
A MAGVAK VENDÉGLŐS ESJLÁVÉSIPAR, A HAZAI i 
ÉS IDEGENFORGALOM ÉS A HAZAI BORGAZDASÁG *

ÉRDÉKÉIT FELKAROLÓ 
SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI KS KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

T A R T A L O  M.

Vendéglősök sörgyára.
Borgazdaságunk.
A sörgyár ügye. — Néhány 

szó a magyar vendég
lősökhöz. (lrla dr. Gyenes 
Manó).

Egyletek, szövetkezetek. — 
A miskolci orsz. vendég
lős kongr. Tisztújító gyű
lés. Ej Vend. ipartársuíat. 
Orsz. nyugdijegyesület.

Az ország vendéglőseihez. 
(Irta Bokros Károly).

Konyhaművészet. — A leg
szebb. (Élni Poldikától).

Pénteki összejövetelek.

Különféle közlemények. — 
Fölhívás. Miskokia. Fo
gad óépitö részv.-t. Hyruen 
hírek. A kik mindent 
elleneznek. A frakk iigy.

Korlistai bogarak. Siófok 
látogatótsó ga. Pörpatvar. 
A pipás utazó. Ugyvéd- 
kocsmáros. A macsics. 
Csákányozás. Anna nap. 
Tiszleségtelen eljárás. I'j 
munkatársunk. Köszönet 
nyilvánítás. Gyászrovat.

Közrovás. -  {A Fogadó 
panaszkönyve). A Katzak 
becsülete. A biliárd mel
lől. Tolvajlások.

Fürdői ünnepély.
Üzleti híreink. (Helyválto

zások.)
Hétröl-Hétre. — Ha gon

dok . . . (Matsád János
tól). Az egyforma ;ö- 
pincérek.

Szerkesztői üzenetek. — 
Helyeszközlö. — Üzletek 
vétele és eladása. — 
Hirdetések. — Útmutató.



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

jobb cég- és beszerzési források. ÚTMUTATÓ
E rovatban mindazok, kik a -Fogadó- 
évre fizetik elő, (ízleli címét állandó; ^  
tálánál közöljük. Nem előfizetőknek .. fc;,.
lés egész évre 20.—, félévre 10.— és r.egjBd- 

évre 6 koronába korül.

BUDAPEST

Fogadók.
HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 

KiBhid-utca. Ilg. Burger K.) 
PANNÓNIA SZÁLLODA (tol.

Glflck Frigyes) Kerepesi-ut 3. 
BRISTOL SZÁLLODA ilüits 

József) IV., Mária Voléria-n. 
DÖKKER FERENC London 

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

Mayer Józsefi IV., belváros, 
Egyetem-n. 5

ORIENT SZÁLLODA ltulajd. 
Molnár Sándor) Népszínház
zal szemben.

8ZT. LUKACSFÜRDŐ Nagy 
szálló iü. v. Riea Gyula) 

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

KELLÁR JÁNOS .Kél korona
szállodája, étterem, kávébáz.
IX.. Soroksári-utca 14.

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője,
VIII., Rokk Szilárd-utca 10. 

ASZNÉK JÓZSEF vendéglője, 
VB., Dohány-utca 38.

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

BAUMAN'N A. LAJOS Malo- 
schik-féle veneéglője VII., 
Csinyi-utca 11.

BLASCltKA ISTVÁN nagy ven
déglője, VI., Király-utca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
H., Török-álca 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VII., 
Klaazál-utca 2.

BÜKV SÁNDOR vendéglője 11., 
Margit korút 25.

CADA ADOLF vendéglője, az 
„5csillaghoz" Szövetség a. 24. 

C8ÓBI>R ANTAL .Újvilág- ven
déglője, IV., Újvilág- j. 23 -25. 

CSUTY GYULA vendéglője,
V. , Váci-nt 34

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

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

DROSGYÁK IZIDOR Wustin- 
ger-féle vendéglője, VII., Óvo
da-utca 2ü.

EBERHARDT GÁBOR vendég
lője. VII., Gólya-utca 33.

E1IM JÁNOS éttermei, Vll., 
Kerepesi-ut 1.

FISCHER 7.SIGMOND élt. rmci
VI. . Teréz-kömt 2b.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője
VI. . Felsőerdősor 50.

FEHÉR SÁNDOR vendéglője,
VUL, Üllői- ut 53. 

FLDDOROV1TS ISTVÁN ven
déglője, V., Nádor-utca 32. 

GAÁI. SÁNDOR vendéglője,
V II, Caömöri-nt 5.

GURÁS JÓZSEF vendéglője,
X.. KüLö Jászberény i nt 51. 
(Kőbánya, i

GEBAUER ANTAL Fiume - 
szálló étterme II., Lánchíd n. 
(Dunaparton i.

GATTO KÁROLY vendéglője, 
VI., Lehel- ntea 21. sz. 

GYÖRY MIHÁLY (Wurgüts-féle) 
vendéglője, IV., Geriócy-u. 2. 

GÖMBÖS JÁNOS Komlótőke 
vendéglője, IV.. Dorotlya-u. 

GÖMBÖS LAIOS vendéglője, 
IV.. Varo-iház-u. 1". Sora'z.v- 
Zalai kartáreak vendéglője. 

GREGORITS SIMON vendég
lője VI., Palóc utca 1. 
GEBHARDT ANTAL ven*lég
lője Vili., Népszínház-ti. I. 

HOPF1NGER JÓZSEF vendég
lője VUL, Gyöngytyuk-n :l. 

HAJÓS KÁROLY vendéglője, 

őr! ak tunya.

HAJDÚ SÁNDOR .Rableves- 
Csá'da" nagy vendéglője, VII., 
Miksa-ntca 8.

HÁBETLER LAJOS Istvántéri 
Nagy Bor- és Sorháza. Kis 
Diófa-utca sarkán. 

HÁZMÁNN ISTVÁN vendéglője
11., Városmajor-utca 23. 

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

HATZMANN JÁNOS vendéglője 
VU., Csömöri-ut 29.
HECKER LAJOS vendéglője, 

Vili., Biross-nb-a 10J. 
HIRSCHKRON GYULA szarvas 

szállója. VII., Szövetség-n. 4. 
HUFNAGEL HENRIK (Hor- 

váth-féle) vendéglője, Vili., 
Vas-utca 1.

HORVÁTH ISTVÁN .Fogadó- 
vendégiőj**, reggelig nyitva.
IX., Kövámtér 10. ■ Idénypiaci 

HOMOK GYULA Jégpínce ven
déglője Vll., Erzsébet király-

JAJCAY ISTVÁN vendéglője
IX.. Külsősoroksári-nt 106. 

JURÁK MIHÁLY vendég 5je‘
1., (Budát), Gellérlbegy-u. 3. 

JANUKA KÁROLY" vendéglője
Podmaiiiczky- és Gyár-utca 
sarkán. Fővárosi pincérkar 
találkozója.

JAYCAY MIHÁLY vendéglője,
VIII., Külső kerepesi-ut 1. 

JAJCAY NÁN 
IV., Mária \

MIHÁLY'FI SÁNDORNÉ ven
déglője, VU., Aréna-nt 8. 

M1UTII ANDRÁS vendéglője. 
Dohány- és Sip-ntca sarkán. 
Olcsó magyaros konyha. 

MIHÁLYFY SÁNDOR Váei-kö-

MOLNÁRJÓZSEF Vajdahunyad 
borozója VII., Csengery-n. 1

MOLNÁR.SÁNDOR és DEÁK 
GUSZTÁV Zöldhordű vendég
lője, IV . Kishid-u. 3.

NAGY JENŐ JÓZSEF vendég
lője I., Kriszlina-körnt 1.

NAGY GÉZA nagy „Pilseni- 
sőrcsarnoka, Vll., Arena-nt 58.

NIKA ANTAL IV. kerület,
* Belváros) Váci-utca. saját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

Ni iKICER KÁROLY vendéglője
VII., Erzsébet királyné-ut ó0.
PELZMANN FERENC .Pannó

nia- étterme és kávéháza. 
VII., Kerepesi ut 7.

