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Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak. fürdők, kirándulók-,
jobb cég- és beszerzési fórrá? ok. ÚTMUTATÓ

E rovatban mindazok, kik a „Fogadó* egész 
évre fizetik elő, üzleti elmét állandóan éa díj
talanul közöljük. Sem előfizetőknek ezen köz
lés egész évre 20.—, félévre 10.— és negyed 

évre 6 boronába kerül.

BUDAPEST

Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishid-ntca. (lg. Bnrger K.) 

PANNÓNIA SZÁLLODA (tál.
Gittek Frigyes) Kerepeal-nt 3. 

BRISTOL SZÁLLODA illlits 
József) IV., Mária Valéria-n 

DÖKKER FERENC London 
szállodája VI. Váci-körűt 65. 

ERZSÉBET SZÁLLODA (tol. 
Mayen Józsefi IV., belváros. 
Egyetem-n. 5

ORIF.NT SZÁLLODA (tnlajd. 
Molnár Sándor) Népszínház
zal szemben.

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló ifi- v. Kies Gynla) 

APPI. JÁNOS Debrecen foga
dója. VII.. Kerepesi-ut 88. 

KEI.LÁR JÁNOS „Két korona" 
szállodája, étterem, kávétaz. 
IX., Soroksári-utca 14.

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője, 
V11L, Bükk Szilárd-utca 10.

ASZNÉK JÓZSEF vendéglője, 
VII., Dohány-utca 88.

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

BATJMAXN A. LAJOS Malo- 
sshik-féle veneéglője VII., 
Csányi-uica 11.

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

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
II.. Törö*-ntca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VIL, 
Klauzál-ntcs 2.

CADA ADOLF vendéglője, az 
„5 csillaghoz- Szövetség-n. 24.

CSICSAY ISTVÁN vendéglője, 
VIL. Garav-ter és Muranyi-o. 
sarok.

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

CSÜTY GYULA vendéglője, 
V., Váci-nt 34

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

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

DKOSGYÁK IZIDOR Wustin- 
ger-féle vendéglője, VIL, Ovo-
da-ntca 2'.

EBERHARDT GÁBOR vendég
lője. VIL, Gólya-ntca 38.

F.HM JÁNOS éttermei, VIL, 
Kerepesi-ut 1.

FARKAS ÁRPÁD vdndéglöje 
VII., Csömöri-ut 111.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője, 
m ,  ÜUői-nt 53.

FÖLDI ANTAL „Uj kispipa*. 
IV.. Ujvilág-n. 14. Belvárosi 
pincérkar vendéglő)-.

FLUD0ROV1TS ISTVÁN ven
déglője, V., Nádor-utca 32.

GAÁI. SÁNDOR vendéglője, 
VIL, Csömöri-ut 5.

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

GEBAÜER ANTAL Fiurne- 
szálli étterme II., Lánchíd n. 
(Dunapartonl.

GATTO KÁROLY' vendéglője,
VI., Lehel-utca 21. az.

GYŐRY MIHÁLY (Wurglits-féle) 
vendéglője, IV., Gerlőcy-n. 2.

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

GÖMBÖS LAJOS veneéglője, 
IV.. Városhat-n. 10. Somigy- 
Zalai kariáreak vendéglője.

Gi >TTLER LÁSZLÓ vendéglője, 
IV., Veres Pálné-utca 2.

GKEGOKITS SIMON vendég
lője VI., Palóc-utca 1.

GEBHARDT ANTAL vendég
lője Vili., Népazinház-n. 1.

HOPF1NGER JÓZSEF vendég
lője VIII., Gyöngytyuk-u 3.

HAMORNY1K KÁROLY ven
déglője VII., Doh&ny-o. 39

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1., Bőszönnényi-ut 21., csend
őrt aktsnya.

HAJDÚ SÁNDOR „ Bable ves- 
Csá’ da* nagyvendéglöje, VIL, 
Miksa utca 8.

HÁBETLER LAJOS latvántéri 
Nagy Bor- és Sorháza. Kis 
Diófa-ntca sarkán.

HORVÁTH KÁROLY vendég
lő e IX.. Mátyás-ntca 5. 
Idénypiaccal szemben.

HATZMANN JÁNOS vendéglője
VIL, Csömöri-ut 29.
HF.CKER LAJOS vendéglője, 

VIIL, Baross-utca 100.
HIRSCHKROX GY'ULA Bzarvas 

szállója. VII., Szövetsóg-a. 4.
HüFXAGEL HENRIK (Hor- 

váih-féle) vendéglője, VIIL, 
Vas-ntca 1.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó* 
vendégiőj», reggelig nyitvs. 
IX., Fővamtér 10. (Idénypiaci

HARÁMY ISTVÁN vendéglője 
VI., Nagymező-utca 44.

HOMOK GYULA Jégpince ven
déglője VII., Erzsébet király
né nt 30.

JAJCAY' ISTVÁN vendéglője 
IX., Külaösoroksári-nt 106.

JURÁK (MIHÁLY vendég ője, 
L, (Budán), Gellér! hegy-u. 3.

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

JAY'CAY MIHÁLY vendéglője, 
vm.. Külső kerepesi-ut 1.

JAJCAY NÁNDOR vendéglője 
IV., Mária Valeria-utca 1.

KASZÁS LAJOS nagyvendéglöje
(volt Muhr vendéglő) Kerepesi-ut, 

Népszínházzal szemben.
KARDOS JOZSEFNÉ vendég

lője, VIII., Baross-u. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS (volt Mnhri vendég 
lője, (fl. v. Roh&ts János.- 
VÍ., Szerecsen-utca 33. )

KASS BÉLA éttermei (volt 
Drexleri VI., Andr&ssy-nt 25.

KELLŐ VILMOS Singhoffer- 
féle halászcsárda vendéglője,
1., Mobai-nt 8.

KEKESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, vm., Jőzsef-ntca 2.

KIS KOVÁTS GYULA borozó 
vendégleje, VII.. Dohány-u. 
47. Üzletiek találkozója.

KÓNYA SÁNDOR „Rozsa bo
kor* vendéglője, Nagymező- 
utca. Üzletbeliek vendéglője.

KUY'ÉNYI FERENC éttermei, 
VI.. Andrássy-ut.

KOLLMANN LAJOS vendéglője
11., Margit-kürnt 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője-
VIL, álmássy-tér 16.

KUBAXEK VINCE „Budai vi
gadó* éttermei, H., Fő-n.

KOUSZ ANTAL Kerétz-íéle 
vendéglője, V., Gize ls-tér 3.

LIPPERT LAJOS vendéglője, 
VU., Erzsébet-körút és Do- 
hány-ntca sarok.

LAKATOS GYULA vendéglője, 
VÜ-, YVesseJényi-utca 17. sz. 
(Cipész-ipsrtestületi ház.)

LEIK All GYÖRGY' vendéglője, 
L, Alag utca 1.

LADÁNYI (LTTTMAN) JÓZSEE 
éttermei, VI., Lipót-kőrnt 27.

LADÁNYI OTTÓ „Vázsonyi- 
kert“ vendéglője, VI., Her- 
mina-nt 51.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője,
1., Fehérvári-ót 14.

LÁSZLÓ GÉZA „Készek* bo-
Tozőja, VII, Akácfa-utca 7.

LENGYEL LAJOS vendéglője. 
VU.. Xefelejta-utca 9.

MAY"ER BENEDEK Zöldko- 
szororu szállodája, VI., Alsó
erdősor 6.

MÜI.LER ISTVÁN vendéglője,
VII., Ovoda-ntca 27.

MALOVETZ GYULA vendég
lője, VI., Csengery-utca 45. 
(Aradi utca sarok)

MARKOVITS DOMONKOS ven- 
déglöje, I., Döbremei-tér 5. 
A pincér! kar találkozója.

MÉSZÁROS JÓZSEF vendét?, 
lője, VD., Külső kerepesi-ut 8J.

MIHÁLYFI SÁNDORNÉ ven
déglője, VU., Arena-ut 8.

MIRTH ANDRÁS vendéglője, 
Dohány- és Sip-ntca sarkán. 
Olcsó magyaros konyha.

MIHÁLY FY SÁNDOR Váci-kö- 
rut 82/a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
VIL, Csömöri-nt 87.

MOLNÁR.1ÓZSEF Vajdahnnyad 
borozója VII., Csengery-o. 1

MOLNÁR SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldbordó vendég
lője, IV. , Kishid-n. 3.

NAGY GÉZA nagy „Pilseni* 
Körcsarnoka, Y'IL, Arena-ut 53.

NIKA ANTAL IV. kerület, 
i Belváros) Váci-utca. raját 
ház. Régi pincén gárda ven
déglője.

PELZMANN FERENC „Pannó
nia* étterme és kávéháza. 
VII., Kerepesi ut 7.

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

PODOLETZ FERENC vendég
lője, Vili., Szerdahelyi-utca 2.

PCTZER Yl. nagyvendéglöje, 
VII., Arena-ot Sü.

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

ROHÁTS JÁNOS ,Karikás-féle 
vendéglője YH., Szerecseu- 
n. 33.

RUVALD GYULA vendéglője,
I , Fö-utca.

IÍABATA PÁL Gondüző ven
déglője, VI., Csengeri- 
ulca 29.

RAUCHBAUER JÁNOS, ven- 
déglője, VI., Gyér- és Szondy- 
ntca sarkán.

SCHMAUDER JÓZSEF ven
déglője, IX., Y'iola-n. 21.

SCHNELL JÓZSEF vendéglője, 
VUl., Népszinhaz-n. 9.

SCnUSTER ERNŐ Nyugati pá- 
lyacxlvsri vasnti vendéglője.

SCHRETTN’ER MÁRTON ven
déglője, VIL, Izabclla-tér 2.

S0R0N1TS FERENC vendéglője
V., Alkotmány-utcza 7.

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

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi boro
zója, VI., Dalszinház-ntca 8.

SZENDE IGNÁC fővárosi boro
zója, VUL, Népazinház-n. 11.

SCHKATZ HUGÓ I.eheti-féle 
vendéglője, YTU, Kerepeei-nt 
41. sz.

SPRINGER JÓZSEF vendéglője, 
vm., kőzvágóhid-ntca 12. sz.

STEINITZ MANÓ éjjeli boro
zója, VII., Szövetség-utca 4.

STÖLZL NÁNDOR vendéglője,
I., Disztér 1.

SZAGER JÓZSEF vendéglője, 
IX., Ranolder-n. 31.

STEINER PÁL vendéglője, 
VUL, Baross ntca 117.

SAUF.R ISTVÁN vendéglője, 
vm., Szigetvári utca 1.

TARJÁNYI SÁNDOR „Magyar 
Otthon Fogadó" vendéglője 
éa kávéhá2a. TDL, Főherceg 
Sándor-u. 30.

TÖRÖK .MIHÁLY vendéglője, 
VU.. Erisébe1 -körút 48. (Ma
gántisztviselők köre.

TOTOLA IMRE vendéglője, 
VU., Alsóerdösor 10. A zala- 
vidékiok találkozója.

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

TOMPA LUKÁCS vendéglője, 
Y'IIL, Vendel-utca 11.

ÜNTERREINER VINCE ven
déglője. VU. Nyár-utca 6. 
Üzletbeliek találkozója.

VÁRADI JÓZSEF vendéglője,
VI., Teréz-börut 28.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője. Hungáriá
ul 256. ez.

VF.ILER JÓZSEF vendéglője, 
VIL, Akácra-utca 34.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője) TŰI , Jó- 
zeof-körut 10.

WURGLITS VILMOS vendég
lője, Kerepesi-ut és Aggte-

leki-n. Barkán.
WURGLITS ANTAL vendéglője, 

VI I., Kerepesi-ut és Gyöngy- 
tyuk-utca sarkán.

Kávéházak.

BALATON KÁY'ÉIIAZ iTIhanyi 
József t.) Kerapesi-ut és 
Szentkiráji-utca sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ ítnl. Bodó 
Adóin VIIL, JÓzsef-bfirut 42.

BOL'LEVARD KÁVÉHÁZ (t. 
Qoldhammer A.) \'áci-k. 24.

B1BF.R JÓZSEF bávéháza, IV'., 
Magyar-ntca 5.

ELITE KÁY'ÉHÁZ (t. Pollák 
Sándor) Kerepesl-nt és Ea- 
zincy-ntca sarkán.

ERZSÉBET-HID KÁVÉHÁZ 
iRapszky Zsigmond) I. kér., 
Döbrentei tér.

FELLEGI EDE „Eleváter-kávé- 
ház. Korenc-kőrnt.

FÖLDY-KÁVÉHÁZ VL, And
rássy-ut 27.

GRCBER JÓZSEF „Kö-nti bá- 
véhkz. VII., Erzsébet-körút6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. \rá- 
mos Dezső) Vili., Jözsef-k. 4.

HOCH LAJOS nagykávéháza, 
YTIiI., Néps'inház-n. 29. Üzlet
beliek találkozó kávéh&za.

ILLITS KÁVÉHÁZ (tnl. lllits 
Gyula) IV. Vigadóltér 3.

KATONA GY'ULA „CLUB" 
kávéháza. V-, Lipót-körut, a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY KÁVÉHÁZ (t. KaUós 
Márkusi VIL, Erzaébet-börnt 
és Király-ntca sarok.

KI.OTILD KÁVÉHÁZ (tnlajd. 
Katona G.) Belváros. Váci-n.

KUTSERA MIHÁLYNÉ kávé
háza, VIL, Csömöri- és Arena- 
ut sarki’

KURHEJJA ISTVÁN „Zrínyi" 
kávéházi, VIH., Mátyás-tér 2.

KOVÁT MIKSA „Kis Otthon" 
kávét áza, Vili , Kempesí-ut
61. sz

HAMlKEi' SÁNDOR Andrássy- 
kávéháza VU., Dob-utcza. Üz. 
letiek találkozója.

I.ÁBESZ FRIGYES kávéháza- 
IV., Hajó- és Sütő-utcéh sár, 
kán. A piucéii kar találkozó 
helye.

LAUKÓ PÁL kávébáza, VU., 
Erzs énét-körút 44.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér., 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazári. ÜzletDeliek tal&lk.

MÁDAI SÁNDOR „Akadémia" 
kávéháza, V., Akadémia-n. 4.

MÁTYÁS KIRÁLY kávéház, 
(tnl. Christe KÁKoly) Y’UL, 
Kexepeei-ut 19.

MIKES JÁNOS kávébáza, VL, 
I.ipót-körnt 26.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzsé- 
bet-körat (Harsányi test-

NE1VELT SAMU „Sáudortéri 
kávéháza". VUL, Rökk Szi
lárd-utca 21.

OTTHON KÁVÉHÁZ (Bőhm és 
Polláki VU., Keropesl-nt 9/b.

ORLEÁNS KÁVÉIIÁZ italajd. 
Kobn Sándorné) üzletbeliek 
találkozó helye.

Gárdonyi Józsefi, V., Nádor-

PANNONIA KÁVÉHÁZ és étte- 
r-m (Pelzman Ferenc). 

PINDINGER LAJOS Glzella-
aavenaza, u.. Széna-tér 7. 

PETŐFI KÁVÉHÁZ (ü. vezető 
Szalay Károlyi VII., Erzsébet- 
körut és Dob-utca sarok. 
üzletb. találkozója

SUGÁR SÁNDOR és HIRSCH- 
feld Vasút kávéháza, VIL 
Csömöri- és Verseny-utca’
sarkán]

REKLÁM KÁVÉHÁZ (Kalu- 
zsay Emil) VI., Andrássy-nt

Sl'LENDID KÁVÉHÁZ ( n'ajd. 
Tyroler Jfosefné és Seeman 
Karolin.) IV., Károly-körnt.

FODOR JÓZSEF „Szabária 
kávéháza1. VI'.., Dohány- 
utca és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávéháza, 
VU., Almássy-tér 7.

TOMIK JÁNOS kávéháza VI., 
Nagymező-utca 55. A pincéri 
kar találkozója.

TEPL1 JÓZSEF Milano kávé
háza VIL, Király-ntca 35.

UPOK JÓZSEF Tőzsde nagy- 
káiéháza V. Szabadság-iér. 
12. sz.

ULITS LŐRINC „Árpád" ká 
vcbái, Erzsébet-körut és Do
hány-utca sarkán.

WEJSZ NÁNDOR kávéháza, 
VUl., Kerepesi-nt 51. Mape 
tagjai találkozója.

V I D É K .
Alsójára. (Torda-Aranyos m.) 

TÓTH KÁROLY szállodája.
Alsólendva.NEUBAUÉR a XD- 

Ra S „Korona" szállodája.
RÉVÉSZ SAMU Központi ká-

KKAJCS1CS ISTVÁN és FIA 
vendéglője, a „zöldfá‘ ‘-boz. 
Saját szüretü borok.

LENAR1TS VIKTOR vendég
lője.

Arad. SZUCH FERENCZ 
sörcsarnoka és éttermei, a 
városházzal szemben.

HUNGÁRIA KÁVÉK ÁX (Witt- 
mann Károly tnlajd.) a város 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA (t. Páska 
Ignác). Étterem sörcsarnok 
és nyári kert.

SPITZER MIHÁLY' (Erdélyi
féle) kávébáza. A pincér urak 
otthonias találkozó helye.

BRAUN GUSZTÁV Fehér ke
reszt nagy szállodája.

SZÜSZ MÓR „Japán" kivéhá a 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA KÁVÉHÁZ (tnl. Ko- 
váts Artnri Szabadság-tér.

GELLER SAMU Fiume kávé
báza. Üzletiek találkozója

ZAJONSZKOVSZKY JÁNOS 
Boross-k&vchiza.

LUKÁCS SÁNDOR vendég! .-, 
Szabadság-tér 11.

SZABÓ LAJOS Dományi-pii a
vendéglője, Szabadsigter.

Abos. _PERT( o NOSvaaati 
vendéglő1 .

Alsó-Ku! in BIHEL. ÉR JA
KAB Nemzed- - 
éttéren és bárébéz.

Alvinc. KARRÓ FERENC 
vasnti —dé- .oje. Szállt-‘ai 
szobák.

Apatin. I.INDENMAYER A- 
NOS „Schöffer“ -fele szálló.

Barcs (telep). HOFFMAN S 
KRAUSZ „Gami" száll" »:-•* 
az állomás mellett.

DOBAY SÁNDOR „Központi" 
vendéglője, magyar kony -a, 
olcsó szobák.



Szerk. és kiadóhivatala: 

Vili., Kerepesi-ut 13. sz. ÚTMUTATÓ Szerk. és kiadóhivatala:

V ili., Kerepesi-ut 13. sz.

konyha.
SCHRKtER SIMON „Zóna” ven

déglője a vasút mellett.
POCK I-ERENC „Keresztes pók” 

szálló vendéglője; olcsó árak.
Borosjenő. KOCSY ANTAL 

.Központi" szállodája.
Battonya LÁNG JÁNOS ,M. 

Korona” szállodája.
Balatonberény. LÖW Fiilőp 

szállodája és vendéglője.
Balassagyarmat. TÓTH IST

VÁN szállodája. Állami azől- 
lőtelepi borok.

GYüRKY LAJOS kőbányai 
sdresarnoka.

B.-Almádi. MESTER JÁNOS 
vendéglője.

Besztercebánya. SOOR MÓR 
.Hungária” kávéháza.

KOVÁTS LAJOS uj gőzfflrdői 
nagy vendéglője; a közönség 
kirándulója.

KRACSZ LAJOS „Vasúti” szál
lodája.

Békés. K ETTEK FERENC 
.Városi” szállodája. Étterem, 
Körcsarnok.

SCHULTZ DÁVID szállodája, 
étterem kávébáz, olcsó szobák.

B.-Gyula. oSZÜSZKY' JÁNOS 
vendéglője (és nyári kirán
dulója) a vasútnál.

Bánréve. S Z A B Ó  GYŐZŐ 
vasúti vendéglője.

Bács-Topolya. CSElí NY  US 
MIHÁLY .Nemzeti” szállo
dája.

IV d’.VÁTH JÓZSEF szállodája. 
U>eret.i. Körcsarnok.

GÜS7.MANN LAJOS Kaszinó 
szállodája.

Boglár. B K R C, E R VII.MOB 
.Vasúti" szállodája, étterem,
kávéház.

Bükk. (Sopron m.l BENKY 
VILMOS vendéglője.

Beregszász. HAFNER ANTAL 
Kaszinói étterme.

K R A C S Z  JÓZSEF .Vasúti” 
szállodája, étterem, kávéház.

BERNETl MÁRTON Üsbudavár 
kávéházit.

Bácskula. RO CKENSTEIN  
JÓZSEF szál ódája.

B.-Csaba. BARTOS JÁNOS 
.Nádor” szállodája. Étterem, 
kávéház, sörödé.

BAKTRA ZSIGMOND vendég
lője az „Arany kakashoz” .

K N D E R S Z KÁROLY vasúti 
vendéglője, a városi közönség 
kirándulóra.

KOZMA MÁRTON „Fehér bá
rány” szálló és vendéglője.

FREIBERGER MÁRTON „Ko
rona” kávéháza. Űzletbeliek 
találk. helye.

Brassó. GOITSÍÍANN EDE 
-Vigadó” kávéháza. Üzlet- 
beliek találkozója.

Kl ITHENBÁCHER JÓZSEF.Vi- 
gadó” étterem és sörcsarnoka.

C RUDOBA VINCE (volt Dre- 
lor) kávéháza. Főtér.

HISDAK FERENC „Korona” 
szállodája. Olcsó szobák.

DAKó BÁLINT „Predeál-szál- 
lodája” az állomás mellett. 
Olcsó szobák,

(“  IICST0U MÁRTON „Európa” 
-zállo étterme.

JCHULLER CHRISTIÁN Nr. ö. 
vendéglője.

JiCAX KONSTANTIN vendég
lője, Löpiac

Brád. PRATSCRER JÓZSEF 
-Korona” szállodája.

Biharmezökeresztes. SZÜGYI 
JÓZSEF vendéglős.

tiudakesz. DALLMANN GÉZA 
Automobil kavéháza.
Csorna.

•'í:mes IG
NÁC Er
zsébet ká
véház és
söradója.
Kereskedő 
utazók és 
!-'tiek találkozója.

Csáktornya. FRIEDL JÓZSEF 
„Zrínyi- szálloda, vendéglő, 
kávéház.

PECSOKNIK OTTÓ vendéglője.
MICHALICS FERENC vendég

lője a „Vasnt“-hoz.
Cegléd. BÁRÁNY LAJOS 

Dri kaszinó vendéglője.
RÉCSEI GUSZTÁV „Nemzeti” 

szállodája. Étterem, sorosam.
VADÁSZ JÓZSEF „Budapest” 

szállodája. Étterem, kávéház.
Csokonya. iSomogy megyei 

PITNER GYÖRGY nagy ven
déglője.

Csákóvá. WICK JÁNOS szál
lodája.

Csongrád. KASZAN1TZKY 
ISTVÁN nagy „Polgári* ven
déglője.

GODA ISTVÁN Mvgyar Király 
szállodája.

KÁLMÁNOVITS LAJOS Erzsé
bet szállodája.

Csermö. F Ü R E D I ADOLF 
vendéglője.

Csíkszereda. HCTTEK FO
GADÓ (üzletv. Benkö Zs.i

LACHER GYULA „Otthon” ká
véháza. Üzletiek találkozója.

Csurgó. KOVÁTS SÁNDOR 
Tulipán vendéglője a vasútnál.

Deés. H U N G Á R IA  szálloda 
(Ment Béla.) Étterem, kávé
ház, sörödé.

NAGY' FA-VENDÉGLŐ (S/.ilágyy 
Gyula.) Erdélyi konyha, saját 
szűr. borok.

VA8UTI VENDÉGLŐ (Keller 
Sándor). A közönség kirán
dulója.

Déva. FEHÉR-KERESZT FO
GADÓ (városi szálló) Englisch 
Béla.

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

B A L O G  GYÖRGY „Nemzeti 
üasico” étterme.

WILHELM LAJOS vasúti ven
déglője. Szállodai szobák.

Dicsőszentmárton. L É N K  
LAJOS Nemzeti szállodája, 
étterem, kávéház.

Debrecen. ANGOLKIKÁLY'NÉ 
SZÁLLODA. (Tnlajd. Hauer 
Bertalan.)

ARANY'BIKA SZÁLLODA (túl. 
Német András).

DEBREC EN-SZÁLLODA. Fő
utca (túl. Harangi György).

ERŐS JAKAB „Magyar Király” 
kávéháza. Üzleti kartársak 
találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája, szemben az állomással.

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

OTTÓ SÁNDOR vasúti vendég
lője, a városi közönség ki
rándulója.

SCHULTZ GUSZTÁV Margit- 
fOrdöi vendéglője.

HERMEL FRIGYES „Kispipa- 
vendéglője.

LOKODY SÁNDOR vendéglője 
Kossuth-utoa.

MAKK PÁL vendéglője, Péter- 
11a-utca.

Dúlja. S CH LÖ G L MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

Dolna-Tuzla. D K D TS C H  
SAMU vendéglője.

Dobornak. Z SÍTEK FERENC 
nagy vendéglője.

Érsekusvár. NEMZETI SZÁL
LODA (Marosat Gerzsonl 18 
szoba. Keresk. ut. szállója.

SZINGER LEÓ vasúti vendég
lője. A városi közönség lri- 
rándaiö helye.

Eger. MÁRTON BÉLA „Ka
szinó” szállodája. Étterem, 
kávéház, sörcsarnok.

MAKOSSY ZSIGMOND Székhe- 
nyi szállodája.

KÓCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskér vendéglője. Étter
mek, bor- és sörcsarnok.

KORNSTEIX SAMU (Forgács
féle) vendéglője, Szent .János- 
ntca.  ̂Magyar konyha, egri

SüMEGH GÉZA Kőbányai sör- 
cBiirnoka, Dooó-tér 11.

SZALOKY IMRE „Tulipán” 
vendéglője, Seéchenyi-utca.

Esztergom. PORGESZ BÉLA 
„Korona” szállodája. Duna- 
hiddal szemben.

MEISLER JÁNOS „Magyar ki
rály- szállodája.

NEUBAUER JÁNOS „Központi” 
kávébáza.

Erzsébetváros. CSEPCSIK 
JÓZSEF „Erzsébet* kávéháza 
és ezukrászdája

Eszék. OTT FERENC „Un ka
szinó” vendéglője.

Fiume. SZENTGYÖKGYI FE
RENC „Hotel de la vilié* 
szállodája.

Fogaras. MÜLLEK KÁROLY 
Hahner szállodája. Olcsó ma
gyar konyha.

RóTH VILMOS „Mexikó” ven
déglője, kávéház és nyári 
kerthelyisége

Gombos. NEVOIía  JÓZSEF 
vasúti vendéglője. P.-udv.

Garamberzence. Uj. C1DLIK 
FERENC vasúti vendéglője.

Garamszemkcrcszt. KARINA 
EDE nagyvendéglője.

