.KTZTER SAMU vasúti ven
déglője. A  közönség kirán
duló helye.

GODT IGNÁC Fehérjó ven 
déglő és kávéháza. Üzletiek 
találkozó helye.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodája a város központján 

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája 
és vendéglője. Termelőktől 
vett borok

NAGY JÓZSEF »Európa« ká
véháza

LÁSZLÓ LÁZÁR Vadászkürt 
szállodái i

Munkáos. OROSZ MuR 
..Magyar király" szállodája. 

CSILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
Kiss és Witmajen étterem, 
kávéház. sőresarnok 

GERBER JENŐ Abbázia k ivé
li áza (Egész éjjel nyitva) 

M iskolc . , KORONA SZÁL
LODA'* iBokros Károly). Ét
terem. sörödé, káréház 

BÖCÖGÖ JÓZSEF »Pilseni sör- 
csamoka« a szinház/a! szcmb. 

KISPIPA VENDÉGLŐ (túl. 
Mayer József).

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ tnl 
Auslánder H. és Gyula.) 

PERL GYULA „Tűzoltó" ká 
véháza. Üzletiek találkozóm 

PAPSZT JÓZSEF vendéglője 
Zsoleai kapu 1. sz. 

SZÉCHENYI-SZÁI.LODA ..és 
kávéház. (KeUner Lajos) Uz- 
letbelieknek olcsó szobák. 

IPAR KÁVÉHÁZ (Braun Már
ton). Az üzletiek találkozó

KOCH JÁNOS p-dgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha, 
termelői borok.

RUMPOLD JÓZSEF ..Vörös 
rák** vendéglője. Téli, nyári 
kiránduló.

BALATON. KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozóit. 

LEKLEK BÉLA -Polgári- sör- 
csarnok vendéglője, üzletbe
liek találkozó helye. 

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője (Tiszai pályaudr. i 

M ezőtúr. LAf'HNEK Albert 
•Kossuth” szállodája a vasút 
mellett. Olcsó szobák 

PAPP József vendéglője és ká
véháza »Petóíi«-hez 

Magy-Károly. KUDLA 
LÁSZLÓ „Úri kaszinó** ven
déglője. Érmelléki borok. 

SCHVVARJZ A. ,.BaIato,i"ká- 
véháza. Üzletiek találkozója. 

WESSELY MANÓ .Magyar 
Király” étterme és kávéhiza 

HAVAS IZIDOR Korona kávé-

Nagybánya. RUMPOLD
G\ ULA „Xagyszállodá‘*-ja 

Nagymlhály. WEINBER- 
GEK .1. Csillag-szállodája

Hagy becskerek . Ki >\ A< s
JÓZSEF Rózsa szállodája Ét
terem, kávéház sörödé. 

MAYER JÁNOS Pestváros szál
loda — étterem, kivéház és 
pilzeni sörcsarnoka.

REBER FERENC „Club" 
káveház

isy

ilOCHOLTZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Term. vettstisz, 
tán kezelt borok 

VV1NKLER OTTÓ -Korona- 
szállodás. Étterem, kávéház. 

FEKETÍTS MIHÁLY vasúti

rém, kávébáz. sörödé.
KARDOS KÁROLY vendéglő 

és kivéház. Termelőktől vett 
botok

Nagyonyed. BOGOV1CS 
JAKAB-Kéthattyu- szállodája 
Étterein, kávéhoz.

nagyszom bat. DROBNICA 
JÓZSEF vendéglője.

WEISZ HERMÁN -Csarnok'

CEGLÉDY SÁNDOR vendég
lője, Telaky-u. Városházzal 
szemben.

FÜLÖP ISTVÁN „Európa"- 
száliodája. a vasúttól három 
percre. Magvar konyha.

KARNERGYULA ..Pannónia' 
sörcsarnoka és éttermei.

SZAUER és DOLGOS „Bazár * 
étterme és sörcsarnoka, a 
Pó-utcán.

STKRN SÁNDOR „Széchenyi" 
kávéháza. Uzletbeliek talál
kozója.

..KEK MACSKA" (túl. Leit- 
ner Feren). Magyar konyha, 
termelői borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fülöp 
Katalin). Saját term. borok.

KRISZTA SÁNDORvasnti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

KURTÁK DEZSŐ „Lloyd’j kávé
háza. Nagy piactér. Keresk. 
utazó uralt találkozó helye.

helye
RÓTH S. JÓZSEF .Zöldfa-ká

véháza
SKRILETZ JÁNOS Vasuii ven

déglője
Nagykanizsa. SZARVAS 

SZÁLLODA Étterem, káveház 
(Szilágyi Adolí.)

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár- 
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
Kiuizsi-utca. Saját termésű

CÁR JÁNOS „Vaskapu"-szál- 
lodája, étterme és sörcsar
noka.

KRAUSZ IGNÁC ..Erzsébet- 
kávéháza", Uzletbeliek ta- 

. lálkozó helye.
OZV. KRAUSZ L.-NE ..Zöld- 

fa*‘-vendéglője.
KORONA SZÁLLODA (túl. 

Bogenrieder Károly)
Magy-Szalonta. PR1NTZ 

I/TPÓT ,.N emzeti*' szállodája. 
Étterem ót A .ive ház.

ELLMAX JÓZSEF „Központi *

Naggyim ól (Veszprém-m.
KIRÁLY LAJOS vendéglője 

nyíregyháza. KORONA - 
SZÁLLODA Salamon János 
és T-sa.)

GUTTMAN SAMU Polgári ven
déglője. állomással szemben. 

ZRINY1-VFNDÉGLÖ és kávé
ház. i Herskovits Márton.; 
Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF »Kiskon«na« 
kávéháza és vendéglője 

Orosháza. JANKÓ JÓZSEF 
. .Jó-pásztor* • szállodája a 
vasútnál.

ROSENBERG JÓZSEF -A l
föld** szállodája, étterem, 
kávéház. ,

CSEH HUGÓ .Központi* szál
lodája, étterem, kávéház. 

NAGY IMRE .Ipartestületi 
kör** vendéglője 

Ó -B ecs e  LUSZT1G PÁL 
városi „Nagy szállodája".El
térem kávéház,

Ódom bovár. HAISZ FE
RENC vasúti vendéglője 

Orsósa . RÉMY A. RÓBERT 
"Magyar Király, szállodája. 
Étterem, kávéház.

Pancsolta. FÁY JÓZSEF 
„Korzó" kávéhiza uzletbeliek 
találkozója.

\WTLINGER BÉLA .Trom
bita”  nagy száliedája, étte
rem, kavéház és sörödé.

Al 'LE3» MÓR (Weisz-félej szál
lodája.

Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
Griff-szállodája. Étterem. ká-

GRÁF ÖDÖN kávéházit. Ke 
resk. utazók a iizl. kartársak 
találkozó helye.

BAUKR KÁROLY, étterem és 
kávéháza a főtéren.

BUU N NER JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

P écs .  Aranybajó Szálloda, 
(tuL Szigety Ede) Kiróly-u. 

BÓZSA JÓZSEF vendéglője, 
Krajcár-kaszárnya 

IÍOYAL káveház. Kádár Ist-

„VADEMBER SZÁLLODA" (tu- 
lajd. Mayer Lajos). 

HUNGÁRIA kávéház éssörözö
t.Tüchler Andor Irgalmas- 

utca sarkán
FÖLDVARY FERENC Scholtz- 

féle sörc-samoka. Sörhaz-utca. 
SCGÁR MIKSA Otthon kávé- 

háza, Nemzeti színház mell. 
RADOCSAY Imre „Korona"- 

szállodája. Saját termésű bo
rok. Szigeti országút. 

SZABÓ SÁNDOR Petőfi ven
déglője Malom utca. Term. 
vett borik, tlcsó magyar 
konyha

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ (Fichtl 
J ), üzletiek találkozója 

Ily. ZIDARITS József vendég
lője, Makár-u. 7. sz. Saját 
termésű borok. 

WE1NDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

CSERTA Vince ..Magyar ki- 
rály"-száliodája.

FENRICH Lajos .István ki
rály** beszálló vendéglője, 
lndóhá?-u. 21. (Saját ház.) 

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia" 
vendéglője (Uj sörgyár). Ki
ránduló hely.

Plskl. MOHILLA ANTAL 
•Vasúti” szállodája, ü. v. No- 
votny Károly

Poprád. STETNHARDT Vil
mos »Tátia« szállodája a vasút 
mellett.

Pozsega. DESICS MIHÁLY

Pozsony. FRIDRICH KA
ROLY Pozsony-ujvárosi vas
úti vendéglője.

PELLER Gyula vendéglője a 
„Szomjas esküdthez**, Kis-

UDVORKA ISTVÁN éttermei 
a .Fácán'-hoz

RESNÁK JÁNOS .Imperiál-- 
kávéháza, üzletbeliek talál-

MÉSZÁROS FERENC kávé- 
háza Kórház-iitea 81. Uzlet
beliek találkozója

Poriak  'Zalam.i PANATZ 
ANTAL „Muraköz'* szállo
dája.

Polrozsány. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem, káveüaz. sőresarnok.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, 
étterem, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasúti ven
déglője.

HERZ „Einke" szállodája
Rózsahegy. Pátek Gusztáv 

vendéglője. Magyar konyha.
KAPELLER Mihály „Úri ka

szinó" vendéglője.
ELSZASZ ÁRPÁD »Városi® Szál

lodája.
LANGDORF JÓZSEF .Központi” 

vendéglő és kávéháza.
Rimaszom bat. GEDE IST

VÁN »Tompa« szállodája. Étte
rem, kávéház a Tompa-téren.

Répcelak. BÖHM JÁNOS 
vendéglője

Róla-Anna. Csernák István 
Kapnik-bányai vendéglője.

Reslcabánya. KNIRSCH 
Károly szállodája

Szabadka -NEMZETI” 
SZÁLLODA (Horváth Dezső 
igazgató,.

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az állomással.

Sepslszen lgyőrgy . PO-
GÁTS VILMOS vasúti és 
nyári kiráudnló vendéglője.

ÚJHELYI ADOLF -Városi” 
szállodája

MITTLER IGNÁC .Korona" 
kávéháza

Szigetvár. KÁTAY LAJOS 
vasúti vendéglője.

HADINGER ÖDÖN „Otthon" 
kávéháza, üzletik találkozója.

Sárvár. R1TTER L. „Korona1 
szállodája.

STROHOFFER VIKTOR szálló- 
nagyvendéglője a •Szarvas«- 
hoz. Clcsó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a »Fehér rózsá«-hoz.

SZABÓ BÉLA kávéháza

SUmog. MESTERHÁZY SÁN
DOR ,,Korona'* szállodája. 
Saját termésű borok.

BÁRÁNY VENDÉGLŐ. (Túl. 
Háté Antal.

Sátoraljaújhely. MAGYAR 
KIRÁLY szálloda(CsernickyL)

SKERGULA ISTVÁN „Közpon
ti* kávéháza

FRISCH V. ...Magyar k irá ly  
kávéháza. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILÁGYI Lajosné „Vadász
kürt** étterme és söfesar-

Selm ecbánya. ÁCS FE-
RENCZ „Hungária" szálloda, 
étterem és kávébáz.

S opronbeled . GOMBÁS 
ISTVÁN Nagyvendéglöje

Szeren cs. PFISTER Gyula 
„Magyar Király" szállodája.

Szolnok. VESZTER „Kos 
suth" szállodája az állomás, 
sal szemben.

FRIEDRICH Vilmos „Korona 
kávéháza a Fő-utcán

„MAGYAR KIRÁLY -7j|. 
loda. (ÉNÜL LIPÓT. a Fö-

STÖ G E R MA Y  E R ANTAL 
. Arany lakat" vendég!fit
tül a Tiszán.

1YAN0VJCS J. -Lopocs“-félo 
vendéglője

Som ogyvár. CSÉRY IGNÁ' 
nagyvendéglője

Szom bathely. IIAINTZ- 
MANN JÁNOS vasúti ven
déglője.

.HUNGÁRIA" nagyszil! U.
(Posch Károly és Gyula 

KÖHLER GYÖRGY vendég
lője, a barátok templomáv al 
szemben.

D E Á K  PARK éttéren, és 
sörcsarnok (túl. Posch test
vérek.)

STRÓBL JÁNOS vendégleje, 
Széli Kálmán-utca. Saját 
szüretelésQ borok.

HEIGLl ISTVÁN kávéháza. Üz
letbeliek találkozó helye.

FR1SCHMANN ERNŐ „Síéli 
Kálmán" kávéháza és nyári 
kerthelyisége.

BALASSA MIHÁLY „Elité** 
kávéhá'-a a főtéren.

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

KORÁNDY FERENC kiránduló
nagyvendéglöje Villáwrur -L

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

HERCZEG FERENC „Szabi
na** szállodája.

PORTSY TÓBIÁS Oroszlán 
szállodája, az állomás mel
lett; étterem, kávébáz

V1NK0 VITSJSÁN DÓR vendég- 
lOje -Püspöki sorház”

Szllágysom lyó. 1 ,’SHREl 
KÁROLY Várost nasysza.io- 
dája, étterem, káréház

Szeged. KETTER ANTAL 
•Újvilága vendéglője Kos
suth Lajos-sugárut (Zsoter-

HORVÁTH TESTVÉREK ven.
déglője.

JURÁ- 
NOVICS 
FERENC

S E " ■ j g p p
1ICHERMANN JÓZSEF ..Hét 
választó fejedelem** kávék.íz*. 
Üzletbeliek találkozója. 

IEUMAN FERENC Kossuth-W- 
véház a színház mellett Üz
letbeliek találkozó helye 

1CHVARTZ JAKAB ven.lég- 
löse és sörcsamoka a !■ ; rt1 
mellett. Üzletiek találkozója. 

;ERNÁT DEZSŐ vcndé_*!3je, 
üzletiek találkozója.

ZABÓ MÁRTON vendéglője a 
,.Fehérbirány"-hoz, oLsó 
szobák.

fj. VÖRÖS FLÓRIÁN po'gári
vendéglője Laudon-utca s.

IARTONOSSY FERENC ven
déglője és Felsővárosi ipari'*- 
kör helyisége

INGEL KÁROLY -Erzsébet Ki
rályné" szállodája Szeged allo 
más melleit

tOSZNER SÁNDOR Haggeu-

Szentgotthard. '
DÜS G ÉZA  vendéglői * 

NÉMETH FERENt .Kórház, 
vendéglője
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EOGADÓV

Csorna. CISZTEliEU IST- 
VAN vendéglője az HUnniAs- 
sal szemben. Olcsó magyar

■ - !

Egor. MARTON BÉLA -Ka
szinó* szállodája. Eltérem, 
kárzhiz. sörcsarnok 

KÓCAN SÁNDOR Keresztény 
Iparo-kör vendéglője. Étt er
mek. bor- és Körcsarnok. 

KOKNSTEIN SAMU (Fo-g.,ős
iéi-)

égd

Csurgó. HAJAS* JÓZSEF 
-Korona* szállodája. Étterem, 
kavéliáz, sörcsarnok.

KRKINER KERENG szálió-ven- 
dég öje az -Oroszlányhoz.

AIGNKR GÉZA „Központi* ven- 
déeiöje. Olcsó szobák. .. ..

Cslpkerek  , Vas-in.) TÖRÖK 
ANTAL nagy vendéglője .

Csáktornya. FKiKDL JÓ
ZSEF Zrínyi-szálloda,, ven
déglő. kávóliáz.

Caongrád. K.AsZAN'ITZ- 
KV ISTVÁN nagy „Polgári"

Cegléd. BÁRÁNY LAJOS.
Úri kaszinó vendéglője.

RÉCSEt GUSZTÁV Nemzeti , 
sőiilodája. Étterem, sörcsarn. \NDA 

OROSZVARY LÁSZLÓ Ni 
zeri szálloilája. _.ttor 
sörcsarnok.