POSPISCHU. JÓZSEF vendég
lője, V II, Király-utca 32.

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

PODOI.ETZ FERENC vendég-
VIII., telyi-nt

PISKÓTY ISTVÁN .Jözaefvá- 
rori nfgy sörház* vendéglője 
VUL, Tisza I.álmán-tir 6.

KATÓ KAROL 
Komához* IV 

KARIKÁS ivóit Muhr) vendég 
lője, (5. v. Rolniié János, i
VL, Szerocsen-utca 33.

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

KEl.LO VILMOS Singhoffer- 
téle halászcsárda vendéglője,
1., Mobai-ut 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, VUL, József-utca 2. 

KIS KOVÁTS GYU1.A borozó 
vendéglője, VII.. Dohánv-ti. 
47. Üzletiek találkozója. 

KOHN GÉZA vendéglője VUL, 
Kerepesi-ut 64.

KÓNYA SÁNDOR .Rózsa bo- 

ntca. Üzletellek Vendéglője. 
KUVÉNYI FERENC éttermei,

VI. , Andráasy-nt. 
KOLLMANN LA JÓS vendéglője

11., Margit körút 8.
KOSSÁ JÁNOS vendéglöjeivn.. Almissy-tér 16.
KOLB JÓZSEF vendéglője ivóit 

Bittnen IX.. Csarnok- ér. 
KUBANF.K VINCE .Budai vi

gadó" éttermei, II., Fö-u. 
KOUSZ ANTAL Kerétz-féle 

vendéglője, V., Gizeils-tér 3. 
UPPERT LAJOS vendéglője,

VII. , Erzsébet-körut és Do- 
hánr-ntca sarok.

LAKATOS GYULA vendéglője, 

(Cipész-ipertestületi ház.) 
LEIKAM GYÖRGY vendéglője,

1., Alap utca I.
LADÁNYI (LITTMAX) JÓZSEF 

éttermei, VI., Lipót-körut 27. 
LADÁNYI OTTÓ .Vázsonyi- 

kert- vendéglője, VI., Her-

LOKÁCS JÁNOS vendéglője,
1., Fehérrári-ut 14.

MÜLLEK ISTVÁN vendéglője,

(leria-utca 1. PL'TZER M. nagyvendéglője,
•EF yeniiéglóje. VII., Arena-nt Sü.
3. Üzlotbeliek RELL MIKLÓS vendéglője, 

VL, Hajós-utca 31. Üzlet
5 nagyvendéglöjc beliek találkozója.
églö) Kerepesi-ut, ROHÁTS JÁNOS (Karikás-féle
1 szemben. vendéglője, VI., Szereoaen-
.Y Höntésc „A n. 33

RABATA PÁL Gondüző ven-

■ndy-

SCHXEI.L JÓZSEF vendéglője,
VIII., Népszinbar-u. 9. 

SCUUSTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője. 

SCHHKTTXEK MÁRTON ven
déglője, VII , Izabclla-tér 2. 

S0R0NITS FERENC vendéglője 
V., Alkolmány-utcza 7.

SZüTS ÉS BÁLIK A éttermei, 
Deák-tér 2. A MOPE tagjai
nak találkozóhelye.

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi boro
zója, VI., Dalszínház-utca 8. 

SPRINGER JÓZSEF vendéglője,
VIII. , ku/vágóhid-ntca 12. sz. 

STEIN1TZ MANÓ éjjeli boro
zója, Vll., Szővetseg-utca 4.

STÖLZI. NÁNDOR vendéglője,
I., Dísztér 1.

SZIXT.YY BÁLIN f vendéglőié 
IV. horeuc József rakpart 12. 

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

STEINER PÁL vendéglője,

•■nílégiője,
VIII.,

SAUER ISTVÁN

TÚRÓK MIHÁLY vendéglője, 
VII.. Erzsé uet-körut 49. (Ma
gán) isztviselők köre

ndéglőjiTOT< >LA IMRE 
VII . Alsóerdősor 1*1. A zala- 
vidék.ek találkozója.

TlIESSI JÁNOS vendéglője. 
IV . Molnár-utca S.

TOMPA LAKÁCS vendéglője,
VIII., Yendel-utca 11.

UNTERREINKR VINCE ven
déglője. YH, Nyár-utca 6.

•endég- tzleihelie x találkozója. NEW-YORF
;ca 45. VÁRAD1 Ji’iZSKF vendéglője, bet-körut

vérekl.
)S ven- VASCHATTA VIKTOR Tiszti NEIVEI.T í
-tér 5. kaszinó vendéglŐje. Hungária- kávéházi*.1

VEILER JÓZSEF vendégőjle, 
YIL, Akácfa-utca 34.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője) VE., J6- 
zsef-körut 10.

WEISZ LAJOS Muzaa szálló és 
vendéglője, VII., Baroaa-tér 9. 
p.udvarral szemben.

WURGLITS VILMOS vendég
lője, Kerepesi.ut és Aggte-

leki-n. sarkán.
WURGLITS ANTALvendéglője, 

Vili., Kerepesi-ut és Győngy- 
tyuk-utca sarkán.

Kávéházak.

BALATON KÁVÉI! AZ (Tihanyi 
József t.) Kerspesi-nt és 
Szentkiráyi-utoa sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ |tnl. Bodó 
Adolf) VIII., József-körut 42.

BOULEVARD KÁVÉHÁZ (t. 
Goldhanmier Á.) Váci-k. 24.

BIBEP JÓZSEF kávéháza, IV., 
Mapyar-utca 5.

BÖHM FERENC .Csarnok* 
kávéháta IX., Osamok-tér 4.

ELITE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
Sándor* Kerepcsi-ut és Ka- 
zincy-ntca sarkán.

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

ENGELMANN MIKSA Gerlócy
kávéháza, IV.. Gerlécy-utca 1.
FELLEGI EDE _Klevátor-kávé- 

ház. Kerenc-körnt.
FÖLDY-KÁVÉHÁZ VI., And- 

rássy-ut 27.
GLASER FÜLÖP Wekerle ká

véimra, VII , Kereped-ut.
GROSZ SÁNDOR Munkácsy 

kávéháza Vili. Kerepesi-ut 57.
GRU BÉR JÓZSEF „Kő-úti ká

véhoz. VII., Erzsébet-körut 6.
HANIKKER SÁNDOR Andrássy 

kávéháza. VII., Dob-utca és 
Erzsébet-körut sarok, üzle
tiek találkozója.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezső) VUL, Józsof-k. 4.

ILLlTS KÁVÉHÁZ (túl. Ulite 
Gyula) IV. Vigadó-tér 3.

KATONA GYULA „CLUB" 
kávéháza. V., Lipót-körut, a 
Vígszínház mollett.

KIRÁLY KÁVÉHÁZ (*. Kallós 
Márkusi VII., E-zsébet-körnt 
ős Király-utca sarok.

KI.OTILD KÁVÉHÁZ (tálaid. 
Katona G.l Belváros, Váci-n.

K0TSERA MIHÁLYNÉ kávé
háza, Vll., Csömöri- és Arena-

KORHEJJA ISTVÁN ,.Zrinyi“  
kávéhftza, VIII., Mátyás-tér 2.

KOVÁTS MIKSA ,,Kis Otthon11 
kávéháza, VIII , Kerepesi-ut 
61. sz.

HAMIKF.R SÁNDOR Andrftssy- 
káveháza VII., Dob-ulcza, Üz
letiek találkozója.

LÁBESZ FRIGYES kávéháza- 
IV., Hajó- és Sütő-utcák sar
kán. A pincéri kar találkozó 
helye.

I.AUKÓ PÁL kávéháza, VII., 
Erzsébet-körnt 44.

MASZ PALI .EK JÓZSEF Nádor-

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér.,

bazár*. Üzlotbeliek találk.
MÁDAT SÁNDOR „Akadémia" 

kávéháza, V., Akadémia-u. 4.
MÁTYÁS KIRÁLY kávéház, 

(túl. Christe Károly) Vili., 
Kerepesi-ut 19.