Gyöngyös. BROCKNER ,1. 
szállodája. Étterem, kávéház.

Győr. MEIXNER „Roval” nagy 
szállodája.

TAKÁCS JENo vendéglője. Ba
ross-utca, szemben a Hun- 
gária-kávéházzal.

NÉMETH FERENC „Erzsébet* 
kávébáza. A pincér urak ta
lálkozója.

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

G A A L J A X 0 S vendéglője 
Kosauth-utca.

MÉSZÁROS LÉXÁRD vendég
lője Kiefaludy-ulca.

HAUTZINGER ÁDÁM vendég
lője Hosszuutca.

FETTIK FERENC vendéglője

BUCHLER LUKÁCS Sirkány- 
lynb-vendéglöje Baross-utca.

PRÜCKLER MÁTY'ÁS „Arany 
postakürt” vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye 
villisreggelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
„Kisfaludy* kávéháziul szemb.

HOLLÓS (BALANEK) ÖDÖN 
vendéglője. Üzletiek vendég
lője. Deák-utca 11.

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (Hc- 
berling Adolfi Fő-tér.

FIUME KÁVÉ1IÁZ (t. Váradi 
ÁRMIN) Deák Ferenc utca.

MAIÍ03FI DEZSŐ „Petőfi” ká
véháza, űzletbeliek találk.

MARSCHAL1. PÁL vendéglője 
Teleky-utca 45. Term. vett 
borok.

SCHUCH FERENC vendéglője, 
űzletbeliek találkozója.

KISFALUDY' KÁVÉHÁZ (tuL 
Kados József.)

ERHAKDT ANTAL „Kalh. kör 
vendéglője".

STOIBER MÁRTON vendéglője 
Szabadhegy, kantin.

S Z ÍV Ó S  LAJOS vendéglője 
Megyeház-utca 23.

FELDMÁR BÉLA vendéglője 
Arany János-u. 16.

NOVOTNY Károly „Velence” 
kávéháza a Rábca partján és 
hídja mellől).

Gödöllő. KÖZPONTI SZÁL
LODA (t. Verseghy Károly) 
étterem, kávéház.

Gyulafehérvár. KÁDÁR BÉLA 
Fehérbárány vendéglője.

SCHERMANN KÁLMÁN Hun
gária szállodája. Étterem,

Huszt. WEHTHELMEK SÁX- 
dor „Pannoni.” szállodája. 
Étterem, kávéház.

Hatvan. SCHWAKTZ EMIL 
„Nomzeti” szállodája.

SCHR.VNTZ MÁTYÁS „Gráf* 
szállodája, a vasútállomás-ól

GUTH BERTALAN „Zóna” ká
véháza. Üzletbeliek taiálkozó 
helye.

Hátszeg. VASS BÉLA Arany
bárány szállodája, étterem és 
kávéháza.

Homonna. POUK SÁNDOR 
Oroszlán szállodája.

H.-M.-Vásárhely. HALÁSZ 
ISTVÁN „Feaete sas” szál-

India. HARTBACH JÁNOS 
-Nemzeti* szállodája. Étterem, 
kávébáz. az állomás mellett.

LAKY JÓZSEF vasúti vendég
lője.

Iglö.
PFEILERS.

Városi 
nagy

szállodája.

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
-Vasmi szállodája”, a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY' ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávébáz.

PEKÁROV1TS LAJOS -Kőbá
nyai” sörcsarnoka.

ASBÓTH JÓZSEF llopllngei- 
féle beszálló-vendéglője. Nyári 
kert.

PTACSEK JÁNOS vendéglője.
Jászberény \'EY ÖDÖN Ja

pán-kávén áza.
Jutás. TÜSKÉS PÁL vasúti 

vendéglője.
Kaposvár. TATÁR GUSZTÁV 

„Korona* szállodája.
FERENC JÓZSEF fogadó (tnl. 

Grünwald Mór) a vasúttól 3 
percre.

KKIDINGER GYULA .Gomba” 
vendéglője. Houvéd-u.

HÓDOSSY ADOLF Kantin- 
vendéglője. Nagy kaszárnya.

MOLNÁR GY'UI.A Hazám-kávé- 
háza, Zrinyi-utca, a vasúti 
átjáró melleit.

SCHREIBE1! LIPÓT „Piume” 
kávéháza, a központon.

SÁNTIIA JÓZSEF -Ipar” ven
déglője. Magyar konyha és 
term. vett italok.

SCHUBERT EDE „Hársfa'-ven- 
déglője, Eő-ntca.

BUCSKY PÉTER .Mátyás ki
rály” vendéglője, Rerzsenyi-

PRAGER FERENC kávéháza. 
Berzsenyi-utca.

Karcag. MÁNDOKY MIHÁLY' 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

CSIKÓS JÁNOS vendéglője, 
term. vett borok.

Kassa. SÖRÖS MÁRTON ven
déglője és Körcsarnoka Ma
gyar konyha

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyárt kertje.

EURÓPA SZÁLLODA iözvegy 
Fritscbe Vilmosnál. Étterem, 
kávéház, Körcsarnok.

SZÁLaSI ALAJOS Andráasy- 
kávébáza. Fő-utca.

SC H ALK H ÁZ NAGY'SZÁL- 
LODA ir.-t. létterem,kávéház, 
sSrcsamok.

NAGEL ADOLF ivóit Mandli 
szállodája. Vendéglő ée olcsó 
szobák.

KÁLMÁN GYULA „Otthon* 
kávéháza, Széchényi kioszkja.

RÓZSA FERENC -Hungária”- 
szállodája, a vasúttól 3 perc.

MASZTELI.ÁK MIHÁLY' ven 
déglője (Központi szálloda).

G O T T W A L ü REZSŐ vasúti 
vendéglője.

vendéglője.
Kiscenk. uSopron m.l BENE 

JÓZSEF nagyrendéglöje.
Kisújszállás. KoIlN ADOLF 

-Központi” szállodája.
MAHGULESZ FERENC Korona 

szállodája.
Krompach iVasgván. 

NEUMANN.lnZSEl Ilungar.i 
szállodája.

Kalocsa. K 'iR N É L  .i \N"S 
-Magyar Király- szállodái.

K Á̂MFé,,egyháZa' Kj ' K' ’S•SÁNDOR „Polgári* vendég
lője és étterme.

RING PÁL vendéglői ■. Ma
gyar konyha

Kiralyhida BŐSNEK ION \i" 
vasúti vendéglője.

Kolozsvár. KÖZPONTI SZÁL
LODA (Nagy (iábor túl,.

K IK  A K £ R 
BO I. DIZSÁ R 

kávébáza.

NEW YORK SZÁLLODA ital.
Bogyó és Tansig).

BARTHa FERENC Korona ku 
véhaza. Pincéri kar találk

GRÁF- JANoS vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

PANNÓNIA SZÁLL" iFéBzl Jó
zsefi. Tárna-kő, hí közlekedés 
minden vonathoz.

BIAZIN1 SZÁLLODA Rónai
Jánosi. Társas kocsi minden
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ i., ün 
A.l Üzleti kantárnak találko
zója.

EURÓPA KÁVÉHÁZ iRőn.ii 
testvéreki a város főterén.

rondég-FEKETE LAJOS Zöldfa v. 
fogadója én vendéglőj 
dák- én Teleky-utcák sarkán. 
Pincéii kar találkozója.

PFEROIIY FERENC vendéglője 
és éttermei. Deák FVrenc-u.

GRÁNIT. KÁVÉHÁZ iGyárfás 
DEZS'ő Deák Ferenc-utca 2. 
(főtér).

GÁRDONYI kávéliáza, Bán (Tv 
palota, Mátyás király-tér.

SÍPOS JÓZSEF Kispipi ven
déglője.

KARDOS SIMON Hungária ka
véháza.

Körmend. S C II E K IGNÁC 
.Korona" szállodája, a fő
helyen.

NEUBAUER JÁNOS „Magyar 
király" vendéglője.

HEIGI. IGNÁC „Kulcsos" ven
déglője. Kulcsos-utca.

DONNEI! GÉZA vendéglő . , 
szemben a vasúttal.

Kiscell. HUNGÁRIA SZÁL
LODA (Várlaky Bélái. Étte
rem, kávéház, nyári kert.

HUBERTH SaMU vendéglő .
HORVÁTH JÓZSEF vasúti ven

déglője. A kzzönség kiráa- 
dnlója.

MÉSZÁROS JÁNOS „Kuron.i-- 
szállodája. Társas kocsi köz
lekedés a vonatokhoz.

Keszthely. STRAUSZ M. „Hul
lám*- szállói, úja.

TALAP. ÉR I5T\ ÁN vendéglő., e, 
a ,.Yasul‘‘h9«.

SZIEBER JÓZSEF vendéglője. 
Kossuth Lajos utca 19., :>/ 
udvarban.

HBUsECK JÓZSEF fogad, n  és 
vendéglői ■■ Bakács-utca.

LA1TNER MIIÁI.Y -zillodáji.
LUKÁCS JÁNOS ..Hongária" 

sz ál'ódája.
Karanscbe-. I.1CUTN&KKER 

TESTVÉREK szállodája. Fil
terem, kávébáz, nyári étterem.
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Kecskemét. illLLECKEK L.
i B-rctvá.-) szállodája. A város 
első fogadója.

KNEKFEL LAJOS polgári sör- 
osarnoka és kaszinó vendég-

KARÁCSONVI I.A.IOS (Kör
űi'icy-félei vendéglője és ká- 
véhftra.

BUKSZA -JÓZSEF vendéglője 
Városház uica. Termelőktől

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-bör 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B Ó  G. 
..Központi-1 szállodája.

Kőszeg. KANDYÉGII JÓZSEF 
i Kampcrth-fele) kávéháza. 
Belváros.

S K R IB  A SÁNDOR „Arany 
szarvas'1 Vrndéglöje.

TÖRÖK JÁNOS Fel ér bárány 
vendéglője.

PLF.CHL ISTVÁN vendéglője. 
Magyar konyha.

Körmöcbánya. 1.EYERER FE
RENC Szarvas szállodája.

Romáram. WASSEL GUSZTÁV 
M.gvnr király szállodája, ét- 
lerem és sürcsarnoka.

MOLNÁR ZSIGMOND „Sport11 
kávé -Sza A helyoeli kar tár
sak kedvelt lakkozó helye.

TÓTH ÁRPÁD Pilzoni nőrcsar- 
noka (Tiszti kaezinévendéglői

K R E fT  F E R E N C  
Szeehenvi -zálhxlH. Hajóállo- 
□iáétól 1 percre. Olcsó szobák.

LüRBÉR SÁNDOR nagykávé
háza a Uuna-hiddal szemben.

KLACSÁN JÁNOS Korona-ká-

Karád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

Losonc. KUNSZTLER JÓZSEF 
Uávebáza és vendéglője. Üz- 
lrtbeliek találkozó helye

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

PLANINGER KÁROLY Hungá
ria káTéháza.

NEUBERGER ÁRMIN kávéháza.
Lengyeltóti. POGÁNY KÁ

ROLY nagy vendéglője.
Liptószentmíklós. GOTFRIED 

DEZSt) vasúti vendéglője.
Lakócsa. MANDL MÁRKUSZ 

nagyvendégiője.
Léva. SCHMIDT JÓZSEF Kő

bányai sörcsarnoka és ét
terme.

VÁRY LAJOS „Oroszlán1* szál
lodája. Étterem, sörcsarnok.

VILHELM JAKAB vasúti ven-

KUN JÓZSEF „Kőzpon'i11 kévé-

ÖRDÖCH GYULA Polgári ven- 
.1 églője.

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

Lőcse. SCI IWINGER SÁNDOR 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

ÜZY. BAMBALA MIHÁLYNÉ 
vasat! vendéglője, a közönt és 
kirándulója.

DEOCEL JÁNOS étterme és 
kávéháza Főtér.

Marcali. S Z I V O S S LAJOS 
„Korona1* szállodája. Étterem, 
kávéház.

SIMONICS JÁNOS kávéhlza. 
FŐ-ntca.

KAISER DÁVID vendéglője. 
Termőtöktől veit borok.

Máramarossziget. BENETH
KÁROLY „otthon1' kávéháza

SZALONTAY JÓZSEF uradalmi 
sorcsarnoka és vendéglője,

KORONA SoRCSARNOK .Mar- 
jovszky S.mdor v.) a Korona 
szálló épületében.

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

Malacka. CHRISTEN JÓZSEF 
vendéglője a vasntállomással 
szemben.

Makó. W IN K L E R  JAKAB
„Newyork”  kávéháza a fő
téren.

SPITZER BERNAT „Abbázia11 
kávéháza, üzletiek találkozója.

VARGA ANTAL vasúti vendég
lője, a közönség kirándulója.

Munkács. OROSZ MÓR „Ma
gyar királv11 szállodája.

CSILLAG SZÁLLODA pnlajd. 
Kiss éi W'itmajerj étterem, 
kávéház, sörcsarnok.

Mlklósfalu. WEISZ PÁL ven
déglője, Fő-ntca 67.

Mezőtúr. LACHNER ALBERT 
„Kossuth”  szállodája a vauit 
mellett. Olcsó szobák.

PAPP JÓZSEF vendéglője és 
kávéháza a „Petőti“ -hcz.

Miskolc. „KORONA SZÁL
LODA11 iBokrns Károly). Ét
terem, sörödé, bávéház.

BÖCÖGÖ JÓZSEF „Budapest*- 
szállodája. Pilseni és Polgári 
sörcsarnoka.

KIS1TPA VENDÉGLŐ (tulajd. 
Mayer Józsefi.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tulajd. 
Auslánder H. és Gyula.

PERL GYULA „Tűzoltó11 ká
véháza, üzletiek találkozóra.

PAPSZT JÓZSEF vendéglője. 
Zsolcai kapu 1. ez.

SZÉCHENYI-SZÁLLODA és kí- 
véház iK-lluer Lajos). Üzlet
belieknek olcsó szobák.

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

KOCll JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha1 
termelői borok.

RUMPOLD JÓZF.F „Vörös rák • 
vendéglője, Téli, nyári ki- 
rándu'ő.

BALATON KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzlet beliek találkozón.

LEFLER BÉLA „Polgári11 sör- 
csarnok vendéglője. Ü/Jetbe- 
liek találkozó helye.

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője, i Tiszai pályaudv.)

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. SUber 
Sándort.

Mágócs. BERKY PÁL Korona
szállodája.

Marosvásárhelv. TltANSYL- 
VANIA SZÁLLODA (tulajd. 
Breiner , • ma a )

KORZÓ F WEll. (túl. itech- 
nitzer A !f. a főtéren.

LETZTER SAMU sn<i vendég
lője. A közön* * kiránduló 
helye.

GÁSPÁR SÁNDi •'. Központi 
szállodája. ■- . központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY száUodt ja és 
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

NAGY JÓZSEF „Európa11 ká
vé oáza.

LÁSZLÓ LÁZÁR Yadászkűrt 
szállodája.

GODT IGNÁC Fehér‘6 vendég- 
lő-kávébáza. Üzletiek találk.

Magyaróvár. GEI.BERT JÁ
NOS Trieszt város vendéglője.

Nagy-KÁroly. — K U D L  A 
LÁSZLÓ „Úri kaszinó*1 ven
déglője. Érmelléki borok.

SCUWARTZ A. „Balaton*1 káve-
háza. Üzletiek találkozója.

WESSELY MANÓ „Magyar ki
rály11 étt*rme é* kávéháza.

HAVAS IZIDOR Korona kávé 
háza. Fő-utca.

Nagybánya. — R U M P O L D  
GYULA „NagypzAllodá“ -ja.

Nagymihály. WEI ' BERGER
J. Csillag-szállodája

Nagy becskerek. KOVÁCS JÓ
ZSEF Rózsa szállodája. Ét
terem, kávébáz, sörödé.

REBER FERENC „Club11 nagy 
kávébáza.

WINKLER ( iTTÓ „Korona11 
szál'oilás. Étterem, kávéház.

FEKETÍTS MIHÁLY vásott ven
déglője, a közönség kirán
dulója.

Nagyszeben. — REHBERGER 
KAROLY .Központi- szálló, 
dája.

Nagyszombat. — DROBNICA
JÓZSEF Feketesae szállodája, 
a Főtéren.

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

Németujvár. KNEFFEL JÓ
ZSEF Korona szállodája. 

POSCH JÓZSEF vendéglője. 
Nagy-Szalonta. ELLMANN

JÓZSEF „Központi11 -zállo- 
dája.

(Szilágyi AuOlf).
GÁLOVITS ANDRÁS Polgár

egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

MERKLY JÁNOS vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját termő-Ü 
borok.

CÁR JÁNOS „Vaskapu 1 e;il- 
Iódája, étterme éa aörcsar-

KORONA SZÁLLODA (tulajd. 
Bogenrieder Károly).

Nagyvárad.BENRAD ALBERT 
vendéglője, Füchsl-palota, Bi- 
har-kávéház mellett.

CEGLÉD Y SÁNDOR vendég
lője, Teleky-u. Városházzal 
szemben.

F Ü L Ö P ISTVÁN „Európa11 
szállodája, a vasúttól három 
percre. Magyar konyha.

KARNER GYULA „Pannónia*1
Körcsarnoka és éttermei.

SZAUER és DOLGOS „Bazár11 
étterme és eörcsarnoka, a 
Fő-utcán.

STEllN SÁNDOR „Széchenyi* 
kávéháza. A  bihari intelligens 
közön 'ég találkozója.

„KÉK MACSKA11 (tnl. Laitner 
Ferenc . Mtgyar konyha, ter
melői borok.

KISPIPA-VENDÉGLÖ (Fülöp 
Kataünl. Saját torm. borok.

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

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (Schiller József)

R IC H T E B  ANTAL Nemzeti 
szállodája, étterem és kávé
ház, Üzletiek találkozója.

ROTH S. JÓZSEF „Zöldfa11 ká
véháza.

WEISZ HERMÁN kávéháza. 
Üzletbeliek találkozója.

Nyíregyháza. G U T T M A S  
SAMU Polgíri vendéglője, 
állomással szemben.

GROSZ ADOLF „Kiskorona11 
kévébáza és vendéglője.

Nagvgvímót. (Veszprém m.j 
KIRÁLY LAJOS vendéglője. 

Nagy kikin da. KIÉIN IGNÁC 
városi szAI'odáia.

Nagysalló FENDT RÓBERT 
nagyvendégiője.

Nagyatád. B E R T A  GÁBOR

Nagvszalonta. HERCEG JÁ
NOS Nemzeti szállodája. 

ELI.M . NN J'»Z*EF Közpduti 
szállodája ; étterem kávéház. 

Orosháza PÁNTZÉL GYÖRGY 
„Alföld”  szállodája, étterem.

N A G Y  IMRE „Iparteatőleti 
kör11 vendéglője.

Ő-Becse. L'JSZTIG PÁL városi 
..Nagy szállodája11. Étterem, 
káváház.

Ódombovár. RAISZ FERENC
vasúti vendéglője.

Oravicza FEKETE KÁROLY 
venoéglője. Magyaros konyha.

Orsóvá. RÉMY A. RÓBERT 
, Magyar Király1 szállodája. 
Étterem, kávéház.

JAKLINI VILMOS „Schweitzer

Ölbő. NÉMETH MIKLÓS ven
déglője.

Piszke. BRENNER JÁNOS 
nagyvendéglője.

Pancsova. F Á Y  JÓZSEF 
„Korzó11 kávéháza, üzletbe- 
íiek ta álkozója.

WITTLINGER BÉLA „Trom
bita11 nagy szállodája, étte
rem, kávébáz és sörödé.

M Á T É LAJOS Roya' nagy- 
szállodája, étterem bávéház.

Pápa. ZSILINSZKY LATOS 
Griff-s á ládája. Étterem, ká- 
véház.

GRÁF ÖDÖN kávéháza. Ko
reát. utazók s űzi. kartársak 
találkozó helye.

BiUER KÁROLY, étterem és 
távéba'a a főtéren.

BRUNNER JÁNOS .„Csóka11 
vendégfogadóin Nyári kirán
duló hely.

Poprád. STEINHARDT VIL
MOS „Tátra-1 szállodája a 
vasút mellett.

Pozsega. üESICS MIHÁLY 
szállodája.

Perlak. (Zala ro.) I'ANÁTZ 
ANTAL „Muraköz11 szá'lo-

Pécs. ARANYHAJÓ SZÁLLODA 
ital. Szigeti Eile), Király-utca.

BÓZSA JÓZSEF vendéglője, 
Krajcár-kaszárnya.

ROYAL kávébáz. (Kádár István 
túl.)

„VADEMBER SZÁLLODA11 (tu
lajd. Mayer Lajo-i.

FÖLDVÁRT FERENC Scholtz- 
fóle sörcearneka. Sörház-ntca

RADOCSAY IMRE „Korona” 
siállodája. Saját teméaű bo
rok. Szigeti országút.

SZABÓ SÁNDOR „Petőfl** ven
déglője, Malom-utca. Terrn. 
vott borok, olcsó magyar 
konyha

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ iFichtl 
J.), üzletiek ta'álkozója.

Ifj. ZIDARITS JÓZSEF vendég
lője, Makár-utca 7. ez. Saját

WKDIDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéliáza

CSERTA VINCE „Magyar ki
rály”  szállodája.

FENRICH LAJOS „István ki
rály11 beszálló vendég’ője. 
Indóház-u. 21. i Saját ház.)

HORVÁTH MIHÁLY „Abtázia** 
vendéglője (Uj sörgyár). Ki
ránduló hely.

Pécska. LAKATOS MIHÁLY 
városi szállodája, étterem feá- 
véháza.

Pozsony. PELLER GYULA 
vendéglője a „Szomjas es- 
kűdthö', Kisfaludi-utca.

UDVORKA ISTVÁN éttermei a
,.Fácán*--hoz.

RE5NÁK JÁNOS „Imperiál’*- 
kávéháza, tzletbeliek talál-

GUJBERT TITUSZ magyar csi
kós vendéglője

Petrorsény. W AGNER GYULA 
Nagyszá'lortája. Étterem, ká- 
véház, söresarnok.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, él
terem, kávébáz.

RÓZSA JÓZSEF va-.nU vendég
lője.

HERZ Mór „Emke1 szállodája.
GYÜRKE GUSZTÁV Társulati 

nagyvendég]'je.
Pribilina. VOGEl. JAKAR 

nagyvendégiője.
Paks. BÁLINT LAJOS nagy- 

szállodája, a főhelyen.
Patak- -  (Nóg-ád m ) LES- 

TYANSZKY PAI. nagy ven
déglője.
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Rózsahegy. KAPELLEP. v] 
HALY „Úri kaszinó”  v-r
Jéglője.

ÉLSZ Á S Z  ÁRPÁD „Várisi" 
szállodája.

LANGDORF JÓZSEF .Központi' 
vendéglő és kávéháza.

Rota-Anna. CSERNÁK Is-.váa 
Kapník-Lanyai vendéglője.

Rozsnyó. SCHUSTEK Zsig- 
m°nd Fekete sas”  szállo
dája. Étterem, kávéház.

Rimaszombat. GEDE ISTVÁN 
„Tompa”  szállodája. Étterem, 
kávébáz a Tompa- éren.

LEITGEB GYÖRGY „Yaeuti”  
szállodája, a közösség kirán-

Répcelak. BÖHM JÁNOS ven
déglője

Rohonc. Ifj. SZÁNDT FERENC 
vendéglője.

Rudabánya. MÁTHÉ JÓZSEF

Ruttka. RUND HENRIK ven- 
■ églöje.

Rrsicabánya. BÜCHLER
GY'ULA Nemzeti szállodája, 

hitterem kávéház.
KRlSCHElt PÉTER központi 

szállodája étierem sörcsarnok. 
KNIKSCII KÁROLY Pannónia 

szállodája.
Szerencs. PFISTER GYULA 

„Magyar Király1- szállodája.
Sopronbeled. GOMBÁS IST

VÁN Nagyvendégiője.
Selmecbánya. ÁCS FERENC 

háza. Saját báz, főtér. 
Sfimeg. MESTERHÁZY SÁN

DOR „Korona”  szállodája. 
Saját termése borok.

BÁRÁNY VENDÉGLŐ. (Tol. 
Máié Antal.

Székelykocsárd STERN MÓR 
vasúti vendéglője.

Sepsiszentoyörgy. 1‘nGÁTS 
VILMOS va-mi és nyári ki
ránduló vendéglője.

ÚJHELYI ADOLF „Várod, 
szállodája.

MIKLÓS MÁTYÁS Kossnth ká
véi) áza.

Szigetvár. K Á T A Y I.A.IDS 
vasúti vendéglője.

Sárvár. RITTER L. „Körömi” 
szállodája.

STROHOFFER VIKTOR sjillő- 
nagy vendéglője a , .Szarvad
hoz. Olcsó szobák.

SZABÓ BÉLA kávéháza.
Székely udvarhely. SÜKÖSD

MIKI.' iS Budapest szálloda;;! 
élterem és kávéliáza. 

SÁNDOR ISTVÁN .Hungária 
szállddája étterem és kávé-

szombathely. HÚS LÁS7L- 
Vadászkon vendéglője.

„H UNGÁRIA”  nagyszálló 
(Posch Károly és Gyula, i

KollLEI! GYÖRGY vendéglő 

ben.
DEAK-PARK étterem és -•■■■•

csarnok (túl. Poscb testvére::
HEIGI.I ISTVÁN kávéháza. 

letbeliek találkozó helye.
BALASSA MIHÁLY „Elit ' 

véháza a főtéren.
SIMON ISTVÁN Szőllösi nagy 

vendéglője, a közönség k • > 
véne kiránduló h-lye.

KORÁN DY FERENC k rá 
nagyvendéglője Villa- 2».

BIERBAUER ANTALV  a-
iléglője, Vés áriér. Oh - • n 
gyár konyha.

HERCEG FERENC „Szabi 
szállodája.

PORTSCHV TÓBIÁS - - 
szálodája az állom á- : -
étterem, kávéház.

MIKÜ GYU1-A vendéglő z-
mellék-u. 2.
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Balatonberény. LOW Fulóp 
szállodája és vendéglője. 

Balassagyarmat. TÓTH IST
VÁN szállodája. Állami szől- 
lő'elepi borok.

B.-Almádi. MESTER JÁNOS 
vendéglője. ,

Besztercebánya. SO' >R M< )R
.Hungária" kávékéin.

KRAÜSZ LAJOS „Vasúti" szál
lodája.

Békés. K ETTEK FERENC 
Városi" szállodája. Étterem, 

s,,r csarnok.
SCHÜLTZ DÁVID szállodája, 

étterem kávé ház, olcsó szobák. 
B.-Gyula- <'SZUSZKV JÁNOS 

vi-adégISje (és nyári kirán
dulója; a vasalnál.

Bánréve. S Z A B Ó  GYŐZŐ 
vasúti vendéglője.

Bács-Topolya. OSERNYÜS 
MIHÁLY .Nemzeti" szálló- 
díja.

HORVÁTH JÓZSEF szállodája.
Étterem, sörrearnok. 