BR oT lO S O V ITS  FERENC
.Fran. i- vendéglő e 

É rsekú jvár  NEMZETI 
SZÁLLODA (M ,rossi Gar- 
zsoti.:. is szobit. Keresk. nt. 

i szállója.
SZINGEK LEÓ vasúti ven- 

déglöja. A városi közönség 
kiránduló helye.

TREUKR S.vNDOR első pilseni 
s sőrcsiunoka a Nemzeti szál- 
.■ loda épületében 
Erzséóeívácos.CSETCsIK  
. _ JÓZSEF »Erzsöbet« kavéhiza 
•“ és czukruszd íja. 
Esztergom  — POKGESZ

VADÁSZ JÓZSEF „Budapest-e&MKI^LEl!

^  ̂ GYÖRGY szállodája

déglöje. Magyar konyha.Terin, 
vett tioiok.

JÁNOS -Magyar

Csokonya (Somogy megye) « 
Í'IT.NKR GYÖRGY nagyven-íí 
déglöje. a

Csíkszereda. HUTTER 
FOGADÓ üzletv. Baukö Zs.) 

LACHER GYULA -Otthon* ki- 
véhaza. üzletiek találkozója 

Oeós HUNGÁRIA . SZÁL
LODA 'Ment Béla.; Étterem 
kávéház, sörödé.

NAGYFA.VENDÉGLŐ (Szilá
gyi Gyula.) Erdélyi konyhr 
saját szűr. borok.

VASÚTI VENDÉGLŐ ,'Keller 
Sándor). A közönség Uirán-

FELD HELYI KÁROLY Nemzeti 
• 1.0.1. etterem, kávéház 

SZONGOIT JAKAB »Huropa« 
szállodája és vendéglője a 
lőtéren. Olcsó szobák.

Déva FEHÉR-KERESZT« 
FOGADÓ városi szálló En- 
glisch Béla.

SCmVARG N. -Korona- ven
dégfogadója. Üzletiek talál
kozó vendéglője.

Debrecen  ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. Tu
lajt!. Dauer Bertalan.) 

ARANYBIKA SZÁLLODA 
.túl. Német András.;

GK1SZT KÁLMÁN -Kispipa- 
vendéglöje, gr. Degenteld-tér.
DEBRECEN-SZÁLLODA. Fó-

urea -túl. Harangi György). 
ERŐS JAKAB ,.Magyar ki

rály- kávéháza. Üzleti kar
dsak találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti 
szállodája, szemben az állo
mással.

OTTHON KÁVÉHÁZ (tul.Ro-

a o S í i t . ' 1" 4'11" * ”'
OTTÓ SÁNDOR vasúti ven

déglője. a városi közönség 
kirándulója.

*OLL,G EDE vendéglője, At

SCHU1.TE GUSZTÁV Margit- 
rürdöi vendéglője 

Dombóvár BANDI SIMON 
vrndéglogadó.

Oí//a. SCHLÖGEL MÁTYÁS

Dics ’iszontmárton.LKti K
LAJOs N.*m éti szállodája, 
étterem, kávéi,Az 

St inVAR Í Z ADOLF vendég- 
h-ie ;v. Sehönstein) 

Uolna-Tuxla. DEUTSCH 
SAMU v-tudé/lőj.i 

Eszélt (Alsóváros) MATE FE- 
JJENC „TackovitS szállodája-.

ja  ponti- kávébáza.
■“•Fium e. SZENTGYÖRGYl 

FERENC .Hotel de la vilié" 
szállodája.

Gom bos. NEVQRA JÓ
ZSEF vasúti vendéglője. 
P.-udv.

Garam berzonco  IF.I 
CíDLIK PEREC vasúti ven-

G yöngyös. BRUCKNER J.
szállodája. Étterem és kávéh. 

G yőr  ME1XNKR -Royal" 
n agy szállodáj a.

ACÉL MIKSA .Kisfaludy-- 
kávéháza, a városházzal 
özemben.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. 
Baross-utea, szemben a 
Hungária-kávéházzal. 

NÉMETH FERENC -Erzsébet- 
Uávéháza. A pincér urak ta
lálkozója.

BUCHLER LUKACS Sárkány - 
lyuk-vendégiöje. Baross-u. 

KKAXYVACHKR ELEK ven
déglője. Deák Ferenc-utca. 

PERNITZ LAJOS .Veleiuze- 
kávéliáza- a Rábca partján 
és hídja mellett. 

PRÜCKLER.MÁTYÁS - Arany 
posta kiirt--vendéglője. Győ
ri vendéglősök tatáik, helye 
villásreggelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a -Kisfaludi“-kávéházzal 
szemben.

W1NKLER ISTVÁN vendég
lője. bor- és sürcsarnoka. 
Kisfaludi-n. 3.

HOLLÓS (BALANEK) ÖDÖN 
vendéglője. Üzletiek ven
déglője. Deák-utcza 11. 

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (H— 
bsrling Adolf: Fö-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Váradi 
Ármin) Deák Ferenc-utea 

MAROSFI DEZSŐ „Potöfi*- 
kávéhiza. üzletbeliek tatáik. 

MARSCHALL PÁL vendéglője 

borok
SCHUCH FERENC vendéglője.

Üzletbeliek találkozója. 
Sl'KORAY SÁNDOR vendég

lője Kossuth Lajos-utca 7«. 
A közönség kirándulóhelye. 

Galgóc. ERNSZT FERENC 
„Arany szarvas* nagyszállo.da. 

Gödöllő. KÖZPONTI SZÁL
LODA (t. Verseghy Károly) 
étterem, hávéház 

Huszt. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme. 

WERTHKIMER Sándor »Pan- 
nonia« szállodája. Étterem, 
kávéház,

Hatvan. SCHWARTZ EMIL,
,,Nemzeti" szállodája. 

SCHRANTZ MÁTYÁS aGraí* 
szállodája a vasútállomástól 
2 perc.

GUTH BERTALAN »Zóna* ká- 
veliáza. űzletbeliek találkozó

H.-M .-Vásárhely. KOZ
PONTI SZÁLl.-.DA, Kun 
Jozsel ü. vezetői.

India. 1IARTBAC11 JÁNOS 
“Nemzeti*szá'lodája. etterem 
hívéhez az állomás mellen. 

LAKV JÓZSEF vasúti ven
déglője.

Ipolyság. WAGNER J.Á-

KiKAKER B0LD1-

.i- Vhi
BlAZINi SZÁLLODA 

János) Társa.kocsi u

S -Vasúti szállodája* 
Közönség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy sz:il- 
bd ja. Étterem, kávéh,íz.

PEKÁROyiTS LAJOS „Kóbi- 
iiyai* söcsarnoka.

ASBÓTH 'ÁNOS Hopliuger-féle 
beszálló-vendéglője. Nvári 
kert.

PTACSEK JÁNOS vendéglője
Ig ló .  ,
PFEILER I 3  ,

S. Város5 »

szállodája.

Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV PKorona“ szállodája.

"ERENC 
Grünwi 
3 percre.

RKIDINGER GYULA „Gom
ba- vendéglője. Honvéd-n.

HÓDOSSI ADOLF Kantin- 
vendéglője. Nagy kaszárnya

MOLNÁR GYULA Hazám-ká- 
véháza, Zrínyi-utca, a vasúti 
átjáró mellett..

SOHREIBER I.TPÓT „Fiume-

SÁNTHA JÓZSEF -Ipar- ven
déglője. Magyar konyha és

SCHUBERT EDE -llársta-- 
vendéglője, Fő-utca,

BUCSKY PÉTER .Mátyás ki
rály" vendéglője Berzseuyi-

l’RAGER FERENC kávé-háza 
Berzsenyi utca

Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 
„Nagy vendéglője". Kitűnt. 
Rusli. Somlai, ó- és asztali 
borai.

Kassa  SÖRÖS MARTON 

Magvar konyha.
BRAUN FERENC Kaszinó ven

déglője és nyári kertje.
EURÓPA SZÁLLODA (özvegy

SCHALKHAZ NAGYSZALLO- 
D A (r -t » étterem, kávéház.

N.AGEL ADOLF (volt Mandl) 
szállodája. Vend :glő és olcso 
szobák.

KÁLMÁN GYULA „Otthon* 
kávéháza, Széchényi kiosztja.

RÓZSA FERENC „Hungária-- 
szállodija a vasúttól 3 perc.

MASZTELLÁK MIHÁLY ven
déglője (Központi szálloda)

GOmVALD REZSŐ vasúti 
vendéglőié.

Kisújszállás. KOHX A lo 'f 
.Központi- száüoááia

MARGULFISZ FERENC Nagy- 
szállodája

MAHGI' LESZ FÉR ENC ,Ku ron a‘
szállodája

Krom pach  Vasgyár . 
NEUMANN JÓZSEF Hun
gária szállodája.

Karcag. MÁNDOKY M1HÁLY 
Kaszinói nyilvános étterme ( -  
sörosarnoka

EURÓPA KÁVÉHÁZ Rónai 
testvérek) a varos löteréu.

FEKETE LAJOS Zöldfa ven
dégfogadója és vendéglője 
KaJák- .'•> Telt-ky-ut-.-ák *ar-

GÁRDONYI IMRE „Központi* 
kávéházi*

NEWYORK SZÁLLODA túl. 
Bogyó s Tausig

GRÁF JÁNOS vasul, ven- 
déglöje. A közönség kirán
duló helye.

GRAND KÁVÉHÁZ (Gyárfás 
Dezső) Deák-Ferenc-utca 2. 
(főtér.)

WEWER JÓZSEF „Korona- 
kivéhaza. Az erdélyi pincér! 
kar. találkozója

MANAS JÓZSEF Wesselénvi 
ezállodaja

SÍPOS JÓZSEF Kispipa ven
déglője

KARDOS SIMON Hangája- 
kávékáza.

Királyháza. GÖDÖR Gyula 
vasúti vendéglője

Körm end  -SCHEK IGNÁC 
-Korona- szállodája a főhe
lyen.

NEUBAl'ER JÁNOS -Ma
gyar király" vendéglője.

HE ICL.IGNÁC -Kuli-sos- ven-

I'ONNKR GÉZA vendéglői- 
szemben n vasúttal'

Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA Reuglovits J.- 
Étterem, kávéház és söröző.

MOLNÁR ZSIGMOND -Sport- 
kávéháza. A helybeii kartár
sak kedvelt találkozó helye.

WASSF.L GUSZTÁk’ Magyar 
király szállodája étterem és 
sörcsarnoka.

KREFT FERENCZ Széchenyi 
Szállodája- Hajóállomástól I 
percre. Olcsó szobák.

TÓTH ÁRPÁD Pilzeni sorosat- 
noka(Tiszti kaszinó vendéglő)

RADÖS JÓZSEF Nagykávéhá
za a Dunabiddal szemben

Karansebes. I.ICHTNEK- 
KF.R TESTVÉREK szillodtja. 
Étterem, kávéház, nyári ét-

GRECSÁK RÓBERT-K.-zpcnti.. 
kavt-háza cs sörcsarnoka

Kőszeg. RAXDVÉGH JÓ
ZSEF lKimperth-l'éle kávé
háza. Belváros.

SKRIBA SÁNDOR ..Arany- 
szarvas" vendéglője.

TÖKÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője. 
Magyar konyha.

Kis-Kun -E  Hegyháza.
KXKFFEL .EDE „Korona - 
szállodája, hitt,-rém,kavéhaz. 
sörcsarnok.

BAKOS SÁNDOR -Polgári- 
vendéglője és étterme.

ií;. BAKOS SÁNDOR vendég
lője. saját szüretelésü borok

TAXTZER JllZSKF 
kór ven légiója a k.i-;

KNEFFEL LAJOS .

BUKSZA JÓZSEF

Keszthely. STKAI SZ M 
„Hullám*1 szállodája.

SZÍ EBES JÓZSEF ...... -lője
Ko>suín i..i 
udvari.:*].

WALDMAN DEZSŐ vendég, 
lője ívolt Leutuer vendéglő - 
Bakács-utea.

HELBECK JÓZSEF fogadója

Kalocsa. KoRNEL JANos 
-Magyar Ki á!y» -iá..ódája 

Kiskunhalas. SZABÓ G.
..K->zponti" szállodája 

Losonc. KUNSZTLER JÓ
ZSEF kivéhaza . s vendéglője. 
Üzletbclie* tál likozólielye. 

Lúgos. OONT-'S GYULA 
..Coucordia'- szállodája. 

G1LG ANTAL „Központi, sör- 
csarnoka es "Korona* kavé- 
ház.i Űzletbeliek találkozója. 

SINGER MIHÁLY Korzo ká-

GEKZsiin  JÁN'iS -Hungária- 
kávéházit

NEUBERGKR ÁRMIN kávéházi 
Léva. SCHMII»TJÓZSEF K

bányai sőrcsarnofea te ét-

VÁRADY LAJOS "Oroszlán* 
szállód >ja.Étterem,sörcsarnok. 

VILHELM J \K VB vasúti ven
déglője.

KI N JÓZSEF -5ö/.poiiti-- kávc- 
háea.

LengyottőH. • AXY Ká- 

Llptószentm iklós. ( i ( -TT- 
FRIETi DEZSŐ vasúti ven
déglője.

Lőcse . BAMBAL V MIHÁLY 
vasúti ver.dégl -je, a közönség

BEIMÉI. JÁNOS kávéhiza. Üz
letiek talilkoz - a.

KÁROLY ISTVÁN Úri kaszinó 
nyilvános étterme é - kávéháza. 

BAM HALA MIHÁLY vasúti 
ven légi r

Lakócsa. MAXDI. MÁR- 
KÜSZ nagy vend őglője 

M arcali SZIVOSS LAJOS 
• Korona* szálló Iája. Étterem,

S1M0NICS JÁNOS kávébáza, 
Fö-utca. .

KAISKR DÁVID vendéglője,

NOÉ JÁNOS vendégf igád ja a 
Bá kához.

M érm arosszlget. BE-
NETH KÁROLY "Otthon* ká- 
véháza és kőbányai sörcsarn. 

SZ 'ALO NTAY JÓZSEF ura
dalmi sürcsarnoka és ven
déglője. ,

KORONA SOR'S Ali NŐK (Mar- 
jovazky >an-lor v. a Korona 
szálló épületében.

M ódos  VVISKLERMIKLÓS 
Zágráb szí lo.lsjá. Étterem, 
kávéház.

M odgyes. RÁu-ZKY’ ÁGOS
TON »Stü’5“ szállodája Étte
rem, kávéhsz
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M ezöberény . STEDi JÁ
NOS „Nai'vszállodá'-ja. 

Malacka. CHR1STEN JÓ
ZSEF vendéglője a vasút ál
lomással szemben

Makó. WIXKLKR JAKAB 
„Newyork" kávéhaza a fő
téren.

SPITZEK BERNÁT „Abbázia1' 
k.ivéháza, üzletiek találkozója*

VARGA ANTAL vasúti ven
déglője, a közönség kirán
dulója.

VOGEL PÉTER .Korona, 
szállodája

Miklós falu. WEtSZ PÁL 
vendéglője Fi utca tJ7.

M arosvásárhely. TRAN- 
SYLVAN1A SZAI.LODA t. 
Rosenbach M. és Rezső M.

KORZÓ KÁVÉHÁZ ital. Recli- 
nitzer Adolf) a lőtéren.

LETZTER S A « r  vasúti ven 
déglöje. A  közönség kirán
duló helye.

GODT IGNÁC Fahérjó ven 
déglö és kávéháza. Üzletiek 
találkozó helye.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodája a város központján

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája 
és vendéglője. Termelőktől 
vett borok

XAGY JÓZSEF »Európa« ká
véháza

LÁSZLÓ LÁZÁR Vadiszkiirt
szói Ind áj A

Munkáos. OROSZ UoR 
..Magyar király" szállodája.

CSILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
Kiss és Wítmajer étterem, 
kávéház, sőrcsarnok

PERUZZI FERENC .Uradalmi 
söic.aniok* vendéglője

OERBEIi JENŐ Abbázia k.vé
ti áza (Egész éjjel nyitva)

Mlakolc. ..KORONA SZÁL
LODA" rBokros Károly,. Ét
terem. sörödé, káréház.

BÖCÖGŐ JÓZSEF .Pilscni sör- 
csarnoka. a színházzal szánk

KISPIPA VENDÉGLŐ (túl. 
Mayer József;.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ túl 
Auslinder 11. és Gyula.)

PERL 6YTLA „Tűzoltó" ká 
véháza. Üzletiek találkozója.

PAPSZT JÓZSEF vendéglője 
Zsoloai kapu 1. sz.

SZÉCHEXYI-SZÁLLODA . és 
kávéház. Kellner Lajos) Uz- 
lethelieknek olesó szobák.

IPAR KÁVÉ![AZ (Braun Már
ton). Az üzletiek találkozó 
helye.

KOCH JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha, 
termelői borok.

RFMPOLD JÓZSEF „Vörös 
rak" vendéglője. Téli, nyári 
kiránduló.

BALATON KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozóit. 

LEFLER BÉLA -Polgári, sör
csarnok vendéglője, üzletbe
liek találkozó helye. 

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője (Tiszai pilyauiv.: 

M ezőtúr. LACHNER Albert 
•Kossuth, szállodája a vasút 
mellett. Olcsó szobák 

PAI’P József vendéglője és ká
véháza .Petőfi—hez 

Nagy-Károly. KUDLA 
LÁSZLÓ „l'r i kaszinó" vtín- 
iléglöje. Érmelléki borok. 

SCH VVARTZ A. „BaJutoa"ká- 
véliáza. Üzletiek találkozója. 

WESSELV \1AN" .Magyar 
Király« étterme és kávéháza 

HAVAS IZIDOR Korona kávé-

Nagybánya. RL'MPOLIt 
GYULA ,.Nagyszállód* -ja. 

Nagymlhály. WE1NBER- 
GER .1 Csilláé-szállodája 

Nagyatád. BERTA GÁBOR 
.Bárány- vendéglője. Magya
ros olcsó konyha.

Nagy becsk or  ek. K ÓVÁ'''S 
JÓZSEF Rózsa szállodája Ét
terem. kávéház sörödé.

MAYER JÁNOS Pestváros szál
loda — étterem, kávéház és 
pilzeni sör csarnoka.

REBER FERENC „Club" nagy 
kávéháza.

rfOCHOLTZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Térni, vettstisz, 
tán kezeli borok

WINKLER QTTÓ „Korona" 
szállodás. Étterem, kávéhaz.

FEKETÍTS MIHÁLY vasúti 
vendéglője a közönség ki-

Nyltra. P1TZF.R és HAINER 
„Huugária" szálloda. Étte
rem. kávéház. sörödé.

KARDOS KÁROLY vendéglő 
és k>véhiz. Termelőktől vett
borok

Nagyanyád. BOGOV1CS 
JAKAB -Kethattyu. szállodája 
Étterem, káveház.

Nagyszom bat. DROBNÍCA 
JÓZSEF vendéglője.

YVE1SZ HERMÁN -Csarnok- 
kávéháza

Nagyvárad. BKNRAD A L  
BÉRT vendéglője. Füchsl- 
pitlota, Uiliar-kávéház mel
lett. .

CEGLEDY SÁNDOR vendég
lője, TeUky-u. Városházzal

FÜLÖP ISTVÁN „Európa11- 
szállodája, a vasúttól három 
percre. Magyar konyha.

KARNER GYULA ..Pannónia1 
sörcsarnoka és éttermei.

SZAUER és DOLGOS „Bazár" 
étterme és sörcsarnoka, u 
Fő-utcán.

STERX SÁNDOR „Széchenyi" 
kávéháza. Üzletbeliek taíál- 
kqzója.

„KEK MACSKA" (túl. Leit- 
ner Fórén,.. Magyar konyha, 
termelői borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fülöp 
Katalin). Suját term. borok.

KRISZTA SÁNDORvasuti ven 
déglöje. A közönség kirán
duló helye.

KURTÁK DEZSŐ „Lloyd" kávé
háza. Nagy piactér. Ketesk. 
utazó urak találkozó helye.

PANNÓ
NIA

SZAL-
I-ODAés
KA VÉ- 

HÁZ
(Schiller
József)

RICHTER ANTAL Zöldfa-szál
lodája, üzletbeliek találkozó
helye

RÓTH S. JÓZSEF -Zöldfa- ká- 
véhiza.

SKK1LE1Z JÁNOS Vasúti ven
déglője

, kávéház
(Szilágyi Adoli.)

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője. 

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját termésű

CÁR JÁNOS .,Vask:uiu--szál- 
Iódája, étterme és sörcsar- 
noka.

KRAUSZ IGNÁC „Erzsébet- 
kávéháza'1, Uzletbeliek ta
lálkozó helye.

OZV. KRAUSZ L -XÉ „Zöid- 
fa'-vendéglöje.

KORONA SZÁLLODA túl.
Bogenrieder Károly, 

Nagy-Sralonta. PK1XTZ 
L1PÓT..Nemzeti" szállodája. 
Étterem és Aávéház. 

ELLMAN JÓZSEF „Központi- 
Nöm etujvár. KNEFFKL 

JÓZSEF Korona szállodája.

ZALLOI 
és T-sa.l

GUTTMAN SAMU Polgári ven
déglője, állomással szemben.

ZRINY1-VFN DÉGLÖ és kávé
ház. (Herskovits Márton.; 
Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF .Kiskorona* 
kávéháza és vendéglője

Nagyszeben . BONÉÉRT 
JÁNOS .Meltzer. szállodája. 
Magyar konyha.

Orosháza. JANKÓ JÓZSEF 
..Jó-pásztor- szállodája a 
vasútnál.

ROSKNBERG JÓZSEF Al
föld11 szállodája, étterem,

CSEH HUGÓ .Központi, szál
lodája, étterem, kávéház.

NAGY IMRE .1 pattest iileti 
kör-1 vendéglője

Ó -Bocsa  LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája". Él- 
terem kávéház,

Ódom bovár. RAISZ FE- 
KBNC vasúti vendéglője

Orsóvá . 1ÍÉMY A. RÓBERT 
.Magyar Kiraly« szállodája. 
Étterem, kávéház.

Pancsova . FAY JÓZSEF 
„Korzó" kavéháza üzletbeliek 
találkozója.

U'LTTLINGER BÉLA .Trom
bita. nagy szalledaja. étte
rem. kávéház és sörödé.

ADLER MÓR(Weisz-féle) szál
lodája.

Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
Grilf-száilodája. Étterem, ka- 
véház.

GRÁF ÖDÖN kávéháza. Ke
resi; utazók s üzl. kartársak 
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem és 
kávéháza.a főtéren.

BI1UNN ER JÁNOS, „Csóka11 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

Kl'lROVÁTZ JÓZSEF .Köz
ponti. söröd ej e a lőtéren.

Paks  BÁLINT LAJOS sz.il -

Ptskt. 11HIDECKFR Oszkár 
„Vasúti'1 szállodája. Kávé- 
ház és étterem.

MOHILLA ANTAL .Vasúti- 
szállodája, ü. v. Novotny Ká
roly

P écs .  Aranyhajó Szálloda, 
(túl. Szigety Edéi Király-u.

BÖZSA JÓZSEF vendéglője, 
K rnj cá r-kas záru ya

ROYAL kávéház. (Kádár lat-

„VADEMBER SZÁLLODA" (tu- 
lajil. Mayer Lajos).

HUNGÁRIA kávéház és söröző 
(t Tiichler Andor. Irgalmas-

FÖLDVARY FERENC Seholtz- 
féle sörcsarnoka. Sörhaz-utca.

SUGÁR MIKSA Otthon kávé- 
háza, Nemzeti színház mell.

RADOCSAY Imre „Kornna"- 
szállodája. Saját termésű bo
rok. Szigeti országút.

SZABÓ SÁNDOR Petőfi ven
déglőié Malom-utca. Term. 
vett borik, clcsó magyar

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ íFiehtl 
J.), üzletiek találkozója

llj. ZIDARITS Józset vendég
lő)., Makár-u. 7. sz. Saját

WElNDOliFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéházit.

CSERTA
rály-s

FEXRICH Lajos „Istvár 
rálv- beszálló vendé 
lndóház-u. 21. (Saját

tr ki-

iglöje,
ház.)

HORVÁTH MIHÁÍ 
vendéglője (Uj 
ránduló hely.

.Y „Abbázia" 
sörgyár . Ki-

Pozsony. FR1DIUCH KA
ROLY Pozsotiy-ujvárosi vns-

PELLER Gyula vendéglői-! a 
„Szomjas esküdthöz". Kis-

UDVORKA ISTVÁN éttermei 
a „Fácánéhoz

RESNÁK JÁNOS „Imperiál'- 
káv. háza, üzletbeliek talál
kozója.

MÉSZÁROS FERENC Vtvé- 
háza Kórhaz-utca öl. Üzlet
beliek találkozója

Poriak  Zalam., PANÁTZ 
ANTAL „Muraköz" szállo
dája.

Szolnok  VESZTKR , K..s.
suth*1 szállodája az áll......
sál szsmbeu.

FRIEDRICH Vilmos „Korona-
kávéháza a Fö-ulc 

„MAGYAR KI HÁL
’án.
V" tzal-

loda. lENGL I.IPÓT) a Fa

STÖG E R M A Y E li ANTAL

túl a Tiszán.
mdégtóje,

1VAN0V1CS .1. -LopocsMéie 
vendéglője

Szoroncs. l'FISTKI! Gyuia 
.Magyar Király' szállodája. 

Som ogyvár. t’SÉRY 1GNA1' 
nagyvendéglöje

Petrozsány. WAGNER 
GYULA Nagy szillodtja. Ét
terem, kávéház, sőrcsarnok.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, 
étterem, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasúti ven
déglője.

HERZ .Elnke' szállodája
Poprád. STEINHARDT Vil

mos -Táti a- szállodája a vasút 
mellett.

Pinkafő. LKHNER FERENC 
„Nagy" szállodája.

Pozaega. DES1CS MIHÁLY 
szállodája

Rózsahegy. Pátak Gusztáv 
vendéglője. Magyar konyha.

KAPELLER Mihály „Úri ka
szinó" vendéglője.

ELSZASZ ÁRPÁD .Városi, szál-

LANGDORF JÓZSEF-Központi, 
vendéglő és kávéháza.

Rimaszombat. GEDE IST
VÁN .Tompa, szállodája. Étte
rem, kávéház a Tompa-téren.

Répcelak. BÖIIM JÁNOS 
vendéglője

Róla-Anna. Csernák István 
Kapuik-bányui vendéglője.

Resicabánya. KN1RSCH 
Károly szállodája

Szabadka -NEMZETI. 
SZÁLLODA (Horváth Dezső 
igazgató .

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az állomással.

S epslszen lgyörgy. P0-
GÁTS VILMOS vasúti és 
nyári kiriuduló vendéglője.

GROSZ SAMU „Zöldfa" ven- 
déglöje.

Szom bathely. HAINTZ- 
MANN JÁNOS vasúti ven
déglője.

-HUNGÁRIA" nagyszálloda. 
(Poach Károly és Gyula .)

KÓKLER GYÖRGY vendég 
lője, a barátok templomával 
szemben.

DE Á K PARK étterem és 
sörcsarnok itul. Posch test
vérek.)

STRÓBL JÁNOS vendéglője, 
Széli Kálmáa-utca. Saját 
sziiretelésü borok.

HEIGLI ISTVÁN kávéházi. Üz
letbeliek találkozó helye.

FR1SCHMANN ERNŐ „Széli 
Kálmán" kávéháza és nyári 
kerthelyisége.

BALASSA MIHÁLY „Elité" 
kávéná a a főtéren.

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

KORÁNDY FERENC kiránduló 
nagy vendéglője Villa-sor 24.

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

HERCZEG FERENC „SzabA- 
ria" szállodája.

PORTSY TÓBIÁS Oroszlán 
szállodája, az állomás mel
lett; étterem, kávéház.

V1NK0VITS JSÁNDOR vendég - 
lOje .Püspöki sorház.

Szllágysom lyó. CsEREY 
KAROLY Városi nagyszálló 
dája, étterem, kávéház

Szagod. KÉTTÉR ANTAL 
.Újvilág, vendéglője Kos
suth Lajos-sugárut (Zsót<- - 
ház .

ÚJHELYI ADOLF -Városi, 
szállodája

MITTLER IGNÁC -Korona' 
H.kávéháza
Szigetvár. KATAY LAJOS 

vasúti vendéglője. 
HADINGER ÖDÖN ..Otthon11 

kávéháza. üzletik találkozója. 
Sárvár. RITTEK L. „Korona* 

szállodája.
STROHOFFER VIKTOR szálló- 

nagyvendéglöje a .Szarvasá
hoz. Clcsó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a .Fehér rózsá.-hoz.

SZABÓ BÉLA kávéháza 
Süm eg. MESTERHAZY SÁN

DOR „Korona" szállodája. 
Saját termésű borok.

BÁRÁNY VENDÉGLŐ. (Túl.
Háté Antal.

Sátoraljaújhely. MAGYAR
KIRÁLY szálloda(CsernickyI.) 

SKERGULA ISTVÁN -Közpon
ti' kávéháza

FKI SCH V. -.Magyar királv • 
kávéháza. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség kiráu-

SZILÁGYI Lajosné „Vadász- 
k iir f  étterme és sőrcsar- 
noka.

Selm ecbánya. ÁCS FE
RENCZ „Hungária11 szálloda, 
étterem és kávéház.

HORVÁTH
déglöje.

JURÁ-
NOVICS
FERENC
„T isza1-

szállo.
d.ja.

TESTVÉREK ven.

SICHKRMANN JÓZSEF „Hé! 
választó fejedelem" kávéháza. 
Üzletbe'iek találkozója.

NEUMAN FERENC Kossuth-*.! 

lelbeliek találkozó helye.
SCHVARTZ JAKAB vendég- 

mellett. Üzletiek túl dkozó a.
BERNÁT DEZSŐ vendéglői-, 

üzletiek találkozója.
SZABÓ MÁRTON vendég! >je a 

„Feliéibirány1'-hoz, olcsó 
szobák.

Ifi. VÖRÖS FLÓRIÁN po'gá i 
vendéglője Laudou-utcu S.

MAP.TONOSSY FERENC 
déglöje és Felsővárosi iparos
kor helyisége

EXCEL KÁROLY -Erzsébet Ki
rályné" szállodája Szeged a' 1
más mellett 

ROSZNER SÁND 
macher sörcsart 
mei. Üzletiek ta

-GR Hni

óá'.köí
Szentgotthárd. HEGE

DŰS GÉZA vendéglője 
NÉMETH FEREN' . i 

vendéglője
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Vendéglősök sörgyára.*)
. IV.

Tehát, légitünemények és minden 
ilyesmivel kapcsolt dolgok — Isten ve
letek! Most már ezután nincs szüksé
günk rátok. Sem országos vendégiős- 
kongresszuskor, sem más alkalomkor. 
Ha lesz is szerencsénk még, nyugodtak 
lehettek, hogy nem veszünk a hajdani
hoz hasonló komolyan benneteket. Szó
val, légitüneményes és hasonló állapo
tok, Isten veletek.

Mi pedig örüljünk, hogy ezektől a 
légitüneményes históriáktól búcsúzha
tunk. Örülhetünk, hogy a hasonló léha 
és minden célnélküli ily dolgokat leráz
hatjuk a nyaknnkról. Úgy nézett ki a 
mi komoly testületünk néha, ezektől a 
körülményektől körülvéve, mint egy 
gyászesetet nagy komolyan jelképezni 
óhajtó színész, aki u gyászpalást helyett 
utóvégre is bohócköpönyeget kerit a 
nyaka köré.