MIKES JÁNOS kávéháza, VI.,

“ . VIII., Rökk Szi-

ORSZÁGHÁZ KÁVÉM 
Gárdonyi Józsefi, V. 
utca 33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ 
rém (Pelzman Foranc 

PINDINGER LAJOS 
kávéháza, n.. Széna-t

SUGÁR SÁNDOR és HIüSi'H- 
féld Vasút kávéin, a VII

REKLÁM KÁVÉHÁZ h.Ju- 
zsay Emil) VI., Andrássy-m

SPLENDID KÁVÉHÁZ italaid. 
Tyroler József né és Seonun 
Karolin.) IV., Károly-kömt.

FODOR JÓZSEF „Sziibiria 
kávéháza1-. VI ., Dohány- 
utca és Nyár-utca sark;"; 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávéháza. 
VII., Almissy-tér 7.

TEPI.I JÓZSEF Milano kávé- 
háza VU., Király-utca 35.

UI’OK JÓZSEF Tőzsde nagy
kávéháza, V., Szabadság-tér. 
12. HZ.

ULITS LŐRINC „Árpái ká- 
véhái, Erzsébet-körut é- ! >o- 
bány-utca sarkán.

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

V ID É K .

Alsójára. (Torda-Aranyos m.) 
TÓTH KÁROLY szállodája.

A1 sólend va. NEUU AUEi: A NI)- 
RAS „Korona" szállodája.

RÉVÉSZ SAMU Központi ki-

KRA.ICSICS ISTVÁN é* FIA 
vendéglője, a „zöldfa'1-hoz. 
Saját szüretii borok.

LEXAR1TS VIKTOR 
lője.

Arad. — SUCH Mi-flNCZ 
BÜrcsiirnokii és éttermei, a 
városházzal szemben.

GALLY" FEREC Halam: ven
déglője.

HUNGÁRIA KÁVÉI IÁ/ i ’d in- 
mami Károly tuiajd.i . varos 
központján.

ANTAIIK JÁNOS Tulipán ká- 
vóliáza, Arpád-tér. C :-:i-k 
találkozója.

PÁSKA IGNÁC Fék' te -.** - -ál
lód áia.

BRAUN GUSZTÁV Feli -r ke
reszt nagyszállodája.

SZÖSZ MÓR „Japán" ká.él.áM 
Sz. a Városháza.

ABBAZIA KÁVÉHÁZ Xo- 
váts Artúr) Szabadéi lé

GELLER SAMU Fitnuo kávé
házi Üzletiek ta'.álke

ZAJONSZKOVSZKY ' 'S 
Barosí-kávéhiza.

LUKÁCS SÁNDOR ve: iádője.

SZABi ' LAJOS De 
vendéglője. Szabad
Abos. PERTI. J \

vendéglője. 
Alső-Kubin B1H1

DOBAY SAND

konyha.
POCK FERENC ín 

vendéglője, ■* " 
GRÜNllUT GÁI ‘



Szerk. és kiadóhivatala:

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

V ili., Kerepesi-ut 13. sz.

Borosjenó. KOCSV ANTAL 
.Központi" szállodája. 

Battonya LÁNG JxÁNOS „M.
Korona" szállodája. 

Balatoni-erény. LÖW Fiilöp 
szállodája és vendéglője. 

Balassagyarmat. TÓTH 1ST-
V.\N s, diódája. Aliim» szől-
lőtelepi borok-

Gy CKKV LAJOS kőbányai 
sörrsarnolca.

B.-Almádl. MESTER JÁNOS 
vendéglője.

Besztercebánya. SOOR MÓR
„Hungária" kávéháza.

KOVÁT? 1.A.IOS uj gözfflrdiii 
nagy vendéglője; a közönse* 
kirándulója.

KRADSZ I,A.IOS „Vasnti" szál-
lodája-

ETTER FERENC
szállodája. Étterem,

sörcsarnok.
B.-Gyula. OSZUSZKY JÁNOS

vendéglő;
dulójai a vasalnál.

Bánréve. S Z A B Ó  GYŐZŐ
indéglője.

Bács-Topolya. CSERNYUS
MIHÁLY .Nemzeti* szálló-
dija.

HAJZON .1ÓZ SÉF Prokec-féle
veniiéglö

I'AiZER JÁNOS vendéglője a
v.-áüomá—al szemben.

HORVÁTH JÓZSEF szállodája.
Étterem, sörcsarnok.

GüSZM.ANN LAJOS Kaszinó
szállodája.

Bonyhád. — SPIESZ GYULA
sörcairn tka a Szérhenyi-
téren.

Boglár. B K ltG E li VILMOS
szállodája, étterem,

kávéház.
Bükk. -opron m.) BENKY

VILMOS vendéglője.
Beregszá:íz. HAFNER AN-

TAI.NÉ ka-zinói éttermei.
Magyar konyha.

RRAL'S 7. JÓZSEF „Vasúti"
szállodáia. étterem, kávéház.

BERNEK :MÁRTON Ösbudavár
kávéháza

Bácskulu. l l ' l f  KÉS STEIN
JÓZSEF szól' ódája.

B.-Csaba. BAKTOS JÁNOS
.Nádor" szállodája. Étterem,

ÜIE.VS 1 • ’ ilOR vendéglője.

E Mj K :•;- ' KÁROLY' vasúti
vendéglő
kirirdu:

- > li-osí közönség

KOZMA )■ÁUTON „ Fehér bá-
r*o> - síMló é- vendéglője.

frkiki:: ■). Il MÁRTON „Ko-

•̂ t-Ú L
i'éháza. Üzlet beliek

Wi'CEl A - Ll' Sz • -..i ovi Éget
ikirindi. vendi-glője.

Brassó. ' T .-M aNN EDE
.) Ig-'F' kávéháza. Üzlet-
beliek .’ilkozója.

HOTíllA: -íERJóZSEF.Vi-
Sra-G- f' in és sórcBornoko.

CHUUiiK.'1 'INCE iveit Dre-
•/k. Főtér

KRbT " • I TT'. ISTVÁN
-• dudája" a vasúti
mellett.

íi-. . -1 M \KTOX „Európa"

3r;:n ; ' CHKiSTIÁX Nr. j.

'■ 'M IN  vendég-

arsru Ku józsf.k

• ‘AI.UMANN GÉZA
■! kavébáza. 

za.Ti ’Ri iCSIK JÁNOS

lettek találkozója.
Csáktornya. ITilEDL JÓZSEF 

.Zrínyi" szálloda, vendéglő, 
kávéház.

PECSORNIK OTTÓ vendéglője.
MICHALICS FERENC vendég

lője a „Vasut-1-hoz.
Cegléd. BÁRÁNY LAJOS 

űri kaszinó vendéglője.
KASZÁS JÓZSEF vendéglője, 

Vasot-utea.
RÉCSET GUSZTÁV „Nemzeti* 

szállodája. Étterem. Bőrcsarn.
VADÁSZ JÓZSEF .Budapest* 

szállodája. Étterem, kivé ház.
Csákóvá. W1CK JÁNOS szál

lodája.
Csotigrád. KASZANITZKY 

ISTVÁN nagy .Polgári- ven
déglője.

GODA ISTVÁN Magyar Király 
szállodája, étterem kávéház.

KÁLMÁN' )VITS LAJOS Erzsé
bet szállodája.

Csermö. F Ü lt E I) I ADOLF

Csíkszereda. HCTTEH FO
GADÓ (üzletv. Beukö Zs.i

LACHER GYULA .Otthon" ká- 
véliáza. Üzletiek találkozója.

Csurgó. KOYÁTS SÁNDOR 
Tulipán vendéglői') a vasútnál.

Csallóköz-Somorja. K' >VÁTS 
Károly Korona szállodája

FIKDLKR .JÓZSEF vendéglője. 
Magyar konyha.