GUSZMANN LAJOS Kaszinó
szállodája.

Boglár. B E K G E K VILMOS 
.Vasúti" szállodája, étterem, 
kávebáz.

Bükk. iSopron m.) BENKY 
VILMOS vendéglője. 

Beregszász. HAFNEK ANTAL 
Kaszinói étterme.

K I! A U S /. JÓZSEF .Vasúti" 
szállodája, étterem, kávéház. 

BERNER MÁRTON ösbudavár

Bácskula.’ R OC KEN STEJN 
JÓZSEF szállodája.

B.-Csaba. BARTOS JÁNOS. 
.Nádor" szállodája. Étterem, 
kávéház. sörödé.

HAUTilA ZSIGMOND vendég
lő i> az .Arany kakashoz".

K N D K IIS /. KÁROLY vasúti 
vendéglője, a városi közönség 
kirándulója.

KcZMA MÁRTON .Fehér bá
rány- szálló és vendéglője. 

KKEIBEKGER MÁRTON .Ko
rona" kávéháza. Üzlet beliek 
tatáik, helve.

Brassó. GOTTSMANN KDE 
-Vigadó" kávéháza. üzlet- 
beliek találkozója. 

ROTHENBÁCHEIÍ JÓZSEF .Vi
gadó" étterem és sörcsarnoka. 

CHCDOBA VINCE (volt Dre- 
ier) kávéháza. Főtér.

HINDAK FERENC .Korona" 
szállodája. Olcsó szobák. 

DÁK'* BÁLINT „Predeál-szál- 
lodája* az állomás mellett. 
Olcsó szobák.

SCHC8THR MÁRTON .Európa" 
szálló étterme.

8CHÜLLER CHR1STLÁN Nr. 5. 
vendéglője.

JEAN KONSTANTIN vendég
lője, Eópiac

Brád. PRATSCHER JÓZSEF 
.Korona" szállodája. 

Biharmezökeresztes. SZÜGYI 
JÓZSEF vendéglős. 

Budakesz. DALLMANN GÉZA 
Automobil k ' '

/sebet ká
véház és 
sütödéje.
Kereskedő 
utazók ős 
ietiek találkozója. 

Csáktornya. FKIEDL JÓZSEF 
.Zrínyi" szálloda, vendéglő, 
kávéház.

1 ■ CSORNIK OTTÓ vendéglője. 
M HAI.ICS FERENC vendég- 

:'je a .Vasnt“-hoz.
Cegléd. BÁRÁNY LAJOS 

>i kaszinó vendéglője.
SEI GUSZTÁV .Nemzeti" 

--'diódája. Étterem, söroearn. 
VADÁSZ JÓZSEF „Budapest" 

-/.áliodája. Étterem, kávéház. 
Csokonya. (Somogy megye) 

i’ITNER GYÖRGY nagy ven
déglője.
sakova. W1CK JÁNOS azál-
!'■ -iája.

Csongrád. KASZANITZKY 
ISTVÁN nagy .Polgári" ven
déglője.

GODA ISTVÁN Migyar Király 
szállodája.

KÁLMÁN*»V1TS LAJOS Erzsé
bet szállodája.

Csermő. F U K E D I ADOLF
vendéglője.

Csíkszereda. HCTTEIi FO
GADÓ (flzletv. Benkő Zs.i

LACHER GYULA .Otthon" ká- 
xéháza Üzletiek találkozója.

MESSF.R és SZAB'* vigadó 
szállodája. Étterem káveház.

Deés. H tiN G Á R I A szálloda

ház, sörödé.
NAGYFA-VENDÉG l.ő lSzilágyi 

Gyula, i Erdélyi konyha, saját 
szűr. bo-ok.

VASÚTI VENDÉGLŐ i Roller 
Sándort. A közönség kirán
dulója

FELDHEIM KÁROLY Nemzeti 
szállodája, éltetem, kávéház.

Déva. FEHÉR-KERESZT FO
GAD*' (városi szállói Engiisch 
Béla.

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

B A LÓ G  GYÖRGY „Nemzeti 
Casino" étterme.

Dicsöszentmárton. I. E N K 
LAJuS Nemzeti szállodája, 
étterem, kávéház.

SCHWARTZ ADOLF vendég
lője (v. Schönstein).

Debrecen. ANGOL KIRÁLYNÉ 
SZÁLLODA. (Tnlajd. Dauer 
BeHalan.)

ARANYBIKA SZÁLLODA (túl. 
Német Andrási.

DEBRECEN-SZÁLLODA. Fő
utca (túl. Harangi Györgyi.

ERŐS JAKAB .Magyar Király" 
kávéháza. Üzleti kartársak 
találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája. szemben az állomással.

OTTHON KÁVÉHÁZ (tol. Ro- 
senberg S.) A pincéri kar ta- 
lálkozö helye.

OTTÓ SÁNDOR vasúti vendég
lője, a városi közönség ki
ránduló ia.

SCHÜLTZ GUSZTÁV Margit- 
fördői vendéglője.

HERMEI. FRIGYES „Kispipa" 
vendéglöje.

LOKODY SÁNDOR vendéglője 
Kosauth-utca.

MAKK PÁL vendéglője, Péter- 
Oa-utca.

Dúlja. S C H U IG L  MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

Dolna-Tuzla. D E U T S C H  
SAMU vendéglője.

Dobornak. ZSITEK FERENC 
nagyvendéglője.

Érsek usvár. NEMZETI SZÁL
LODA (Marosai Gorzsonl. 18 
szoba. Kereak. ut. szállója.

SZ1NGEU LEÓ vasúti vendég
lője. A városi közönség ki
ránduló helye.

Eger. MÁRTON BÉLA .Ka
szinó" szállodája. Étterem, 
kávéház. Körcsarnok.

MAROSSY ZSIGMOND Székhe- 
nyi szállodája.

KOCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskőr vendéglője. Étter
mek. bor- és Körcsarnok.

KORNSTEIN SAMU (Forgács- 
féléi vendéglője, Szent Jánou- 
utca. Magyar konyha, egri

Esztergom. PORGESZ BÉLA 
.Korona" szállodája. Duna- 
hiddal szemben.

MEISLER JÁNOS „Magyar ki
rály" szállodája.

NEŰBAUER JÁNOS „Központi" 
kávéháza.

Erzsébetváros. CS ERCSIK 
JÓZSEF „Erzsébet* kávéháza 
és ezukrászdája.

Eszék. OTT FERENC .Úri ka
szinó" vendéglője.

Fiume. SZENTGYŐRGYI FE
RENC „Hotel de la vilié* 
szállodája.

Fogaras. MÜLI.ER KÁROLY 
Hahner szállodája. Olcsó ma
gyar konyha.

RÓTH VILMOS .Mexikó" ven
déglője. kdvéház és nyá-i 
kerthely iségi-

Gombos. NKVORA JÓZSEF 
vasnti vendéglője. P.-udv.

Garamberzence. Ifj. CIl'LIK 
FERENC vasúti vendéglője.

Gyöngyös. RKUCKN’ER .1. 
szállodája. Étterem, kávéház.

Győr. MEIXNF.K .Royal* nagy- 
szállodája.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Ba- 
ross-utca, szemben a Hun- 
gária-káréházzal.

NÉMETH FERENC „Erzsébet* 
kávéháza. .V pincér urak ta
lálkozója.

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

G A Á L J Á N O S  vendéglője 
Kossnth-utca

MÉSZÁROS LÉNÁRD 
lője Kisfalndy-utc*.

HAUTZINGF.R ÁDÁM 
lője Hosszú-Utca.

FETTlK FERENC ve 
vásártér.

vendég-

BUCHI.ER LUKÁCS Sirkány- 
lynk-vendéglője Baross-utca.

PRÜCKLEIt MÁTYÁS „Arany 
postakört" vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye 
viilásreggelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
„Kisfaludy* kávéházzal szemb.

HOLLÓS (BALANEKt ÖDÖN 
vendéglője. Üzletiek vendég
lője. Deák-utca 11.

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (He- 
berling AdOlD Fő-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Váradi 
ÁRMIN| Deák Ferenc utca.

MAKOSFI DEZSŐ „Petőd" ká
véháza, Qzietbeliek tatáik.

MARSCHALL PÁL vendéglője 
Telety-utca lő. Term. vett

SCITUCH FERENC vendéglője. 
Üzietbeliek találkozója.

KISFALUDY KÁVÉBÁZ (tuL 
Kados József.)

ERHARDT ANTAL „Kath. kör 
vendéglője".

STOIBF.R MÁRTON vendéglője 
Szabadhegy, kantin.

S Z ÍV Ó S  LAJOS vendéglője 
Megyeház-utca 23.

FELDMÁR BÉLA vendéglője 
Arany János-n. 16.

NOVOTNY Károly „Velence* 
kávéháza a Rábca portján és 
híd ja mellett.

Gödöllő. KÖZPONTI SZÁL
LODA it. Verseghy Károly) 
étterem, kávéház.

Gyulafehérvár. KÁDÁR 15É1.A 
Fehérbárány vendéglője.

Huszt. WKKTHEIMER SAN- 
dor „Pannónia* szállodája.

Hatvan. SCHWAlíTZ EMIL 
„Nemzeti" szállodája.

SCHRa NTZ MÁTYÁS „Gráf* 
szállodája, a vasútállomás'ól 
2 perc.

GL'TH BERTALAN „Zóna* ká
véháza. Üzietbeliek találkozó 
helye.

Hátszeg. VASS BÉLA Arany
bárány szállodája, étterem és 
kávéháza.

Homonna. 1'OI.IK SÁNDOR

H.-M.-Vásárhely. HALÁSZ 
ISTVÁN „Fekete sas" szál
lodája.

India. KART BACH JÁNOS 
.Nemzeti" sz*lliidája. Étterem, 
kávé ház. az állomás mellett.

LAKY JÓZSEF vasúti vendég
lője.

Igló.
PFEILERS

szállodája.

Ipolyság. WAGNER JÁNuS 
-Vasúti szállodája", a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávéoáz.

PEKÁROV1TS LAJOS „Kőbá
nyai* sörcsarnoka.

i'TACSEK JÁNOS vendéglője.
Jászberény NÉV ÖDÖN Ja

Jutás. TÜSKÉS PÁL vasúti 
vendéglője.

Kaposvár. TATÁR GUSZTÁV 
-Korona" szállodája.

FERENC JÓZSEF fogadó (túl. 
Grünwald Móri a vasúttól 3

KEIDINGEK G' 
vendéglője. E

IIÓ D O S S V ADOLF Kantin- 
vendéglője. Nagy kaszárnya.

MOLNÁR GYULA Hazám-kávé- 
háza, Zrinyi-utca, a vasúti 
átjáró mellett

SCHKEIBER UPöT .Piome" 
kávéháza, a központon.

SÁNTHA JÓZSEF .Ipar- ven
déglője. Magyar konyha és

SCHUBERT EDE „Hársfa*-ven
déglője, Fő-utca.

BUCSKY PÉTER .Mátyás ki
rály- vendéglője. Harzsenyi-

PKAGER FERENC kávéháza.
. Berzsenyi-ut ca.
Karca?. MÁNDOKI MIHÁLY 

Kaszinói nyíl vános étterme 
és s.flrrsarnnka.

CSIKÓS JÁNOS vendéglője.
Kassa. SÖRÖS MÁRTON ven-

BRA1.Y FERENC Kaszinó ven- 
déglöje és nyári kenje.

EURÓPA SZÁLLODA özvegy 
Fntsche VUmosnéi. Étterem,

SZÁLASI ALAJOS Andrássv- 
kávéháza. Fő-utca.

SC H ALK H ÁZ NAGYSZÁL
LODA ír.-Életterem, kávéház, 
sörcsarnok.

NAGEL ADOLF ivóit Mandli 
szállodája. Vendéglő és olrsrt 
szobák.

KÁLMÁN GYULA .Otthon* 
kávéházit, Széchényi kioszkja.

RÓZSA FERENC .Hungária*- 
szállodája. a vasúttól 3 perc.

MASZTELl.ÁK MIHÁLY ven
déglője (Központi szállodai.

G O TTW ALD  REZSŐ vasuü 
vendéglője.

STERN SÁNDOR uszodakert 
vendéglője.

Kiscenk. (Sopron ni.) BENE 
JÓZSEF nagyvendéglője.

Kisújszállás. Ki ’HN ADOLF 
.Központi* szállodája.

MAKGULESZ FERENC Korona 
szállodája.

Kront pach. (V asgyári.
NEUM ANN JÓZSEF Hungária 
szállodája.

Kalocsa. K O li N É L JÁNOS 
.Magyar Király- szállodája.

K.-K.-Félegyháza. Ifj. BAKOS 
SÁNDOR .Polgári" vendég
lője és étterme.

RING PÁL vendégtője. Saját 
termésű borok

Királyhida. ROSNEK IGNÁC 
va6nti vendéglője.

Kolozsvár. KÖZPONTI SZÁL
LODA (Nagy Gábor túl.)

* ‘ V

ORK SZÁLLÓI

BARTllA FERENC Korma ká
véhaza. Pincéri kar taláik 

GKÁK JÁNOS vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

PANNÓNIA SZÁLL" (FészJ Jó-

11IAZJNI SZÁLLODA Rónai 
János,. Társaskörei minden 
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ '.-in 
A.l Üzleti kait árnak találko
zója.

EURÓPA KÁVÉHÁZ .H..IUÍ 
tesivéreki a város fóti-rén. 

FEKETE LAJOS ZiildfA vendég- 
fogadója ér vendéglője Ra- 
dák- és Telekv-utcák sarkán. 
Pinaéri kar találkozója 

PFERCHY FERENC vendéglője 
és éttermei. Deák Ferenc u. 

GR AND K4VÉHÁZ 111 vár fás 
DEZS") Deák Korcnc-utca 'J.
• főtéri.

GÁRDONYI kávéháza, Bán.Ty 
palota. Mátyás király-tér. 

SÍPOS JÓZSEF Kispip. ver.- 
iléglője.

KARDOS SIMON Hungária ka-

Kőrmend. S C 11 E K I '.S ir  
.Korona" szállodája, a f— 
helyen.

NEURACER .IÁN* >S „Magyar 
király" vendéglője.

HEIUI. IGNÁC „Kulcsún" ven
déglője. Kulcsos-utca.

DONNEll GÉZA vendéglő -.
szemben a vasúttal.

Kiseell. HUNGÁRIA SZAL- 
l.liDA iVárlaky Bélái Éte
rem. kávéház, nyári kert. 

HL'KERTH SAMU vendéglője. 
HORVÁTH JÓZSEF vasúti ven

déglője. A kzzöuség kirán
dulója.

MÉSZÁROS JÁNOS „Korona11 
szállodája. Tiírsaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz. 

Keszthely. STR AUSZ M. ..Hul
lám" szállodája.

TALAHÉR ISTV \N vendég!- e, 
a „Vasul--hoz.

SZIEBER .rizsek  vendéglője, 

udvarban.
HE1.HECK JÓZSEF fogadójáé* 

vendéglője. Bakács -utca. 
LAÜTNER NIHÁI.Y szállodája. 
LUKÁCS JÁNOS ..IloEgiria" 

szállodája.
Karánsebe*. I 1CHTNEKKEK 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem, kávéház, nyári étterem. 
Kecskemét. MILLECKER :

i Ben-tvás) szállodája. A város

KNEKFEI. EAJOS polgári rur- 
cnarnoka en kaszinó vendég
lője.

KARÁCSONYI LAJOS iKőr- 
mócv-fflei vendéglője és ká- 
véhá*a.

BUKSZA -li'ZSEK vendéglője 
Városház utca. Termelőktől 
vett borok.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B "  G.
,,Központi-‘ szállodája. 

Kőszeg. RAXDYÉGH JÖZSEE 
iKamperth-félei kávéháza. 
Belváros.

S K R IB A  SÁNDOR „Arany 
szarvas-1 vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fe‘  ér bárány

l'LECHL ISTVÁN vendéglője.

Körmöcbánya. LEVER FF. 
RENC Szarvas szállodája.

Komárom. WASSEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, e:-

MOLNÁR ZSIGMOND „Sjior:" 
kávéháza. A helybeli kan ír
nak kedveli találkozó helye. 

TÓTH ÁRPÁD Pilzeni eőren,.i- 
noka. (Tiszti kaszinó vendéglő -



Szirk. és kiadóhivatala T T T M I T T  A T f l  
V ili ,  KsreMSÍHit 13. U l M U l A l U

/a j J L O G A D Ö
Szerit, és kiadóhivatala 
Vili., Kerepesi-ut 13.

Komárom KREKT FERENC 
Széchenyi szállód*. Hajóállo
mástól rpercre. Olcsó szob&k. 

I.oRBÉR SÁNDOR nagyk&vé- 
náza a Duna-hi.idal szemben. 

KIACSÁR .JÁNOS Korona-ká
véházit.

Karid. í >ÁVID ISTVÁN ven
déglője.

Losonc. KUNSZTLEK JÓZSEF 
kávéházit 0- vendéglfj". Üz- 
letbeüek találkozó helye 

Lúgos. — KOVÁCS JÓZSEF 
vasúti vendéglője. 

1‘LANINGFlR KÁROI.V Hungá
ria kávéháza.

NEUBF.ItiiK.lt ÁRMIN kávé háza. 
Lengyeltóti. POGÁNY KA

ROLA' nagyvendéglőjo. 
L'ptó«zentmiklós. G< i'ITRIED 

! )E/.S ' vasúti vendéglője. 
Lakóé is. MANDL MÁRKUSZ

nagyvendégiője.
Léva. SCUMIDT JÓZSEF Kő

bányai sörcsarnoka és ét-

V ÁRY LA.Ii >S iroszltn" szál
lodája. Étterem, sőrcsarnok. 

MLHEI.M JAKAB vasúti ven
déglője.

KUN JÓZSEF „Közponi "  kávé- 

L»c*e. SCHWIN' 1ER SÁNIH >R
Kaszinói nyilvános étterme

i >ZV. RAMBALA MIHÁLYNÉ 
vasúti vendéglője, a közöntés 
kirándulója.

Marcali. S Z I V O S S LAJ> »S 
„Korona ‘ szállodája. Étterem, 
kávéház.

SlMoNICS JÁNOS kávéháza.
Kfl-ntca.

KAI SER DÁVID vendéglője.
Terme.óktöl veit borok.

Mára farossziget. BEN ÉTI I
KÁROLY „Otthon1' kávé háza 
ée kőbányai sőre sarcoka. 

SZALoNTAY JÓZSEF uradalmi 
sör-sarnoka és vendéglője. 

KORONA SÖRCSARNOK (Mar- 
lOTHzkv Sándor v.i a Korona 
szálló épQieiében.

Moson. TÓTH ANTAL vendég
lője az ..Arany (irány''-hoz. 

Mezöberény. STEIN JÁNOS 
„NagyszáUodá'* ja.

Malacka. CRRISTEN JÓZSEF
vendéglője a vasútállomással 
szemben.

Makó. W IN K L E R  JAKAB 
„Newyork" k&véháza a fő
téren.

SPITZER BERNÁT „Abbázia" 
kávéiiá/.%. üzletiek találkozója, 

VARGA ANTAL vasúti vendég
lője, a közönség kirándulója. 

Munkács GROSZ MÓR „Ma-
cvar királv" s •iillodája.

CSiLLAG SZÁLLODA ('olajd. 
Kiss és Witmajer) étterem. 
Kávéház. sörcsarnok. 

MIklósfalu. WEISZ PÁL ven
déglője. F'6-ntc» 67.

Mezőtúr. LACHNER ALBERT 
..Kossuth" szállodája a vasat 
mellet*. Olcsó szobák.

I'APP JÓZSEF vendéglője és 
kávéháza a „Petőll*‘-hez. 

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

BöCiMiu JÓZSEF „Budapest'1 
szállodája, Pilseni és Polgári 
8örc»arnoka.

KISPIPA VENDÉGLŐ itolajd. 
Msrer Józsefi.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tnlajd.
Aualiinder H. és Gynla.

PERL GYULA „Tűzoltó" ká- 
véhása, üzletiek találkozója. 

PAPSZT JÓZSEF vendéglője.
Zsoicai kapa 1. ez. 

SZÉCHENYI-SZÁLLODA és ká
véház iKdlner Lvjo-i. Űzlet- 
b.ll-knek olcsó szobák.

IPAR KÁVÉHÁZ (Braun Mir- 
tooi. Az üzletiek találkozó 
helye.

KOCH JÁNuS polgár egyleti 
rendé elője. Magyar konyha- 
termelői borok.

RUMPoLD JÓZF.F „Vörös rák" 
vendéglője. Téli, nyári ki-

BALATON KÁVÉHÁZ iCeizler 
Lajos), Üzletbeliek találkozói!.

LEFLER BÉLA „Polgári sör- 
csarnok vendéglője. Üzletbe- 
liek találkozó helye.

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője. (Tiszai pálvandv.)

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. Sllber 
Sámlorl.

Mágócs. BERKY PÁL Korona 
szállodája.

Marosvásárhely. TKANSYL- 
VANiA SZÁLL'>DA (tu’ajd. 
Breiner Hermán i

KORZÓ KÁVÉHÁZ (tol. Uech- 
nitzer Adjlfi a főtéren.

LETZTER SAMU vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi
szállodája a város központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája és 
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

NAGY JÓZSEF „Európa" ká
vé náza.

LÁSZLÓ LÁZÁR Yadászkttrt 
szállodája.

GODT IGNÁC Fehér ó vemlég- 
lő-kávéháza. üzletiek találk.

Nagy-Káról v. - K U D L A 
LaSZLO ,,Crt kaszinó" ven
déglője. Érmelléki bórák.

SCHWARTZ A. „Balaton" kávé
házi. Üzletiek találkozója.

WESSELY MANÓ „Magyar ki
rály" étterme én kávéháza 

HAVAS IZIDOR Korona kávé- 
háza. 15-n tea.

Nagymihály. WEl'BERGER 
J. Csillag-szállodája.

Nagybecskerek. KOVÁCS JÓ
ZSEF Róz«a f tállodája. Ét
terem, kávéház, sörödé.

REBER FKRENC „Club" nagy 
kávé bú/a.

WINKLER OTTÓ „Korona" 
s/ái'odás. Étterem, kávéház

FEKETÍTS MIHÁLY vasúti ven
déglője, a közönség kirán-

Nagyszombat. — DRoBNICA 
JÓZSEF FekatcsaB szállodája.
a Főtéren-

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

Németuivár. KNEFFEL JÓ
ZSEF K-'rona szállodája.

POSCH JÓZSEF vendéglője.
Nagy-Szalonta. ELLMANN 

JÓZSEF „Központi" zállo- 
dája.

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

GÁLOVIrS ANDRÁS Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

MERKLY JÁNoS vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját termésű 
borok.

C-VR JÁNOS „Vaskapu 1 szál
lodája, étterme és Kircsar-

KRAUSZ IGNÁC „Erzsébat-ká- 
Téháza". ('zletbeliek találkozó 
helye.

KORONA SZÁLLODA (tnlajd. 
Bjgenrieder Károlyi.

Negyvárad.BENKAD ALBERT 
vendéglője, Füchel-palota, Bi- 
har-kávéház melleit.

CEGLÉDY SÁNDOR vendég
lője, Teleky-n. Városházzal 
szemben.

F Ü L  Öl* ISTVÁN „Európa" 
szállodája, a vasúttól három 
percre. Magyar konyha.

KARNER GYULA^ „Pannónia"

SZAUER éi DOLGOS „Bazár" 
étterme és söresarnoka, a

STEFIN SÁNDOR .Széchenyi" 
kávéháza. A bihari intelligens 
közönség találkozója.

„KÉK MACSKA" (túl. Leitncr 
>■ M ‘STyar konyha, ter-

r* k.
KISl'li’A-VENDÉGLŐ 

Katalin). Saját tere
KRISZTA SÁNDOR vasúti ven

déglője. A közönség kirán
duló helye.

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (Schiller József)

R IC H T E R  ANTAL Nemzeti 
szállodája, étterem és kávé
ház. üzletiek találkozója.

RÓT1I S. JÓZSEF Zöldfa" ká
véháza.

SKRILETZ JÁNOS Vasúti ven
déglője.

WEISZ HEHM > N kávéháza.
Üzletbeliek találkozója. 

Nyíregyháza. G Ü T T M A N  
SAMU Polgári vendéglője, 
állomással szemben.

GROSZ ADOLF' „Kiskorona" 
kévé háza és ven céglője.

Nagvgyimót. (Ve
KIRÁLY LAIOS vendéglője.

Nagykikinda. KI.FIN IGNÁC

Nagyatád. B E R T A  GÁBOR 
vendéglője.

Nagyszalonta. HERZEG JÁ
NOS Nemzeti szállodája. 

Orosháza JANKÓ JÓZSEF 
„•ló pásztor ' szállodája &

PÁXTZÉL GYÖRGY „Alföld" 
szállodája, étterem, kávéház.

N A G Y IMRE „Ipartestületi 
kör" vendéglője.

Ó-Becse. LUSZUG PÁL városi 
..Nagy szállodája". Fitterem, 
káváház.

Ódombovár. 11AISZ FERENC 
vaaúti vendéglője.

Orsóvá. RÉMY A. RÓBERT 
, Magyar Király" szállodáin. 
Kiterem, kávéház.

JAKLINI VILMOS , Schweitzer

ÖJbö. NÉMETH MIKLÓS ven
déglője.

Piszke. BRENNER JÁNOS 
nagyvendéglője.

Pancsova. F Á Y JÓZSEF' 
„Korzó" kávéháza, iizletbe- 
iiek ta álkozó ja.

WITTLINGER BÉLA „Trom
bita'- nagy szállodáin, étte
rem. kávéház és Bőrödé.

M A T É LAJOS Royal szállo
dája.

Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
GritT-giá'lodája. Étterem, ki-

GRÁF ÖDÖN kávéháza. Ko
reák. utazók s üzl. kartársak 
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem és 
kávéháza a főtéren.

BRUNNER JÁNOS „Csóka11 
vendégfogadóla. Nyári kirán
duló hely.

Poprád. STEJNHARDT VIL
MOS „Tátra- szállodája a 
vasút mellett.

Porsega. DESICS MIHÁLY
szállodája.

Perlak. 'Zala m.) PANÁTZ 
ANTAL ..Muraköz" szállo
dája.

Pécs. A RANYHA-1Ó SZÁLLODA 
• túl. Szigety Ele), Király-utca.

BÓZSA _ JÓZSEF vendéglője. 
Krajcár-kaszárnya.

ROYAL kávéház. (Kádár István 
túl.)

„VADEMBER SZÁLLODA" (tu- 
iajd. Mayer Lajos).

FÖLIJVÁRY FERENC Scholtz- 
féle sörcsarnoka. Sörház-ntea.

RADOCSAY IMRE „Korona" 
siállndája. Saját temésO bo
rok. Szigeti országút.

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

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ (Fiehti 
.1.', üzletiek találkozója.

Ifj. ZIIlARITS JÓZSEF vendég
lője, Makár-utca 7. ez. Saját 
termésű borok.