Mindazonban a dolog úgy áll, hogy 
hasztalan akarunk mi mindaddig csele
kedni, amig annak a bizonyos teendő
nek az ideje el nem érkezett. így hiába 
kezdett volna bele ez a szaktársadalom, 
egyes komoly életkérdéses dolgokba, 
célt úgy sem ért volna, sőt talán ellen
kezőleg. A vendéglősök sörgyára kér
désével szintén igy állanak a körülmé
nyek: ebben se mentünk volna semmi
re. Amit különben hűen az e lapok 6 
éves fölhívása és az ily irányban azóta 
történt többi kísérletek bizonyítanak. 
Ezekből a bizonyítékokból pedig mind 
Csak azt nyerjük, hogy ennek a komoly 
közgazdasági ügynek sem volt itt mind
eddig az ideje.

De most már itt van . . . Itt van az 
az idő, hogy a magyar fogadós- és 
vendéglős-iparhoz tartozók maguk ve
gyék kezükbe azt a nagy csapszéket, 
melyet eddig sörgyárosok, sörkereske
dők, sörraktárosok és mindenféle de
pósok és ügynökök árendáltak puffra 
— teljesen potyára. Ezek az árendások 
különben mind rém vagyonokat sze
reztek ; a sörfőzdék milliókat, a raktáro-

*) Ezt a közleményünket az a bizonyos 
„Egy vendéglős*1 irta, akinek a fogadós szakma 
helyzetét és egyes eseményeit oly találó és 
eleven hűséggel rajzolt cikkeivel ugyancsak 
gyakran találkoznak itt a Fogadó olvasói.

sok és kereskedők nagy százezreket, az 
üvegesek, kisebb depósok és ügynökök 
szinte 20—30 ezreket évente. S honnan 
megy ki ez a temérdek haszonösszeg ? 
Tőlünk, vendéglősöktől. Mi hizlaljuk 
s gazdagítjuk ezt a tengernyi sok nációt. 
A Fogadó febr. 1-sői száma hivatalos 
statisztikai adatok alapján kimutatta, 
hogy a négy kartelos sörgyár, csak ab
ból a 60 kr- os söráremelésből nem töb
bet, mint 7 milliót zsebelt be a ven
déglősökön. Érdekes volna azt is ki
mutatni. hogy a fő-fő nyuzdákon kivül, 
ezek a fentemlitett kisebb sörvállalatok 
is vájjon hány és hány millió nyeresé
gen osztozkodnak?

A vendéglősök sörgyára létesítése 
tehát ma már a legfontosabb közszük
ségleti ügyeink közé tartozik. Érezzük 
és látjuk mindannyian, hogy ezt az 
álladalmilag is nagyon fontos (de a mi 
szempontunkból még százezerszer fon
tosabb) ügyet meg kell teremtenünk 
És mégis fogjuk teremteni még akkor 
is, ha a millióktól meghájasodott kar
teles sörgyárak, Magyarország minden 
egyes vendéglőse és kocsisírosának 
300—300 hektoliter sört is ajándékoz
nak.

Én egyébként a vendéglősök sörgyá
ra megalapításának abból a szempont
ból örvendek mödfölött, hogy ezzel a 
mi szakiparunk minden terén azonnal 
megindul a haladás és javulás. Azt a 
sajnos állapotot, hogy a szellemi intel
ligencia és a szakképzetség tekinteté
ben (amiről egy múlt évi közleményem
ben Írtam kimerítően) majdnem mi, az 
iparágak legelső ágának mivelői vagyunk 
leghátsó sorban, anyagi viszonyaink ja 
vulása egy csapásra fogja megszüntet
ni. Társadalmi tekintélyünk emelését és 
azt a kérdést, hogy ezen ágat a más 
miveit osztályokból is szívesen fogják 
pályául választani, — szintén ezek a 
körülmények rendezik. De ugyanakkor 
Bokros elnökünk fejét se fogja bántani 
a gond. az országos nyugdíjintézet 
sorsa miatt. A vendéglősök sörgyára 
révén megmaradó milliókból, az ő inté
zetének és minden a mi osztályosaink 
anyagi és szellemi javát célzó intéz
ménynek is könnyen fog jutni egy-egy 
száz vagy 50—50 ezer forintnyi kis se
gítség.

A vendéglősök sörgyára létesítését 
én ebből a szempontból: az egész ipa
runk föllendülése és virágzása szem
pontjából fogom föl és ebből folyólag 
is agitálok és lelkesítek mindenkit a 
humánusnál humánusb és fontosbnál 
fontosb ezen nagy célra. Szaktanaim s 
e szakma józanul gondolkozó tagjai 
ugyanezt tegyék és ugyanekkor ne fe
ledjék, hogy nemcsak egy sörgyár léte
sítéséért, hanem az egész iparág és az 
idetartozó összesek boldogulásáért indult 
és folyik ez a mozgalom.

BORGAZDASAGUNK.

Borvizsgálo bizotságok. A Bpesti és 
Kolozsvári állandó borvizsgáló szakértő- 
bizotságba a keresk. miniszter az 1906 
év tartamára a következő tagokat ne
vezte ki: 1. A budapesti bizotsághoz 
elnökül dr. Wartha Vince mii egy. tanárt 
és tagokul: fulics Géza (egyuítal eln. 
helyettes) Abeles Zs\gmotv\, Gundel Já
nos (a Bpesti Vend. Ipar* ■ -illata elnökei. 
Talugyay József és Scnn.Jt Lothár po
zsonyi lakosokat. 2. A kolozsvári bizot- 
ság elnökéül: költői Teleki László grófot 
és tagokul: Tuba Lajos kir. gazdaság
int. tanárt, Nagy Gábor fogadó-tulaj
donost, dr. Deák és Farkas Samu ko
lozsvári lakosokat és Eőry Tivadart az 
érd. p.-egylet titkárát nevezte ki. A iit- 
kári teendőket a bpesti bizotságnál dr. 
Török László m.-fogalmazó és a Kolozs
várinál dr. Ruzilska Béla egy. asszisz
tens fogják teljesíteni.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.

Közgyűlés. A „Budapesti Kocsmáro- 
sok Ipartársulata" f. kó 13-án délután 
4 órakor tartja r. évi közgyűlését az 
újvárosháza termében.

Az Újpesti Száll. Vend. és Kocsma- 
rosok Ipartársulata február hó 15-én 
tartotta IX. r. évi közgyűlését A köz
gyűlést Vnuk Gyula alelnök vezette s 
megnyitó beszédében méltó módon pa- 
rentálta Vass Istvánt, a társulat elhunyt 
elnökét. Az évi előterjesztések és be
jelentések fölolvasása és elfogadása 
után a megüresedett elnöki tisztet töl
tötték be. Elnök lett közfelkiáltásval
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Vnuk Gyula, inig nelyébc alelnüknek 
Gallay Mihály választatott meg.

A N agyváradi Vendéglősök és Kávésok 
Ip a rtá rsu la ta , mely 1898-ban létesült, a 
napokban föloszlott. A föloszlás oka a 
tagok részvétlensége, mely olyképen 
nyilvánult meg, hogy az Ipartársulat az 
utolsó 3 évben egyáltalában nem tudott 
működni és pedig annálfogva, mert a 
vezetőség hiába hívta össze a választ
mányt, azon egy v. tag se jelent meg, 
de a közgyűlések szintén hasonló gyér- 
látogatotságban szoktak részesülni. Ren
des Izidor elnök aztán, ki a jelen 
közgyűlést szintén 3-szor hívta egybe, 
a gyűlés elején azonnal indítványozta, 
hogy az ipartestület oszoljon föl. Ezt a 
jelenlévők egyhangúlag fogadták el s a 
100 koronányi deficitet és a be nem 
folyt összes tagsági dijjakat törülték. A 
tago k  egy része pedig most azon fára
dozik, hogy az ipartársulat újra meg
alakuljon.

A som ogyvárm egyei vend. és kocs- 
m árosok egyesülete, mint utóbb közöltük, 
jan. 29-én tartotta é. közgyűlését, me
lyen az elnöki jelentések és évi zár
számadások tudomásul vétele, illetve 
elfogadása után a tisztikart a követke
zőleg választották meg. Elnökké újból 
és egyhangúlag Grömvuld Mór, alel- 
nökké Szabó Imre és Pittner György 
(Csokonya) és pénztárnokká Mautner 
József választattak meg. — Választ
mányi tagok lettek (a kaposváriak kö
zül): Hódosi Adolf, Máyer Berci, Ihá- 
rosyM., Lengyel József (lapszerkesztő), 
Nagy K., Lengyei P., Löbl Mihály, Schu
bert Ede, Lenkovits L., Ackerman A., 
Krausz S., Práger Ferenc, Rosenspitz A„ 
Tóth A., Schreiber Lipót, Ujváry I., Fekete
F., Schubert Pál. Reidinger Gyula és 
Rosenberg Mór. A vidéki tagok közül: 
Biszwurm József, Bodó Imre, Cselle 
Lajos. Cséri Ignác, Dobai Sándor, Fe
hér Ferenc,.Forró Ferenc, Fehér Vendel, 
Galambos József, Grozly Antal, Holzer 
Zsigmond, Horváth István, Rosenberg 
Samu, Klikits János, Kóhn Bernát, 
Fischer Salatnon, Kátay Lajos, Kundler 
Antal, Kántor Mór, Kaiser Dávid. Mándl 
Márkusz, Márkus Mór, Pogány Károly, 
Púpos György, Pintér Káioly, Rosen- 
berger Izidor, Rosenfeíd Sándor, Rosen- 
dom Ferenc, Rosenbaum Samu, Schle- 
singer József, Schwarc Lipót, Steiner 
Dénes. Schpitzer J., Schlesinger A. és 
Tsa, Schüttier J., Schulhof Mór, Szabó 
József (Hóból), Tauszig Lajos, Varga 
Antal, Vadkerthy László, Weisz A. és 
fia, Wollák A. és Tsa, Weisz Pongrác 
és Weisz Hermann. — Számvizsgá
lókká a kaposvári tagok közül: Fleíser 
Jakab, Nyitrai Illés, Goldstein M. H. és 
Mester István, a vidéki tagok közül: 
Weisz Lajos, Kohn József. Koch Gá
bor, Beck Dániel és vál. póttagokká 
választattak; Grünhut Ede. Károly Náu- 
dor, Molnár Gyula és Bucsky Péter. 
— A költségelőirányzat az 1906. évre a

következőkép alapittatott meg: Ügyész 
és jegyzői tiszteletdij 500 kor., szolga 
fizetése 100 kor., a szaklap előállítási 
költsége 400 kor., nyomtatváuyokra és 
iroda szerekre 200 kor., előre nem lá
tott kiadásokra 100 kor. és összesen 
1400 korona.

Ráfogás, gyanúsítás . . .  A „Vendég
lősök Lapjáénak meg van az a tulaj
donsága, hogy amit egyes, e szakmával 
kapcsolatos fontosabb dolgokról is, az 
olvasó annak rendesen az ellenkezőjét 
hiszi el. Így, az ellenkezőjét tételezi föl 
annak is, amit ugyancsak nagy érthe
tetlenül a „Vendéglősök sörgyára" ellen 
cikkez és beszél s amit kárhoztat, akár
csak egy vörös szakállal és szemöldök
kel megjelenő ördögi fiókot. Ebben a 
túl vehemens kartelos védelmében kü
lönben kissé nevetségessé is vállik. 
Annyiban t. i., hogy azt a legkisebb számí
tási tudással rendelkező és minden nagy 
vagy kis vendéglős tudja, hogy a kariéi
ban lévő fővárosi sörgyáraknak a hazai 
vendéglősök, gazdaságilag, mind rab
szolgái. De ugyanezt a V. L. is tud
hatná, ha a vendéglősök és nem a 
vendéglősök zsírján milliomosokká hí
zott sörgyárak érdekeit tartaná szem 
előtt, ha számvetéseket csinálna és ez 
okból bejárná a pénzügyigazgatósági s 
a statisztikai hivatalokat és az illetékes 
minisztériumokat — úgy mint mi tettük. 
Mindez azonban hosszadalmas, fáradal- 
mas és nagyon észtörö dolog ; minél
fogva t laptársunktól nem kívánhatjuk, 
hogy ezt a roppant fáradságos munkát el
végezze. Ámde, megkívánjuk tőle ehelyett 
azt, amit egy magát komolynak tartó 
és a tisztesség határain belül mozgó 
szaksajtótól meglehet kívánni. Hogy t. i. 
ne a minden sajtóra legcsunyább ár
nyat vető ráfogás és gyanusilás fegy
vereivel hadakozzon és ebből folyólag 
ne mondjon olyan valótlanságokat, ame
lyektől a maga sajtójától több komoly
ságot és őszinteséget váró szakközön
ség ugyancsak undorral fordul el. Ilyen 
láfogása különben a V. L.-nak a vendég
lősök sörgyárára vonatkozó az az állí
tása, hogy a sörgyár mozgalmazói 
az uj főzdét a Haggenmadier-féle 
gyárral kapcsolatban óhajtják meg
csinálni, minélfogva az uj gyár csak 
névleg lenne a vendéglősöké, mert a 
tulajdonos a Haggenmacher-gyár lesz. 
Egyébiránt, teszi hozzá, dr. Sztehló K. 
erre a célra már telket is vásárolt Kő
bányán. -r- Hát ez az a csúnya ráfogása 
és tudva valótlant mondása a V. L.-nak, 
amelyről egyedül csak ö maga tud . . . 
Mi. akik a vend. sörgyára mozgal
mát intézzük, erről a dologról egyet
len egyikünk se tud, nem is hallottunk 
róla, de még azok közül a milliomos 
osztrák sógorok (Haggenmacherek) közül 
sincs szerencsénk egyet sem ismerni. 
Csak azt tudjuk róluk, hogy szinte bent 
vannak a sörkartelban és igy egyikét

képezik azoknak, akik millióik nagyobb 
részét a hazai vendéglősöktől szerezték. 
Ezzel egyébként egy kis naivitást is 
követ el a V. L.-ja, de többet ennél, 
mert fenti ráfogásával egyszersmint azt 
is elárulja, hogy a Haggenmacher-gyár- 
nak a sörkartelban való helyetfoglalá- 
sáról mit se tud ; minélfogva e tájékozat
lanságával akarva, nem akarva bizonyítja 
be azt a körülményt, hogy fenti állításá
val tudva mondott valótlanságot, és hogy 
ebbe a csúnya mesébe valaki (s bizo
nyára nem a legjobb akarója) közön
ségesen beugratta.

Fentihez hasonlóan történhetett a Lip- 
pert és Prindl nevekkel is, melyekről 
azt állítja a V. L.-ja, hogy a sörgyár 
kezdeményezői fenti neveket használják 
céljuk eléréséhez. Hát ez szintén szemen- 
szedett valótlanság. Ezek a nevek a 
mozgalomban egyszer se ejtettek ki és 
pedig azon okból, mert Lippert L-től 
személyesen tudtuk meg, hogy a moz
galomban részt venni nem óhajt; Prindi- 
ről pedig — akit a kariéiban lévő gyá
rakhoz több érdekszálak kötnek -  
szintén céltalan lett volna említést 
tenni. Különben is sokkal nagyobb és 
magasztosabb célja ezen ügynek, hogy 
sem annak megvalósításánál egyesek ne
veinek hangoztatására volna szükségünk. 
A mi mozgalmunkban ilyesmire csak 
azok nevei érdemesittetnek, akik e min
dennél fontosabb közgazdasági dologban 
maguk is fáradoznak. — Megszolgá- 
latlan, ingyen dicsőséget senkinek sem 
osztogatunk._____________ __

Apró dolgok.
Rendezett állapotok. - Pincér-egyleti ós elnBki mű
ködései?. — Főpincéri óvadékuk és ilpynöki infor

mációk. — Egyéni érdek és közérdek.