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

NAGYFA-VENDÉGLŐ (Szilágyi 
Gyula.) Erdélyi konyha, saját 
szűr. borok.

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

Déva. FEHÉR-KERESZT nagy- 
szálloda (tűi. Winlder Jakab).

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

MARSCH JÁNOS .Nemzeti Ca- 
sino“ étterme és kávéháza.

Dicsöszentmárton. i- E N K 
LAJOS Nemzeti szállodája, 
étierem, k&véház.

Debrecen. ANGOL KIRÁLYNÉ 
SZÁLLODA. (Tolajd. Haver 
Bertalan.'

ARANYBIKA SZÁLLODA (túl. 
Német Andrási.

DEBRECEX-SZÁ LLODA. Fő
utca (túl. ilaraugi György).

ERŐS JAKAB -Magyar Király" 
kávéháza. Üzleti karlársak 
találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája, szemben az állomással.

OTTHON KAVKHÁZ mii. Ro" 
aenherg S.) A pincőri kar ta
lálkozó helye.

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

HERMF.I. FRIGYES „Kispipa" 
vendéglöje.

LÖKÖDY SÁNDOR vendéglője 
Kossut h-utca.

MAKK PÁL vendéglője, Péter
it a-utca.

Dália. SC II L ő  fit. MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

Dunaszerdahely. — KÁZMÉIÍ 
István vendéglője.

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

Dobranak. /.SÍTEK FERENC 
nagy vendéglő j e.

Dóriin (Baranya m.i ROBITSKÓ 
ALBERT vendéglője.

Élesd. .Bihar m.i BIHAR -JÓ
ZSEF nagyvendéglöj' .

Érsekújvár. NEMZETI SZÁL
LODA iMarossi Gerzsoni. 18 
szoba. Keroak. nt. szállója.

SZTNGEK I.Eó vasúti vendég
lője. A városi közönség ki
ránduló helye.

Élesd. KÁDÁR I ’ZSEF nagy- 
vendéglője.

Eger. MÁRTON BÉLA .Ka
szinó- szállodája. Étterem, 
kávéház, sörcsarnok.

MAROSSV ZSIGMOND Széche- 
nyi szillo.lája.

KOCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskor vendéglője. Étter
mek, bor- és sörcsarnok.

KORNSTKIN SAMU (EorgAcs- 
félcl vendéglője. Szem János- 
utca. Magyar konyba, egri

SÜMECH GÉZA Kőbányai sör
csarnoka, Dobó-tér 11.

SZAI.ÓKY IMRE .Tulipán* 
vendéglője. Széchenyi-utca.

Esztergom. PORGESZ BÉLA 
.Korona- szállodája. Dnna- 
hiddal szemben.

ME1SLER JÁNOS -Magyar ki
rály- szállodája.

NEUBAUKR JÁNOS .Központi” 
kávéháza.

Erzsébetváros. CSEPCSIK 
JÓZSEF .Erzsébet* kávéháza 
és ezukrászdúja.

Eszék. OTT FERENC .U' i ka
szinó" vendéglője.

FODOR ISTVÁN „Drávahid- 
vendéglője ; kirándnló hely.

BAYKR JÁNOS .Hajó- vendég
lője, a hajóállomással nzeinb.

Fiume. SZENTGYÓRGYI FE
RENC .Hotel de la vilié* 
szállodája.

Fogaras. MÜLLEI! KÁROLY 
Hahnor szállodája. Olcsó ma
gyar konyha.

RÓTH VILMOS -Mexikó- ven
déglője, kávéház és nyári 
kert helyisége

Gombos. NEVOltA JÓZSEF 
vasúti vendéglője, i’.-udv.

Garamberzence. Jfj. CIIJ1.1K 
FERENC vasúti vendéglője.

Garamszentkereszt. KARINA 
EDE nagyvendéglője.

Gyöngyös. BRUCKNKIt .1.
■ I.: ..tciii. kávéit

Győr. MEIXNER -Roval* nagy- 
sz&llodája.

PERN1TZ I.aJOS Iparos-kör
vendéglői'-. Termelőkiöl vett

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Ba- 
ross-utca, szemben a Htui- 
gária-k.ivéházzal.

NÉMETH FERENC .Erzsébet* 
kávéháza. A pincéri kar ta
lálkozója.

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

G A Á L  \N O S  v é IC 
Kossnth-utea.

MÉSZÁR')S LÉN ÁRI) vendég-

BUCHLER LUKÁCS Sárkány 
lyuk-vendéglője Baross-ulca.

MÁTRA Y ISTVÁN Arany- 
postakürt vendéglője. Győri 
vendéglő-ölt találkozó helye.

NÉMETI! LAJOS vendéglője a 
.Kisfaludy* kávéháziul szemb.

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (He- 
berlin-■ AdoID Fő-tér.

FIUME KÁVÉ'IÁZ (t. Váradi 
ÁRMIN. Deák Ferenc utca.

MARSCH ALL PÁL vendéglője 
Telekj'-uUa tó. Térni, vett 
borok.

KISFALUDY KAVÉHAZ (tuL

ERUARDT WTAL .K ith. kör

FELDMVR BÉLA vendéglője 
Arany János-u. IC.

dreiszis/.r Józse f  vasúti

Gyö.r-Szabadhegy. STOIBER
MARTON kantin vendéglője.

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

Gyulafehérvár. KÁDÁR BÉLA 
Fehőrbárány vendéglője.

SCHEllMANN KÁLMÁN Hun
gária szállodája. Étterem,

Huszt. WERTHEIMER s á n - 
dor .Pannónia* szállodája. 
Étterem, kávéház.

Hatvan. SCHV'ARTZ EMIL 
.Nemzeti" szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS .Gráf* 
szállodája, a vasútállomástól 
2 perc.

GUTll BERTALAN .Zóna* ki- 
vébáza. üzletbeliek találkozó 
helye.

Hátszeg. VASS BÉLA Arany
bárány száUodája, étterem és

Homonna. 1'OI.IK SÁNDOR 
Oroszlán szállodája.

H. -M.-Vásárhely. H ALÁSZ 
ISTYÁN-né .Fekete sas- azál-

India. HAKTBAC.H JÁNOS 
-Nemzeti- szállodája. Étterem, 
kávéház, az állomás mellett.

LAKY JÓZSEF’ vasúti vendég
lője.

Igló.
PFEILER S.

szállodája.

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
.Vasiui szállodája", a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávéház.

PEKÁROVITS LAJOS „Köbá-

ASB'iTH JÓZSEF Hopflnger- 
féle beszálló-vendéglője. Nyári 
kert

PLACSEK JÁNOS vendéglője.
Jászberény. BORGIDA FAR- 

ka- Lehel szállodája étterem,

Jászlndány. KALMÁR JÁNOS 
n glöjc.

I. AK' >S ISTVÁN vendéglője.
SCI1NURER ISTVÁN vendég

lője.
Jászkisér. — FRISCH IGNÁC

vendéglője.
Jutás. TUSKÉS PÁL va-uti 

vendéglője.
Kispest. — TUMMER JÁN"á 

Sárga-csikó vendéglő.-, 
r

Kosuthfalva. SZüLLi iSY

dója. ^
Kaposvár. TATÁIT GUSZTÁV 

„Korona- szállodája.
FERENC .1) >/-};(• fogadó itui. 

Grllnwahl Móri a vasúttól 3

MOLNÁR GYULA llazáni-kávé- 
báza. Zrínyi-utca, a vasúti 
átjáró mellett.

8CIIRKIBER IJPó t  „Fiume"

SCHÜNMANN MIKSA ..Ipar- 
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

Bl'CSKY PETEK -Mátyás ki
rály- vendéglője. Berzsenyi-

P RAGEG FERENC kávéháza,

Karcag. MÁNDOKY MIHÁLY 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

CSIKÓS JÁNOS vendéglője, 
térin, vett borok.

Ka-sa. SÖRÖS MÁKT"N ven
déglője és Körcsarnoka Ma-

BKAUN FERENC Kaszinó ven- 
... . e és n.y - kert

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsebe Yilmosnéi. Étterem, 
kávéház, sörcsarnok.