W'KNDOKF ÉR JÁNOS Nemzet 1 
szálló és kávéháza.

CSERTA VINCE „Magyar ki
rály" szállodája.

FKNRICH LAIOS „István ki- 
rá'y" beszálló vendéglője. 
Indóbáz-u. 21. (Saját ház.)

HOR' ÁTH MIHÁLY „Abiázia" 
vendéglője iUi sörgyár). Ki
ránduló hely.

Pozsony. PF.LLER GYULA 
vendéglője a „Szomjas es
küdthez, Kisfaludi-mca.

UDVORKA ISTVÁN éttermei a 
„Fácán1‘-hoz.

RESNÁK JÁNOS „Impcriál"- 
kávéháza, üzlet beliek talál
kozója.

MÉSZÁROS FERENC kávéháza 
Kórház-utca 31. Üzle beliek 
találkozója.

Petrorsény. W AGNER GYULA 
Nagyszállodája. Étterem, ká
véhoz, söresarnok.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, ét
terem, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vaauti vendég
lője.

IIERZ „Emke 1 szállodája.
Rózsahegy. KAPELLER MI

HÁLY „Úri kaszinó1' ven
déglője.

ÉLSZ Á S Z -ÁRPÁD „Városi"

LAXGDORF JÓZSEF .Központi1 
vendéglő és kávéháza.

Rota-Anna. CSERNÁK István 
Kapnik-bányai vendéglője.

Resicabánya. KNIKSCH KÁ
ROLY szállodája.

Rozsnyó. SCHUSTEK Zsig- 
mond „Fékét- sas" szálio-

R tr szombat. GEDE ISTVÁN 
pa" szállodája. Étterem,

- ■ .áz a Tompa- éren.
• ír  Gy ö r g y  .,va»uti“

Giodája, a közönbég kirin- 
•nlója.

Répcelak. BÖH.M JÁNOS ven
déglője.

Rohonc. Ifj.SZANDT FERENC 
vendéglője.

Rudabánya. MATTIÉ JÓZSEF 
vendéglői*'.

Ruttka. RUND HENRIK ven
déglője.

Resicabánya. BÜCHLER
GYULA Nemzeti szállodája.

KK1SCHER PÉTER Központi 
szállodája.

Szerencs. PKISTER GYULA 
„Magyar Király" szállodája.

Sopyonbeled. GOMBÁS IST
VÁN Nagyvendéglője.

Selmecbánya. ÁCS FERENC 
„Hungária" szálloda, élterem,

Sümeg. MESTERHÁZA' SÁN
DOR „Korona" szállodája. 
Saját termésű borok. 

BÁRÁNY VENDÉGLŐ. (Túl. 
Máté Antal.

Székelykocsárd STERN MÓR 
vasmi vendéglője.

Sepsiszentgyörgy.
VILMOS vasúti és 
ránduió vendéglője 

ÚJHELYI ADOLF 
szállodája.

I'OGÁTS

MIKLÓS MÁTYÁS Kossuth ká-
véhaza.

Szigetvár. K Á T A Y  LAJOS 
vasúti vendéglője.

BADINGER ÖDÖN ..otthon" 
kávéháza, üzletiek tai átkozó ja. 

Sárvár. BITTÉR L. „Korona"

STROHOFFER VIKTOR 
nagyvendéglője a „Szs 
hoz. olcsó szobák

száll

MÉSZÁR!>S ISTVÁN vendégi 
a „Fehér rózsá"-lioz.

Szombathely. HÚS I.ÁSZL > 
Vadászkürt vendéglője.

(Posch Károly és Gyula.) 
iÖHLEIÍ GYÖRGY vendéglő),

DEÁK-PAKK étterem és sör- 
csarnok (tul.'Poscb testvérek).

1IEIG1.I ISTVÁN kávéháza. 1 .■ - 
letbeliek találkozó helye.

FRISCIIMAN.V ERNŐ ' , Sión 
Kálmán-* kávéháza és nyári 
kerthelyibége.

BALASSA MIHÁLY „Elité" ka-

SIMON ISTVÁN Szőilősi nagy 
vendéglője, a közönség ked
venc kiránduló h-lye.

KORÁNDY FERENC kiránduló 
nagy vendéglője Villasor 24.

BIERBAÜER ANTALNÉ ven
déglője, Vásártér. Olcsó ma 
gyár konyha.

HERCEG FERENC „Seabária"

P O R T S Y  TÓBIÁS •Oroszlán 
szállodája az állomás mellett, 
étterem, kávéház.

MIKO GVUI.A vendéglője. Vii- 
melllék-u. z.

POLGÁR ISTVÁN vendéglője. 
Nárai-u. A szervezett iparos- 
munkások találkozója.

Sorokujfalu. HRF.INER DÁ
VID vendégje je.

Szentgotthárd. H EG ED Ű S 
GÉZA vendéglője.

NÉMETH FERENC „Sörház" 
vendéglője.

Somogyvár. CSÉRY It iNÁC 
nagy vendéglője.

Szilágysomlyó. CSEREY KÁ
ROLY Városi nagyszállodája, 
étterem, kávéház.

Salgótarján- RÉTHY IGNÁC 
Pollaceek-féle szálloda.

Sátpraljaujhely.MAGYAil KI
RÁLY szálloda. (Csendek! I.)

SKERGULA ISTVÁN „Kör- 
ponti" kávéháza.

F'RISCH V. „Magyar királv ' 
kávéháza. Üzleti kartárs .ik 
találkozó helye

KOVÁCS Károly vasúd ven
déglője. A közönség kiran- 
dolója.

SZILÁGYI I.ajosné, .,Vadá-z- 
kürt" étterme és aörcs r-

Szolnok. VESZTEK „Köbre 1 
szállodája az állomás-.-*: 
szemben.

FRIEDRICH Vilmos „Komi 
kávéháza a Fő-utcán.

STÖGERMAYER ANT . 
„Arany lukat" vendégi" , 
tnl a Tiszán.

Szekszárd. OBEBNIK \- 
ROLY Magyar király "  
dáia. Fitterem, kávéház 'I-

REINPRECHT JÁNOS Kas nó 
vendéglője.

ALMÁSSY LAJOS vendi g " e-
Sopron. GROSZNEH >’ ' L

„FÁterme és sörcsirfi . *
Pannónia Bzállodában

KALJ1EK MÁTYÁS IV-ári
kávéháza, Sziubáz-tér.

SCHLEDERER JÁNOS va«Mi 
vendéglője, Győr-Eben In r dn 
állomás.



.OGADÓ
Szerk. és kiadilmtala

Vitt, Kerepesi-ul 13, ú t m u t a t ó Szerk. es liadjliintala 

Vili., Kerepeai-ut 13. Í !Í
u O G A D Ó ^

Bála. HORVÁTH JÁNOS 
.Bárány4 szállodája. Magya- 
ros konyha.

SC1II5EIER SIMON -Zóna4 
vendéglője a vasút mellett

B oros fe n ö . KOCSY ANTAL -Központi" szállodája.
Battonya. LÁNG JÁNOS..M 

K .r-ua" szállodája.
B alassagya rm a t. ,T'>TH 

l'I VAN szálló ínja. AM.-S.ni 
szid őtelepi borok.

B esz te rce . BIÍECKXEK JÁ
NOS vendéglője Magynr-n.

B .-A lm ádi. MKSTKI! JÁ
NOS vendéglője

B esz te rce b á n y a . SoOR \lirr ..Hungária- kávéháza.
KRAI'SZ LAJOS » Vasúti*szál

lodája
Bök us. K ET'TER KERENG 

.Városi- szállodája. Étterem, 
sörcsarnok.

B. Gyula. "SZUSZKY JÁNOS vendéglője (és nvári 
kirándulója) a vasútnál.

B ánréve. SZABÓ GYŐZŐ
B á cs -T o p o 'y a . CSERNYI'* LIMAI.Y „Nemzeti.
HO 'ÁTII JÓZSEF szálló,híja.
B oglár. BERGER VILMOS ,,Vasoti“ szállodája, étterem

kávéház.
Bükk. Sopron ni.) B iXKY VILMOS vendéglője.
Berop srá sr. HAFNER 

ANTAL Kaszinói étterme KlíAUSZ JÓZSEF .Vasúti.
szállodája, étterem, kávéház 

Bácsku/a. ROCKENSTF.IN 
József szállodája 

B.-Csaba. BAUTÓS JÁNOS 
'.áruház, aörödn 

BARMA ZSIGUOND vendég- 
lője . z Ar„u> kakasün*-. 

EXDKRSZ KÁROLY ra.un 
ság kiráu íúlója.

K '/.VA MARTON’ Fi h.-r ....
ranv szálló éi vondcgl -j- 

FRKIBKRCKU MÁRTON .Ko- 
'  ■ • ■ Ül -h i.

B rassó. g o t t s MAXN KOK
'■ I ,.. áza l'zl.-.

beink találkozója.
RoTHLNH AfJIKR JÓZS .V:

CiU'DOB.A VINCE ívelt Pro-v éliáz... .
HIXD.AK FERENC Korona- 

sz.illodájii Olcsó szobák. 
l'AK.i BÁLINT -Prcdeál-szil-

l"'hija- az állomás m dled. 
O.cso szobák

SCHUSTER MÁRTON -Európa" 
sz Ili étterme

SCHI LLER CHRISTIAN Nr A 
v*n léglüje

JE.VN KONSTANTIN v.o J,V- - . L6| ia-
Brád. PRATSCIlER József 

Korona szállodája 
Blh 3 r  m ó r  ö k o re s z t  es .

OVI JÓZSEF vendéglős 
C sorna. ClSZTEHElt IsT- 

A.\.N vendéglője az állomás- 
s szemben. Olcsó magvar

h ' l: találkozója. 
C sáktornya . FRlEDl. jó

Z'KF Zrin.vi-szálloda, vun- ' »áv éliáz.
• -■ 'ÍINIK OTTÓ vendéglője 

MICüALICS FERENC ven-

Cogléd. BÁRÁNY LAJOS, 
űri kaszinó vendéglője.

RÉKSEI GUSZTÁV Nemzeti 
so diódája. Élt írem, sürcsam.

VADÁSZ JÓZSEF .Budappst- 
száll >dája ; étterem, kavéhíz

D so k o riy a  (Somogy mérv*. 
P11 Xk R GYOií 11Y nagyven-

Csákóvá. WU'K .JÁNOS 
szállodája

C aongrád .%  KASZAXITZ 
KY ISTVÁN'iiHgy „Polgár.-

C s n rm ö . FÍ REMI A 01. F
\ ;ndéglö

C s ík s z e re d a . HUTTER 
FOGADÓ ü/.letv. Bili kő Zs.)

LAClIEIí GYULA -.Otthon. ki
von iza. Üzletiek találkozója

O oós  HUNGÁRIA , SZÁL
LÓI KA Ment Béla. Étterem

NAGYFA-VEN DKG LÖ SziLv 

saját szőr. borok!
VASUl‘1 VENDÉGLŐ Keller 

Sándor;. A közönség kirán
dulója.

FELDHEIM KÁROLY Nemzeti 
szállodája, étterem, kávé-ház

D éva  FEHÉR-KERESZT « 
FOGADÓ i városi szálló En-
gliseh Méla.

SCIIWAUC N •• ICorona'-veu- 
dégfogadója. Üzletink talál
kozó vendéglője.

BALOG GYÖRGY ..Nemzeti 
Uasinoo étterme

D i c s ő s z e  n i ni é r tő n .  LÉNK 
L.AI0S Nemzeti szállodája, 
étterem, kávéliáz

SOHAVAR TZ ADOLF vendég
lője (v. Schönstein)

D e b re c e n .  ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. Tu
laj.1. Dauer Berta lan.

ARANYBIKA SZÁLLODA 
túl. Német András.'

DEBUKCEN-SZÁLLOD.A. Fő
nt.a túl. Harangi György..

ERŐS .LAK Ali ..Magvar ki- 
rály kávéháza. Üzleti kar
társak találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti 
szállodája, szemben az áll -

JTTHON KÁVÉHÁZsenbet
lálkozá helyi

OTTÓ SÁNDOR vasúti vendéglője. :l városi közönség kirándulója.
SCIIULTK GUSZTÁV Margii- 

tüidöi vendéglője
IIERMEL FRIGYES .Kispipa- 

veniléglője
LÖKÖDY SÁNDOR vendéglője

D á lia . SCHLÖGL MÁTYÁS 
vamti vendéglője.

Dolnn-Turla. DEUTSCil 
SAMU venJéylöj'-.

D o b ro n a k .  /SÍTEK FE
RENC nagy vendéglője

É rs e k ú jv á r  NEMZETI 
SZÁLLODA Marosai Ger-

VÁRTON- BÉL v R.
Emkor.h / sercsarnok 

Kó' Á\ -ANDOR K v-■ ••• nv Iparo-kor > eiidéglóje Élt-r- 
mek. bor- éa sörcsarno;. 

K0RNSTE1N SAMU (Forgács- 
fék-) v.-ndéglöje, Szent Janos- 
utva. Magyar konyha, eg i

BR0Z1CSO ViTS FERENC

E s z te rg o m  PORGKSZ 
BEI.A .Korona -szállodá n. 
Dnnn-hiddal szemben. 

AXTJA GYÖRGY szállodája 

dégU'j". Magyar konyha.T.-riu.
MKISLEU JÁNOS .Ma-var 

király szállodája. 
NEUBAI'EK; JÁNOS -K.z- 

ponti- kávé bíz:,. 
E rz s é b e tv á ro s . 'OSEÍ’Csjk 

-IOZSKK , vél, /aés ezuknszd ja 
Eszek. OTT KEIJEN' ,!>.

F iu m e. SZEX I GYÖRGYI
FKRKN1' -Hotel J • !., vitte-

G om bos  X E iR A JÓ 
P.-Udv. ‘

G a ra m b e n c n c c  IFICHILIK KE ;KC .„suti v,

G yön gyös . BRUCKXER .1. 
szállodája. Étterem és kávéh.

Hungária kávéi,
NÉMETH FKRKNi' -Erzsőb,.t- 

lilkozója
P -PA \ ZOL TAN vendéglője

-MÉSZÁROS LÉNÁRD ven
déglője Kistuludy-utea 

I IAU 'rZ IXG ER  ÁDÁM ven- 
deglöje Hcsszu-ut.-a 

KETTIK FEREX ' ’ wmdéglöje 
vásártér

BI CHf.KU l.t K VC- Sirkány- 

PIÍUCKI. RMVTV \s. \r.„„v

iD'iSiior.i.Os 'Ba l  a x kk vendé. lője. Üzletiek ven
déglőj -. Deák-ut- za 11.

FEHÉR IAJÓ SZÁLLODA (11 - 
bsrlin Adolf Fö-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. \rái„ |. 
A  mii: Deák Fereiic-utea

MAROSÉI DEZSŐ „Pető „- 
k.ivébizn. ilzletbeliek talátk.

MARSOHALL PÁL veudéglSje 
borok.

S0HU0.1 FERENC vendégl őé. Üzlet beliek találkozója.
KISFALUDY KÁVÉHÁZ t 

RrJ IS JÓZS
loRHARDT ANTAL ,Katb. kör

Megyeház-n. i 3 
FELD.MAR BÉLA vendéglője 
NOVOTNV Kár, v -Voleneze-

Etterein, káv.ház 
H atvsn . sCHAYARTZ EMIL,
SCHRANTZ MÁTYÁS -Gráf- 

száll dáia a vasutálhonástól
GUTH BERTALAN «Zóua« ká- 

étiek találkozó

H .-M .-V á sá rh e ly . — HA
LAS/. István .Kek.-re s »s ‘ 
szállodája

I n d í t .  H.ARTB AKII JÁNOS 
-N -mzeti«szái|o,Iája ett-rem

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fí itsch • \ ilm >saé). Kv ere::, 
kávihásörcsam ok. 

SZÁLASI A LA I OS Andrássy-

N.AGEL ADOLF (volt MaiidI) 
szálló Iája. Vend -glö és ele-, szobi t.

KÁLMÁN GYULA .Ottln.n.
kávéh zn, Széchényi kiiszkja 

11Ó/SA FERENC .11 ingária--

M.ASZI ELLÁK MIHÁLY ven- 
d- y - - (Központi szálloda) 

GOTTAV.AI.D REZSŐ vasúti

STKRN sANDOR tiszo'lakert vengéglöie.
Kisújszállás. K"||N" Adói!

-Köz,.önti- szállodája 
MARCI LESZ PEREN' • .Korona' 

szállodája 
Krom nach

X El Hun

hely .
SÁNDOR

in Szállodája. . 
Kalocsa. KORNÉL J ANils 

.Magvar Király- szállodája. 
Kis-Kun-Főiegyháza.
BAKOS SÁNDOR -P.lgári-

Királyhida. RosNKR IG
NÁC vasúti vendéglője

-.-'ir--
SLtti

NEAYYORK SZÁLL' 
Bogyó > Vausig 

GRÁF JANÓ!
. A köt

eg kiránda 'ón. 
SÁRKÁNY ISTVÁN Nagyszil-

PEXÁROVITS L.AJos „K,-bi-

AsBUI H József H.,pfi:]ger-b le
l'-száiló-ver.dégKiK'. Nvái i

PVA'-SEK JÁNOS vendéglője 
Jásrherény. NE A' "Dt»N

-lapárj-kdvéhaza 
Jutás. TÜSKÉS PÁL va ti 

vendéglője
Kaposvár. TATÁK GISZ- 

TÁV .Korona- szállodája. 
FKI.'EXi'JÓZSEF f,,g„,|„ ,

REIDrXGER GYUL A .Gom-
lm- vendéglej-. Honvéd-ll. 

HODOSSI ADOLF Kantin- 
vendéglője. Nagy kaszárnya 

MOLNÁR GYUL A Hazám-ká-

SCHUEIBKI: LIPÓT .Fiume-

SÁNTH.A JÓZSEF -I| Hr- ven- 
dőglöje. Magvar konyha <-s 
term. ve t italok 

SCHUBERT EDE . Hársta-.
vendéglő e. Fő-iit,-,. 

BUCSKY FKTKR ,AI tvas ki-

Hl I).A PEST KÁVÉM AZ in 
•A. Üzleti kartarsak tdal-

ku r o pa  k a v k iI áz r . 
i sí

FEKETE I.AJO- Zoidta >

i'EKR- HA EEI.'EN

GÁRDONYI . ..  ház., i! 
palota. Mátyás kiraly-t,

sípos József Kispn.a
dég'eje

PR A'.ER FERENC kívéháza 
Bírzseny -utca

Karcag .MÁNDOKYMIHÁLY 
Kastinői nyilvános etterme és 
söro.samoka

Kassa  SÖRÖS MÁRTON

NEUBA1 Kit 
gyár k.rily- 

HKIGL IGX A
•légi- e Ko|.

DONNKi: GÉJ 

Klsccll.

Ilo

■VáiUI, 
I. kávebáZ
A A TI I JÓI

adója

Keszthely.

SZÍ EB F.R JÓZSEF .. .1 
Kossuth Laj • !
udvarban.

HELBECK JÓZSKF fej
es vendéglője. Bakács 

LAUTNER MIHÁLY szálló Iája 
LUKÁCS JÁXos »Huugári:,„

szállodája
Karansebes. I.ICHTNEK- 

KEU TESTVÉREK szili -d ,j:.

GRE'SÁK RÓBERT K-zp nti- 

Kecskem ét.

KNEFFEL LAJos

KARÁCSONYI LAlos

BUKSZA IDZSEi

SZKIFI KAROLA' 'Kossuth.
k.véháza üzletiek talilk.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kür 
vendéglője

sTERN s.ÁNDoS Uszodakert 
vendéglője.

Kiskunhalas. sz.ABo •;
-Központi" szállodája



Szer*, es kiadóhivatal 
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Útmutató sze rt, é s  kiadóhivata la 
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Kü s z ö b  RAXDVKGH JÓ
ZSEF iKamperth-téle ká“ -- 
háca. Belváros.

SKRIBA SÁNDOR „Arany
szarvas" vendéglője.

TOKOK JÁNOS Fehér birauy 
vendóglője.

I’ I.ECHL ISTVÁN vendéglőim 
Magyar konyha.

Kom árom. WASSEI. GUSZ
TÁV Magyar király szállodája 
étierem és sörcsamoka.

MoENVR 7.SIGMOND >p< ri 
kávéháza. A helybeli kartár-

KREFT FERENCZ Széchenyi 
szállodája. Hajóállomástól I 
percre. Ölesé szobák.

TÓTH ÁRPÁD Pilzoni sőrcsa- 
noka,Tiszti kaszinó v.-adcglö1

I .ORRÉR SÁNDOR nagyká
véháza a Dnna-fciddal szem-

KLACSÁI! JÁNOS K-r-zna-

Karád. DÁVID ISTVÁN 
vendéglője

Loson c - KUNSZTLER JÓ 
.•>EF k ivén iza -s vendéglője. 
Üzletbeliek tál ilkozóhelyv.

NEl'BERGER ÁRMIN kávéháza 
GILG ANTAL .Korona* kávé- 

haza. iiz|űtiek találkozója 
Lengyeltóti. POGÁNY Ká

roly r.agyver.déjlBje 
I  /p lóízen<m /k/ó«.1 ■ JTT- 

FRIED DEZSŐ vasúti ven-

Lakócsa - MÁN DL MÁR- 
KlisZ nagyvendöglöje 

I  éwa.sCHMIDTJÓZSEF Kő
bányai sőrcnamoka és «t-

\ ÁRY LAJOS "Oroszlán" 
szállódija.Étterem,sörcsarnok. 

V ILII E LM J A K AB vasúti ven
déglője.

KEN JÓZSEF "Központi" kávo-

LBcso. S AIWIXGER SÁN- 
DílR Ka-zinói nyilvános er-

;<v BAMBALA MIHÁLYNÉ
vas .ti vendéglője a közön
ség kirándulója

M arca li SZIVOS5 LAJOS 
«K'-ro:ia« szálló Ltja. Étterem,

SIMON1CS JÁNOS kávéháza, 
FS utca.

KAISER DÁVID vendéglője, 
termelőktől vett borok

M árm arqsazlgef. BE-
NETIÍ KAROLY »Otthon» ká 
véházit és kőbányai sörcsarn.

S ZA LO N TA  V JÓZSEF ura
dalmi sőre saru oka és ven
déglője.

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

M oson . TÓTH ANTA1. ven- 
deglflje az,Aranybárány“ -hoz

Mm zöberény. STEIN JÁ
NOS „NagyszállodiV'-ja 

Malacka. OHRISTEN JÓ
ZSEF vendéglője a vasút al 
tamással szemben 

M akó. WINKLER JAKAB 
..N.vvyork'1 kávéháza a fö-

SPITZER BERNÁT „Abbázia'' 
kávéháza, üzletiek találkozója- 

VARGA ANTAL vasúti ven
déglője. a közönség kirán 
dulój i.

M unkáos. GROSZ M...R 
...Magyar király" szállodája. 

CSILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
Kiss és Witmaje étterem, 
kávéház, sőrcsarnok 

Mlklósfalu. _ VVEISZ PÁL 
vendéglője Fő utca öl.

M ezőtúr. J.ACHNER Albert 
"Kossuth" szállodája a vasút 
mellett. Olcsó szobák

PAPP József vendéglője és kú- 
véháza »Pet5fi«-hez

M iskolc. , KORONA SZÁL- 
I-ÓDA" Bokros Károly,. Ét
terem. sörödé, káiéház.

P.ÖCÓGÖ JÓZSEF .Pilseni sör- 
csarnoka" a szinházral szemb.

KISPTPA VENDÉGLŐ (túl. 
Mayer József,.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ túl. 
Anslandcr 11. és Gyula.)

PERL GYL'LA „Tűzoltó" ká 
véháza. Üzletiek találkozója.

PAPSZT JÓZSEF vendéglője

SZKOKENYI-SZÁLLODA .és 
kávéház. iKelluer Lajos) l'z- 
ietbelieknek olcsó szobák.

IPAR KÁTÉHÁZ lBraun Már
ton). Az üzletiek találkozó

KOCH JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha, 
termelői borok

RDM POLD JÓZSEF ..Vörös 
rák" vendéglője. Téli, nyári 
kiránduló.

BALATON KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lhjos). Üzletbeliek találkozón.

LEFLER BÉLA .Polgári* a-"-r- 
• •sarnok vendéglője, üzlethe- 
liek találkozó helye.

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője (Tiszai pályauiv.

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. Sd- 
ber Sándor)

M á g ócs . BERK\ PÁL Ko
rona szállodája

M arosvásá rhely . TRAN- 
SYLVANIA SZÁLLODA t. 
Breiner Hermán-

KORZÓ KÁVÉHÁZ tál. R eb 
nitzer Adolf) a lőtéren.

LETZTER SAMT vasúti ven 
dóglöje. A közönség kirán
duló helye.

GODT IGNÁC Fehér'.', von 
-iéglő és kávéháza. Üzletiek 
találkozó helye.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodája a város központján

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája 
és vendéglője. Termelőktől

NAGY JÓZSEF "Európa* ká-

LÁSZLÓ LÁZÁR Vadászkürt 
száll idájí

Hagy-Károly. KUDLA 
LÁSZLÓ „Úri kaszinó" ven
déglője. Érmelléki borok. 

SCHWABJZ A . ,.BaIatoa"ká- 
véháza. Üzletiek találkozója 

WESSF.LY MANÓ "Magyar 
Király" étterme és kávéháza 

HAVAS IZIDOR Korona kávé-

Nagybánya. Rl'JIPOLD 
GYULA „Nagyszállodi'-ja 

Nagym i báty. W KIN BEID 
GER J- Csillag-szálló-iája

Nagy becskerek.K< <\' k S
JÓZSEF Rózsa szállodája Ét
terem, kávéház sörödé.

REBER FERENC „Club" nagy 
kár.háza.

WINKLER OTTÓ rK.,r-na* 
szállodás. Étterem, kávéház.

FEKETÍTS MIHÁLY vasúti 
vendéglője a közönség ki
rándulója.

Nagyszom bat. DROBNICA 
JÓZSEF vendéglője.

SKRILETZ JÁNOS vasúti ven
déglője A közönség kirán
duló hely <

Nóm etu/vár. KNEFFEL 
JÓZSEF Korona szállodája 

POáCH JÓZSEF vendéglője
Nagy-Szalonta. ELLMAN

JÓZSEF „Központi”  szállo-

Hagy karizma. SZARVAS 
SZÁLLODA Étterem, kávéház 
(Szilágyi Adoli.)

(IÁL0V1TS ANDRÁS Polgár' 
.-gyleti éttermei é> nagy 
nyári kerti vendéglője

MF.RKLY JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utra. Saját termésű
borok.

CÁR JÁNOS „Vaskapu -szó 1- 
lodája, étterme és sörcsar-

KRAU5Z IGNÁC „Erzsébet- 
kávéháza", Űzletheliek ta
lálkozó liolye.