Aki a magyarországi pincérszaklapo
kat figyelemmel olvassa, arra a felte
vésre kell jutnia, hogy a magyarországi 
pincérek állapota a legrendezettebb a 
kontinensen s a magyar pincérkar 
számos tagja a legönzetlenebbiil szol
gálja a nagy köz érdekeit.

Áz a sok szervezkedés, az a sok 
erre-arra való felhívás szinte bámulatba 
ejti az embert. Pedig ha mélyére né
zünk a dolognak, kellemetlenül csaló
dunk. Az egész nem más, mint egy 
pár egyénnek feltűnési viszketegségböi 
származott, vagy saját semmittevését 
ápoló akciója.

Tisztelet a kivételnek, de a magyar- 
országi pincéri kar szánalmas nyomom 
sága igenis e mellett tesz tanúságot.

Nem tudom, hány pincéregylet van 
az országban, de hogy ezeknek a mű
ködése az eszem-iszomon s ha az elnök 
urnák elnökölni vaJó kedve van, a 
gyülésezésen túl terjedne, az ellen a 
magyarországi pincérek szervezetlensége 
— dacára annak, hogy anyagilag min
den iparágnál erősebb —  gyámoltalan
sága és az, hogy minden züllött alak, 
ki lelkiismerettel nem rendelkezik, a
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pincérek zsebére magának fényes meg
élhetést biztosíthat s addig a pincérség 
túlnyomó százaléka a nyomor és züllés 
lejtőjén ténfereg, a legfényesebb, azaz 
a legszomorubb bizonyság. Szinte meg
foghatatlan, hogy a legműveltebb ipar
ágak egyikének tagjai nem képesek 
arra, a mire az általuk lenézett sok 
más iparág nemcsak hogy képes volt, 
hanem munkás szociológiai szempont
ból a pincérséget századokkal elhagyta.

Ezen bajokkal nem célom most" bő
vebben foglalkozni, csupán a fent jel
zett tény indított e cikk megírására a 
végből, hogy egy kirívó nyomorúságra 
hívjam fel a pincérség figyelmét.

Bizonyára valamennyien éreztük — 
különösen csekély tőkével rendelkezők — 
a bizonytalanság rendkívül nyomasztó 
voltát, midőn valamely ügynök vidékre 
küldött bennünket üzletbe. Az üzletről 
rendszerint csak az ügynök informátiója 
alapján van fogalmunk.

Költségünk megvan, elutazunk s oda
érve, azt látjuk, hogy jobb volna azon
nal visszatérni, de azon hitben, hogy 
legalább költségeinket megkereshessük, 
belépünk s igy még jobban ráfizetünk.

Miért van ez? Nem bántja ez a dolog 
a sok elnök ur lelkiismeretét?

Az a budapesti vagy más pincéregylet, 
akár magánegyéniség, aki az ily és 
anyagi érdekeinket más miként veszé
lyeztető körülmények elhárítását tűzné 
ki célul és lelkiismeretesen emekérdések 
rendezésével foglalkozna; többet tesz a 
pincérségérdekében, mintáz összes egy
letek eddigi működésűkkel elértek, a 
mely nagyon hasonlít azon algebrai 
kifejezéshez, a midőn egy végtelen 
nagy számot a zéró hatványon tünte
tünk fel. Avatatlanok elölt rendkívül 
nagy összeg, pedig valójában csak 
szerény 1 — mond egy.

Előre hallom az ellenvetést, hogy 
lám, itt van az ingyenes elhelyező iroda 
és mégis a túlnyomó töbség az ügy
nökökhöz fordul üzlet végett.

Erre azt felelem, hogy nem az az 
igazi emberbarát, a ki csak akkor segíti 
embertársát, ha az történetesen kényelmes 
lakásán felkeresi, hanem a ki a nyomor 
forrásait kutatva, annak utána jár.

Az orvosi tudomány mai állapota 
meglepő és mégis légió azoknak száma, 
akik ha betegségbe esnek, egyáltalán 
nem akarnak orvoshoz fordulni.

Egy kis gyakorlatiasság. Tessék az 
elnök uraknak ezen tisztségüket nem
csak az ünnepeltetés szempontjából, 
hanem annak komoly mivoltából fel
fogni. Az az egész ember, aki a maga 
személyes érdekeit a nagy köz érdekei 
alá tudja rendelni.

Lehet, hogy majd hivatott tényezők 
foglalkozni fognak ezzel az ügygyei is, 
de hogy a dologból valóság lesz, arra 
— ismerve a pincéregyletek természet
rajzát — nincs reményem.

Nekem különben csak az volt a

célom, hogy a saját élhetetlenségünkből 
származó ezen bajunkra is fölhívjam a 
közfigyelmet. Bognár Pap János.

Sörgyári mozgalmunkhoz.
Alig múlik cl nap, hogy a vendég

lősök sörgyára létesítési mozgalmára 
vonatkozó lelkes hangú üdvözleteket, 
rövidebb és terjedelmesebb hozzá
szólásokat vagy közleményeket ne hozna 
a posta. Lapunknak persze kevés a 
tere ahhoz, hogy mindezekről kiilön- 
kíilön említést tehessen, minélfogva 
csak a szorosabban idetartozó érde
kesebbeket vesszük és közöljük le 
esetröl-esetre. így a mai számunkban 
Csepreghy Gyula, az Orient fogadó szo- 
bafönökének érdekes fejtegetéséről és 
Marton Vilmos tekintélyes kolozsvári 
föpincér sorairól emlékezünk meg a kö
vetkezőkben :

A vendéglősök sörgyárához.
A ..Fogadó legutóbbi számában „Vendég

lősök sörgyára" dm alatt irt cikksorozatot 
figyelemmel kisérve. az ugyanott közölt sta
tisztikai adatok arról győztek meg, hogy 
minden szállodás, vendéglős kávés és pin ér
nek egyaránt kötelessége oda hatni, hogy a 
kitűnő eszme a lehető legrövidebb idő alatt 
megvalósuljon. A sörkartel sajnos, elég erős 
volt arra, hogy a vendéglősöket lenyűgözze. 
Nézzük Ausztriát, Bajor- cs Németországot. 
Nincs karteljük, de vannak kitűnő minőségű 
söreik, melyeknek alacsony ára nem is említ
hető együtt a mi sörárainkkal. — Ha hasonló 
állapotokat akarunk, meg kell teremtenünk a 
„Vendéglősök sörgyárát", már csak azért is. 
mert a kartel ellen minden más védekezés 
céltalan és hiábavaló. Már most csak az a fő, 
hogy az uj sörgyár képes lesz-e a sört 3 
koronával olcsóbban szállítani ? Gondolom, ha 
Dreher, Haggcnmacher tönkre tudtak merni, 
mi is megérdemeljük, hogy ezen az utón tönkre 
menjünk.

Most minden a mi akaratunkon múlik. A 
financiális nehézségek szerintem könnyen le
küzdhetők. ha a részvények 200 kor. névérté
kének befizetése a kevésbé tehetősebbek 
részéről — 20 havi 10 koronás részletekben 
történhetnék. Rövid húsz hónap alatt igy is 
együtt van az egész részvénytőke. — Nem 
hagyhatom említés nélkül, hogy mily fontos 
voliia a részvénytőke gyorsabb összehozatala 
valamint főpincérek érdekeire nézve is, ha 
bevezethetnék, hogy a sörgyári részvények 
óvadékul is szolgálhatnának.

Szóval elég mód áll rendelkezésünkre, csak 
akarnunk kell és a „Vendéglősök sörgyára" 
saját, valamint a fogyasztó közönség megelé
gedésére hirdetni fogja a mi osztályunk ere
jét és összetartozóságát. Csepreghy Gyula.

Kedves Szerkesztő ur! Mint jó ismerős és 
mint szakmánk hü pártolóját keresem fel so
raimmal a Királyhágóntulról, hogy a „Vendég
lősök részvénysörgyára" érdekében Önök által 
megindított mozgalomhoz igaz szívvel gratu
láljak. Ismerve főnököm szaktudását és e té
ren való kiváló tekintélyét, merem állítani, 
hogy ezen mozgalmat teljes jóakarattal ő is 
pártolni fogja és biztosítom Önöket, hogy a 
részvényeknek itt Kolozsvárt szilárd piaca lesz 
nemcsak a főnökök, hanem az önállósítás után 
törekvő föpincérek körében is. így' tehát bát
ran felírhatják ■zászlójukra: „Előre!“ — Ko
lozsvárt. 1906. február 19.

Hazafias üdvözlettel!
Marton Vilmos

N*gy Gábor »Központi fogadójának*
fópincére.

A somogyi nagybizotság. Akik a léte
sítendő vend. sörgyár mozgalmának a 
mi közgazdaságunkra vonatkozó nagy 
és fontos horderejű célját először is 
megértették, a „Somogyvármegyei Ven
déglősök és Kocsmárosok Egyesülete" 
vezető férfiai voltak. Ezek a derék és 
minden nemes tetre kész emberek, kik 
a saját testületüket is a hasonlóan sér
tett szak- és közgazdasági érdekek 
megvédelmezésére alkották meg és tet
ték rövid két év alatt az ország leg- 
számottévöbb testületévé; azonnal átérez- 
ték, hogy e tervek megvalósítása nem
csak az eg ' vendéglős-ipar ujjárerem- 
tését, de a viszonyok közt tengedö
sok egyes. érdekileg lekötölt ven
déglősök t ését (és fölszabadítását) 
is jelenti. amint a vezetőség volt e 
dolgok tudatában, ugyanily értelemben 
hozta lelkes hangú közleményeit a 
„Somogyvármegyei Vendéglősök Lapja1*

. amit előző lapjaink szintén ismer
e tek . Ugyanez az éles szemű is kitűnő 
pennával Írott szaklap, most megint 
i glalkozik akciónkkal, melynek kapcsán 
ltiriil adja, hogy a Som. vendégl. és 
kocsmárosok Egyesülete" közelebb 
megalakítja az előkészítő bizotsággal 
érintkezésbe lépő és működésével az 
egész megyére kiható nagybizotságot. 
Ennek a közlésnek idevonatkozó részét 
egyébként iu :uteljük:

Lapunk műit - náhan mi is foglalkoztunk 
a vendéglősök s -„.ár fölvetett eszméjével. 
Örömmel cors.r.vüjuk. hogy rövid, megemlé- 
kezésszerü felszó!; lásunk nem volt pusztában 
elhangzott > . mert olvas ink megértve egye
sületünk végcéljait. — felismerve a felvetett 
kérdés nagy bordereiét nemcsak a legmele
gebb éreklödését eláruló tudakozódásokkal 
fordultak hozzánk, — de már megalkotandó 
sörgyárunk részvényeiből is jegyezni akartak. 
Sajnos, az úgy nem megy ily gyorsan. Ily 
nagyszabású vállalat kellő előmunkálatokat is 
igényel. Ha am' kétségtelen a Somogy
vármegyei Vendéglősök és Kocsmárosok egye
sülete é nemes mozgalomból az öt megillető 
részt kivenni óhajtja, első kötelességünk meg
alkotni azon vármegyei nagybizotságot. mely 
a részletkérdéseken keresztül, az ügynek meg
oldásához szükséges összes intézkedéseket 
foganatosítja és a központi bizotsággal kar
öltve fog a nagy mü létesítésén munkálkodni. 
Ezen vármegyei bizotság megalkotása most 
első kötelességünk. Lapunk készséggel áll e 
mozgatom szolgálatába. Felkérjük tehát mind
azon tagtársakát, kik a mindenek előtt megal
kotandó nagybizotságban résztvenni s mint 
ilyenek a mozgalom helyi ivármegyei) veze
tését kezükbe venni óhajtják, szíveskedjenek 
bennünket erről értesíteni, hogy az össze
hívandó értekezleten bizotsággá alakulva, 
egyfelől a központi vezetőséggel szervi össze
köttetésbe lépjünk, másrészről a helyi moz
galmat szervezzük és a részvények jegyzése 
körüli tevékenységet minél szebb eredménnyel 
ndithassuk meg.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem  . . . Mindazon t. előfizető
inket, kiknek a múlt számmal postautal
vány mellékeltetctt, kérjük, hogy ezen 
utalványok fölhasználásával, előfizetésü
ket szíveskedjenek beküldeni.
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Hymen h írek . — Tergulica Antal, 
utóbb a dévai Központi szálló v. főpin
cére, e hó 25-én esküdött örök hűsé
get Zibolics Ilona úrnőnek, Makón. — 
Bútor Sándor, a szabadkai vasúti ven
déglőnek huzamosb időn át éthordó 
alkalmazóba, a napokban tartotta el
jegyzését Garabb József előnyösen ösmert 
főpincér szaktársunk bájos és szép mű
veltségű leányával, Erzsikével Szabad
kán. — Papp József, a magyarkanizsai 
Varga-féle vendéglő főpinére, február 
22-én vezette oltárhoz Kontz Vilma 
kisasszonyt a Schulpe-féle uradalom in
tézője, Kontz J. leányát Törökkanizsán. 
— Goldberger Árpád a temesvári Pil- 
zeni sörcsarnok föpincére, Aszódról el
jegyezte özv. Spitzer N.-né magánzónő 
leányát, Sarolta kisasszonyt.

M egjelent az 1906-iki fogadós, ven
déglős- és pincér „Almanach". (Ven
déglői szakácskönyv, a Fogadó „Al- 
buma“. . .) Azon t. előfizetőinket, kik 
újabb kiadványunkat megrendelni óhajt
ják, figyelmeztetjük, hogy a tetemes 
összeget kitévő portóköltség elkerülése 
végett szíveskedjenek az „Almanach" 
árát és egy 20 filléres bélyeget (össze
sen 2 kor. 20 fillér) előzetesen bekül
deni. — 1906-ki Almanach-unk diszes 
kemény kötésben 2 korona, ugyanez 
nem előfizetőknek: 3 korona.

Sörgyárak gyűlése. A magyar serfő- 
zők egyesülete e hó 19-én tartotta évi 
közgyűlését. Az igazgató tanács jelen
téséből kitűnik, hogy mig az 1903—4. 
évadban 1,516.273 liekt. sört termeltek, 
az 1904—5. évi sörtermelés 1,501.411 
hekt. sört, vagyis az elmúlt évinél 14,862 
hektoliterrel kevesebbet tett ki. Szóval 
a kartelos sörfőzdék működése folytán 
a külföldről beözönlő sörök, itt is 
szépen láttatják eredményüket.

A frakk halálára . . . Tisztelt szerkesztő ur! 
A Fogadó múlt száma azt irta, hogy a frakkot 
nemsokára elviszi az ördög. Hát, ez a nem 
várt esemény nálam (és tán másnál isi szo
morúságot okozott Hogy is ne kérem, elvesz
teni egyszerre a-t az isteni frakkot, az ö meg
szokott pöcsétjei és  többi huncutságával együtt. 
S ha elvesztjük, mi lesz az én Félix kolle
gámmal. aki itt szintén éthordó s akinek 
jelenlegi frakja immár 3 és fél éves, úgy
szintén a nadrágja is, melynek elöl való 
kopotságát a köténye takarja el. Megjegyzem, 
hogy Félix kollegámnak mindegy, ha naponta 
5 vagy csak 1 frtot keres; az 5-öt ép úgy 
elissza, mint az egyet. Minélfogva pénze se’ 
sincsen cs így a ruhakötelezetséget se volna 
képes teljesitteni, ha a 3 és fél. éves frakja 
nem volna megfelelő. Bandi és Éli borgyere
keink (vagy a publikum !. .> szintén megsinylik 
a frakkot. Ezek a legények ugyanis ahogy dél
utáni ügyüket végzik, az utcai éttermi ablakba 
állanak komolyan diskurálni, amikor egyszerre 
az egyik kapja a frakja két farkát, egyet pen- 
derül és a földön úgy terül el, hogy az utcán 
minden suszter-inas és dadából álló publikum 
majd megszakad nevettében. Én persze, illemre 
akarom inteni s a füleit szándékozom meg
rázni. de mire a tett végrehajtásához fognék, 
magam is elnevetem magamat a frakkos 
huncutságon. Mindebből, m. t. szerkesztő ur, 
fogalmat alkothat a frakk haláláról s belát
hatja, hogy nekünk, de különösen Félix kolle
gámnak a nagy keserűségre máris mély oka 
gan. Hazafias tisztelettel — Demi Z—n,

Acetylenirobbanás. Könnyen végze
tessé válható baj érte Lopocsi Béla 
szolnoki vendéglő-tulajdonost, aki a 
napok egyik estéjén, amidőn a világí
tásra használt acetylen fölmondotta a 
szolgálatot, Janovits bérlő a fejlesztő
kamrához mentek, hol azonban nem 
gondoltak a magukkal vitt égő gyer
tyára, melytől a kitóduló gáz szörnyű 
zajjal fölrobbant. Szerencse, hogy a 
fejlesztőben csak kevés gáz volt, igy 
Lopocsinak csak arcát és haját égette 
kevéssé össze a gáz, mig Janovitsnak 
az ijedtségen kivül semmi baja sem lett.