SZÁL.áSI ALAJOS Andrássy- 
kávébáza, Fő-utca.

Sc h a l k h á z  n a g y s z á l 
ló d  a (r.-t.i étterem, kávíház, 
sörcsarnok.

NA GÉL ADOLF volt Mamii) 
-iáhudája. Vendéglő és olcsó

KÁLMÁN GYULA .Otthon* 
kávéháza. Széchényi kioszkja.

RÓZSA FERENC „Hungária"- 
száilódája, a vasúttól 3 perc.

HASZTELLÁK MIHÁLY ven
déglője (Központi szállodai.

GOT TW A L I )  REZSŐ vasúti

STEKN SÁNDOR n-zodakerí 
■ ■ ég

Kisújszállás. K"IIN ADOLF 
-Központi" szállodája.

MAHGULESZ FERENC Korona 
szállodája.

Krompach. 1 Vasgyári. 
NEUMANN.!' I/.SEI Hungária 
szállodája.

Kalocsa. K O R N É 1. .1 ÍNOS 
-Magyar Király- szállodája.

K--K.-F él egy háza. Ifj. BAKOS 
SÁNDOR „Polgári* vendég
lője és étterme.

Kiskundorozsma R1CHTER 
Lajos fürdő-vendég lője.

RING PÁL vendéglöj ■' Ma
gyar konyha.

Kolozsvár. KÖZPONTI )-ZÁR
I-ÓDA i N agyi Gábor túl. i

K I K A K E K 
n o  LD IZSÁ ií 

kávéháza.

NEWVORK SZÁLLODA (túl. 
Bogyó és Tanéig)

GRÁF JÁNOS vasúti vendég
lője. A közön-ég kiránduló
helye.

PANNÓNIA SZ ÁLL-- iFészl Jó
zsefi. Társas komi közlekedés 
minden ronathoz.

BIAZINI SZÁLLODA i Rónai 
Jánost. Társaskor-] minden 
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ iGrün
A.i Üzleti kirtársak találko-

EÜRÖPA KÁVÉHÁZ i Rónai 
testvéreki a város főterén.

FEKETE LA < S / 
fogadója é- vendégK'je K l
óik- és Teleky-uteSl; sarkán 
Pincéri kar találkozója.

PFERCHY FERENC vendéglője 
és éttermei. Deák Ferenc n.

GRAND KÁVÉHÁZ 'Gyárfás 
DEZS'm Deák Feraoc-utca 2. 
(főtéri.

GÁRDONYT kávéháza, BámTy 
palota. Mátyás király-tér.

Br>THA FERENC Korona ká
véháza. Pincéri kar találk.

KARDOS SIMON Hungária ká-

Körmend. NECliAUER JÁ
NOS Magyar k irály ven
déglője.

HEIGL IGN.Ó' ..Kulcsos11 ver.- 
déglöje. Kulcsos-utca.

DONNER GÉZA vendéglője, 
szemben a vasúttal.

Kisvórdn. HAMBURG ARN'.’L ! ' 
Koasui h-szállodája. Magyar

WEINHI RGEK ZS1gM< 'M i ká
vét) áza és sörcsarnoka.

Kiscell. HUNGÁRIA SZÁL
LODA ' Yárlakv Bélái. Étt''- 
rem. kávé ház, nyári kerr.

HORVÁTH JÓZSEF vasúti ven
déglője. A közönség kirác- 
dulóia.

MÉSZÁROS JÁNOS ..Korona-- 
szállodája, lársaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz.

Ifj. TORV GYÖRGY Szarvas 
vendéglője. Saját térni. Torok.

NAGY ANDRÁS Magv. király
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Királyháza GÖRÖG JÓZSEF 
szállodája az állomás mellett. 

Keszthely. STB ADSZ M. „Hul-

TALABÉR ISTVÁN vendéglőié, 
a „Yasnt‘‘hoz.

ROLLER FERENC városi szál-

ÖZv'^BAMBALA MIHÁLYNÉ 
vasúti vendéglője, a közöneee 
kirándulója.

DEIMlL JÁNOS éUfrme és 
kávéháza '

Nagy-Károly. K U l» L A
LÁSZLÓ „Úri kaszinó" ven
déglője. Ermelléki borok. 

WESSELY MANÓ „Magyar ki
rály" étterme és kávéháza. 

HAVAS IZIDOR Korona kávé
háza. Czletb. találkozója.

Orosháza l’ÁNTZÉLGVÖRGY

HELBECK JÓZSEF fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca.

Lowrin. REINHARDT
vendéglője.

PÉTER Nagybánya. — R U M P O L D  
GYULA „Nagyszállódá‘ ‘-ja.

kávéház.
N A G Y  IMRE „Ipartesteién

LEITNER MIHÁLY szállodája. Marcali. S 7.IVU SS LAJOS Nagymihály. WEU BERgER kör" vendéglője.
LUKÁCS JÁNOS „Hangária" 

szállodája. Étterem, kávéház.
„Korona"
kávéház.

Bzállodája. 1•tterem. J. Csillag-szállodája 
Nagy becskerek. K(*YÁCS JÓ

ZSEF RKz«a szállodája. Ét
terem, kávéház, sörödé.

Ó-Becse. LUSZTIG PÁL városi
„Nagy szállodája'1, hitte rém.

SÖRHÁZKEKT-vendéglő.
(U.-vezető Medvéd István.)

SEVIONICS
Fő-utca.

JÁNOS kitvéhiza. kávébáz.
Ódombovár. RAISZ FERENC

CSÁNY1 LAJOS Hantin ven. KAISER DÁVID ven.léglője. KALLÓS GÉZA Pe.öii kávéháza. vaauti vendéglője.
déglője.

Karánsebev. I.1CHTNEKKER 
TESTVÉREK szállodája. Ét

terem, kávéház. nyári étterem. 
GRECSÁK RÓBERT va*uti

hám és sörcsaníoka.
Kőszeg. RANI»VÉGH JÓZSEF 

i Kamperth-féle) kávéháza. 
Belváros.

S K R IB A  SÁNDOR „Arany 
szarvas" vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője.
Magyar konyha.

Kecskemét. M1LLKCKER L. 
i Beretvás) szállodája. A város 
első fogadója.

KNEFFEL LAJOS polgári sör
csarnoka és kaszinó vendég
lője.

KARÁCSONYI LAJOS (Kör- 
niöcy-féljl vendéglője és ká
véháza.

BUKSZA JÓZSEF vendégleje 
Városház utca. Termelőktől

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B U G.
..Központi" szállodája. 

NATKAY JÁNOS vanu'I ven
déglője : a közönség kirándu
ló helye.

Körmöcbánya. I.EYERER FE
RENC Szarvas szállodája. 

Komar m.WASSEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, ét
terem és sörcsamoka. 

MOLNÁR ZSIGMONU „Sport" 
kávélaza. A helybeli kartár- 
sak kedvelt találkozó helye. 

TÓTH ÁRPÁD Pilzeni Börcsar- 
noka (Tiszti kaszinévendéglő) 

ÍR E K T  F E R E N C  
Széchenyi szálloda. Hajóállo
mástól 1 percre. Olcsó szobák.

LORBÉR SÁNDOR nagykávé
háza a Dnna-hiddal szemben. 

KLACSÁN JÁNOS Korona-ká-

Karád. DÁVID ISTVÁN |ven-

Losonc. KUNSZTLER JÓZSEF 
kávéháza és vendéglője. Üz- 
letbeliek találkozó helye 

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

PLANINGER KÁROLY Hungá
ria kávéháza.