KORONA SZÁLLODA túl. 
Bogenrieder Károly)

Nagyvárad. BKNR.AI) AL
BERT vendéglője. Fiichsl- 
palota, Biliar-liávéház mel-

CEGLÉDY SÁNDOR vendég
lője, Telsky-u. Városházzal 
szemben.

f’L'I.ÖP ISTVÁN ,,Európa“ - 
szállodája. a vasúttól három 
percre. Magyar konyha.

K ARNE R G Y L L A . .Pannon i a *

SZAfER és DOLGOS „Bazár ' 
étterme és söccsarnoka. a

STF.RN SÁNDOR „Szé.hen.vi- 
kávéháza. A bihari intelli
gens közönség találkozóia

„KÉK MACSKA" (tnl Leit- 
ner Ferón;. Magyar konyha, 
termelői borok.

K1SPIPA-VK N DKG LŐ (F ülői 
Katalin). Saját term. borok.

KRISZTA SÁNDOR vasúti ven
déglője. A közönség kitin -

RÓTH S. JÓZSEF -Zöldfa-ká
véháza

SKR1LEIZ JÁNOS Vasúti ven- 
dé.döje

WE1SZ HERMÁN ká véli ize 
Üzletbeliek találkozója.

Nyíregyháza. GüTT.MAN 
SAMU Polgári vendéglőié, 
álloraással szemben.

GROSZ ADOLF .Kiskorona" 
ká'éháza és vend áglöj;

Nagyg yimót (Veszprént-m.
KIRÁLY LAJOS vendéglője 

Nagybiklnda. KLEIN IG 
NÁC lodá-a

Nagyatád. BERTA GAB'Hl

Nagyszalonta. HERZEG
János Nemzeti szH’odija 

Orosháza. JANKÓ JÓZSEF 
..Tó-pásztor- szállodája a 
vasútnál.

PÁXTZÉL GYÖRGY ..Al
föld- szállodája, étterem, 
kávéház.

NAGY LM RE -Ipartestületi 
kör“ vendéglője 

Ó -B ecse  LUSZTIG PÁL 
városi „N.igy szállodája". El
térem kávéház,

Ódom bovár. RAISZ FE 
ISBN1' vasúti vendéglő].- 

Orsóvá . RÉMY A. R03ERT 
'•.Magyar Király* szállodája. 
Étterem, kávé ház.

JAKLINI VILMOS rS hweit- 
zer szállodája"

ÖlbS. NÉMETH MIKLÓS 
vendéglője

Piszke, KREXNER JÁNOS 
nagyvendéglője

vöház
GR.VK ÖDÖN kávéháza Ke 

resk. utazók s iizl. kartársak 
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étierem és 
kávéháza a fiitíren.

BRIT N NE R JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

Pozscga . DESIC.- M1HÁIA

P écs . öranyhajó Szálloda, 
(túl. Szigety Ede Királyu.

BÓZ5A JÓZSEF vendéglő;?, 
Krajcár-kaszárnya

ISOYAL kávéház. (Kádár Ist
ván túl.

„VADEMBER SZÁLLODA ' tn- 
lajd. Mayer Lajos).

HUNGÁRIA kávéház és söröző 
t.Tiichler Andor Irgalmas-

R c p c o ia k .  ü g í í N ;  i \ \  -  
venu glűje 

R o h o n c .

R u  -ó h á n y a  M
ZSEF vendéglője.

R u ttk a .  R C N D I I K N I ' - K  v  . r .

R e o lc a b á n y a .
GYULA X '

KRISCI1ER PÉTER Ki.rp 
szállodája

Szeren cs. PKISTER Gv La 
-Magyar Király" szállodáj.i. 

Sopro.abeicd.
ISTVÁN Nagyvand .- 

S e lm e c b á n y a .  Á S  
RF-N-'Z „llung i

S ü m eg . MESTERHÁZ'; SÁN
DOR „Korona ■ szd. a rj 
Saját termésű borck. 

BÁRÁNY VENDÉGLŐ iT'-tl 
Háté An-ai.

Székelykocsárd . STEliX 

Sepsiszentgyörgy -
GÁTS VILMOS ^

IJ HELYI ADOLF --Váró.!, 
szállodája

MIKLÓS MÁTy a s  Kossr.th
•SUGÁR MIKSA Otthon kávé- 

háza, Nemzeti színház mell. 
RADOCSAY Imre „K >rona“ - 

szállodájn. Saját termésű bo
rok. Szigeti országtit. 

SZABÓ SÁNDOR Petőfi ven
déglője Malom utca Törni, 
vett borik, rlc-oi magyar

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ Ficlul 
J.), üzletiek találkozója 

lij. ZIDAR1TS .lózseí vendég
lői *. Mnkár ii. 7. sz. Saját

HAT 'INGE!! ÖDÖN 

S á rv á r .  Ri'n U;i

:. Clcsó zi.bák.
MÉSZÁROS ISTVÁN venivgiöjí 

a .Fehér rózsá«-hoz.
SZABÓ BÉLA . 
Szom bathely. ill'S List'i 

VadáSjEkiír: v <rn dégl J" 
„HL'NGA111.A- tiagy.zi'illoda.

CSERT A Vinne .„Magyar ki- (Poseli Károly és G.u
rály'-szállodája. KÖHLER GYÖRGY v-

FENR1CH Lajos pTstván ki- lője, a barátok tenplo
rály- beszálló vendéglője, szemben.
Indóház-u. dl. (Saját ház.) DE Á K PARK éttér.

HORVÁTH MIHÁLY „Ahházia- 
vendéglője (Uj sörgyár'. Ki 
rándulö hely.

Pozsony. PELLER Gyula 
vendéglője a „Szomjas es- 
küdthöz". Kisfaludi-utca.

ÜDVORKA ISTVÁN éttermei

RE8NÁK JÁNOS .Imperiál-- 
kávéháza, üzlutb diek talál
kozója.

MÉSZÁROS FERENC kávé- 
háza Kórluiz-ntca Hl. Üzlet- 
beliek találkozója

Petrozsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem. kávéház. sörcsarnok.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, 
étterein, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasúti ven
déglője.

HERZ .EmkeJ szállodája
Rózsahegy. KAPELLE R 

Mihály ,.Uri kaszinó" ven
déglő]-.

ELSZASZ ÁRPÁD .Városi" szál
lodája.

LANGDORF JÓZSEF .Központi" 
vendéglő és kávóbáza.

Rota-Anna. Csernák István 
Kapnik-bányai vendéglője.

R esica  bánya. KN1RSCH 
Károly szállodája

Rozsnyó. SCHUSTEK Zsig- 
mond -Feketesas" szállód i- 
ja, érterem, kávéház

FR1SCHMANN ERNŐ 
Kálmán" kávéháza és 
kerthelyisége. 

BALASSI MIHÁLY 
kávé.dá a a főterem 

SIMOő ISTVÁN -- 
vendéglője.  ̂s k v  >'

KORÁNDV FÉREAi' 
nagyverdéií. j- • 1 •

3! F.R6 'UUR \NT\ • 
d'g o, '. V i-.V',.
gyár konyha. 

HERCZEG PEREN 
ria" szállodája 

PORTSY TÓBIÁS >l 
szállodája, az ;di «.•<• 
lett; étterem. UJ«. ■ >■

S z o n tq o tth á rd .
DÜS GÉZA veti g'5 

NÉMETH PEREM -s

S o m o g y v á r . Rt
nagyvendéglűje

S z ilá g y  som tyó.
KAROLY V.iro : t 1 1 
dája, étterem, k 

S l.'/ o k  '  .
SZÁLLODA" ' 1 1
Ferenc

S a lq ó ta r lá a  :l
N . V C  P o l  1  n -  1 I -
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A Vendéglősök Sör
g y ára  Előkészítő Bi- 
zotsága felkéri mindazokat, 
kik a hozzájuk intézett felhívásra 
m indeddignem nyilatkoztak, hogy 
válaszukat az ügy fontos
ság ára  való  tekintet
tel mielőbb beküldeni szíves
kedjenek.

Vendéglősök sörgyára
IX.

Hogyan is lehetséges az, hogy a 
hazai vendéglősöknek mindezideig sem 
sörgyáruk sem egy szövetkezeti bor pince 
vagy borraktár nincsen a tulajdonuk 
bán? — kérdezte a napokban egy 
minisztériumi hivatalt viselő előkelő 
úri ember.

Megmondtam a baj valódi okát. Hogy 
t. i. a vendéglős szakma, mint minden 
más hazai iparág, szintén gyenge a 
maga lábán járni. A nagy vállalatok 
("melyek alatt nálunk a sörgyárak ér
tendők,) itt is elvették azt az életerőt, 
amely az anyagiak előrejutásával azt 
a bizonyos vállalkozási szellemet s a 
gazdasági célok megvalósulásához szük
séges ambíciót lett volna hivatva meg
teremteni. A létező valódi egy két jó 
erőt pedig annyira magukhoz fűzték 
a különböző érdekek szálaival, hogy 
azoknak eszükbe se jut a szakmájuk 
fontosabb gazdasági kérdéseivel tö
rődni vagy foglalkozni. Így hát az 
anyagi erők, de legkivált a vállalkozói 
kedv hiánya miatt a hazai közgazda
ság ezen egyik legfontosabb ágában 
se történhetett semmi.

Amikor pedig a vendéglősök sör
gyára létesítésének jelenlegi mozgal
mát s az eddig elért sikereket ismer
tettem, azt volt kiváncsi megtudni, 
hogy a mostani fővárosi sörgyáraknak 
milyen állapotokat fog támasztani az 
uj sörgyár versenye.

Hogy ezek a sörgyárak milyen sorsra 
jutnak, —  hát erre könnyű válaszolni. 
Boltajtójukat egyszerűen be fo g ják  
csukni. Nem állítom ugyan, hogy azon
nal, mert hiszen az összeharácsolt 
fölös milliókkal, még akkor is évekig 
kibírják, ha a jelenlegi évi 800,000 
hektónyi sörüknek csak 7—8-ad részét 
is fogják termelni. Már pedig ennél 
valami nagyon többet nem termelnek,

hacsak fogyasztásukkal rá nem feküsz- 
nek azokra a helyekre, amelyeket piacul 
ép az ő kapzsiságuk folytán, az osztrák 
sörgyárak foglaltak le maguknak. Ám, 
ezen esetben is csak óriási erőmeg- 
feszitéssel, és oly módon tudnak pros
perálni, ha a most méregdrágán fizetett 
sörük hektóját a leendő vendéglősök 
sörgyára söre árának megfelelően, 
legalább is 3—4 koronával fogják le
szállítani.

Hogy pedig az itt mondottak való
diságáról teljesen meggyőzzem a ha
zai közgazdaságunknak is egyik első
rendű tényezőjét, pontosan elősoroltam 
a jelenlegi gyárak érdekelt feleit, azo
kat t. i. akik a vend. sörgyára léte- 
sülése után is fönt fogják tartani 
jelenlegi összeköttetésüket, és ugyan
csak kimutattam a vendéglősöknek azt 
a túlnyomó részét is, amely az uj 
sörgyár üzembe lépésekor azonnal 
mind ide csatlakozik. A részvényesek 
száma, — akik a vend. sörgyár moz
galma ez első négy hónapjában je 
gyeztettek elő, a saját megbízásuk 
alapján — máris annyit tesz ki, hogy 
az uj sörgyárnak több mint 350,000 
hektó sörtermelése biztosítva van. Ve
gyük most ehhez annak a két eszten
dőnek. ami az uj sörgyár alapítására 
van szánva, a többi 2Ö hónapi részét; 
világosan látszik a helyzet, hogy ez 
idő alatt a fönti szám legalább is más
félszer annyira szaporodik, úgy, hogy 
a vendéglősök sörgyára már az első 
üzem évét is 700—750 ezer hektoliter 
termeléssel fogja megkezdeni.

A ministeri tisztviselő, aki egyébként 
a létező sörgyárak viszonyát, belső és 
külső dolgait is teljesen ösmeri, nem 
szólt erre egyebet, mint amit e sorok 
elején is kifejezett, hogy t. i. a hazai 
vendéglősök ugyanezen mód és eljárás 
szerint már évekkel ezelőtt létesíthet
ték volna ezt a mint reájuk mint az 
államra nézve fontos közgazdasági 
vállalatot. (G— s.)

Sörgyári mozgalmunk, teljes siker
rel _  (sokkal nagyobb sikerrel, mint
hogy reméltük)és olvformán halad.hogy 
a lefolyt négy hónapi mozgalom alatt, 
vendéglős szak társainknak több mint 
felerésze meg van nyerve a leendő saját 
sörgyáruknak. I gyanekként csatlakoz
tak és vesznek részt a mi sörgaz
daságunk e fontos munkálatában 
—  egy-két kivétellel — vendéglős

ipartársulataink is. amelyek közül 
egv-kettö, mint a »Semogyvármegyei 
vend. egyesületea és a Sopron és Sop
ron várni. vend. ipartársulata« maguk 
intézik a testületi szervezés és előké
szítés teendőit. Hasonló módon kíván 
részt venni ebben a gazdaságos köz
munkánkban a Borsodmegyei vend. 
ipartársulat is. amelynek elnöke. Klein 
Bertalan személyesen szerezte be a na
pokban sörgyári mozgalmunk egyik fő
emberétől íf. S. fogadóstól a sörgyár 
mozgalmára, illetve az elök. teendőkre 
vonatkozó tájékozást. dvözöljük a 
borsodi ipartársulatot és annak ügy
buzgó elnökét, a többi v.- Ipartársulat 
elnökével egyetemben, a mi ezen nagy 
jelentőségű mozgalmunkban.

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

Históriai jelentőségű ebéd volt Agusto 
Barbarigó  dozsenak a bergamói követ
ség bemutatkozásakor 1487-ben adott 
banketje, amely arról is nevezetes, 
hogv — amint ezen képünk is mutatja 
— az akkori kor szokásához híven, 
Casandra Fedele, a híres költőnő 
ekkor mondotta el a tudományt dicsőítő, 
híressé vált rögtönzött költeményét.

Tisztelt hölgyeim és uraim! E nehány 
gyorsan odavetett kép után áttérhetünk 
immár Franciaországra.

Franciaország, a világmegváltó esz
mék, a tudományok és művészetek 
bölcsője és hazája a gasztronómia 
történetében annyit jelent, mint a 
mennyit a világegyetem történetében 
és életében: a nap.

Mert valamint a nap áldásos mele
gének kisugárzásával életet, erőt. meg
újulást kelt. ad és ébreszt a földón. 
úgy Franciaország is ujjáébresztette, 
kifejlesztette és felvirágoztatta a gasz
tronómiát, azt a tudományt, mely itt 
élte át renaissancjának éveit és ma 
is francia földön áll fejlődése legma
gasabb fokán.

Meghódította magának ez az ország 
az egész világot szellemével, eszméivel, 
tudományával, művészetével, konyhájá
val és ha most — gasztronómiáról Írva 
és beszélve -  mégsem a francia konyha 
dicséretével kezdem, hanem egy itallal, 
úgy ennek nem más az oka. hogy 
éppen Franciországban az italkészítés 
terén is, a pezsgőbor előállításával oly
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találmánnyal találkozunk, mely — 
mint minden, mit a francia eszpri [és 
invenció szült — meghódította magának 
az egész világot. Dóm Perignon  a 
Haut Villersi apátság pincemesterének 
köszönhető a pezsgő feltalálása. Az ő 
idejében 1670-ben a bornak palackokba 
fejtése még teljesen ismeretlen volt, a 
borospalackok parafadugóval elzárása 
pedig szintén, miután e célra kizárólag
— úgy amint ez Olaszországban még 
most is sok helyen történik — olajat, 
illetve olajjal elzárt korsókat használtak. 
Nyomtatásban először 1708-ban találko
zunk a pezsgő névvel, nohamár a Cham
pagne, Cognac, Rheims, Bouzy vidékén, 
Chalon sur Marnben széliében ismeretes 
»Pelillan* predikátummal, ami annyit 
jelent, hogy dugólökő,dugóröpitő, szóval 
valami ördögital, boszorkányság és 
amely elnevezés magyarázatát találja 
abban, hogy az emberek közül, akik 
ezen csak hatását ismerték, de elkészí
tés módját nem, a pezsgőt csak igazán 
bátrak merték meginni.

Ma már persze változtak a viszonyok. 
Bátor és gyáva egyformán és szívesen 
issza meg a pezsgőt, a bátor, mert 
hiszen nem fél, a gyáva, hogy bátor 
legyen.

És hogy a pezsgő már feltalálása 
első évtizedeiben sem lehetett valami 
jámbor ital, érdekesen bizonyítja az a 
mende-monda, hogy amidőn VI. Károly 
francia király Vencel cseh királlyal 
Rheimsban valami szerzödésfélétkötött, 
ott olyan bort találtak, mely pezsgett, 
és melyből egy hónapig ittak, mig volt, 
de részegek voltak. Hát bizonyos, hogy 
nem bort, hanem pezsgőt ihattak, mely
nek készitésmódját a haut-villersi 
barátok még féltékenyen őrizték. Lehet 
kölönben, hogy e bor a marnei kréta
hegység egy jól sikerült termése volt, 
mely hab nélkül pezsgett.

Don Perignonon, a legelső italnak 
feltalálóján kívül Franciaországban a 
gasztronómia klasszikus hazájában, a 
legkiválóbb és legzseniálisabb emberek 
egész sorával találkozunk, akik inven
ciójukkal nemcsak önmaguknak szerez
tek múlandó és pilanatnyi élvezetet, 
hanem elveket, ethikát, hogy ugymond- 
jam, aesthetikát vittek a tudománynyá 
fejlesztett szakácsmüvészetbe, melynek 
a nemzetek művelődéstörténetében is 
előkelő helyet és szerepet biztosítottak.

Említsük itt mindjárt elsősorban 
alegnagyobbat.anagyBrii/aíSavarinf, 
ezt a kivállóan szellemes embert, ki 
Du Bugey departement Belley nevű 
városkájában született 1775-ben. Gon
dos nevelésben részesülvén ügyvéddé 
lett s később örökértékü müveiben 
nemcsak az élnitudás — savoir vivre
— hanem az ennitudás elméletét is 
megalapitotta. — Physioologie du gout
—  Az ízlés élettana — cimü munká
jában pedig az evés tudományát a szó 
legszorosabb értelmében valóságos 
tudománynyá avatta, illetve fejlesztette. 
E mü ma már a világ minden müveit

népének nyelvére lefordítva, az embe
riség közkincsét képezi és remélhetőleg 
legközelebb magyar nyelven is meg 
fog jelenni.

Orimod de la Réiniére, a hires 
Malesherbes unokaöcscse és egy vitéz 
generális fia 1758-ban született. Ö is 
ügyvéd volt és 1786-ban egy, Fariot 
de Saint Ange költő ellen irt költeménye 
miatt kénytelen volt számkivetésbe 
menni. Állandóan irodalmi es színházi 
körökben forgott.

Históriák a  fogadók körül. Meklen- 
burgban, W rede herceg bazodovi kas
télyában, mint a napilapok írták, egy 
följelentésre egész sereg olyan ezüstne- 
müt foglalt le a hatóság, melyeknek 
származása, illetve el-elemelése a 
párisi d ’Orsay Hotel, a berlini Palást 
Hotel, a  münkbeni B ayerischer H of 
és hasonló nagy fogadókban történedék. 
A lefoglalt holmik közt található volt 
mindenféle tá l: leveses, mártásos, fő- 
zelékes, salátás és ezenkívül kávés, 
tejes- és teáskannák, kanalak és ka- 
nalacskák. cukor és egyéb tácedlik és 
tudja az ég mi még. A vizsgálat most 
az irányban folyik, hogy a W rede 
hercegi pár legbensőbb holmijai közé, 
hogyan is kerültek ezek a drága, lo
pott dolgok? — Haj, haj, nagy a baj 
ezen a fogadós világon, ahol ez a fenti 
eset nemcsak a Párís, London és Berli
ni, hanem a hazai fogadókban is napról- 
napra ismétlődik. Itt, t. i. szép Magyar- 
országon, szintén vannak nklepto- 
mániás« emberek és pedig elegen, akik 
a hasonló értékes holmik eltüntetésekor 
fabatkányit sem törődnek azzal, hogy 
ezt az igen sötét lelkületre valló tolvaj 
műveletet, annak a szegény főpincérnek 
abból a keservesen összeszedett keres
ményéből kell igen drágán megfizetni. 
Mert nálunk, legtöbnyire a főpineéreké 
a fogadói, vendéglői és kávéházi ezüst 
és hasonló értékes készletek gondja, 
felelőssége. Ha egy-egy ezüst és más 
tárgy, 20—30 abrosz, 80— 100 asz
talkendőnek és több efélének lába kel, 
(ami pedig mindennap és mindenütt 
megtörténik) az 500, 1000, vagy 2000 
forint óvadékkal szereplő főpincér 
tartozik annak hiányát pótolni Lehetne 
ugyan ezen a dolgon segíteni, — de 
hogyan0 Ha a fölsorolt drága leltári 
dolgokért nem a főpincér felel, akkor 
az elveszett s tűnt holmik a fogadósok 
érdekét bántják, vagyis az a bizonyos 
kleptom ánikus kérdés  minden esetben 
a mi szakmánkhoz tartozók károso
dását jelenti. Mi ennek a kérdésn ek  
csak egy (bár ugyancsak részleges) 
megoldását tudnók: hogy azt a nagy 
fényűzést a vendéglőkre utalt nagy- 
közönségre hagynák fogadósaink és 
vendéglőseink, mig ők ahelyett az 
ugyancsak teljesen megfelelő, de leg
alább 90 %-kal olcsóbb porcelán rend
szert alkalmaznák. Veszés, törés lenne

ekkor is, de a Wrede hercegi for- 
májabeli fogadók körüli históriák 
vajmi ritkán, vagy talán egyszer se 
fordulnának elő.

K O N Y H A M Ű V É S Z E T .

Cinhober F.-töl,
Barabolyos borjú illet.

A borjú liléket besütjük, normandiai 
mártással leöntjük, amelybe előbb sős- 
vizben főtt barabolyt és kevés apróra 
vágott petrezselyem zöldjét tettünk.

Eskaloppes de veau  
á T Argentinil

A hollandi mártásba rövidre vágott 
főtt csirágot teszünk s ezzel a besütött 
borjú fiiéket leöntjük és betálaljuk.

Potage aus Grenonilles.
Húslevessel föleresztett világossárga 

vajas rántást készítünk, melybe az 
előzetesen megtisztított s apróra vágott 
békacombot teszünk; elegendő apróra 
vágott petrezselyem zöldje, kevés 
apró citrom haj, kellő mennyiségű sóval 
savanykásra készítve, fél óráig főni 
hagyjuk, s a tálalásnál apró kockára 
vágott pirított zsemlyét hintünk bele.

P É N T E K I Ö SSZEJÖ VETELEK.

A Budapesti Kocsm árosok Ipartár
sulata a legközelebbi társas-uzsonná
kat következő sorrendben ta rt ja :

Május bő 18-án: Nofícer Károly 
vendéglőjében, VI., Erzsébetkirályné-ul 
50. sz.

A Budapesti Kocsm árosok Ipartár
sulata egy csoportja »Jó barátok^ 
címen, szerdai összejövetelüket tartják:

Május bő 16-án: Kriszt Károly ven
déglőjében, V., Visegrádi-utca 24. sz.

K Ü LÖ N FÉLE K Ö ZLE M É N Y E K .
Kérelem. Azon t. előfizetőinket, kik

nek a múlt lapokkal utalvány mellé
keltetett, kérjük, hogy az utalványok 
fölhasználásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. — Jóbarátain
ka t és ösm erőseinket kér jü k , hogy a 
»Fogadó«-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen hirek. — Debrecenben  avas- 
uti vendéglő kitűnő gazdája, Ottó Sán
dor szaktársunk bájos kisleányát, 
Vilmát, e hó utolján vezeti oltárhoz 
Forrás  Zoltán postai tisztviselő. — Te
mesvárt a Korona fogadó tulajdonosa, 
Haunold János szaktársunk szép tr*i- 
veltségü leányával, Matilddal e hó
12-én tartotta esküvőjét Vaatz József 
aradi kereskedő. — G yürky  Lajos 
balassagyarmati vendéglős, eljegyezte 
Kürtössy Lőrinc ottani tekintélyes 
iparos szép leányát, M ariska k isa s
szonyt. Az ujpár menyegzői ünnepélye 
julius elején lesz.— Ssabó  Lajos aradi 
vendéglős özv. K ristó f Józsefné ur- 
hölgygyel e hó 2-án tartotta esküvőjét
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Lapunk m ai számából anyaghalmaz 
miatt »A pincérség ügye« (M. J. köz
leménye). Egyl. szövetkezetek s több 
közlésünk a jövő számra maradt.

A tokaji bor Kínában. Egy londoni 
előfizetőnk, T —y F. ki egy ottani nagy 
fogadóban van alkalmazva, írja a kö
vetkező, tanulságos esetet: — A múlt 
hóban az itteni kinai nagykövet, lvan  
Csen, disZlakomát adott Gsa-Cse kinai 
császári herceg tiszteletére. A lako
mához szükséges teríték és étkeket a 
mi Hotel-unk szolgáltatta s a fölszol- 
gálási teendőkhöz én is kivoltam ren
delve. A borok elhelyezésénél történt, 
hogy a nagykövet az aranyszinben tük
röző rajnavidéki borra nézve kérdést 
intézett hozzám, mely alkalmat meg
ragadva, a válasz kapcsán fölemlítet
tem az ennél sokkal kiválóbb minőségű 
világhíres tokajit, amelyből hazulról 
ép két nappal előbb kaptam — egy 
aszút és egy szomorodnit. Miután pe
dig a nagykövet érdeklődött a tokaji 
iránt, nyomban intézkedtem s a két 
üveg tokaji 2 perc múlva szintén az 
asztalon állott. Hogy ezen ötletemmel 
mennyire nem vallottam szégyent, 
mutatja az, hogy a nagykövet általam 
500 üveg tokajit rendelt és pedig 200-at 
a maga és 300-at a kinai császári 
udvar részére; mindez előtt persze az 
én két üveg tokajimat is gazdagon 
megfizette. Ez volt — teszi hozzá 
honfitársunk — külföldi létem alatt a 
legjobban jövedelmező napom.

Vendéglői és kávéházi kiszolgálás. 
A kér. miniszternek 1906. év 11.870. 
sz. alatt hozott elvi határozata szerint 
az étel és italoknak vendéglő, vagy 
kávéházszerüleg való kiszolgáltatásá
nál feltétlen követelmény, hogy az 
egyik üzletág a másik készítményei
nek előállítás és kiszolgáltatásával 
csak mellékesen foglalkozzék; ebből 
azonban abszolút tilalom bizonyos 
ételek, vagy italok tekintetében egy 
üzletágra nézve sem állítható fel és 
igy a vendéglösiparos nem lépi át 
iparűzési jogosultságának határait az
zal, ha vendéglői üzletében kávéházi 
italokat készít s azokat vendégeinek 
kiszolgáltatja és viszont a kávéház
tulajdonos is szokásos és jogos üzlet
körében marad, ha kávéházi üzletében 
vendégeinek vendéglői berendezés nél
kül kívánatra hideg, vagy meleg ételt ad.