Nagy fogadó. A híres német kikötő 
városnak, Hamburgnak nemsokára egy 
olyan terjedelmes fogadója lesz, amely 
a mi fővárosi fogadóinknak majdnem 
valamennyi vendégszobáját magába 
foglalhatja. Az uj szállodát egy berlini 
konzorcium az An dér Aester-utca sar
kán építteti és pedig közel 1500 szo
bával, rengeteg nagy éttermekkel (Cafe 
restaurantok) s a vendég kényelmére 
és szórakozására vonatkozó minden
nemű helyiségekkel. A nagy fogadó épí
tése folytán már is egy nagy csomó 
régi házat bontottak le, köztük egy re
mek modern palotát, amely csak nem 
rég készült el.

Dávid Pali lakodalma A tr.-Teplici Matejka 
fogadós háza e hó 22-én szép ünnep színhelye 
volt. Ekkor tartotta a kisebbik Dávid (Dávid 
Páli, főpmcérségünk ezen ismert tagja és 
most már nagykárolyi fogadós lakodalmát, 
szive választotja, Matejka lluskával, akihez 
hosszú hat esztendőnek reménységes vágyak
tól színes és igazi szerelme fűzte. A lakodal
mon a Matejka család rokon- és ismerősein 
kivül előkelő és nagyszámú közönség jelent 
meg; de jelen volt Dávid Sándor szaktársunk 
is Újvidékről, valamint a vőlegény édesatyja 
Dávid Istvén. a Karádi nagyvendéglö jó, öreg 
gazdája. Azaz hogy pardon — Dávid István ven
déglős már csak azért sem öreg ember, mert 
amig a kitünően toasztozó Sándor fia a je
lenlévő szakvendégeknek a vendéglősök sör
gyáráról tartott értelmes és beható előadást, 
addig ö nemcsak bájos menyét és napasszo
nyát, hanem minden nyoszolólyánt és asszonyt 
is úgy megtáncoltatoti, hogy Csák Máté földje 
lakói ugyancsak inegóámuliák Somogyors/.ág 
régi, derék fogadósát. A lakzi persze, az ily 
pompás hangulatú körülmények mellett egész 
kivilágos-kiviradtig tartott.

Törvénykezés. A múlt évben volt 
még, hogy B. J. egyik budapesti pin
cérlapban a bpesti Moperöl azt irta, 
hogy a kör helyiségéül szolgáló kávé
ház kártyabarlang, s hogy ottan kártya 
spillerségre tanítják a tagurakat. A 
Mope. vezetősége emiatt bepörölte a 
közlemény íróját, ki azonban a múlt 
kor tartott tárgyaláson teljes fölmen
tést nyert.

G yászrovat. Marints Mátyás, a Szeged- 
Rókusi vasúti vendéglőnek hosszú időn 
volt főpincére, hosszas szenvedés után 
e hó elejével elhunyt. Temetése a kar
társak nagy részvéte mellett történt.

Vendéglői szakácskönyv. (Étel- és Ét
lapisme.) Ára a Fogadó előfizetőinek 
2 korona. Megrendelhető a Fogadó ki- 
adóhivatalában.

A mi báláink.
Meghívó a Budapesti Szállodások, 

Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartár
sulata és Budapesti Pincér-egylet által 
1906. évi március 7-én a „Royal nagy 
szálloda" összes termeiben rendezendő 
jótékonycélu bálra. Az ipartársulat ré
széről: — Mülter Antal bálelnök, — 
Gundel János, Stadler Károly, Glück 
Frigyes, Pelzmann Ferenc és Palkovics 
Ede tiszt, elnökök; Koch József alel- 
nök, Petánovits József r.-b. elnök és 
Wilburger Károly pénztárnok. — A 
pincér-egylet részéről: Varga István
bálbiz. elnök, Pauly Antal bálbiz. al- 
elnök, Almássy Károly jegyző és 
Németh Károly pénztárnok. — Személy- 
jegy 6 kor. Család jegy (1 ur és 3 
hölgy) 10 korona. — A tiszta jövede
lemnek az ipartársulatot illető fele a 
szakiskola fentartására, mig a pincér
egyletet illető feléből 15% szintén a 
szakiskola fentartása, 15%, az orsz. 
Nyugdijegyesület 20"/,,, az egyleti könyv
tár és 50%  a p.-egylet segély-alapja 
javára fog fordittatni. — Jegyek a meg
hívók előmutatása mellett válthatók 
minden szállodában és vendéglőben, 
este pedig a pénztárnál. Bál kezdete 
este 9 órakor.

Nagykanizsa. A nagykanizsai pincér- 
ség e hó 13-án tartotta szokásos bálját 
a Szarvas szálloda termeiben. A bál, 
tekintettel annak gondos előkészületére, 
amelyből leginkább a Szarvas fogadói 
és a vasúti vendéglői pincérkar, élükön 
Hajnal Aladár, Unger Gy., Kiss és 
Blaskovits stb. vették/ki részüket, rend
kívül fényesen sikerült s a maga csa
ládiasága és fesztelenségével minden 
eddigi idei bálát fölülmúlt. A bálvéd
nökei : Bogenricder Károly a Korona 
és Szilágyi Adolf, a Szarvas szállók 
tulajdonosai voltak.

Marosvásárhely. A marosvásárhelyi 
vendéglősök és pincérek február 22-én 
tartották báljukat a László fogadó he
lyiségeiben. Marosvásárhelynek ezen első 
vendéglős-pincér bálja, mint ottani tu
dósítónk írja és mint az ottani lapok 
közük egybehangzóan oly fényesen si
került, hogy ehhez fogható báli viga
lom régesrégen nem esett a székelység 
fővárosában. A mulatságon ott volt a 
legmagasabb rangú közönség, a jogász 
világhoz tartozók és minden fegyver- 
nembeli tisztek egész légió számban, s 
a fogadós-vendéglős osztályhoz tarto
zókkal együtt kivilágos-kiviradtig a leg
fesztelenebb hangulatban mulattak el. 
A rendkívül szépen sikerült bál érdeme 
egyébként László György (b.-elnök), 
Rechnitzer Adolf kávéháztulajdonosa 
Gáspár Sándor és Páncél György fo
gadósok, Letzter Samu vendéglős, Ma- 
tajetz Gyula, Horváth Gábor, Grosz 
Dezső, Reutner A. és Tardy Gábor (a 
báli esemény natóriusa) főpincércket 
illeti tneg, kik a vigalmat megelőzőleg
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ugyancsak nagy és fáradságos munkát 
végeztek. Ennek köszönhető, hogy a 
vigalom nemcsak erkölcsileg, de anya
gilag is jól sikerült, amennyiben az el
aggott pincérek és a helyi szegény gye
rekek fölruházása javára majd 500 ko
ronát hozott. Érdekes megemlíteni, hogy 
a marosvásárhelyiek bálja igazi vendég- 
fogadós bál volt, amennyiben azon 
italért senki se f zetett. Igaz, hogy az 
elfogyasztott bor italt az ottani és kör
nyékbeli bortermelők (és bort. szövet
kezetek) bőven beszolgáltatták, ép amint
hogy a fővárosi Tötley-cég sem feled
kezett meg egy nagy sereg pezsgő el
küldéséről.

Debrecen. A ..Debreceni szállodások, 
vendéglősük, kávésok és kocsmárosok 
ipartársulata“ a debreceni pincér beteg- 
segélyzővel együttesen rendkívül fénye
sen sikerült hangversenyt és táncmu
latságot tartott e hó 22-én az Arany 
bika fogadó dísztermében. Az estélyt 
dr. Benedek János fölolvasása vezette 
be. melyet Zilahy Gyula, Fóthi Frida, 
Deési Alfréd, Kondor Ernő és Sarkadi 
Vilmos színi előadásai követtek. A vi
galmon igen előkelő s disztingvélt kö
zönség jelent meg s a fogadós, pincér 
vigadókkal a reggelig tartó táncban 
ugyancsak mindvégig kitartott.

A kom árom i p incé rek jó tékonycé lu  
táncv iga lm a. A komáromi pincérkar, a 
komáromi vendéglősök, kávésok és 
kocsmárosok ipartársulatának védnök
sége alatt valamint dr. Peredi Géza a 
függetlenségi kör elnöke és Fehér János 
ipartársulati elnök diszclnöksége mel
lett f. évi március hó 6-án a Maitz 
Rezső vigadó összes termeiben nagyobb 
szabású zártkörű és jótékonycélu tánc
vigalmat rendez, fele részben a Komá
rom város szegény alap javára, fele 
részben pedig a póttartalékosok hátra
hagyott családjainak felsegélyezésére. 
A bálbizottság Maitz Ferenc és Molnár 
Lajost küldte ki a fényesnek ígérkező 
mulatság rendezésére, akik fáradságot 
nem kiméivé önfeláldozóan igyekeznek 
a beléjük helyezett bizalmat kiérde
melni, hogy a jótékony cél minél na
gyobb anyagi sikert érjen el. — A 
muátság iránt Komáromban, ugyszin- 
tén a környéken általános érdeklődés 
mutatkozik, annyival is inkább, mert a 
farsangi saisonnak a pincérbál mindig 
egyik legsikerültebb mulatsága volt.

ÜZLETI HÍREINK.
L a p u n k  t. e lő fize tő it és olvasóit 

ezúton is értesítjük az 1906-ki fogadós, 
vendéglős, pincér „Almanach“ (Fogadó 
Almanach) megjelenéséről. Az Almanach 
díszes kemény kötésben előfizetőknek 2, 
nem előfizetőknek 3 koronába kerül.

„A k ik ”  lapjukat bármi okból rendes 
időben nem kapják — kérjük egy leve
lezőlapon azonnal bennünket értesíteni, 
hogy azt pótolhassuk.

Lauko Pál előnyösen ismert fővárosi 
kávés szaktársunk, mint előzőleg irtuk, 
az Erzsébet-körut 44. szám alatti ven
déglő helyiségekből alakított és előkelő 
ízléssel berendezett nagyszabású kávé
házi üzletét e hó 24-én nyitotta meg.

Abbázia uj fogadója. Abbázia fürdőn, 
a posta közelében egy nagyszabású fo
gadó épült, melynek 120 szobája, nagy 
éttermi és kávéházi helyiségei a leg
modernebb Ízlés szerint rendeztettek be. 
Az uj elegáns fogadót Rudovits József, 
szakavatotságáról előnyösen ösmert fő
városi vendéglős március 1-én veszi 
át és „Brisztol“ címen ugyanakkor fogja 
ünnepélyesen megnyittani. A szálloda 
igazgatói állását Hergl Emil, u. ott 
hosszabb időn át volt főpincér fogja 
betölteni.

Bengyel György, ismert főváiosi kávés 
a Vámház-körut és Veres Pálné-utca 
sarkán lévő kávéházat megvette s azt 
az előkelő kávéházak színvonalának 
megfelelően átalakítva és ujan beren
dezve e hó 15-én nyitotta meg.

Uj vendéglős. Léván a Lang-féle „Köz
ponti" éttermet Demjén Jenő, előnyösen 
ösmert szaktársunk, ki a Lang-kávé- 
háznak volt hosszabb ideje főpincére, 
március elejével saját kezelésébe vette 
át. Uj vendéglős szaktársunknak, kinek 
nagy szakavatotsága üzlete jómenetelét 
biztosítja, kívánunk sok szerencsét!

Kávéház á tvé to l. Budapesten, a Ki
rály-utca 35—37. sz. alatt lévő „Milánó" 
kávéházat Tepli József ismert fővárosi 
szakember átvette, s annak ünnepélyes 
megnyitását február 24-én eszközölte.

Glatz István, előnyösen ösmert fő
városi vendéglős az V., Lipót-kürut 
10. sz. alatt, hol már régebben is ven
déglő volt, e hó elejével egy a mai 
igényeknek megfelelő szép vendéglőt 
nyitott.

Fogadó vé te l. Az orsovai Schweitzer- 
féle szállodát, faklini Vilmos, volt ko
máromi kávés szaktársunk megvette. A 
régi jóhirü üzletet, melynek éttermén 
és kávéházán kívül gyönyörű nyári kert
helyisége szintén kivételt képez. Uj 
tulajdonosa Jaklini v. szaktársuok e hó 
elejével vette át.

Kávéház véte l. Schweiger József, is
mert fővárosi kávés, a VII., Aréna-ut 
60. sz. alatt lévő Lónyay kávéházat 
megvette, s azt saját kezelésébe e hó 
15-én vette át.

Resicabánya fejlődése. Resicabányá- 
nak modern irányban való haladását 
illetőleg ellehet mondani, hogy a bel- 
rendezés és szépészetét előmozdító 
aszphalt járdái és villanyvilágításával 
már rég túl van sok nagy városon. 
Egyedüli baja a szállodák elégtelensége 
volt, — de csak volt, mert most már 
ebben sincs hiány; az utazó közönség 
és az idegenek befogadására ugyanis a 
Knirsch (volt Klementz) fogadón kivid 
a „Központi" és az újabban nyílott 
„Nemzeti szálloda" állanak. Az utóbbi

szállodának egyébként Büchler Gyula, 
ismert üzletember a tulajdonosa, aki 
ezen üzletét szép és modern kénye
lemmel a múlt év vége felé rendezte 
be és nyitotta meg.

Sugár Sándor és Hirschfeld A. a do
hány-utcai Szabária kávéháznak volt 
bérlője a Csömöri-ut és Verseny-utca 
sarkán lévő Antony-féle „Vasul" kávé
házat átvették, s azt egész ujjan átala
kítva és berendezve március 1-én fog
ják ünnepélyesen megnyitta; i.

M uraszom baton Lüllik Miklós szak
társunk vendéglőjét Turk József volt 
perlaki vendéglős vette át. Az uj gazda 
jó balatonmelléki borai és konyhájával 
igyekszik üzlete jómenetelét fentartani.

Ham ornyik K áro ly . Kassán a régi 
Lócsi házi vendéglő ismert gazdája, 
Budapesten a Dohány-utca 30. szám 
alatti Balog-féle vendéglőt megvette és 
ismert jó konyhája és egri boraival 
március 1-én nyitja meg.

Uj kávés. Győrött a verandás helyi
ségeivel a Rábára kihajoló „Velence" 
kávéházat Novotni Károly, előnyösen 
ösmert vendéglős szaktársunk megvette 
s azt saját kezelésébe és tulajdonába e 
hó elejével veszi át. Uj vállalkozásához 
kívánunk sok szerencsét!

K ová ts M iksa Budapesten az Abbázia 
kávéháznak huzamosb időn át volt 
fizetőpincére, a kerepesi-uti . K:- ott
hon" kávéházat e hó 15-én átvélte

Kerestetnek. T • •Iv.W-mk it Gtih . '
alábbi címek hollétét a megtudni •■haiti .kai 
egy-egy levelezőlapon tudatni szíveskedj i k

Crdf József tópincér hollétet l'n-.'yr Pál 
Komárom, l.orber kávéház) kei tuJ.iti

Binder György főpincér ti--Hétét <i.ilvi- 
üzletvezető (Komárom, Magyar kir. szálló) kéri 
tudatni.