NEUBERGER ÁRMIN kávéháza. 
Lengyeltóti POGÁNY KA

ROLY nagy vendéglője. 
Liptószentmiklös. GOTFRIED

DEZSŐ vasnti vendéglője. 
Lakócaa. MANDL Ma RKUSZ

nagyvendéglö,!.-.
Léva. SCHMIDT JÓZSEF Kő

terme.
YÁRY LAJOS „Oroszlán" szál

lodája. Étterem, sörcsarnok. 
YILHELM JAKAB vasúti szál

lodája és vendéglője.
KUN JÓZSEF „Központi" kávé

háza.
ÖRDÖGH LAJOS Polgári ven

déglője.
Lipilc. SZÓKÉ PÁL szállodája, 

es vendéglője.
Lippa. SCH'VEITZER JÓZSEF 

József főherceg szállodája, ét
terem éa kávéháza.

Lőcse. SCHWINBF.R SÁNDOR 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

Termelőktől vett borok. 
Máramarossziget- BENETH

KÁROLY „otthon" kár él láza

OROSZ SÁNDOR Hunyadi ká
véháza. üzletiek találkozója. 

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

Malacka. CHRISTEN JÓZSEF 

szemben.
Makó. VARBA ANTAL vendég

lője, a közönség kirándulója. 
Munkács. <;RoSZ MÓR „Ma

gyar király" szállodája. 
CSILLA'. SZÁLLODA Colajd. 

Kiss é» Witmajer) étterem, 
kávéház. Bőrcsarnok. 

Miklósfalu. " ‘EISZ PÁL ven
déglője, Fő-ntc» 67.

Mezőtúr. LACHNER ALBERT 
„Kossmb" szállodája a vasút 
mellet'. Olcsó szobák.

I’APP JÓZSEF vendéglője éa 
kávéháza a „Petöfl"-hez. 

Mezőkövesd. SCHLEZINGER 
Adolf Polgári szállodája. 

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

BÖCÖGÖ JÓZSEF „Budapest" 
szállodája, Pilseni és Polgári 
sörcsamoka.

K1SPIPA VENDÉGLŐ (tulajd. 
Mayor Józsefi.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tulajd.
Auslitnder H. és Gyula.

PERL GYULA „Tűzoltó" ká
véháza, üzletiek találkozó n. 

PAPSZT JÓZSEF vendéglője.
Zsolcai kapu 1. az. 

SZÉCHENYI-SZÁLLODA és ká
véház (Kellner Lajos). Üzlet
belieknek olcsó szobák.

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

KOCH JÁNOS pilgár egylet' 
vendéglője. Magyar konyha' 
termelői borok.

RUMPOLD JÓZEF „Vóröa rák" 
vendéglője, Téli, nyári ki- 
rándn'ó.

BALATON KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozőfa. 

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

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője. (Tiszai pályandv.) 

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. SUber 
Sándor).

Mágócs. BERKY PÁL Korona 
szállodája.

Marosvásárhely. TRANSYL- 
VANIA SZÁLLODA (tulajd. 
Brciner Hermán t 

KORZÓ KÁVÉHÁZ (tnl. Kech- 
nitzer Adolf) a főtéren. 

LETZTER SAMU vasnli vendég
lője. A közönség kiránduló
helye.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodája a város központján. 

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája éa 
vendéglője. Termelőktől vett 
borok. .

NAGY JÓZSEF „Európa" ká
ré náza.

„ÁSZ Ló LÁZÁR Vadáazkflrt 
szállodája.

GODT IGNÁC Fehértó vondég- 
lö-kávéháza. Üzletiek találb. 

Magyaróvár. GELBERT JÁ
NOS Trieszt város vendéglője.

REBER FERENC „Club" nagy

V.TNKLKR OTTÓ „Korona" 
szállodás. Étterem, kávéház. 

FEKETÍTS MIHÁLY vasúti ven
déglője, a közönség kirán-

Nagys/eben. — HEHBERGER 
KAROLY .Központi- szállo
dája.

Nagyszombat. DROBNICA 
JÓZSEF Keketoaas szállodája, 
a Főtéren.

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

Németujvár. KNEFFEL JÓ
ZSEF Korona szállód íja. 

POSCH JÓZSEF vendéglője. 
Nagy-Szalonta. ELLMANN

JÓZSEF „Központi" -zállo- 
dája.

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

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője. 

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját tenné-ü

CÁR JÁNOS „Vaskapu ‘ sjál- 
1 ódája, étterme és sőrcsar- 
noka.

KORONA SZÁLLODA (tolajd.
Bogénrieder Károlyi. 

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

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

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

KARNER GYULA „Pannónia" 
sörcsamoka ős éttermei. 

SZAUER és DOLGOS „Bazár" 
étterme és sörcsamoka, a 
Fö-ntcán.

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

„KÉK MACSKA" (túl. Leitner 
Ferenc). Mtgynr konyha, ter
melői borok.

KlsPIPA-VENDÉGLŐ (Fülöp
Katalin). Saját term. borok. 

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

PANNÓNIA SZÁLLODA és
KÁVÉHÁZ (Schiller József) 

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

ROTH S. JÓZSEF „Zöldfa" bá-

WEISZ 1IERM' N kávéháza.
Üzletbeliek találkozója. 

Nyulfalu. (Győr m.) SZÉI’HE- 
GYI .1. nagyveudéglője. 

Nyíregyháza. G Ü T T 1 IA N  
SAMU Polgári vendéglője, 
állom, szemben. Olcsó szobák. 

GROSZ ADOLF „Kiskorona" 
kévébáza és vendéglője.

Oravicza FEKETE KAROLY 
vendéglője. Magyaros konyha.

Orsóvá. KÉMY A. KÖBÉRT 
, Magyar Király" szállodája. 
Étterem, kávéház.

JAKLINI VILMOS , Schweitzer
szállóddá.

Piszke. BRENNER JÁNOS 
nagyvendéglője.

Pancsova. F Á V JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza, üzletbe
liek ta álkozója.

WITTL1NGER BÉLA „Troni- 
bita" nagy szállodája, étte
rem. kávéház és sörödé.

M Á T É  LAJOS Rójál nagy- 
szállodája, étterem kávéház.

Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
liriíf-s.á'lodá.ia. Étterem, ká-

BAUER KÁROLY, étterem ás 
kávéháza a főtéren.

HUNGÁRIA FOGADÓ, étterem, 
kávéház ; túl. Bólim Bertalan.

BRUNNER JÁNOS „Csóka" 
vendégfogadóin Nyári kirán
duló hely.

Poprád. STEINHARDT VIL
MOS „Tátra" szállodája a 
vasút mellett.

Pozsega. DES1CS MIHÁLY 
szállodája.

Perlak. (Zala m.) PANÁTZ 
ANTAL „Muraköz" szállo
dája.

Pécs. AliANYHAló SZÁLLODA 
(túl. Sziget. Ede), Király-utca.

BÓZSA JÓZSEF vendéglője,
Kr&j cár-kaszám y a.

ROYAL kávébáz. (Kádár István

NagvgyimóL (Veszprém m.)
KIRÁLY LAJOS vendéglője. 

Nagyatád. B E R T A  GÁBOR
vendéglője.

Nagyszalonta. HERCEG JÁ
NOS Nemzeti szállodája. 

ELLMANN JÓZSEF Közpdnti 
szállodája ; étterem kávéház.

RADOCSAY IMRE „Korona" 
szállodája. Saját teniésü bo
rok. Szigeti országút.

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

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ i Fichtl 
■I.), üzletiek találkozója.

Ifj. ZIDARITS JÓZSEF vendég
lője, Makár-utca 7. sz. Saját 
termésű borok.

'VEINDÓR FÉR JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

CSERTA VINCE „Magyar ki
rály" szállodája.

FENRICH LAJOS „István ki
rály" beszálló vendéglője. 
Indöház-u. 21. 'Saját ház.)

HORVÁTH MIHÁLY „Abl ázia" 
vendéglője iUj sörgyár). Ki
ránduló hely.
HUNGÁRIA kávéház és sö
röző (tol. Hungária-kávéház

Pécel. SZABÓ .1. vendéglője.
Pécsba. LAKATOS MIHÁLY 

véháza.
Pozsony. PF.I.LER GYULA

vendéglője a „Szomjas es
küdtköz, Kisfalndi-utra.