Társas kirándulások a Székelyföldre. 
Úgy a tanuló ifjúság, mint nagy magyar tár
sadalmunk, mind több érdeklődést kezd tanú
sítani a Székelyföld iránt. Közvetlenül szerzett 
tapasztalatokból akarják megismerni szép vi
dékeit, fejlődő fürdőit, ezerféle természeti kin
csét. Megkönnyíteni óhajtván e tanulmányozást, 
a marosvásárhelyi székely társaság 4 kirándu
lási körút programmját és költségvetését álli- 
lotta össze, egyetértve az útba eső székely 
társaságokkal és fürdő igazgatóságokkal. E 4 
kirándulást illetőleg minden felvilágosítást ma
gában foglaló füzetet bárkinek dijtalanul küldi 
meg Szentgyörgyi Dénes, a társaság gazdája. 
Itt jegyezzük meg, hogy felsőbb iskolák tanulói 
avagy más csoportok tanulmány kirándulásai
nak előkészítésére és vezetésére a fent neve
zett társaság készséggel vállalkozik.

Ki éljen? A legboldogabb a vá
lasztó kerületek közt mi, azaz hogy 
a ,m\. ^ ?I-ik  kerületünk, mert any- 
nyi követjelöltje egynek se volt, mint 
ennek. Négyen hadakoztak itt a pál
máért, akik közül ismét kettőnek 
jutott a szerencse, hogy a döntő csa
tát, a főváros ezen nevezetes VlII-ik 
kerülete mandátumáért megvívja A 
két jeles ember Madary Gábor és 
N agy  Dezső dr., kiknek pótválasztása 
e hó 22-én történik. Mint a válasz
tási jelek mutatják, a »biztos« győze
lem Madary Gáboré, aki mellé nemcsak 
az egész iparos világ, hanem a »Bpesti 
Kocsmárosok Ipartársulata« is olyképen 
csatlakozott, hogy minden tagot és 
ismerős szaktársat fölkért levél vagy 
személyes utón, hogy szavazatát Ma
dary  Gábor nagyiparosra adja. Tehát 
jó l van, mi is azt mondjuk, (a Vurglits 
Antal vendéglőjétől kezdődő minden
VIII. kér. vendéglővel), hogy éljen 
és győzzön — Madary Gábor!

Török et Comp. . .  Érdekes és a bpesti 
„Török &. Co. Bankhaus“ tájékozatlanságát 
jellemző esetet ir a Nyíregyházai Hétfői Hír
lap, utóbbi számában, hogy a legkiabálöbb sza
vakkal reklamáló fenti Törők bankház Nyír
egyházát és egész Szabolcsmegyét csupa német 
körlevelekkel árasztotta el. A címzettek persze 
megbotránkozva küldözgették vissza német 
borítékos sorsjegyeit a Török &. Co. Bank- 
haus-nak, amely bizonyára tájékozatlanságból, 
vagy ami még valószínűbb, az ottan dívható 
gyönyörű működési rendből kifolyólag tette 
meg a kuruc Szabolc-sot a legosztrákabb me
gyék egyikévé. Egyébiránt, ezen a dolgon nincs 
mii csodálkozni: Barta-Feischner Béla, a
B.-F—er Béláné „Magyar V. és K. Ipar" lapja 
főszerkesztője is abban a „Bankhaus'-ban mű
ködik és pedig a reklám (hirdetési) dolgoknál. 
Gratulálhatják ennek a lapnak előfizetői — 
miként a szabolcsi magyarok — ezt a derék 
reklámos urat illetve az ö akarva nem akarva 
germanizáló principálisát, a Törők et Compot.

A nagyanyó. . .  Ennek a nagyanyó- 
nak Marth Gusztáv, a városligeti nagy- 
vendéglö bérlője és csepeli nagybir
tokos 25 éves műszerész fia, unokája 
volt. Az unoka t. i. Marth Gusztáv, 
beleszeretett egy gyönyörű leányba, 
Fuchs  Gizellába, aki egy belvárosi 
üzletben mint divatárus leány volt 
alkalmazva. A fiatalok szép szerelmi 
boldogságának mi sem állott útjában, 
csak a nagvanyó, aki ellenszenvében 
annyira ment, hogy unokája bájos 
kedvesét, illetve immár menyasszonyát 
a múlt vasárnap, amidőn az egy fon
tosabb ügyben vőlegényét a városligeti 
vendéglőben kereste, tettleg bántal
mazta. A nagyanyó ezen csúnya tettét 
a szép leány sírva panaszolta el vő
legényének, ki a szülői részről ta
pasztalt újabb ellenzésen annyira el
keseredett, hogy szép arájával együtt, 
a csepelszigeten búcsút mondott ennek 
az árnyékvilágnak. A halálba kergetett 
szerelmesek most már oda fönt imád
kozzak, hogyüram megíne bocsásd vét
két — a nagyanyónak.

Mind hiába . . . Böcögő József, szakosz
tályunk ez ismert nevű tagja, a múlt decem
berben sörcsarnok és éttermet rendezett be

Miskolcon, az újjá épölt Budapest fogadó épü
letében. Ez a mivelete szaktársunknak, illetve 
a pincéből alakulandó vendéglője, szemet szúrt 
az ottani ipartársulatnak, melynek ogv-két 
tagja nagy memorandumot terjesztett a’ ta
nácshoz, hogy a pincéből egészségi okból, 
nedvességi okból és az ég tudja még milyen 
kocsonyás okból, — sehogyse engedjen ven
déglőt csinálni. A v.-bizotság egy-kétsrer ki 
is szált a helyiség megvizsgálására, de — mind
hiába! — okot sehol se talált. Most már aztan 
nem tudta a tanács, ép aminthogy mi se tud
juk, hogy e roppant ellenszenve mért is volt 
az ipartársulatnak, akit valójában büszke 
öntudatnak kellett volna eltölteni, hogy ottani 
szaktársadalmunk és az ipartársulat megint 
egy kiváló képzetségü uj taggal szaporodott 
Mind hiába! — a testület tovább haragudott 
és mindazáltal a roppant kiterjedésű „Böeőgö** 
megindult és oly pompás menettel megy most 
is, hogy hamar elterjedt hire és népszerűsé
gére a környékbeli városokban levő egyes 
élelmes szaktársak „Fiók-Böcögö“ elnevezésű 
vendéglők létesítésén fáradoznak. Böcögő pedig 
a döcögősen gondolkozó Tárosban — pipál vígan.

Ásványvizek a  bukaresti kiállítá
son. A m. kir földmivelésügyi minisz
ter megbízta a székelyföldi kirendelt
séget. hogy a romániai fővárosban, 
Bukaresten tartandó kiállításon a szé
kelyfürdőket és ásványvizeket gyűjte
ményesen mutassa be. A bukaresti 
kiállításon ennélfogva előnyös helyen 
lesznek bemutatva a székely és a többi 
nagyobb fürdők aquarell látképei, az 
ezeket ismertető füzetek és az összes 
ásványvizek. Gondoskodva lesz továbbá, 
hogy a székelyföldi ásványvizek nyílt 
palackokból és behütött poharankint 
szolgáltassanak föl a látogatóknak s 
hogy a kiállítási vendéglőkben árusit- 
tassanak. A székelyföldtől alig néhány 
mérföldre lévő Bukaresti kiállítás iránt, 
mint a m.-vásárhelvi »Székely Világ 
írja, a királyhágóntúliaknál máris nagy 
az érdeklődés.

Lakodalom Szegedében . . . Burg- 
hardt Lajos, a Szegedi Pincér-egylet 
ismert ügyvezetője, e hó 9-én tar
totta esküvőjét Juhász  Bózsi úrnővel. 
Juhász Pál szegedi gazdálkodó leá
nyával. Násznagyok voltak: Neumann 
Ferenc kávéháztulajdonos és Skultéty 
Lajos. Az esküvőt vig lakodalom kö
vette, melynek vidám résztvevői az 
ismert szegedi kürtös és buckái mel
lett kivilágos kiviradtig mulatoztak el 
az uj pár hosszantartó boldogságára.

Figyelmeztetés. Több előfizetőnk 
részéről lettünk figyelmeztetve, hogy 
a Fogadó Utmutató-]a rovatában kö
zölt üzleti címük révén egyesek, de 
különösen egy magát vendéglősök és 
kávésok szaklapjának (ez bizonyára 
az »M. V. K. Ipara című lap lesz) 
nevező újság kiadója folytonos mu
tatvány kü ld ések ké l  árasztja el őket, 
és dacára, hogy e nem kívánt külde
mény vissza utasittatik. egyre kül
dik és kapcsolatban előfizetési föl- 
szólitás stb. ily fölhívásokkal lesznek 
zaklatva. — Az ily módon megkör
nyékezett t. előfizetőinket (mintahogy 
már többeket levélben is értesítettünk) 
ezúton is figyelmeztetjük, hogy fönti



4. oldal FOGADÓ

cimü lap előfizetési fölszólitásainak, 
ha csak  e  lapot külön m eg nem ren
delik , nem tartoznak eleget tenni, 
bárha azt évekig is küldik címükre: 
de ugyanígy nem köteleztetnek arra 
se, hogy az erőszakosan küldött mu
tatványokat vissza küldjék.

Ekszkuzáció. Eperjesnek egyik jól látoga
to tt és totocskás nevű gazdával rendelkező 
vendéglőjében, a napokban egy környékbeli 
úri em ber ebédelt, aki pecsenyéjét és tésztáját, 
ugv ahogy csak megkapta, de italhoz — seho
gyan  se volt képes ju tn i. Végre is — látható 
n#m jókedvvel — fizetett. — „Van egy sültem, 
egy tésztám , kenyerem , — de  italom  nincs, 
m ert nem  kaptam !“ intézte Így a bem ondását.
— A vendéglős, aki a kiszolgálat alatt, a 
pult előtt fújta a papirkaszivar füstöt, egész 
flegmatn e jegyezte meg az ital szóbahozásánál:
— „Na ság nyem  eszkuzalnyi, iszcn a z  a  ketde- 
r ilite r"  — Xa ság nyeszkuzálnyi a vakzapád, 
nyebadta tó tja  — m ondta kellő indignáciöval 
a  vendég ur, s az asztalnál hagyta gyorsan a 
ság még mindig flegmatikus vendéglős urat.

Uj szakács munkatársunk. A »Fo- 
gadó« szakács-munkatársai közé, a 
magyar szakácsságnak egyik legkép
zettebb és intelligens tagja lépett be. 
Uj munkatársunk Láng  János, a győri 
Royal nagyfogadó főszakácsa, aki régi 
munkatársa a bécsi szakács-egyesület 
»Gurmand« cimü lapjának és több 
külföldi szaklapnak. A konyhai tu
domány és művészet e perfekt isme
rőjét, sajtómunkásaink körében szíve
sen üdvözöljük.

Honvágy. Beke Aladár, a debreceni 
Kispipa volt vendéglőse, a múlt évben 
Amerikába vitorlázott, s az ottani 
Haasbey-ben, vendéglő hiányában egy 
jobb kereskedést vett. — Sorsa — mint 
egy debreceni kom ájának  írja, csak 
volna úgy ahogy, s mégis lenne vele 
elégedve, ha az ottani viszonyokba 
bele tudna törődni. De nem sokáig 
fogja enni azt a keserű kenyeret (s 
inni a potom áron kapható mosogatóié 
izü sört) csak a mig a hosszú úttal 
kapcsolatos kiadásait tudja behozni. 
Azután, mondja duzzadó reménnyel, 
ott hagyja azt a sok nyelvű országot, 
ahol még egy szerencsétlen alsós-pártit 
se lehet összehozni.. .

Almanach (Vendéglői szakácskönyv, 
Étel-étlap isme) rendelésnél itt is 
figyelmeztetjük t. előfizetőinket, hogy 
a rendelt könyv, a pénz előzetes be
küldése esetén, a megtakarított postai 
költséggel 50 fillérrel olcsóbb. Az Al
manach árával (előf. 2 kor.) egy 20 
üli. bélyeg dijja is küldendő.

Gyászrovat — Prü ckler Mátyás. 
Egy derék vendéglős szaktársunk és 
jó  ismerősünk, a győri »Aranvposta 
kürt« előnyösen ösmert vendéglőse 
hunyt el hirtelenül és fiatalon —  S8 
éves korában. A kitűnő barát és 
szaktárs elköltözése annál megdöbben
tőbb és szomorúan ható, mert testi 
baj s betegségnek még a legkisebb 
nyoma se látszott rajta. Elhunyta 
széles körben okoz fájdalmat, de lég
kivált győri jóbarátai körében, akik
nek ugyancsak rosszul esik nem látni

a mindig vidám és derűs arcú Matyi 
bácsit. E fájdalmas érzésüknek külön
ben egy hatalmas szép koszorú adott 
kifejezést, melynek széles gyászszalag
ján 88 személyes jóismerős neve, köz
tük a »Fogadó szerkesztősége« volt 
kiírva. Koszorúkat helyeztek koporsó
jára a * Vendéglős Ipartársulat* a 
>Pincér-e?ylet* és még többen. A köz
szeretett vendéglőst e hó 11-én dél
után kisérték el utolsó útjára, gyászos 
özvegye, gyermekei, három pincér fivére 
és teljes számban ottani szaktársai, és 
majdnem az egész győri közönség. 
Legyen könnyű a hant, amely az el
költözött hamvait fedi . . .

, A gseft.“
Fönti címmel a »Fogadó« 1905. 

évi szeptember hó 1-sói száma cikket 
közölt, mely a Barta-Feischner Béláné 
»M. V. K. Ipar« cimü lapja főszer
kesz tő je : Barta-Feischner Bélának 
abbeli szerepléséről szólt, hogy a múlt 
év szeptember 11— 12-iki vendéglős
kongresszust megelőzőleg, a győri fo
gadós-vendéglős szaktársakat arra ka
pacitálta, hogy kongresszusi lapjukban, 
100—50 stb. összegek mellett hirdes
senek (?!). Győri szaktársaink közül 
többen nem tudtak kitérni a hirdetési 
ügynöki képeséggel alaposan megáldott 
Barta-Feischner Béla elöl, és kénytelen
kelletlen (s hogy lerázzák magukról) 
belementek a reklámos históriába. A 
tetemes összegre rugó reklám pénzeket 
aztán —  bár nem kellemes érzéssel — 
kifizették és hozzá gondolták, hogy üsse 
a . . . dörgős, hiszen ez is a zsebet 
kopasztó kongresszusi költségekhez 
tartozik.

Mindezt pedig így, és ismételten 
azért mondjuk el, mert ama lap utóbbi 
száma »ismételten« is azt állítja, hogy 
a B-a F -r B.-né lapja főszerkesztője  
a »gseft« cimes közleményért indított 
ellenünk sajtópört. Hát ez az állítás 
—  a B-a F -r B.-né lapja műveltsége 
szellemében legyen szólva — nagy 
hazugság, mert Barta-Feischner Béla 
e közleményért nem hogy csak nem 
sajtópereit, de arra egy árva szóval se 
reflektált. Azt a sajtópört, amelyet e rek
lámos ur emleget, a múlt novemberi »Fo- 
gadóa-ban megjelent »L'zelemacimü köz
leményre indította.. .  A közönséget ily 
módon is megtéveszteni igyekvő lap 
azonban nemcsak a fenti eset kapcsán 
dobzódikaz ő műveltsége és ízlése fi
nomságát jellemző »bazudik« és  >ha- 
zug«szavakban: azt a körülményt, hogy 
a lapunk főcíme kifejezéséül szolgáló 
körülírásban az ö cime is benfoglal- 
tatik, unos-untalan szintén a •hazudik* 
szók élére hányja, azt hozván föl, hogy 
a polgármesteri hivatal e cim haszná
lattól eltiltotta. Hát ez az ő kedvenc  
eltiltása  csak annyiban történt meg, 
hogy a polgármesteri hivatal a Barta- 
Feischner Béláék panaszát meghall
gatta, s amidőn lapunk szerkesztője an- 
nak jogosulatlan, helytelen és rosszin

dulatú voltát valamint a Fogadó körül
írása helyességét kimutatta, részünkről 
minden további eljárást beszüntetett. Ezt 
ugyan a mindenben gseftet  kereső lap
nak is igy kellene tudnia, amivel azon
ban nem törődik, sőt akarattal figyelmen 
kívül helyezi, mert másként nem volna 
alkalma köpködő bosszújának oly gya
kori nyilvánítására.

Nekünk ugyan a Barta-Feischner 
B.-né lapja, eme ki-kitörő bosszuroha- 
maival nem imponál; miattunk kitörhet, 
köpködhet ahogy csak kedve tartja. Süt, 
hogy ez a kedve minél tovább tartson, 
jelen sorainkban kiegészítjük a győri 
vendéglöskongresszusra íródott »gseft •- 
es cikkünket, az 1904—ki »Szegedi ven
déglős kongresszus« hasonló gseft-es 
adataival. Amivel különben nemcsak 
ennek a lapnak szerzünk kedvet, örö
met de javára cselekszünk a mi 
szakosztályunk tagjainak is, akiknek 
szintén érdekében áll tudni és ismerni, 
hogy e jobb és több reményekre jo 
gosított uj korszakban — érdekeik 
tekintetében — vajh kihez is lehetnek 
bizalommal?

Menjünk tehát Szegedre, ahova a 
mi szakosztályunk közjó ját  boldogító 
B.-F— r B-né lapja fő szerkesztője  az 
»1904-ki orsz. vendéglős kongreszust* 
megelőzőleg szintén leutazott, s mint 
tavaly a győrieket, a tiszaparti metro
polis nagyobb fogadós és vendéglőseit 
is megtisztelte és kapacitálta a kon
gresszusi lapjukban való reklamálásra. 
Hogy B.-F— r B.-nak ez a kongreszusi 
reklámutazása a győrinél sokkal fé 
nyesebben  sikerült, mutatja a reklám 
utján összegyűlt az az 1115 kor. ösz- 
szeg, amelyhez a Tisza fogadó tulaj
donosa 200, a Prófóta és a Kass vigadó 
tulajdonosai 100—100, Totzer és Keth 
vendéglős szaktársaink 150—100 mig 
a többi m eghirdetett kávés és ven
déglős szintén a fenti összegekhez 
hasonló árban hzették meg Barta- 
Feischner Béla élelmességét. De hogy 
ezek a megfizetések a hirdetési ügy- 
nökiséggel szokásos kényszerből és 
nem szívesen  történtek; ezt az a meg
történt eset igazolja, hogy Kass János, 
a horribilis ár  kifizetésénél alaposan 
legazemberezte ezt a reklámzeitun- 
got, t. i. a bpesti vendéglősök ipar
társulata, a nvugdijegylet és még egy 
sereg létező és nem létező egylet s 
ipartársulat hivatalosául szolgáló M.
V. K. Ipart.

Tisztelettel teszük ismét föl a kér
dést: szabad-e, illik-e, egy a vendég
lősök és ká v ésok  érd ekeit védel
mező s a fenti testü letek cím eivel 
ékesk ed ő  szaksajtónak az ezen szakma 
közérdekében  tartott országos gyüle
kezéseket alkalmul felhasználni arra. 
hogy kapcsolatban a közelebb  állók 
a fontihez hasonló módon megsar- 
coltassanak?  Vagy — a józan he
lyesség s a moralitás szempontjából 
összeegyeztethetőnek tartják-e az Örs/ 
Vendéglős-Szövétség. a Nyugdijintéze'
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a Bpesti Vendéglősök Ipartársulata és 
többi szaktestülefeink vezetőségei, hogy 
egy az ő cégérük alá helyezkedő 
szaklap  szabadon törhessen, ugyan
csak az ezen testületek körébe tarto
zók érdekére?

Arai azonban még hagyjon volna. 
De ez a magát szaksajtónak vindi
káló  -reklám zeilung* merész szem
telenül, a lég becsmérlőbb és parlagia- 
sabb kifejezésekkel ront mind annak, 
aki az ily botrányos dolgai fölött, 
kritikát mer gyakorolni. A •Ven
déglősök Lapjác-val, évekkel ezelőtt 
s/.intén igv, a legalsó fokon álló s 
a kenyéririgység dühétől tajtékzó 
csatába szált, amiért a V. L -ja  ennek 
a vendéglős és kávés szakiparhoz sose 
tartozott idegen fajzatnak, az e téreni 
jogosulatlanságát kétségbe merészke
dett, vonni. Vagy tán nem-e idegenek 
nekünk, a mi szakiparunkhoz tarto
zóknak, a M. V. K. I.-ral gseftelő Barta- 
Feischner-féle emberek, akik a mi 
iparunkat csak lapjuk létezésétől és an
nak érdekei érvényesülése miatt ösme- 
rik. Ép ez okból mi, az ő hepciásko- 
dásukat s a lapunkra láva módjára 
ontott hazudozásaikat fityfenébe se 
vesszük. Érdemleges vitába, szóba nem 
bocsájtkozunk velük, mert nem tartjuk 
hozzánk méltóknak. Azt az utolsó csárda 
vendéglőst, a legfüstösebb kávéház 
szerény külsejű pincérét vagy bárme
lyik egyszerű kocsmai csapost tiszteljük, 
nagyrabeesiiljiik, mert azok közeli vér
beli hozzátartozói annakami általunk is 
gyakorolt nagy magyar fogadós-ipar
nak, amelyet a Barta-Keischner Bé- 
láék csak egy a saját számukra te
remtődött gseftes  botnak tekintenek.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

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

Fogadó megnyitás. Aradon a Fe- 
hérkereszt-fogadó újjá alakítási mun
kálatai, mely miatt az üzlet több héten 
át zárva állott, e hó elejével nyertek 
befejezést. A teljesen uj bútorzat és 
berendezéssel ellátott nagyszabású üz
letet uj tulajdonosa, Braun Gusztáv 
szaktársunk ugyanekkor, május 1-én 
nyitotta meg.

Fiúméban a »Hoda« eimü vendég
lőt Trangot Lipót megvette s azt 
saját tulajdonába és kezelésébe május 
elsején, a mai napon vette át.

Kávéház nyitás. Budapesten a Kere- 
pesi-ut és szentkirályi-utca sarkán, 
a »Mátyás királya helyén épült uj pa- 
palotában —  mint előzőleg irtuk — 
Christe Károly, a svábhegyi Eötvös- 
villa vendéglő ismert tulajdonosa, egy 
a mai modern színvonalú kávéházak
hoz hasonló nagyszabású üzletet ren
dezett be. A márvány falazatú új

öMátvás király« ünnepélyes megnyitása 
a múlt vasárnapon történt.

S z á lá é i Alajos, a kassai Andrássy-káv. kiváló 
tulajdonosa, a  tulajdonába ve ti Scliuberl-féle 
ólterm et ezidőszeriul alakíttatja át. A prakti
kus és elegáns berendezésű szép üzlet meg
nyitása Szálasi szaktársunk személyes intézé
sévé] a napokban történik.

Áts Ferenc vendéglője. A Selmec
bányái »Hungáriá«-nak volt népszerű 
fogadósa, Áts Ferenc, ugyanott az 
Ezüst- és Fő-utcában lévő saját há
zában egy a mai modern ízlést kielé
gítő vendéglőt és kávéházat nyitott. 
A gyönyörű udvari kerttel, téli te
kepályákkal és nagy termekkel rendel
kező nagyszerű üzletet, melynek ha
sonmására még tuladunán sem lehet 
akadni, Áts szaktársunk «Tulipán* 
címen nyitotta meg. Vállalkozásához 
kívánunk sok sikert.

Uj fogadós. Zentán a Magyar ki- 
rálv szállodát, Dala Károlytól ifj. Teuer 
István ismert főpincér megvette és sa
ját tulajdonába e hó elejével vette át. 
A régi fogadó jónevét és menetét uj 
szakavatott tulajdonosa biztosítja.

Koltay József vendéglője. Koltav 
József előnyösen ösmert főpincér szak
társunk, meg vette a belvárosi Magyar
utca 3 sz. alatt lévő Gömbös-féle ven
déglőt, amelyet saját kezelésébe e hó 
lö-én vesz át. A kiváló szakavatot- 
ságu uj vendéglős a régi jó  hirü üzlet 
jómén étét biztosítani fogja. Vállalko
zásához kívánunk sok szerencsét.

Kováts Sándor előnyösen ösmert 
somogycsurgói vendéglős, aki kevés 
megszakítással 13 évig a •Daru*-hoz 
címzett vendéglőnek volt kedvelt gaz
dája, ugyanott ápril 24-én átvette a 
rég fönnálló vasúti vendéglőt, amelyet 
megfelelően átalakítva és berendezve 
• Tulipán* címmel nyitott újra meg. 
Kováts szaktársunk »Tulipán«-ja ki
tűnő konyhája és borai révén már is 
pompásan virul.

Dvorzsák János, a dohány-utca 6l»-ik 
szám alatti (Doffing-féle) vendéglő volt 
népszerű gazdája, a V i l i . Kölesey-uteá- 
ban lévő (Tüdős-féle) saját házában 
egy csinos berendezésű vendéglőt 
nyitott e hó elejével.

Visszahelyezés. Tóth Dezső, a 
trencséui Erzsébet fogadó volt főpincére 
e hó 1-én az ottani SzentAnna-téren, 
egv elegáns vendéglőt nyitott »Tulipán« 
címmel. A múlt lapunkban közölt ezen 
hir, illetve a treneséni "Tulipán* ven
déglőse, nyomdai tévedésből. Zsolná
ra került, honnan azonban, Tóth szak
társunkat ezennel visszahelyezzük 
Trencsénbe és itt kívánunk neki sok 
szerencsét!

Vácon, a vén »Kúria* fogadó ismét 
uj gazda kezébe került. Az uj tulajdonos 
Nagy Péter, volt fővárosi vendéglős, 
aki a régi üzletet jó  konyhájával igyek
szik újjá lendíteni.

Nagykávéház Piliscsabán. Neuvelt 
Samu, aSándor-téri k. volt tulajdonosa 
Piliscsabán. egy a fővárosi nívójú,

»Nagy kávéház és éttermet« (Grand 
GafTe Restaurant ) rendezett be, melyet 
»Klotild kioszk’ címen e hó 13-án 
nyitott meg. A modernül berendezett 
szép nyári üzlet tulajdonosa Som  éit 
szaktársunk, augusztus 1-én ugyancsak 
a Sándor-tér 3. sz. alatt épült uj pa
lotában. előkelő kávébázat fog berend- 
dezni, amelyet »Nemzeti kávéházi címen 
fog vezetni.

Győry Mihály, előnyösen ösmert 
fővárosi szaktársunk a IV.. Gerlocy- 
utcai részi központi városházban lévő 
s előzeten bírt Vurglits-féle üzletét 
a napokban újból átvette. Kitűnő kony
hája miatt, a mi szaktársaink is láto
gatják.