Reiner Mátyás pincér Os/nlils volt bajai 
vendéglős mostoha fia holléte szives tudatását 
Spitzer Bernát kávés (Makó. Otthon kávehaz) 
kéri.

Magyar Kálmán pincér li > letét Sciiu!!:  G 
vendéglős (Debrecen, Margit-fiirdó) kéri tu
datni.

Azon t. olva tóink, akik Baumgartncr Pál és 
Sámson János hollétéről tudnak, kéretnek ne
vezett ciinckct, Ulatkö jános Nagykanizsa egy 
levelező lapon tudatni.

Pasati Imre pincér hollétét (Aradon János, 
Déva, Nemzeti kaszinó) kéri tudatni.

Joó Imre jelenleg Nagyváradon (Fekete sas 
sz. kávéh. főp.i tartózkodik.

Verebes János, volt Arany János-utcai 
vendéglős a Vili., Scitovszky-tér 3. sz. 
alatti Hausváter-féle vendéglőt március 
hó 15-én veszi át. Az uj gazda szak
avatotsága az üzlet jó menetelét biz
tosítja.

Vendéglőből kávéház. Kaposvárt a 
Berzsenyi-utcában lévő „Mátyás király" 
vendéglőt Bucsky Péter, tulajdonos ét
teremmel kapcsolatos kávéházzá alakí
totta át, s azt a legkényesebb igénye
ket kielégítően berendezve a napokban 
nyitott meg ünnepélyesen.

Aradon az Árpád-téren lévő „Korona" 
kávéházat Stcfánoviis Mihály megvette 
s azt egész újonnan berendezve »  hó
25-én-nyitotta meg ünnepélyesen.
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Steiner Lajos, a fővárosi Nieger-léle 
vendéglőnek hosszú időn át volt tekin
télyes főpincére, a Teréz-körut 3. sz. 
alatti Fischer vendéglőt március 1-én 
saját tulajdonába veszi át.

Családi öröm. Kraudv Elemér barátunk a 
Förster éttermek föpincére, kellemes örömek
ben részesült a vigságos farsangi idők alatt, 
amennyiben derék neje egy életerős és virgonc 
fiúcskával ajándékozta meg. Uj polgártársunk 
keresztelési ünnepélye e hó 19-én volt, mely 
alkalommal édes apja Elemér nevét nyerte.

Budapesten a kerepesi-ut55-ik száma 
alatt lévő Faragó-féle kávéházat Weisz 
Nándor az orsz. pincér-egylet volt ká
vésa megvette és saját kezelésébe e hó 
17-én vette át.

Uj fogadó Csabán. B.-Csabán avasut- 
utcai Stiaszni-féle házat a napokban 
Fehér Flóris vendéglős megvette s az 
uj épületet, mint értesülünk 10 szobá
val és kávéházzal rendelkező szállo
dává óhajtja átalakítani. Az átalakítás 
csak a nyár folyamán veszi kezdetét.

H e ly  v á l to z á s o k .  Budapesten
A fölső Margitszigeti vendéglő vezetését, illetve 
föpincéri állását Giry Kálmán szaktársunk, ki 
u ott immár egy évtizede működött mint 
fizetőpincér nyerte el. Társa, e teendőkben 
Fodor Károly, ugyancsak ismert nevű főpincér 
lesz. Az Orient kávéház főp. állását Koloszár 
András foglalta el, inig u. itta regg. számadói 
teendőket Vég Lajos és a segédpincérit Tcnk 
Mátyás és Boros István intézik. Padusicky 
Árpád a szállodában szobapincéri állást nyert. 
Steicr Lajos az Elité napp. főp állását újból 
elfoglalta. Szabó Gyula a Muhr vendéglőben 
a vendégszobái élh. állást töltötte be.

Deim Ödön az abbaziai uj Bősztől szálló 
föpincéri állását foglalta el. Miskolcon a Grand 
szálló üzletvezetői állását Csata Gábor szak- 
társunk töltötte be. U. itt Lobermaver Ferenc 
(a Fogadó utján) Lefler B. Polgári sörcsarnoka 
föpincéri állását foglalta el. Böcögő Pilseni 
.sörcsarnokában Kibei József éthordói állást 
nyert. Schwartz Béla a Pannónia kávéház r- 
fizelőp. állását nyerte el. Érti Ferenc a vasúti 
vendéglőben nyert alkalmazást. Beszterce
bányán a Nemzeti szálló sörcsarnoki főp. 
állást Steiner János és a kávéházi főp. 
állast Simon Pál foglalták el. Frechtman 
József a beregszászi vasúti szálloda kávéhá
ziban nyert alkalmazást. Boros Gyula a szol
noki Nemzeti kávéházban a r.-fizetöp. állást 
foglalta el. Pécsett a Hungária söröző föpin
céri állást Krautvich Ferenc szaktársunk töl
tötte be. A Központi kávéház főp. állását Beck 
Zsigmond még a r.-fizetöp. állást Spitzer 
Zsigmond töltik be. Marka Győző az Otthon 
kávéházban m. segédpincér nyert alkalmazást. 
Pöstyenbcn a Zöldfa szálló föpincéri állását 
Stepan Frigyes foglalta el. Besztercebányán a 
Nemzet! kávéház föpincéri állását Csűrök Bá- 
lint töltötte be. Miskolcon a Pannónia kávé- 
ház főp. állását Weinberger Hermán a regg. 
fizetöp. Soós Béla mig a segédp. állást Vince 
Mihály, Krausz Mihály és Fiilöp Ferenc fog
lalták el. Versecen a Hungária szálló föp. ál- 
lasat Utvinyánc Ferenc mig a szobaföp állását 
hlinkhammer Sándor töltik be. Fehértemplom
ban a Ruzicska szálló föp. állását Haver Lajos 

a szobapincérit Cstinyi István' intézik.

HÉTRŐL-HÉTRE.
Kézfogó.

H ír  jött hozzám, 037 reggelen 
Arany szélű kis levélen 
K is levelet posta hozfa —
X 08Í  ki küldte — 3sten tudja,'

De ki küldte gonddal irta,
S  levelét ki gyöngyei rakfa;
Aliért szép gyöngy minden betűje — 
Kezem — nézem, mi áll benne. 
.Hát, nincs hire más esetnek 
Ssküvőre készülődnek . . •
Gs ki tennap lön mennyasszony — 
Kajta bús könnyem lptllajtom.

Matsád János.

NYILTTÉR.

Minden fogadós és föpincér figyel
mébe!

Felkérem mindazon t. szállodás, vendéglős 
urakat és t. föpincérkartársaimat, akik Akker- 
man Lajos, a Révay testvérek budapesti cég 
utazójának hollétéről (közelebbi címéről) tud
nak, hogy ezt velem közölni szíveskedjenek, 
hogy illetőn — aki nekem még az 1903-ik 
évben 31 korona szobaszámlámmal elszállott 
— a két Ízben ellene hozott jogerős biröi Íté
letet (S. p. 549 II2.) rajta végrehajthassam. 
Egyúttal figyelmeztetem minden ismerősömet, 
hogy ezen utazóval elővigyázatosak legyenek.

Szolnok, 1906. február.
Horváth Lajos

föpincér
(Msgy. kir. száll)

E rovatban közlőitekért a sztrkesz őség nem válla* 
felelős, get.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ailunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

D. J. Erdély. K. F. Szombathely. S. v. Kör" 
möcbánya. Idei Almanach-unk már kész, s an- 
nak szétküldését már 7-8 napja intézzük. Hogy 
az önök Almanach-jai csak most, e hó utolsó 
napjaiban lettek elküldve, ez a későn (február 
24 —25-én) vett rendelések miatt történt. Ami 
a majd 3 koronányi kiadást illeti, ezt a magas 
portó majd 80 fillér költség okozza, mi- 
végből különben a „Különféle Közlemények" 
rovatban állandó figyelmeztetés áll. hogy a 
költségek megtakaritá’sa céljából — 20 fillér 
többlettel — előzetesen küldjék be előfizetőink 
az Almanach árát.

Tudakozódok. — 1. Még február 1-sői szá
munkban közöltük, hogy a Vendéglősök sör
gyára létesítésében főpincérek is részt vehet
nek. — 2. A részjegy befizetések idejét a v. 
sörgyára bizotsága fogja megállapítani; — a 
200 koronás részjegyek 10, illetve 20 koronán
ként is történhetnek. -  3. Pénzbefizetések és 
ezeknek kezelése ismert fővárosi pénzintézet 
által eszközöltetik. A befizetett összegek ka
matjai a befizetés napjától számíttatnak.

H. J. B.-bánya. Szives köszönet küldött tudó
sításokért. K. L. esküvő dolga már mcgközöl- 
tetett. Szives üdv! — H. A. Nagykanizsa. Csak 
a velejéről nnás miről se) történt a tudósítás. 
Mindazáltal szives köszöntés! — M. J. Zenta. 
A bejelentett ügyet szives tudomásul vettük és 
ezennel itt is nyugtatjuk. Magát jól fizető és 
jó táncos húshagyói ünnepeket kívánunk. Szi
ves üdv! — Tulsdunai föpincér. Igaza van; 
ennek a testületnek virágzó jövőjét mi se lát
juk és miként ön véleményezi — a kezdetből 
kifolyólag. Am de, mindenki úgy arat, ahogy 
vett, s ha a kasza élére kalász helyett kóró és 
bogáncs kerül, ezt szintén a vető bánja meg. 
No meg azután — szuette vén gyümölcsfán 
ki vár friss és illatos virágokat? — B. S. 
Szabadka. Kérését készséggel teljesítettük és 
ugyanily szívesen gratuláljuk is. -  F. B. Makó. 
Levelezőink sorában, annál inkább is, mert 
régi hívünk és lapbarátunk — szívesen üdvö
zöljük. A történendő szakesemények és histó
riák küldését pedig mindenkor a jelenlegihez 
hasonló pontosan — várjuk.

Étlapirú (éthordó) uralmak i S í l í
nak elismert és sok időt s mán kát megtakarító 
„Berkovits"-féle

H e k t ó g r á p h - la p o k
s minden színben Ivö „ténttk". A ntlk iüözhet! en 
hektoeraphlap mindkéi oldalon többször használható 
s egy eredetiről 100—120 másolat nyerhető Lehúzás 
után pedig nem keil lemosni! Kimoshatatlau ruhajelzö- 
festkek és Schapigráph-tekercsek minden nagyságban 

rendelhető
BERKOVITS KÁROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktá/ában Budapest, VII., 

Síp-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen

B u d a p e s t e n ,  ™ 1 , " A r
egy nagy háztelek, mely kocsma 
vagy bármily üzletnek alkalmas, 
szabad kézből eladó. Bővebbet: 
Remes Mihály Győr, Gőzmalom-u.l.

KIS HIRDETÉSEK.
Egy nagy vidéki székvárosban
állandó jó meneteld vendéglő átadó. Vételár 
4500 frt, házbér 400 frt. Fölvilágositást csak 
ismerős vevők és személyesen lapunk kiadó- 
hivatalában nyerhetnek.

HELYESZKÖZLŐ
Személyzetváltozásoknál a t. vendéglős, kávés t!s fö

pincér urak ügyeimébe a »Fogadó« helyeszközlőjét ajánl
juk. Az ezután rendelt ,'zemélyzet elhelyezése díjtalan.

Nagy szállodai, esetleg fürdői nagy üzletbe 
házvezetőnő vagy gazdaasszonyi, esetleg fürdői 
pénzlárnoknői állást óhajt elfoglalni e teendők
ben jártas intelligens nő. Cime megtudható 
a kiadóhivatalban.

Fizetöpincéri vagy reggeli fizetői (reggeli 
számadói) állásra pályázik fiatal, szakképzett 
egyén, aki hasonló állásban egy — helyült — 
már 3 éve működik. Cint a kiadóban.

Fürdőre. . .  20 éves fiatal (csinos) segéd- 
pinccr fürdőre (kávéházba) másodiknak ieset
leg első segédpincérnek) ajánlkozik. Illető 
beszél magyarul, németül, szerbül és franciául; 
jelenleg Budapesten elsőrangú kávéházban tett 
be hasonló állást.. Cim a kiadóban.

Állast keresők tartózkodási h.-lyiik pont -s címét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A »Fogí.dó« utján 
csakis ismerős szakegyónek hel> eszközöltetnek.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban kö’ölt hirdetlek (eladások kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összoköttetésben s 
azokról fd világosítóit csakis a komoly Ozletvevő felek

nek nyújtunk.
Átadó vendéglő A kerepesi-ut sarkán és jö- 

forgalmu mellék-uteán rég fenálló vendéglő 
nagy udvarral, tekepályával, mely napi 50—60 
frt bevételt eszközöl azonnal átadó. Vételár: 
1200, házber 950. Cim a kiadóban.

200D0 lakosú város, (megyei székhely) élénk 
helyén egy étterem, táncterem és kávéház, 6 
vendégszoba, lakószobák stb. helyiségekből 
álló szálloda — a házzal együtt eladó, vagy 
haszonbérbe kiadó. Vételhez 12000 korona 
szükséges.

N a n v h á n v a  Város tu lajdonát képező 
HayjUdlljru Széchenyi ligeti vondéglöbe 
1906. április 15-től 2 évre óvadékképes 
vendéglős kerestetik. A feltételek meg
tudha tók : Kovács Gyulánál Nagybányán.

ávéházi és..rendáplíii berendezést, 
alpeccaés cninaezüst árut vesz s elad
B r a u n , B u d a p e s t ,  S i p - u t c a  1 4 .
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Kiadó szálloda
Kolozsvár szomszédságában — a Kolozsi 
Sós-gyógyfürdön — a fürdő közvetlen 
szomszédságában fekvő „ K o r o n a "  
cimű szálloda, 8  vendégszobával, é tte 
rem . kávéházza l, teljesen berendezve, 
italmérési joggal, egy vagy több évre 
haszonbérbe kiadó. Ovadékképes föpin- 
cérnek igen alkalmas. Bővebb felvilá
gosítást nyújt a tulajdonos: JÓZSA 
BENJÁMIN. Banffyhuuyad.

E la d ó  k á v é h á z
Veszprémben a régijó hirnevi'i Kubay- 
féle kávéház-üzlet 1906. május hó 1 -éré 
eladandó, az egész ház pedig ugyan
akkora bérbeadandó. Esetleg vendég
lővé is átalakítható. Bővebbet a tulaj
donosnál: Kubay Huberf kávés, Veszprém

E lad ó  szálloda.
Marosvásárhelyt, csinos berendezésű szál

loda — 14 szobával 200 személyre való nagy 
étteremmel egy kisebb étterem különtársasá- 
gok befogadására; 3 lakószobával — ezen
kívül 20—30 lóra istálló — eladó. Ára : 18.000 
korona. A borkészlet (kitűnő borok* vételár
ban adandók át. Ügynökök kizárva. Cim a 
kiadóhivatalban.

Balaton vidéken,
dezett szálloda 10 szobával, kávéház, nyári 
étterem és jégveremmel, az üzlettulajdonos 
részére 2 szobából álló lakással azonnal át
adandó. — Nyáron kitűnő saisoniizlet, télen 
pedig mint éjjeli üzlet, verseny nélkül áll. Cim 
a kiadóhivatalban.

Virslii plpnlí- forgalmú, megye székhe- VIUC&l CICIm  lyén lévő elsőrangú szál
loda konyháját igen előnyös feltételek mellett 
azonnal kiadni óhajtja oly tisztességes házas
párnak, hol az asszony kitűnő főzönő, férje 
pedig az éttermet maga számolja. Csakis első
rangú erők pályázzanak. Cim a kiadóhivatalban.

A J O R  B A L Á Z S
; G YŐ R, S z é c h e n y i-té r .