UDVORKA ISTVÁN éttermei a 
„Fácán"-hoz.

RESN'ÁK JÁNOS ,,Lupénál"- 
kávéháza, Czletbeliek talál-

GROSZ ISTVÁN ven iéjY;,., ét
terem, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasit r „ai, 
lője. *

IIERZ Mór „Etnke - . . iaja

GYÜRKE GUSZTÁV Társulati 
nagyvendégtóje.

Pribilina. VliGEl .'AKAH 
nagy vendéglője.

Paks. BÁLINT 1.AJ' .- i.azv- 
szállodái*, a főhelyen 

Patak- - (Nóg-ád m ES- 
TVANSZKY PAI. niipv ,*..r. 
déglője.

Rózsahegy KAPELLKi: v,I. 
HALY „Úri hasznúi" ven
déglője.

E L S Z Á S Z  ÁRPÁD „Vár.sí" 
ezá lodáia.

LANGDORF JÓZSEF Központi' 
vendéglő és kávéháza. 

Rákospalota. VARGA lA . 'f> 
Vendéglője. Bem-n. N 

POLGÁR GYÖRGY Zöldki.-zoru 
vendéglője.

LERC.ll REZS<' verdéé'. a 
Kossuth emléktáblához. 

Rota-Anna. CSERNÁK István 
Kapnik-bán.vai vendéglői.-. 

Rozsnyó. SCHUSTEK Zsig. 
mond „Fekete sas" szállo
dája. Étterem, kávéház. 

Rimaszombat. '(EDE IS IVÁN 
„Tompa" szállodája. Étterem, 
kávébáz a Tompa-:éren. 

LEITGEB GYÖRGY „Vaauti" 
szállodája, a közönség kirán
dulója.

Répcelak. BÖHM .TÁN' S ven 
déglője

Rohonc. Ifj. SZANDT I EllENC 
vendéglője.

Rudabánya. MAlllÉ JÓZSEF

Ruttka. RUND HENRIK ven- 
déglője. 
ssicabi 
GYULA _

Étterem kávét 
KRISCHEU PÉTER központi 

szállodája étterem sörcsarnok. 
KNIRSCH KÁROLY Pannónia 

szállodája.
Szerencs. PFISTEI! ' l'LA 

„Magyar Király" szállodája. 
Sopronbeled. GOMBÁS IST

VÁN Nagyvendég!"-.. 
Selmecbánya. ÁCS 1 iENC 

, Tulipán" éttormo v- kávé- 
háta. Saját iiáz, Eziis . 

Sümeg. MESTERHÁZ NÁN
DOR „Korona" : va.
Saját termésű borok. 

BÁRÁNY VENDÉGE'. 'Túl. 
Máté Antal.

Székelykocsárd STE 'N MÓR
vasúti vendéglője.

Sepsiszentgyörgy. (ATS
VILMOS vaiuli és it' Ári Ki
ránduló vendéglője. 

ÚJHELYI ADOLF '
szállodája.

MIKLÓS MÁTYÁS K..- ;; ká
véháza.

KOLB ISTVÁN Köss".ti kávé- 
háza, F'é-ulca.

Szigetvár. K A T A ' AJűS
vasúti vendéglője. 

Szabadka — TI ;A-*Z
MARIAN Európa ■

GROSZ ADÓI.F va- . ndég
P.-udvar.

Sárvár. RITTER L. .jrona 
szállodája.

STROHOFFF.R VffiJ 
nagyvendéglője a -vas
hoz. Olcsó szobák.

SZABÓ BÉLA kávé 
Székelyudvarhely. ,v 1 

MIKLÓS Bu.lape-; •H"0«s

SÁNDOR ISTVÁN -'ária-
szállddája éttér,:" *aré-
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. - KOCSV ANTAL
B3 w S -  M

Korona' szállodája.

“S f S K Í  £25 2K
tótelepi borok.

GYCKKYJ

KOVÁTS IÁ I" 
nagy ven.légl- v .
kiránduléia. 

KRAÜSZ LAJOS ,Vi

MESTER JÁNOS 

>R MÓR 

i gőzfürdői

' KETTEK FERENC

SCHÜLTZ DÁVID S7Í1W^», 
étteremká' emu, o’.cso szobák.

B.-Gjula. oSZÜSZKY'JÁNOS 
remtégtóje lés "yan kiran- 
dnlójal a vasútnál. _

Bánréve. s n « ó  GYOZU

Bács-Topolya. - E1! N’ Y US
MIHÁLY .Nemzeti- szállo
dája.

UA.1Z0N JÓZSEF Prokec-féle 
vendé <lüje.

PAJ7.ER JÁNOS vendéglője a 
v.-áiloniáaaal szemben. 

HORVÁTH JÓZSEF szállodája.

GÜSZMAXN LAJOS Kaszinó 
szállodája.

Bonyhád. — Sí’IESZ GYULA 
súrcsarnuVa Széchenyl-

Bogiéit BERKEK VILMOS 

kávéház.
Bükk. iSopron ni. i BBNKY

KRAÜSZ JÓZSEF „Vasúti1 
szállodája, étterem, kávéház

BERNF.R MÁRT' >N < >sbudavái

Bácskula. ROCKKNSTEIÍ

B.-Csaba. BART03 JÁNOS 
.Nádor' szállodája. Étterem 
kávéház, sörödé.

DIENES GÁBOR vendéglője 
(sajá. házban).

ENDERSZ KÁROLY vasat

KOZMA MÁRTON .Fehér b 
ránv' szállé és vendéglője. 

freibergkr m arton  „k
róna- kávéháza. Üzletbelii 
talilk. helye.

Brassó. GüTTSMANX EE 
-Vlg«d„- kávéhtza. Üzlc 
beliek találkozója. 

ROTHENBÁiilEK JÓZSEF 
í*dé“étterem és sörcsarnok 

CHÜDORA VINCE (volt Dr 
ler) káré hála. Főtér. 

HKOAK FERENC .Koron 
szállodá d, f.lcső szobák.

BAi‘ !NT -Predeál-ezi 
™lája' az állomás melle

SCHUSTBR MÁRTON .Európ 
szálló étterme.

SCHDLLE!

“  h*'?****
Brád. PRATSCHER JÓZ! 

.Korona- szállodája.

Bt e eilSkereszteS. BZÜ<lOZbF.. vendéglő*.
1 AI.LMANN G!

CHRI8T1ÁN Ni

Csökönvo
P1TNKR
dégljjf.. 1 ÖRGY’ nap

NEMES IG
NÁC Er
zsébet ká
véház és 
Börödéje.
Kereskedő 
utazók és 
letiek találkozója

Csáktornya. 11ÍIEDL JÓZSEF 
.Zrínyi' szálloda, vendéglő, 
kávéház.

PECSORNIK OTTÓ vendéglője. 
MICHALICS FERENC vendég

lője a .Vasnt'-hoz.
Cegléd. BÁRÁNY LAJOS 

Úri kaszinó vendéglője. 
KASZÁS JÓZSEF vendéglői.., 

Vasnt-ntca.
RÉCSEI GUSZTÁV .Nemzeti- 

szállodája. Étterem, síircsarn.
VADÁSZ JÓZSEF „Budapest* 

szállodája. Étterem, kávéház.
Csákóvá. W1CK JÁNOS szál

lodája.
Csongrád. KASZANITZKY 

ISTVÁN nagy -Polgári- ven
déglője.

GODA ISTVÁN Mi gyár Király 
szálli dája, étterem kávéház.

KÁLMÁNOVITS LAJ< >S Erzsé
bet szállodája.

Csermö. K Ü K E I) I ADOLF 
vendéglője.

Csíkszereda. H ETTEK FO
GADÓ (iizletv. Benkö Zs.i

LACHER GYULA .Otthon- ká 
véháza Üzletiek találkozója.

Csurgó. KOVÁTS SÁNDOR 
Tn ipán vendéglője a vst-utná'.