K assa i h ír e k .  A Schalcház fogadó téli kertje, 
melyről egy m últ évi lapunk emlékezett meg, 
a korai tavaszszal készült el. s  megnyitása a 
húsvéti ünnepek előtt volt A m odem  stílben 
épült és előkelő dísszel berendezett fogadói 
télikert, Felső-Magyar* •rszéguak egyik szép 
látványoságát képezi.

Uj kávés. Aradon az Árpádtéren
levő Korona kávéházat Autalik János, 
az ottani Pölci kávéház volt főpincére 
megvette s azt teljesen ujan beren
dezve és oTulipán kávéházi néven 
május hó 1-én nyitotta meg. Szak
társunk üzletét volt pályatársai is szí
vesen látogatják.

Fehér Imre. ismert szakember, Né- 
met palán kán egy a mai kor igényeit 
kielégítő modern berendezésit szállodát 
nyitott. A kényelmes és jé. konyhával 
rendelkező fogadói üzletet »Duna« cí
men vezeti.

Hecker Lajos, a Király-utca 32. sz. 
alatti vendéglő volt jóhirü gazdája a 
Baross-utca 100. sz. alatti saját házában 
lévő, s volt régebbeni üzletét saját 
kezelésébe vette át. Az ujan átalakított 
és gyönvörü kerttel rendelkező ven
déglőt Hecker szaktársunk már is 
egészen föllenditette.

Üzlet kibővítés. Matton Béla. az 
egri Kaszinó fogadó kiváló tulajdo
nosa. üzletét egy a mai modern ki
ránduló vendéglőkhöz hasonló udvari 
kerttel bővítette ki. Az ízlésesen be 
rendezett nyári vendéglő katonazenés 
megnyitása a m. vasárnapon történt.

H errae l ,.K isp ip á ja .“  Horniéi Frigyes, a 
pipát egész életében alig látó Zipszernrszág 
derék szülöttje és ugyancsak kiválóan képzett 
szaktársunk, mint egy korábbi számunkban 
irtuk, a debroeeni „Kispipa" gazdája lett. A 
ré* főnállö s az utóbbi időben csak nehezen 
füstölgő Kispipát, Hermel Frigyes, aki az ottani 
nagyerdei nagyvendéglöt is liosszn eveken át 
kezelte, m áris oly annyira helyre hozta, hogy 
■-/.úttal a  derék neje turóscsuszajáréd híres Kis 
pjpa a cívis világ és az ebben élő ottani szak- 
társainknak is egyik legk. dveltebb tanyáját 
képezi.

Janura Károly, előnyösen ösmert 
fővárosi vendéglős szaktársunk, a 
Podmanicky- és Gyár-utcák sarkán 
lévő vendéglőjét kibővítette és ezen 
alkalommal, újonnan rendezte be. A 
mi szakmánkhoz tartozók által is kedv
vel látogatott uj üzletét. Janura szak
társunk, a napokban nyitotta meg.
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Fogadó vétel. Adán az Erzsébet 
szállodát Sehlezinger A.-tói Máté J. 
íopineér megvette, s azt uj átalakí
tásban és berendezéssel ellátva e hő 
elejétől vezeti tovább. Kívánunk sok 
sikert.

Matajetz Gyula, a marosvásárhelyi 
László fogadónak hosszú időn át volt 
főpincére, a kies vidékü és nagy 
látogatottságnak örvendő Korond fürdő 
nagyvendéglőjét kibérelte és saját ke
zelésébe május 15-én veszi át. Szak
társunk vállalatához kívánunk sok 
sikert.

László Géza. az Akácfa-utca 7 sz. 
alatti Fészek-borozó kerthelyiségét 
szép tulipán díszítéssel látta el és e 
hó 14-én Tulipán-kert címen ünnepé
lyesen megnyitotta.

Sümegh Géza, az egri Dobó-téri 
Kőbányai sörcsarnok derék vendég
lőse, az eperjes melletti kellemes fek
vésű Geméte-fürdö vendéglőjét kibé
relte. és saját kezelésébe május 15-én 
veszi át A szakavatotsága és jó 
konyhájáról előnyösen ösmert vendég
lős a fürdő jőhirnevét és látogatót - 
ságát ugyancsak emelni fogja.

Rákospalotán a Bem-utca 14-ik sz. 
alatti »Mokánvbercihez« címzett vendég
lőt Varga József volt tiszapolgári 
vendéglős megvette s azt újonnan be
rendezve május 1-én nyitotta meg.

Az ..Avason.1 Miskolc városának 
nevezetes hegyvidékén, a kellemes 
kiránduló helyül is szolgáló Avason, a 
tavaly Lefler Károly által birt ven
déglőt Lobnrm aver  Ferenc főpincér 
szaktársunk átvette s azt igen nagy 
látogatotság közepeit az ünnepekben 
nyitotta meg. A pompás borai és ha
lászlé-ételéről máris népszerű avasi 
vendéglőbe a ini szakmánkhoz tarto
zók is szívesen és gyakran rándulnak ki.

Múzsa vendéglő. Budapesten, az 
Orsz. Színész-egyesület. Baross-tér 9. 
sz. alatti palotájában, Weisz M. Lajos 
egy ízléses fogadót és vendéglőt ren
dezett be, amelyetoMuzsa vendéglő és 
szálloda* címen e hó 12-én nyitott 
meg.

Uj vendéglős. Mármarosszigeten a 
Korona fogadó sörcsarnokát, amelyet 
utóbb Marjovszky Sándor bírt. Orosz 
Sándor, az eperjesi Newvork kávéház 
főpincére e hó elejével át vette. Uj 
vendéglős szaktársunk vállalatához kí
vánunk sok sikert t

Berettyóújfaluban, Feldmnn Benő 
uj fogadót építtetett, amelyet a mai mo
dern ízlésben rendezett be. Az uj fogadó 
»Emke« címen, e hó elejével nyílt meg.

Egerben, a Széchenyi fogadó szom
szédságában lévő vendéglőjét. S zalókr  
Imre szaktársunk átalakította és •Tu
lipán* vendéglőnek nevezte el. A jó  
- zakemberségéről ismert vendéglős 
»Tulipán«ját. különösen jó  gazdasszony 
neje konyhája miatt szeretettel ke
resi föl az ottani publikum.

Nagyváradon, az igazságügyi pa
lotával szembeni uj luth. bérházban, 
Zámbó Samu, egy a mai modern igé
nyeket kielégítő sörcsarnokot rendezett 
he. Az uj üzlet megnyitása, e hó elejé
vel volt.

Kamarás erdőn, a szeged és környéke 
e gyönyörű kirándulójának nagy ven
déglőjét Engloner Béla szaktársunk, 
a szegedi Kass-vigadö Lloyd-körének 
hosszú időn át volt főpincére vette át. 
Az előnyösen ösmert uj vendéglős üz
letét ünnepiesen május 1-én nyitotta 
meg

Vendéglőátvétel Fiúméban a Grande 
kávéház mögötti »AI Teatro«-féle étter
met Schmalz  Miklós átvette. A régi 
üzlet jómenetét, a szakavatott kezű uj 
gazda máris föllenditette.

Gyulafehérváron az Erzsébet szál
lodát Sobr  Kornél, utóbb az egri 
Széchenyi fogadó kávéházának főpin
cére e hó elejével átvette. Uj fogadós 
szaktársunknak, aki fogadói üzletét ez 
alkalommal megfelelően és ujan reno- 
váltatta, kívánunk sok szerencsét.

Böhm Ferenc, Budapesten, a IX., 
Csarnok-tér 4 sz. a , (Erkel-u. sarkán) 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 
csinos kávéházat rendezett be, melyet 
»Csarnok« címen május ho elsején 
nyitott meg.

Aradon mint egy korábbi lapnnk- 
ban említettük, fiovúts  Sándor egy a 
mai modern kor ízlésében berendezett 
szép vendéglőt nyitott Arad egyik 
élénkebb helyén, a Szabadság-téren 
levő és kitűnő vezetésben részesülő 
vendéglőt az ottani és a környékbeli 
közönség ugyancsak kedvvel látogatja.

Újvidéken az Erzsébet fogadót, mint 
előzetesen jelentettük Vörös Ernő vette 
át, aki az üzlet éttermi és kávéházi 
helyiségeit újból alakította át és ren
dezte be. Az ünnepélyes megnyitás e 
hó elejével történt.

Csillag Antal a rozsnyói vasas fürdő 
bérlője. Stoósz-fürdŐ vendéglője. Mol
nár Sándor fővárosi fogadós szaktár
sunk volt üzlete bérletét elnyerte 
Csillag szaktársunk ez újabb fürdői 
üzletét e hó 15-én vette át.

Lokody Sándor, ismert debreceni 
vendéglős, a Kossuth L.-utcával szem
beni üzletét, egy fedett nyári étterem
mel bővitette ki. A kellemes helyiséget 
pompás zamatu borai miatt az ottani 
cívis polgártársak nagyban látogatják.

Tulipán-vendéglő Fiúméban. Grün- 
w ald  Gusztáv, a fiumei .De la Vilié* 
kávéház volt főpincére, ugyanott a 
Mereato Coperto-utea 2. sz. alatt lévő 
• Kispipa- vendéglőt megvette, s azt 
Ízlésesen átalakítva és berendezve, 
.Tulipán-vendéglő < címen nyitotta meg 
A tiumei Tulipán-vendéglő, olcsó és 
jó  magyaros konyhája miatt, máris 
egyike az ott legjobban látogatott ily 
üzleteknek.

Kávéház átvétel. Budapesten, a Kere- 
pesi-uti Sport kávéházat a kapcsolatos 
Biograph-vállalattal, Pollák  Hermán, 
a Velence kávéháznak hosszú időn 
át volt föpincére megvette s azt ünne
pélyesen e hó 10-én nyitotta meg.

Zsombolyán, a főtéren lévő és rég 
fönnálló Schall’-féle szállodát tnlajdo- 
nosa Jem elku  Ferenc, újonnan reno
válta, vendéglő-kávéházi helyiségét, 
valamint szállodáját teljes uj berende
zéssel látta el.

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

A F og ad ó  tisztelt olvasóit kérjük, hogy 
Seper Lajos (Indián a  vasúti vendéglőben volt 
főpinccr) hollétét (Fogadó szerkesztőség P. Gy.) 
d inen  tudatn i szíveskedjenek.

M agyar Kálmán jelenlegi c im e : Püstyén, 
Zöldfa szálloda.

A Gruber mulató uj kézben. A fő
városban az Erzsébet-körut 6-ik sz. 
alatti ésaNewyork kávéházzal szembeni 
Gruber kávéházat, Fl^iman József, a 
Hazám kávéháznak hosszú időn át volt 
főpincére, utóbbi időben üzlettulajdo
nos megvette, s azt rendes kávéházi 
szisztemben fogja tovább vezetni.

Topitzer Győző, a miskolc melletti 
Alsóhámor nagyközség fő utcáján, egy 
a mai kor igényeinek megfelelő ven
déglőt rendezett be, amelyet >Zöldfa« 
címmel e hó elejével nyitott meg.

Marosvásárhelyen, a Mátyás-téri 
fürdő vendéglőt Better  Emil, ottan is 
előnyösen ismert szaktársunk vette át. 
A gyönyörű sétánynyal körülvett üzle
tet uj tulajdonos »Tulipán park«-nak 
nevezte el. Vállalkozásához sok sikert 
kívánunk.

B érle t. Budapesten, az V. kér., Vigadó vi
galmi-, étkező- és sörház-helyiségeinek, ruha
tárának, kávéházi helyiségeinek, a  vigadó-téri 
kioszknak és két hozzátartozó lakásnak, 1906. 
novem ber 1-töl kezdődő s ÍW15. évi, esetleg 
1920. évi szeplem ber végéig tartó  együttes 
bérbeadására ajánlatok m ájus 2 9 -én  délelőtt 
10-óráig a  tanács VI. ügyosztályához, IV., Köz
ponti- városháza. Bánatpénz 20,000 k.

Debrecenben, a Csapó és Kölcsey- 
utcák sarkán, Szinetár Sámuel, egy 
kényelmes berendezéssel ellátott kávé
házat és vendéglőt nyitott. A fedett 
szép nyári kerttel rendelkező üzlet 
.Kölcsey néven e hó elején adatott 
át a közforgalomnak.

Kossuthfalván a Szabótelepen levő 
Újvilág-vendéglőt h’ováts Antal fiatal 
törekvő vendéglős átvette s uj csínnal 
berendezve e hó 1-én nyitotta meg. 
Jó konyhája és borai biztosítják az 
üzleti jómenetelt.

Üzlet áthelyezés. Szamp Ádám, pé
csi vendéglős, ottani üzletét a Kossuth 
Lajos-utca 22. sz. alatt lévő házába 
helyezte át. s az ujan rendezett szép 
üzletet, újból e hó 5-én nyitotta meg.

H e l y  v á l t o z á s o k .  B udapesten , a
Mátyás király kávéház üzletvezetői leendőit 
Kövessy  István töltötte be. A nappali főpincéri 
állást G eiszlinger Bűdre és az éjjeli főpinc. 
Szlatorits József töltötték be. B álin t Ferenc a
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közp. vásárcsarnoki vendéglőben éth. állást 
nyert. Krech Vilmos, az erdélyi borozó lop. 
állását foglalta el. U. ott Simon Imre éth. állást 
nyert. T opler József, a Sztits és Balika nagy
vendéglőben fizetőpincéri állást foglalt. Csathó 
József, a császárfürdői éttermek föp. állását 
töltötte be. Mellette mint fizető])., Schober  
István működik. Hasonló minőségben, hrantzl 
Kálmán, az alsó Margitszigeti nagyvendéglőben 
teljesít teendőket. A Mátyás király kávéházban 
Kráhl István, L án g  Károly, Reiter Rezső, Fied- 
ler Rezső, Lőrinc Géza, segédpineeri és Vas 
István tekeőr állást töltöttek be. Tukanovits 
István, a London szálloda éttermében nyert 
alkalmazást.

Érsekújvárt a  vasú ti vendéglő III. o. éttér, 
egyik fizetőpincéri á llását Sim on  János fog
lalta el. A párkánvnánai p.-udvari vendéglő 
fizetőpincéri á llását Temlin  Ferenc tölti be. 
Újvidéken, az Erzsébet szálló kávéház fö- 
pincéri á llását Schiller Mátyás foglalta el. 
Oriovits Károly a dcési vasúti vendéglő főp. 
á llását töltötte be. Hévizén, a  nagyvedéglő föp. 
á llását P röckler  Károly foglalta el. J o ó  Imre 
a  nagykárolyi vasúti vendéglő főp. á llását 
töltötte be. K ohn  Ignác a  piskii vasúti ven
déglő főp. teendőit intézi. U'helyi Mór a nagy
váradi Lloyd kávéház főp. állását töltötte be. 
Egerben  a Kaszinó szálló főp. á llását Belényi 
György töltötte be. Horváth lózsef a  Széchenyi 
szálló étterm i főp. á llását foglalta el. Kassán, 
a  Sehalkbáz szállodában Szederkényi János főp. 
mellett Puskás József m int fizető pincér és mint 
éthordók, Simonits László, Elm an  György és 
B ein ho ffer  Gábor töltenek be állást. U. i. nyertek 
újabban a lkalm azást: M ogyoróssy Lajos, Zsám- 
békos  Simon, Vedrád József és Vágó Béla. Az 
Európa szálló é tterm ében K ondor  Gyula éth. ál
lást foglalt. Neumann  József azeperjesi Newyork 
káv. főp. á llását töltötte be M iskolcon, a Böcögő- 
sörcsam ok főp, állását S cha ffhauser  János 
foglalta el. U. i. Völfer István és Várkonyi 
László m in t éthordók működnek. Az étterem ben 
hasonló állást nyert Vovrincsics Ferenc (a 
„Fogadó" utján). A Grand szálló étterm i föp. 
állását B ocska i G. József, mig a  sörcsarnoki 
főp. á llást B ocska i G. István foglalták el. Horváth 
Gyula u. i. éthordói á llást nyert. Weiszniann 
Ignác a Lloyd szálló étterm i á llá s it foglalta el. 
U. i. Engt Sándor éthordói á llást töltött be. 
D ebrecenben  a Bika fogadó étterm i főp. állását 
Babista  József töltö tte  be. A kávéházi r.- fizetőp. 
á llást Árvay Berci foglalta el. Griinwald Már
ton m. segédpincér nyert u. i alkalmazást. 
L apáth  Béla a Fehérló szálló föp. á llását fog
lalta el. B orcsányi Antal éthordó a  vasúti ven- 
géglö 1. II. étterm ében működik. Vedres Bálint 
az Angol királynő fogadó szobafőp. állását 
tölti be. A nagyerdei nagyvendéglő főp. állását 
Németh Titusz intézi. Hasonló teendőt intéz 
u. itt. Szem an  Károly. Schőnberger Dezső ú j
vidéken a  Mayer szálló szobap. á llását foglalta 
el. Kotrosits Mihály az aradi Fehérkereszt fo
gadóban éthordói állást nyert. Szombathelyen, 
az Elité kávéház föp. állását, Weisz Zsigmond 
s u. itt a r.- fizetőpiniérit Csukovits József 
töltötték be. H aram ia  Tamás az egri Korona fo
gadóban 1-töl m int föp. működik. Siófok-fürdőn, 
a  Fogas nagyfogadó főp. á llását Kosztka Fri
gyes és u. itt a  fizetőp. á llá s t Kálovits József 
foglalták el. Lubló-fürdőn  a  Gyógyház éttermei 
fő]), á llását Petrákovits Ferenc tölti be. Bala- 
tonberény- fü rdőn  a  Lőw szálló főp. állását 
Lelovits Boldizsár s  a  fizetőp. állást Szakáiy  
Ferenc töltötték be. U. itt N ika  Sándor éthor
dói alkalm azást n y e r t  Ujtátra-füreden, a nagy
vendéglő főp. á llását Kranitz Gyula foglalta el. 
Rúzsa Józef B.-Lellén a  Balaton szá ló  föp. 
á llását töltötte be. Lüllik  Ferenc, a  „Fogadó” 
u tján  Ungváron a  Nagy Lajos városligeti 
nagyvendéglője főp. állását máj. l.én  foglalta 
el. Tövisen, a  vasúti vendéglő egyik főp. állását 
Szutzky János töltötte be. B icsák  Gyula Léván, 
a  Nemzeti kávéház főp. á llását foglalta el, 
Losoncon, a Városi szálló kávéház föp. állását, 
M akray Károly, mig a Berger kávéház föp. 
á llását Berzsenyi Miklós töltik be. V. itt B ar
n á i N agy  István a fizetőp., mig K iss  Pál. a 
Magyar király szállóban, éth. á llást nyertek. 
D ani Ferenc, a  rozsnyó-fürdöi nagyvendéglö,

főp. á tlását foglalta el. ü . itt Illés Pál m. éth. 
nyert alkalmazást. Werkmeiszter János, a 
stoosz-fürdöi nagyvendéglö főp. állását töltötte 
be. Nyitrán, az Aranyszarvasban Klein Mátyás 
főp. m elleit Taksonyi Sándor éthordói állast 
nyert. ísagytapolcsányban, a Korona szálló 
föp. állását, Seper Lajos, u. ott az éth állast 
P iánk  József töltik be. Zsolnán, a Vasúti 
vendéglőben Wukics Ferenc föp. mellett, m. 
éth. Borsiekv Ernő és Godavszky  György, a 
Folkmann szállodában, K rálik  Rezső főp. m. 
Vaiachy Gyula éth. é s  Leinwetter Mihály m ű
ködnek. Besztercebányán, a Nemzeti szállodá
ban Hengye János föp m. Szeitl Károly szobap. 
működik. U. itt a Hungária kávéház fő]), állását 
Jed e ly  István foglalta el. Friedmann  Marci, a 
Korond fürdői nagyvendéglő föp. állását fog
lalta el. Poltzer József, Tarosa fürdőn a Korona 
fogadó föp állását fogja betölteni. Tr.-Teplicen 
a Vild-féle vendéglő főp. á llását az idei saison- 
ban isT om ola Roland tölti be. Mellette a fizetőp. 
állást K leck  Antal tölti be. C sókavári Jenő, a 
marosvásárhelyi Transylvania fogadóban éth. 
állást nyert. Miskolc. (G. .1. F. helyeszküzlő 
iroda jelentése.) Pulay Antal Turocszent- 
m ártonban, a  Dóm szálló föp. állását fog
lalta el. Kaszt Mátyás, Egerben a  Széchenyi 
fogadó kávéháza r. fizetőp. és B ocsák  János 
az étteremben éth. alkalmazást nyert. Schwartz 
Miklós a  rozsnyói W einberger fogadó föp. 
állását és hasonló állást, Szigety József B.- 
gyarmalon foglalt. Gottsegen Hermán, a kís- 
várdai Klein  kávéház fizetőp. Németh József 
a M.-szigeti Korona fogadó szobap., Németh 
Antal, Rózsahegyen, a  fonógyári vendéglőben 
és Im re Sándor Ungvári a Korona fogadóban, 
éth. állásokat nyertek.

HÉTRÓL-HÉTRE
Korrigáció A szombathelyi vasúti 

resti elegáns főpincérét, Köttbaum 
Gyulát sokan ösmerik, s akik ösmerik, 
nem tartják többnek, mint 26 legföl
jebb 30 esztendősnek. Épen ezért na
gyon megütközött egy ilyen jó  ösme- 
rős, aki véletlenül elolvasta a Fogadó 
1905-iki Almanachjában a Köttbaumról 
irt életrajzot, amelyben az ált, hogy
K. Gy. még a 70-es években került 
a szakmához. — Hát aztán hogy lehet 
ez, fordult az ösmerős (egy előkelő 
pozsonyi katonaügyosztályi hivatalnok) 
Köttbaum Gyulához fölvilágositásért. 
Hiszen eszerint Ön legalább is 4 0 - 4 5  
éves kell, hogy legyen. — Ez kérem, adta 
a fölvilágositást K. Gy. egy kis sajtó
hiba, amennyiben az Almanach csak
12-öt téved az esztendőim javára. Ami 
azonban engemet mit se alterál, mert 
könnyen meglehet neki az a jó oldala 
is, hogy a katonasághoz való esetleges 
3 5 —70 napos behívásnak igen nagy 
tévedésen való alapulóságát ép ez által 
fogom tudni igazolni. .  A tisztviselő 
ösmerős, mosolygott a humoros fölvi- 
lágositáson, amelynek dacára mi mégis 
kikorrigáljuk, hogy Köttbaum  Gyula 
nem a 70-es, hanem a 80-as évektől 
tagja a mi fogadós szakosztályunknak.

H a  m a jd a n .
Ha majdan szép Hiúságom,
Elrafioljáfi az éoeB,
Ha majdan szinemíöl RiRal 
flbránd 5 szerelmi érzet;
Fájjon lesz-e még örömem, —
Ideig íelviditja élelem.

Ha majdan az éneS terüe 
Pillén agg Dáliáimon.
Ha már majd nem tudoR járni, 
Elggengilll lábaimon:
TaláloB-e egg Ris Relget.
HRöl lelkem meg piRenüet.

Ha majd fiiul az utcán IáloR 
Játszó óig ggermefiefiel, 
tudom fiönget csal szememöe 
H iájó emléBezei;
5 míg jáiszanafi. elgondolom,
Öli I Rol nagg szép gpermeSBorom!

És Ha majd uidám szép IgángnaB. 
Rózsás arcára nézeB,

. miig fieserü iájdalom lesz.
Amit majd afiEor érzefi:
ÓR! és még menngi iájdalom.
Ggötör mig éltem elRaggom.

Tardy Gábor.
O k ta tá s , líalambér, ide vigyázz ! szólt 

egy erdélyrészi kiskávéház tulajdoni >s;i a  pi- 
kolójához. — Itt van  20 fillér apró, négy pi
cula ezüst ős egy korona, összesen egy forintnyi 
váltópénz. Ha az a  vendég fizet, szám íts neki
2 pikolót. egy feketét, 3 zöld és fi fehéruvég 
bort, 1 Törley sec-et, a m ellette lévő sarok 
asztalt, a  kisasszony cigarettáját és a banda
3 frt. 70 kr.-nvi cek jé t; mindez összevissza 
52 korona 80 fillér. Érted-e Balambér ? — Igen 
is instálom, i-sakhogy — hátha az a vendég 
nyakonüt és nem fizet?! — Ha nyakon ü t — 
oktatja ki a gazda — 10 koronával többet 
számolsz neki. ha nem  fizet, elveszed az 
uj überciháját, ha uj üben ihája nincsen, az 
aranyóráját, ha pedig az sincsen, te fogod 
nyakon ütni az ifjurat úgy, hogy az új adósság 
csinálástól legalább is busz esztendőre menjen 
el a  kedve. Értetted, B alam bér! . . .

Az űgetőversenyen A múlt vasár
napi ügetőversenyen, tenger volt a 
publikum, s a tenger publikumban két 
kereskedüsegéd is részt vett és mint 
e rengeteg publikum 99-ed részé, ók 
is vesztettek. Úgy 6 óra felé elkezdik 
számolni a veszteséget, amidőn az 
egyik 28 a másik 32 frtok elvesztése 
miatt szidja, sóhajtozva az ügetőverseny 
szent egét. Ugyanekkor megszámolják 
a megmaradt pár forintot is és azt 
találják ki. hogy jó volna egy-eg y 
pár virstli és egy egy pohár sörre 
lemenni a vendéglőbe. - -  Igen ám, 
csakhogy az a f . .  . ette vendéglő 
borzasztó drága! A virstli 3 krajcár
ral, a sör 2-vel több, mint másutt. — 
Üssön bele a tüzes istennyila! mondja 
rá a másik, rém haraggal. . . Amikor 
pedig eme szókat kiejti, egy tagba 
szakadt főpincér, aki az egész esetnek 
szemtanúja volt, a két kereskedőse
gédhez ilyen szókkal fordul — • Úgy 
vágom azonnal nyakon kegyeteket, 
hogy mind a ketten az ügetöversenv 
másik oldalára kalimpálnak. A három 
krajcáros virstli! drágálják és szidják 
a vendéglőst, mig a 32 és 28 irtokat 
lelketlenül a sárba hajigálják'. . . « A 
két vesztes barát szörnyen megijedve, 
de minden szó nélkül tűnt el a pénzét 
javarészt szintén a sárba dobáló ten 
ger publikum k ö zt. . .
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Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.
B. M Pozsony. Az engedély szerzés miatt 

intézelt jelenlegi kérdésére még e hó elején 
egy hosszabb levélben válaszoltunk. De ugyan
ezt a tájékozást megtalálhatja az az óta szin
tén elküldött lí)0ti-ki Fogadós vend. és p. Al
manach bán is. — C. F. Kolozsvár. A szives 
köszöntésért — minden részről — meleg vi
szonzás. Egyben a munkák eszközlését, kér
jük komolyabban venni. — Talányi. Nem tud
juk mit szólna „kedves Mariskája", ha ezt a 
rengeteg paksamétát a „Fogadódban leközöl- 
nök. Bizonyára megneheztelne. Mivel pedig ily 
csapást nem kívánunk önre — közleményét 
félretettük. — B. M. Lelle. Meghalt a vajda, 
oda a vajda, — sírják a purdék. Minthogy 
a párti vajdája is elköltözött, a „partner" is 
árva s a párti — mitsc ér. De — nem baj, 
nem tesz semmit! . . .  Az elmaradt lap helyett 
mindjárt kettőt küldtünk. S z í v .  üdv! — G. A. 
Teschen. Amit irtunk, az a Fogadónak egyik 
legkedvesebb kötelessége. A szives üdvözlésért 
még szívesebb honfiúi üdv! — R L  T.-Szt- 
Márton. — Ön t pártolónk, a kijavítást deka 
a saját nevét pedig deshá-val irja. Most már 
aztán azt irja meg, hogy e kettő közül való
sággal melyik a helyes? — K. S. Herkulesfürdö. 
Számolási dolog intéztetett, iev. menesztetett. 
Tulipántos köszöntés. — B. L. K.-bánya Ügy 
rendbehozatott. Szives üdv! — Albion. Levél 
is, lapok is mentek. Szives hazai tulipános üvd!