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

ftO rrÁ  Q Szénsavval telitett ásványvize hasz- 
l u l l a ö  nos ita] étvágyzavaroknál és emész
tési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztaji és borviz. — Hathatós szomj- 
osillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen 
— Orvosi rendelet szerint egy melegített po

hárral igyék éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is ‘Szállít'a 

Szt. LukácsfürdőJKutváÜalat Budán.

FOrdSiigyi iroda
fürdőinek, nyaralóinak a d á s v é te l i  k öz
v e t í t ő  i r o d á ja .

2 - 3 0 0 0  forintta l
rég fennálló és forgalmas nagy vidéki 
városi szállodába előnyös föltételek 
mellett társul kérésiéi ik .

Sajt í jag vk eresk edés .
TELEFON 785.

i J u s g í ^ t e * ;

sajt, vaj ®
, és csemegeáru nagykereskedés 3.
j Főüzlet: B U D A P E S T ,  Fióküzlet:

í IV.. Vámház-kSrat 12. VII, Garaj-lér. 5. sí. J
| Mindenféle hel- és külföldi Sjjtok. ha!- 2 
: és husnemüek. Hal, Hús-, szárnyas-. Fő- ?  
j zelék : Turista és vadász stb- Consrrvek. B
\ Mustár, halikra, déligyümölcs és min- a 
f dennemü csemegék, tea, likőrök. 
j  Magyar és francia pezsgöborok és min- o 
: denfajta ásványvizek a legszolidabb ? 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy sürgönyrendeleiére mindenkor a legmefeleldbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak.

Gerber 5. feny\rdzi nűtei-ipc
B u d a p e s t ,  'V ll .,  K i r á ’j - u t c z a  II .
3 j>Fogadó< közönségének kedvezményes árak.

C Q j& xá. €ó C & da

úee.
Budapest (Fromontor.)

ÉRTESÍTÉS.
T . ism erőseim et, jo b a ra ta im a t és a 

t.  fogadós és p incé ri szakközönseghez 
ta rtó z ó  összeseket van szerencsém ér
tesíteni, hogy a

II., Széna -tn  7. szám alatt lévő
S yb e rt-fó le  kávéházat megvettem s azt 
február 15-től saját kezelésemben és 
az üzlet régi

=„Gizella-kávéház“=
néven fogom tovább vezetni.

Hazafias és kollegiális tisztelettel
Pindinger Lajos

az .Alföld■ v,*nJcgtöitnj" v. tulaiJ-r.--.«.

Szegedi 
te ke a sz ta l 

- í  g y á r!
ony-sugá

158. Billardizerelő és Billardaszta- 
los. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Arak jutányosak.

Szálloda átvétel.
A vendéglösiparhoz tartozókat, illetve 

a m. t. nagyközönséget van szerencsém 
értesíteni, hogy N a g y k á r o ly b a n  
az újonnan épült

KÖZPONTI SZÁLLODÁT
megvettem. A legmodernebb ízlést ki
elégítő nagy kényelemmel berendezett 
szobák, elegáns nagy étterem és kávé- 
házzal rendelkező szállodát saját tulaj
donomba f. évi március 1-én fogom 
átvenni. Teljes tisztelettel

Dávid Pál. szállodás.

Pincérek figyelmébe F i- és őzitópigcérck, kiknek 
,oldal-zsebtárea

i  — -  (papirospénz) vagy
-  e 1> e t  (apró-és ezüstpénz számára) van szükségük, amalynek
*  r i n u ö r t a a K a  feneke nincs többé külöa beillesztve, hanem a felsőrész az 
■5 aljával egy darabból készült a legjutányosabb árak mellett szerezhetik be
!  Á r a k  3 .5 0 - t ö l  5  í r t i g

| Molnár Vilmos
,| Gummi- és halhilyag-külöilege3Ségek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. - Nagy raktár a 
*j legkiválóbb gyártmányú görcsér, gwniniharisnyák, sérvkö:ök. szuszpentóriumok és a leg

különfélébb betegápolási czikkekben.

HERRMANNJ. L.
c s . ó s  klr. udvari sz á llító

1819. évben a la p íto tt országos szabadalm azott A lpacca-. 
China-ezüst- és fém á ru -gyá rán ak fő ra k tá ra :

B U D A P E S T ,  ESKÜ-UT 6. szám (Clotild-palota)
íj (Raktárak : Becs, Gráz. Prága és Triestben)
] f * S l  |Jnnw uól9C7tÓif legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák. Vendéglők, f Z * f  
i l v i  nayy vdlad£lclv Kávéházak és háztartások részére. O sA
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’£ £ ,Z  a l m a n a c h
Ára 2 korona. Megrendelhető 
a „FOGADÓ” kiadóhivatalában.

II
ártya-tisztitás!

W e i s z  Á b r a h á m
vegy észeti k á rty a tisz titó
iJevcn atkozó rendelés és megbízásokat 
elvállal s portosan teljesít helybon s vidéken
Budapest. Vli.. Dohány-utca 4 5 .1 .25.

UZLET-BERENDEZESEK
és fogyasztási cikkekben eszközlen dö 
bevásárlásaikat előfizetőinek teljesen 
díjtalanul intézi a ..FOfiADO41 kiadóhiva
tala Budapest, Vili., Kerepesi-ut 13. sz.

Mónabornl' Társadalmi és közgazda- 
l v e p d K m  d l .  Sági független hetilap. 
Szerkesztőség: Veszprém, Fö-utca 57. Előfi
zetési d íj: ogy évre 8, félévre 4 kor. Felelős 
szerkesztő és kiadó Takács Szilveszter.

Qorcni llicán  Társadalmi, vármegyei és 
D clryi UJody. közgazdasági érdekű hetilap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Beregszász. 
Verbőci-tér 1. sz. — Beregvármegye legelter
jedtebb s erős, szókimondó, független iránvá- 
nál fngval legkedveltebb lapja. -- Évi ára S k

Székely-Világ,] és kávé-
"rendezé- talos közlönye. Legelterjed-

s eladás:! tebb székelyföldi társadalmi és szépirodalmi 
Broitner Liszió  hetilap. — Mutatványpéldányt készséggel küld 
Srentkiréiyj-u4ca i. szám. Szentgyörgyi Dénes f. szerk., Marosvásárhely.

Trencséni Lapok politikai
hetilap. A felvidék legolvasot
tabb és legelterjedtebb lapja. 
Megjelenik minden vaaárnap.
Előfizetési ára: egy évre 8, 
félévre 4 kor. Főszerkesztő: 
Szilvay István. Felelős szerk. 

Dr. Pető Béla.

Szombathelyi Újság t ü í ?  j*"
kiadah. Széchenyi-fér 2. Vas- és Z ila- 
\ ármegya egyetlen kérésziésy kafh. 
irányú és hgolvascttabb -politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szomhatheiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelö gazdák 6 kor. kedvez- 
ményes áron rendelhetik meg.

T e m e s v á r i  H ír la p .
.Politikai napilap". Délvidéknek egyetlen 
legjobb szellemben szerkesztett napilapja. 
Szerkesztőség és  kiadóhivatal Tem es
v ár , belváros, Városház-utca 16. Előfize
tési ár: egy évre 24, félévre 12, negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 

Kiró Pál.

UCDinP Politikai hetilap. Szerkesztö- 
n U ilU il  ség és kiadóhivatal Kapos
vár, Zerge-utca 7. Somojyvármegye és 
a szomszédos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési díj: Egy évre 8, félévre4 
és negyedévre 2 k.

. Szerkesztőség és ki-Magyar Im a  adóhivatal: Zalaeger
szeg.

A Magyar Paizs erős szókimondó, 
független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, migyar szel

lemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor. (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : Borbély György tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

M ag yar A sbb szókimondd 
n r . magyar eiclap. melynek po-

Páter
legérdekesebbek. Egv évre 12 k. félé-re 0 li 
és negyedévre S kor'. — Szerkesztőség és 
kiadóhivatal : Budapest, vili., József-ktirut 49

ú t m u t a t ó
Sátoraljaújhely. MAGYAR

KIRÁLY száíloda( Cseniicky I .) 
sKERGULA ISTVÁN -Közpon

ti- kávéhaza
FRISCH V. ...Megvár k irá ly  

kávéháza. l'zleti kartársak 
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti  ̂ ven-

SZ1LÁOYI Ujosné „Vadi.z-

sal szemben.
FRIKDRTCH Vilmos „Korona •

kávéháza a Fii-utcán.
..MAGYAR KIRÁLY" szál

loda. ENGt. I.IPOTj a F5-

S T ö t;F . R M A V E R  ANTAL 
Arany lakat" vendéglője,

túl a  Ti.-zán.
1VANOVK S .7. .Lopocs'-féle

vendéglője
Szeksrárd. OGERNIK KÁ

ROLY Magyar király szállodá
ja. Étterem kávéház. Olcsó 
szobák.

Sopron. GROSZNER PÁL 

Pannónia szállodában. 
KAL.MER MÁTYÁS Polgári ká 

véháza, Szinbáz-tér.
KRAKTZ LAJOS vendéglője, 

Étterem és

Szopod. KETTEK ANTAL 
»l.i világ* vendéglője Kos
suth Lajos-sngamt (Zsótér-

vendég :oba.
PF.CK LuRINO Lisingi sör- 

csarnok a. Termelőktől vett 
bo-ok Olcsó konyha. 

FEHÉRLÓ SZÁLLODA. Vár
kerület *>) Bognár József) 

HODICS FERENC kavéháza.
A soproni elit- közönség 
kedvelt találkozóhelye. 

Szentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája. 

DE1TSOI1 BÉLA vasúti ven
déglő;

Szamost! fvár. gSZILY
ZS1G.MONP .Korona, szál
lodája.

Somogyszobb. BRE.M Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye.

Szatmár.P(>NGRÁC LAJOS 
kath. kiír vendéglőié. Saját 
termésű érmelléki borok.

WETSZ DÁNIEL kereskedelmi 
és g-zdasági csarnok kör- 
déglöi"

VALKOVITS SÁMUEL vendég 
léje a szinház ro ellett

S1CIIKRMANN JÓZSEF ,,llét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Üzletbe'iek találkozója.

NEUMAN FERENC Kossuth-ká- 
véház a színház mellett. Üz- 
letbeliek találkozó helye.

SCHVARTZ JAKAB vendég
lőse és sörcsamoka a fóposta 
mellett. Üzletiek találkozója.

BERN ÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője a 
„Fehérb-irány"- hoz, olcsó 
szobák.

Ifj. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője Laudon-utcn 8.

MARTONOSSY FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kor helyisége

ENGEL KAROLY -Erzsébet Ki
rályné" szállodája Szeged álló 
más melleit

BŐSZNEK SÁNDOR Haggen- 
macher sörcsarnok és étter
mei. Üzletiek találkozója

Szászrógon. SZABÓ IST
VÁN sétatéri vendéglője.

Segesvár. MACHOT AL
BERT „Zrinyi" szállodája a 
vasút mellett, olcsó szobák

Székesfehérvár. BARNÁI 
IGNÁC „Magyar király "  
szállodája.

EHMHECHT GYULA .Fehérbá
rány- szálló-nagyvendéglője. 
Olcsó szobák.

Tapolca. BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

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

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy- 
vendéglője

Torda UPOVlCS FERENC 
-Japán" kávéháza. Uzletbe- 
liek találkozója.

EURÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ- 
HÁZ (TuL Himmer Jánosi

PLACS1NTÁR REZSŐ. .Ott
hon* kávé.káza.és étterme.

BECSKV KÁLMÁN vendéglője
Temesvár. HAUNOLDJÁ- 

NOS , .Koron a1‘-szállodái a. 
a józsefvárosi indóházzal 
szemben.

TaiatóvöroM. NOLL MIK
LÓS »Eszterhizy* sz i’lo- 
daja. Étterem, kivéház.

Tomoskubln. SÓLYOM 
GYÖRGY volt Hoffmann; 
szállodája, étterem, kávéház.

DOZSE EMIL -Oroszlán-szál
lodája. Józsefváros. 

STERBENC FERENC kőbányai 
sörcsamoka, Józsefváros' 

GOMBÁS GYULA Pacsirta- 
mozö vendéglője. Gyárváros. 
A közönség téli-nyári kirán
dulója.

PUMMER „Pilseni" sörcsarnok 
Belváros. (Friscb Ede űzletv.) 

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló
vendéglője.

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

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője, Gyárráros. 

SZARVAS SZÁLLODA íBelvá- 
ros) tul.Ludig János, étterem, 
sörosarnok, kávéház 

SARUGA LAJOS Központi ká
véháza és szállodája (József
város)

HÖRNYÉKI GÁSPÁR .Arany 
ökör* szállodája és vendéglője 
(Belváros) 1

Ó VÁRY JÁNOS Motropol 
szállodája, Józsefváros 

TSrSkbocaa. FRANK RE
ZSŐ »Uri kaszinó* vendéglője 

Tiszául lak. R O C H L I T Z  
JÓZSEF „Köröné"-szállodája.

Tráncáén. C S E R M A lv
AGOSTQN „Erzsébet1- szál
lodája. Étterem, sörödé Uá- 
vébíz.

ZOLTÁN SIMON „Rákócy"- 
kavéháza. Üzletiek tn’álk.

szállodája,
Tolna. — ADLÉR GYÖRGY 

*Polgári« vendéglője.
FEHER LO SZÁLLODA (tulajd.

üzv. Pavlidesz Antalné) 
Técsö FEJES FERENC Koro

na szállodája. Magyar konyha. 
Troncaőn-Topla. HALMA 

FERENC vasúti vendéglője 
Újpest U H L KÁROLY ven

déglője Stefánia-utca 7. 
BÖHM NÁTHÁN -Központi" 

kávéháza, Árpád-ut 
UJva-bász. LOTZ FRIGYES 

kávéháza
ma-szálloda"

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

SZABÓ PÁL „Központi" ven
déglője. A pincéri-kar talál
kozó helye.

FÜCHS MANÓ „Erzsébet" szál
lodai étterme és kávéháza. 
Üzlstbeliek találkozó helye

Újvidék FU RST J. Erzsébet 
királyné szállodája. É tte 
rem. kávéház.

MAYER 
IMRE j

Grand- j
szálló* 

dája.Ét- 
terem, 

kávéház .

nők.
O B E R N I K  JÓZSEF Pilseni 

söresamok vendéglőjo. Ke- 
nyér-ntca.

Vasvar. PALKÓ VITS JÓ
ZSEF vendéglője

Versec. BAROSS SZÁL
LODA (Kohn Hugó). Kité
rem. Kivéház.

SZARVAS KAVÉHÁZ (Blau 
Zsigmond). Üzletbeliek ta
lálkozója.

Vác. Curia szálloda. íEhman 
Pál).

KURtZ TÓBIÁS (Horváth- 
féle) vendéglője az állomás 
mellett.

Zonta. D A L A  KAROLY 
„Eugen“-szállodáJa. Étterem 
s kávéház.

MIKS JÁNOS vasúti vendéglője 
VÖRÖS FLÓRIÁN „Ma.gyar 

korona" vendéglője. Étte
rem, kávéház.

-Rátát 
ház.

B E  KOMÁN ADOLF „Vadász- 
kiírt" szállodája

Zsolna. TÓTH ANTAL vasúti 
vendéglője. A közönség kirán. 
dnlója.

Zalaogorazog. DOMON
KOS IGNÁC ..Korona" szál
lodája. Első fogadó.

találkozója.
LAFLEUR MIKLÓS .Fehér 

ökör. szállodája és vendég
lője

VaJd mhuny ad. —S ZABÓ 
VINCE (v. Stransz) szálló - 
dája, étterme, kávéháza

Elek Lipót könyvnyomdája, Budapest, VII., Kertész-utca 20.

Zsombolya. SCHYVARTZ 
JÁNOS ..Korona" fogadója, 
állomás közelében. Olcsó 
szobák.

KOLLING KRISTÓF szállo- 
dája, étterem és káróház.