N Y IL T T E R *).
N y i l a t k o z a t .

Comm, Prof. Dr. Giusuppe Lapponi, X.
Pins pápa 0  Szentségének házi orvosa a Szt. 
Lukácsfiirdöi Kristály-forrás ásványvizet igen 
jónak ismeri el.

*) E  rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a 
szerkesztőt ég.

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetvéltozásoknál a t. vuneóglös, kávés cs föpincér 
urak ügyeimébe a „Fogdó11 belyeszKözlőjót ajánljuk. 
Az ezutáa rendelt .személyzet elhelyezése díjtalan.

Három borii u előkelő fürdői, egy éthordó 
nagy vasúti vendéglőbe junius 1-re felvétetik. 
Több nyelvet beszélők előnyben részesülnek. 
Cim a .Fogadódnál.

Intelligens, jobb megjelenésű nőtlen s e 
szakmában teljesen képzett egyén, (volt ven
déglős) szállodai, vendéglői, vagy kávéházi üz
letvezetőnek ajánlkozik, helybe vagy vidékre. 
Szives megkeresések a ‘Fogadó, kiadóhiva
talába kéretnek.
Állást keresők tartózkodási belytik pontos címét elö- 
Iogyzéi végett kéretnek beküldeni. — A „Fogadó11 
utján csakis ismcrOs szakegyének helyeszközOltelnek.

Ü ZLETEK  V E T ELE é s  ELA D Á SA .
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevö leieknek 

nyújtunk.
B iz to s  e x ls z te n c iá t  nyújtó kávéházra, 

mely tuladunai határszéli nagyforgalmu vá
rosban van, átvevő ke: estetik. 5000 korona 
szükséges az átvételhez. Cim a kiadóhan.

H a tá r s z é l i ,  nagy forgalmú v árosnak tul- 
adunán) újonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. Vételár: lt>.0Ő0 korona, 
évibér 1H10 korona, melyből azonban 070 kor. 
visszatérül Csakis komoly vevőknek nyújt felvi
lágosítást a kiadóhivatal. ’ 15

UJ s z á llo d a  9 szobával, nagy forgalmú 
sörcsarnok és étteremmel, (melynek felerészé
ből díszes kávéház is alakiiható) díszes be
rendezéssel átadó. Vételár 15, illetve 20 ezer 
forinL Fölvilágositást kiadóhivatalunk nyújt. 10 

A  fő v á ro s h o z  k ö z e l eső nagy forgalmú 
városban a nagyvendéglö szobákkal, étterem, 
söntés és nagy udvarral eladó. Az üzlet ára 
22 ezer forint ; átvételhez 5 —6 ezer forint 
szükséges. Cim a kiadóhivatalban. 17

E la d ó  s z á llo d a  jó  menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 16 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Cime a „Foga-

E r d é ly l  m e g y e  székvárosában biztos meg
élhetést nyújtó, jó forgalmú szálloda eladó. 8—9 
ezer forint szükséges a megvételhez. Cim a 
„Fogadódnál. 19

B u d a p e s te n  gyári munkások által látoga
tott jó forgalmú kocsma-üzlet jutányosán át
adó. Cím a kiadóban. 20

Kávéházi és vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaezlist árut vesz s elad
B r a u n ,  B p e s t ,  S l p - u .  1 4 .

K IS  H IRD ETÉSEK
NqíTV l/óuóhQ7 Budapesten, hol katona-zene 

"OiGlIflt. játszik, 15 ezer forintért el
adó. Évi forgalom 65 ezer korona, házber 
5600 korona. Vételhez 8000 frt szükséges. Cim 
a kiadóban.

Átadó kaszinó vendéglő gyermektelen
szakembernek. Feltételek: 20 (húsz) frt havi 
dij, biliárd, kártya és tekedijaktól 5, bortól 2 
százalék, édesített italok (likőr, pálinka stb.) 
sör, kávé, tea, ásványvizek, konyha stb. a 
vendéglősé. Átvételhez 550 forint szükséges. 
Cim a kiadóban. <1—bj

Elarin C7állnria 15 szobáTaÉ kél egylettel, LIOUU OtallUUdj egy nagy alföldi városban- 
Vctelhez 10.000 kor. szükséges. Cim a kiadóban.

Egy nagy vidéki székvárosban “
netelü vendéglő átadó. Vételár 4500 frt, ház
bér 400 frt. Fölvilágositást csak ismerős vevők 
nyerhetnek lapunk kiadóhivatalában.

Kereskedelmi iskolát végzett5 l T
könyvelésben tökéletesen jártas egyén üzlet
vezetői, könyvelői állást óhajt nyerni. Cime a 
kiadóhivatalban megtudható.

É tla p iró  (é tho rdó ) uraknak aj1‘̂ obb'naka
elismert és sok időt és munkát megtakarító „Berko-

H e k t o g r á p h - l a p o k
s minden színben levő „ténták“. A nélkölö/hetlon hek- 
tográph-alp mindkét oldalon többször használható s 
egy eredetiről 100—200 másolat nyerhető. Lehúzás után 
pedig nem kell lemosni, kiinoahaUllan ruhajelzö-festékek 
és Schapigráph-tekercsek minden nagyságban rendelhető.
B E U K O V IT S K Á RO bY Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph- raktárában Budapest. 

VII.,Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen

Y  e n d é g l ö  á t v é t e l .
A m. t. szakküzönség és volt pincér kartársaimnak 
szives tudomására adom. hogy a Dohány-utca 90. szám
alatt (és a Szövetség-utca sarkán lévő..........................

DVORZSÁK-féle vendéglőt =
átvettem a azt személyesen vezetem tovább. Minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy házias és olcsó jó 
magyar konyhám, valamint hamisítatlan italaimmal a 
a t. vendégközön-ég, különösen a  volt pályatársaim 
közül kikerülő t. vendégeim megelégedését kiérde
meljem. — Szives pártfogást kérve vagyok teljes 
tisztelettel

Doffing Frigyes vendéglős,
4—6 VH., Dohány-utca. S0.

tfinoi Q7Ücf tea-kanna, 2 játszma (61-es) 
Miiül Cl UoI elefántcsont lapda és több 
apró tárgy — mind kitűnő j i  állapotban — 
eladó. Gyárfás Dezső, „Grand" kávéház, Ko
lozsvár.

FelRiuás a szaütársaRIioz I
Mutassuk meg, hogy hazafiak vagyunk!

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

Pincéri szaktársak! Akiben egy csepp 
magyar vér bugyog, tartsa becsületbeli 
kötelességének vendégei körében a  hazai 
ásványvizeknek ajánlatba hozatalát. 
Mint kitűnő asztali és borviz kiálva a 
versenyt 26 év óta minden külföldi ás
ványvízzel szemben a mohai „Ágnes- 
forrásu I-ső rendű szabadszénsavas 
nátron ásványvíz-nek becsét és gyógv- 
értékét nem tudta legyőzni a nagyhang- 
zásu reclamok serege sem, különösen 
akkor, ezután még úgysem, ha a ma
gyar vendéglősök tömege, pincér szaktár
saikkal egyetemben a hazai ásványvi
zeknek 1-sőjét a kitönö mohai ,.Ágnes- 
forrásl“ felkarolva kínálják; minden 
fa jbeli borral alkalmazható, annak 
zamatát nemcsak hogy nem rontja, sőt 
inkább kellemessebbé teszi;  egy próba bi
zonyítani fogja, hogy nem is hasonlítható 
ama ll-o d  rendű és drága külföldi 
vizekhez. Föl tehát hazafias szaktársak ! 
sorakozzunk hazánk jobblétének érde
kében a Tulipánkert* dicső szolgálatába 

mindanyian. 2—12

n  n

E L A D Ó  F O G A D Ó
Ipolyságon, Hont megye székhelyén, a 
főtéren lévü n a g y  s z á llo d a , teljes 
berendezéssel. 3 évi bérlettel azonnal, 
vagy október l-re eladó. Bővebb fölvilá- 
- - - gositást nyújt a tulajdonos - - -

SárKánv István
=  szállodás =  i s
O L Y S Á G O N .

P i n c é r e k  f i g y e l m é b e .O  *  (papirospenz) vagy
Pincértáska (ap*6* és ezüstpénz számára) van szükségük, a melynek feneke 
— ni ncs többé beillesztve, hanem afelsőrész az aljával egy darabból 
-  készült, — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be. - n - —

PC  Á rak 3.50-töl 5 írtig.

Mn I n á r  V i l m n c  Ueatyü- é s  s é iv k ö tő e rá ro s n á l
U I I I  a I V I I III U d BUDAPEST, IV., Károly-k. 28 (Kflzp. városház). 

Gummi- és haihólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3, 4, 5 cs 6 frt Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpénzóriumok 

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

I
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v Hirdetmény.
^ Világoson, a főtér legforgalma- 
“  sabb helyén lévő

j
melyben jelenleg korlátlan ital- A 

^ mérés van és

I  vendéglőnek nagyon alkalmas £
V ---------------------■------    A
v  és jövedelmező, annál inkább is, *  
% mert a 75G0 lakosból álló es a | 
v  járás székhelyét képező községben ^ 
$  csak egy vendéglő van, családi $  
$  körülmények miatt eladó. A vételár 
$  8000 (nyolcezer) frt, s a megvé- A 
«  leihez 5000 (ötezer) frt szükséges, a 
$  Bővebb felvilágosítással szolgál ^ 

I l l m a n n  J ó z s e f  
tulajdonos, Világoson.

ZIM M ER  PÉTER
=  kalászmester, =
tengeri és édes-nizi fial&eresRedö

Budapest, ÍV., központi vásáicsarnok. 
—  Telefon 61— 24. ■

Sürgönyeim: Z. P. halászmesfer Bpest.
A Balaton Halászati r.-t. kizárólagos 
képviselője. Az egyedüli budapesti cég, 
mely az előkelő szállodák, éttermek és 
uii háztartásokban szükségelt összes hal 
féléket állandóán raktáron tartja. 1—12

AJOR BALÁZS k e d é s e  :
GYŐR, Széchenyi-tór.

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.

ö 7 é > „  forinttal régi, jónevü fővárosi 
—  v l v l  kávéházhoz átvevő kerestetik. 
Fölvilágositást csakis komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal. ■■ ■____

1 4  i

. oldal.

: S a j t  n a g y k e r e s k e d é s . ^ :

! JUNG PÉTERi
f j

s ajt, vaj
! és csem egeáru nagykereskedése j 

B U D A P E S T ,  j
; Föüzlet: IV . ,  V ám h áz k ö rú t 12. sz. l 
[ Fióküzlet : V I I , G a ra y -té r  5. szám. j

i Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- : 
| és husnemüek. Ha!-, Hús-, Szárnyas , Fő- : 
i zelék-. Turista- és vadász stb Conservek. *
? Mustár, halikra, déligyümölcs és min- r 
' dennemü csemegék, tea és likőrök. — : 

Magyar és francia pezsgőborok és min 
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak lével 
vagy sürgónyrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan saállitatrak.

:: veg yészeti k á rty a tisz titó
idevonatkozó rendelés és meg- 
bizásokat elvállal és pontosan

Kártya-tisztitás! j
WEISZ ÁBRAHÁM J)

--g - )/. 
ítosan UJ

■ - teljesít helyben és vidéken - - "I
^Jludapest.VII, Oohány-u. 45, l .2 5 ^ J  

Q e r b e r  fényirdai műterme f i
U  Budapest, VII., Király-utca II. sz.
A „F0Q A D  Ó“ közönségének kedvezményes árak.

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

a kiadóhivatalban.

o S ö l f e ^  Q jo z * .  eí> é / ó a

f ,„ s } ór já r a

jX z /rá M rz n  á e r .
Budapest (Promontor.)

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási c ikkekben esz- 
közlendö  bevásárlása ikat e lő 
fize tő in e k  te ljesen  d íjta lan u l 
in té z i a „ F O G A D Ó "  kiadó- 
hivata la , B udapest, V I I I .  kér., 
ss K erep es i-u t 13. szám.

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

Márton István 6|l'u .s" r" 1 °3
Szeged, Boldogasszony-sugárul 58.

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

f  HERRMANN J. 1L. Iforróé sz n̂sawal telitett ásványvize hasznos 
lUllűg ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. —  
óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi 
rendelet szerint egy melegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

S zt. Lu kács fü rd ő  K u tv á lla la t Budán.

cs. és k ir. u d v ari szállító
1819. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, 

China-ezüst- és íémáru-gyárának főraktára: 
B U D A P E S T ,  E S K Ü - U T  6. s z á m (Clotild-palota).

(R aktárak : Bécs, Gráz, Prága és THestben) 
i NqíTU uálQC7tük legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, j  
r IfllflotlOA Kávéházak és háztartások részére.

1

navenazan

A L M A N A C H melyben a Vendéglői szakács
könyv Kiél- és étlap-isme) s a 
F o g a d ó  „ A l b u m á “ -n
-----  kívül bent foglaltatik:-----

A „ F o g a d ó 11 kiadásában 
megjelent az 1 9 0 6 - r a  szóló
Fogadós, vendéglős és pincér —
a minden vendéglős (és vendóglősné) és kávésra nélkülözhetlen „ K ö z h a s z n ú  r é s z 11,  a b o r á s z a t i  é s  p i n c e k e z e l é s i  
r é s z s z e l ,  n k á v é h á z i  i t a l o k  és a különféle v endég lő i és háziszerek készítést módja; ismerteti ezenkívül az i t a l m é 
r é s i  e n g e d é l y e k  körüli eljárást, a fogyasztást és adózást és a bortörvényeket. Az „ A l m a n a c h 11 ára a .Fogadó* előfizetőinek 

2  k o r o n a  (nem előfizetőknek 3  k o r o n a , ) .

Megrendelhető a ..FOGADÓ ‘ kladónivatalában, Budapest, Vili. kerület, Kerepesi-ut 13. szám. - a



10. oldal FOGADÓ 9. szám.

Vidéki élénk gye szók helyén 
lévő elsőrangú szálloda konyháját 
igen előnyös feltételek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tisztesréges házas
párnak, hol az asszony kitűnő fözőnő, 
férje pedig a ; éttermei maga számolja. 
Csakis elsőrangú erők pályázzanak 
Cim a kiadóhivatalban.

N á n s l r a r u t  Társadalmi és köz- 
i lC p ű K Ű I a l -  gazdasági független 
hetilap. — Szerkesztőség: Veszprém, 
i ö-ntca 57. Előfizetési dij : egy évre 8 
félévre 4 kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.

Székely-Világ.
közlönye. Legelterjedtebb székelyfölili 
társadalmi és szépirodalmi hetilap. — 
Mutatvány példányt készséggel ktild : 
Szentgyorgyi Dénes t . szerk.. Maros- 
vásárhely.

Trencséni Lapok pontikai
hetilap. A felvidék legolvasottabb és 
legelterjedtebb lapja M egjelenik min
den vasárnap. Előfizetési ára : egy 
évre 8 kor., félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szilvav István. Felelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla

Vendéglői
Breitner László Szentkirályi-utca 1.

Szombathelyi Djság
Szerk. és kiadóhiv. Széchenyi-tér 2  
„Vas- és Zolam egye" egyetlen ke
resztény kath. irányú és legolva
sottabb „politikai h etilap ja1*. .Meg
jelenik vasá.rnaponkint 12 oldal terje
delemben. Ára egész évre 10 korona. 
Hirdetései mérsékeltek. A Szombat- 
helyi Újság-.'t tanítók és földmivelű 
gazdák b kor. kedvezményes írón ren
delhetik meg.

2— 3 ezei forinttal
főpincér vagy vendéglős egy 
rég fenálló és forgalmas nagy 
vidéki szállodába előnyős föl
tételek mellett társul keresek.

Non in  ff Politikai hetilap. Szer- 
f lC p jU y .  kosztőség és kiadóhivatal: 
Kaposvár, Zerge-ntca 7. Somogyvár- 
megye és a szomszédos vármegyék 
legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja. Megjolenik minden vasár
nap. Előfizetési dij : Egy évre 8 félévre 
4 és negyedévre 2 korona.

Nyíregyházi Hétfői Hírlap.
Szatolcsmegye és Nyíregyháza leg
olvasottabb lopja. Hirdetési célokra 
is kiválóan alkalmas. Előfizetési ára 
egy évre 6 kor. Nyíregyházi Hétfői 
Hírlap kiadóhivatala. Nyíregyháza, 
Pazonyi-n. 9.

Beregi Djság. S S S S T -S E
gazdasági érdekű hetilap. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal: Beregszász, Ver- 
böci-tér 1. sz. — Beregv ármegye leg
elterjedtebb b erős, szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja — Évi ára : 8 korona

Magyar Paizs. STSSSS
tá l: Zalaegerszeg. A „M agyar Paizs'1 
erős szókimondó, független hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd, ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Évi ára 4 korona. (Legolcsóbb 
lap.) Szerkesztik: Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Intelligens urileány
mint pénztárnoknő vagy felirónö óhaj
tana alkalmazást nyerni. Címe a ki
adóhivatalban megtudható.

Magyar Herkó Páter.
zesebb szókimondó magyar élclap, 
melynek politikai s egyébb viccei tö
rő metszettek és karikatúrái a legér
dekesebbok. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedévre 3 korona. — 
Szerkesztőség es kiadóhivatal: Buda
pest. V ili ., József-kőrut 49.

Temesvári Hírlap. ™“í“
Délvidéknek egyetlen legjobb szellem
ben szerkesztett napilapja. Szerkesz
tőség és kiadóhivatal : Tem esvár, bel
város, Városház-ntca IC. Előfizetési ár : 
egy évre 24, félévre 12, negyedévre 
0 kor. Felelős szerkesztő és laptulaj- 
donos : B iró Pál

F O G A D Ó

A L M A N A G H -JA
vendéglői-szakácskönyv
- 2 korona. -

Ú T M U T A T Ó  (Folytatás.)

POLGÁR ISTVÁN vendéglője, 
Nárai-n. A szervezett iparos- 
mnnkások találkozója.

Sorokujfalu . BRE1NER DÁ- 
VID vendégjője.

Szentgotthárd. H E G E  D Ü S 
GÉZÁ beszálló-vendéglője. A 
„Yámházhoz*.

NÉMETH FERENC ,.Sörház1' 
vendéglője.

Somogyvár. CSÉRT IGNÁC 
nagyvendéglője.

Szllágysom lyó. CSEREY KÁ
ROLY Városi nagyszállodája, 
étterem, kávéház.

KI-ElN MIHÁLY vendéglője. 
Siófok. „FOGAS NAGY 

SZÁLLODA" itnl. Csérvenyi

Sátoraljaú jhely . MAGYAR KI
RÁLY szálloda- (Csemlcki I.)

SKERGULA ISTVÁN „Köz
ponti" kávéháta.

FRISCH V. „Magyar király" 
kávéháza. üzleti kartársak 
találkozó helye:

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILÁGYI Lajosné, „Vadász
k o n " étterme és sörcsar-

Szolnok. VESZTER „Kossuth'1 
szállodája az állomással
szemben.

FRIEDRICH Vilmos „Korona" 
kávéháza a Vő-ntcán.

STÖ G E R M A Y E R  AN TAL 
„Arany lakat" vtndéglöje, 
tol a Tiszán.

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

REINPRECHT JÁNOS Kaszinó 
vendéglője.

ALMÁSSY LAJOS vendéglője.
Sopron. GROSZNER PÁL 

Erzsébet kert kiránduló nagy
vendéglője.

SCHLEDERER JÁNOS vasúti 
vendéglője, Győr-Eben forthl 
állomás.

ROSNST1NGL ANTAL vendég
lője, Szlnház-u. 13.

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

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

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

IIODICS FERENC kávéháza. 
A soproni elite közönség 
kedvelt találkozóhelye.

SARKÖZYFERENC „Pannonia- 
étterme

Szentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi11 szállodája.

DEUTSCII BÉLA vasúti ven
déglője.

Szam osujvár. SZILY ZS1G- 
MONT) „Korona" szállodája.

Somogyszobb. HltE.M Frigyes 
vasúti vendéglője. A közön
ség kiránduló helye.

Szatm ár. PONGRÁC LAJOS 
kath. kör vendéglője. Saját 
termésű é •melléki borok.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
vendéglője.

VALKOVIT3 SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

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

JURÁ-
NOVICS
FERENC

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Ü'letbeliek találkozója.

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

8CHWARTZ JAKAB vendég
lője és aöresarnoka a ffiposta 
mellett. Üzletiek találkozója

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője, a 
„Fehérbárány11-hoz. Olcsó 
szobák.

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

MARTONHSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kor helyisége.

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

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

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája.

FABER LAJOS New-York ká
véháza.

KÉTH KÁROLY vendéglője. 
Marstéri laktanya.

RITTINGER KÁROLY vasat! 
vendéglője.

CSIKÓS FERENC vendéglője, 
Kossuth Lajos-sugárut.

Segesvár. MACHOT ALBERT 
„Zrínyi" szállodája a vasút 
melleit, olcsó Bzohák.

Székesfehérvár. EHMHECHT 
GYULA Fehérbárány szálló- 
nagyvendéglője. Ölesé azob.

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MANDEL MIHÁLY kávéháza.

Tatatóváros. NOLL MIKLÓS 
.,Eszterbá«y“ szállodája. Ét
terem, kávéház.

KISS ANTAL „Otthon" kávé-

PRAUSZ GYÖRGY „Sport" 
kávéháza.

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY ivóit Hoífmannn) 
szállodája, étterem kávéhét.

Tapolca. — BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás

DIENES KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Terin, vett tiszta borok.

T ab . GRÓZLY ANTAL nagy
vendéglője.

Torda. IJPOVICS FERENC 
„Japán" kávéháza. Üzletbe

liek találkozója.
PL ACSINTÁK REZSŐ, .Otthon" 

kávéház és étterem.
BECSKY KÁLMÁN vendég

lője.
Tiszaujlak. ROCHI.ITZ JÓ

ZSEF „Korona" szállodája- 
Tem esvar. HAUNOLD JÁNOS 

„Korona" szállodája, a józsef
városi indóházzal szemben.

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

PUMMER „Pilseni" sörcsamok 
Belváros. (Frisch Ede üzletv.)

DOZSB DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

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

KOVÁCS LAJOS Bőrgyár! nagy 
vendéglője, Gyárváros.

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) tol. Lódig János, étte
rem, sörcsarnok kávéház.

SARUGA jLAJOS Délvidéki 
nagy kávéháza és étterme.

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

ÓVÁRY JÁNOS Metropol szál
lodája, Józsefváros.

LADÁNYI EDE Központi ká- 
vébáza, Józsefváros.

GOMBÁS ISTVÁN Kőbányai 
ivóit Spacil) nagy vendéglője.

FODOR JÓZSEF vendéglője 
Erzsébetváros,Fodor és Poeta- 
u ca sarkán.

POLTZÁK ANTAL Fiume kávé
háza, Józsefváros.

MOLDOVa NYI ISTVÁN ven
dégleje. Kisbér-utca. (Gyár- 
város.)

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

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávéháza. Üzletiek találk.

TÓTH DEZSŐ tulipán vendég
lője, Szt Anna-tér.

Tolna. FEHÉR LÓ SZÁLLODA 
(üzletv. Pavlidesz Antalné.

Técsö. FEJES FERENC Koro
na-szállodája. Magyar kooyha.

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasúti .vendéglője.

Törőkbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri haszinó" vendéglője.

Tör.ökkanizsa. M IC S Á N Y I 
JÁNOS Korona vendéglője. 
Kaszinó.

Tenke. ROLLER PÁL ven
déglője

Újpest. UHL KAROLY ven
déglőié István-nt 7.

HIRSCHLER SÁNDOR .Széché
nyi* kávéháza. Arpád-ut.

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

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

POLLÁK SAMU Magyar király 
kávéháza.

NAGY LAJOS „Kioszk" ven
déglője, Széctényi-llget. A 
közönség kirándnlója.

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

GLÜCK JÓZSEF Abbázia ké- 
vébáza.

Ujdombovár. — VADKERTY 
GYULA vasúti vendéglője.

Újvidék. FÜRST J .  Erzsébet 
királyné.szállodája. Étterem, 
káv éház

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

LAFLEUR MIKLÓS „Fehér 
ökör" szállodája és vendég
lője.

Vajdahunyad. SZABÓ VINCE 
(volt StraU9z) szállodája, ét
terme kávéháza.

Vasvár. PALKOVITS JÓZSEF 
vendéglője.

Versec. BAROSS SZÁLLODA 
(Kohn Hágó). Étterem. Ká
véház

SZARVAS KÁVÉHÁZ (Blau 
Zaigmond). Üzlctbeliek talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávéháza, a  fő-utcán.

KRUTZER FERENC „Erzsé
bet" szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY vendéglője,

BÉNIS LAJOS Kaszinó ven
déglője.

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

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

Zólyom . KUSZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. — D A L A  KÁROLY 
„Eufren" szállodája. Étterem 
és kávébáz.

MIKS JÁNOS vasúti vendég
lője.

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

BRAUN NÁTHÁN „Tisza" 
kávéháza.

SZILVASSY PÁL vendéglőié, 
Fő-tér-

Zseliz. TÓTH IMRE vendég
lője.

Zilah. RIDVAL JÓZSEF szál
lodája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Kovárh 
László).

Zom bor. KONYOVITS MLA- 
DEN vendéglője a „Határ
hoz". Étterem, kávébáz.

BERGMAN ADOLF „Vadász
kürt" szállodája.

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

PROHÁSZKA ADOLF vendé.-
déglöje.

Zalaegerszeg. — DOMONKOS 
IGNÁC „Korona" szállód áj ... 
Első fogadó.

NAGY DEZSŐ vendéglője. Ma 
gyér konyha, termelői borok.

ROSENKRANTZ JÓZSEF be
szálló-vendéglője.

Zsom bolya. KOLLING KRIS
TÓF szállodája. Étterem ée 
.kávébáz.