Deés. H TT N G Á K I A szálloda 
(Ment Béla.) Étterem, kávé- 
ház, sörödé.

NAGY FA- V ENDÉGLÖf Szilfigyy 
Gyula.) Erdélyi konyha, saját 
szűr. borok.

VASÚTI VENDÉGLŐ iKeller 
Sándor). A közönség kirán-

Déva. FEHÉR-KERESZT nagy- 
szálloda (tul. Winkler Jakab).

SCHWAKC N. .Korona“-ven- 
ilégfogadója. Üzletiek talál
kozó vendéglője.

WILIlELM LAJOS vasú1; ven
déglője. Szállodai szobák

MARSCH JÁNOS .Nemzeti Ca-
slno" étterme és kár éházz.

Dicsöszentmárton. L É N K  
I.AjoS Nemzeti szállodája, 
étterem, kávéház.

Debrecen. ANGOL KIRÁLYNÉ 
SZÁLLODA. (Tulajd. Hauer 
Bertalan.)

ARANYBIKA SZÁLLODA (tul. 
Német Andrási.

DE3RECEN-SZÁLI.0DA. Fő
utca (tul. Harangi György).

ERŐS JAKAB „Magyar Király" 
kávéházit. Üzleti kartársak 
találkozója.

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája, szemben az állomással.

OTTHON KÁVÉHÁZ (tul. Ro* 
senberg S ) A  pincéri kar ta
lálkozó helye.

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

SCHÜLTZ GUSZTÁV Margit- 
fürdői vendéglője-

HE KM EL FRIGYES „Kispipa- 
vendéglöje.

LÖKÖDY' SÁNDOR vendéglője 
KoBsuth-ulea.

MAKK PÁL vendéglője, Péter- 
fla-ntca.

Dálja. SCH I.Ö G L MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

Dolna-Tuzla. I) E 0 T S C H 
SAMU vendéglője.

Dobranak. ZSITEK FERENC 
nagyvendéglője.

Dárda (Baranya m. i ROBITSKO 
ALBERT vendéglője.

Érsekújvár. NEMZETI SZÁL
LODA (Marosai Gerzsonl- 18 
szoba. Keresk. ut. szállója.

SZÍNŰEK I.E" vasnli vendég
lője. A városi közönség ki
ránduló helye.

Eger. MÁRTON BÉLA „Ka
szinó" szállodája. Étterem, 
kávéház, sftrrsarnnk.

MAItOSSY ZSIGM- )N.J Székhe- 
nyi szállodája.

KOCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoski'r vendéglője. Éttér-

KORNSTEIN SAMU iForgács- 
félc) vendéglője, Szent János
aira. Magyar konyha, egri

SÜMEGH GÉZA Kőbányai sör-

SZALÓKY IMRE .Tulipáu* 
vendéglője, Széehenvi-utra.

Esztergom. PORGESZ BÉLA 
„Korona' szállodája. Duna- 
híddal szemben.

MKISLKK JÁNOS .Magyar ki
rály' szállodája.

NEÜBAUEU JÁNOS „Központi- 
kávéháza.

Erzsébetváros. CSEPCSIK 
JÓZSEF „Erzsébet* kávéhiza 
és eztikiászdája.

Eszék. - ITT FERENC „Úri ka- 
szino' vendéglője.

FODOR ISTVÁN „Drávahid- 
vendéglője . kiránduló hely.

BAYF.R JÁNOS „Hajó- vendég
lője, a hajóállomással szemb.

Fiume. SZBNTGYÖRGYI FE
RENC „Hotel do la vilié* 
szállodája.

Fogaras. MI LLER KÁR1 >LY
Hahner szVlrtdá,a. Olcsó ma-
gyár konyha.

R' iTH VILMOS „Mexikó- ven-
déglöje, kávóház és nyári
kerthelyiség'

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

Garainberzence. Ifj- CIDLIK 
FERENC vasúti vendéglője.

Caramszentkereszt. KARINA
EDE nagyvendéglöje.

Gyöngyös. BRUCKNER .1. 
szálló tája. Étterem, kávéház..

Győr. MEIXNER .Royal' nagy- 
szállodája.

PERNITZ LAJOS Iyaros-kör
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Ba- 

g ária-kávéh ázzál.
NÉMETH FERENC .Erzsébet* 

kávéházi. A pincéri kar ta
lálkozója.

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője
Bástya-utca.

G A Á L JÁ  N O S vendéglője 
Kossuth-utca

MÉSZÁROS LÉN ÁRI) vendég
lője Kisfaludy-ute».

BUCHLER LUKÁCS Slrkány- 
lyuk-vendéglöje B aross-utca.

PRŰCKI.KR MÁTYÁS-né Arany 
postakiirl vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye 
vülásreggelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
„Kisfaludy* kávéházzal szemb.

HOLLÓS (BALANEK) ÓDON 
vendéglője, üzletiek vendég
lője. Deák-utca II.

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (He- 
berling Adolf) Fő-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t  VAradl 
ÁRMIN) Deák Ferenc utca.

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

KISFALUDY KAYEBAZ (tul. 
Radós József.)

ERHARDT ANTAL „Kath. kör 
vendéglője'.

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

FELDMÁR BÉLA vendéglője 
Arany János-u. 16.

DREISZKER JÓZSEF vasúti 
vendéglője.

Györ-Szabadhegy. STOIBER 
MARTON kantin vendéglője.

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

Gyulafehérvár. KÁDÁR BÉLA 
Fehérbárány vendéglője.

SCHEKMANN KÁLMÁN Hun
gária szállodája. Étterem, 
k&véház.

Huszt. WERTHEIMER SÁS- 
dór „Pannónia* szállodája. 
Étterem, kávéház.

Hatvan. SCHWAHTZ EMIL 
„Nemzeti' szállodája.

SCBRANTZ MÁTYÁS „Gráf* 
szállodája, a vasútállomás ól 
■1 perc.

GUTH BERTALAN „Zóna* ki 
véháza. Üzlelbeliek találkozó 
helye.

Hátszeg. VASS BÉLA Aranv- 

káréháza.
Homonna. POLIK SÁNDOR 

Oroszlán szállodája.
H.-M.-Vásárhely. H ALÁSZ 

ISTVÁN „Fekete sas- szál
lodája

India. IIARTBACH  JÁNOS 
„Nemzeti* szállodája. Étterem, 
kávéház, az állomás mellett.

LAKY JÓZSEF vasúti vendég-

Ipolysúg. WAGNER JÁNOS 
„Vasún szállodája-, a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávésáé.

PEKÁ KOVITS LAJOS „Kübá 
nyai* sörcsarnoka.

ASBÓTH JÓZSEF Hooflnger- 
félebeazálló-vendéglóje. Nyári 
keit.

PTACSEK JÁNOS •' vendéglője.
Jászberény. HCKGIDA FAR- 

kas Lehel szállodáját étterem.

Jász'adány. KALMÁR JÁNOS
vcndéélőjc.

Jutás. TÜSKÉS PÁL vasúti 
vendéglője.

Kaposvár. TATÁR GUSZTÁV 
„Korona- szállodája.

FERENC JÓZSEF fogadó (tul. 
Grünwald Mór) a vasúttól 3

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

SCHRE1BKR UPÚT „Fiume* 
kávéháza, a központon.

SCHÖNMANN MIKSA .,Ipar- 
vendéglője. i'onnemelőktől vett 
borok.

BUCSKY PÉTER „Mátyás ki
rály vendéglője, Uerzsenyi-

PRAGEit FERENC kávéháza,

Karcag. MÁNDOKY MIHÁLY 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

CSIKÓS JÁNOS vendéglője,

Kassa. SÖRÖS MÁRTON ven
déglője és sörcsarnoka Ma-

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritscho Vihnosné). Étterem, 
kávéház, sörcs írnok.

SZÁLASI ALAJOS Andrássy- 
kávábáza, Fő-utca.

SC H ALK H ÁZ NAGYSZÁL
LODA ir.-t.; étterem, kávéház,

NAGEL ADOLF ivóit Mandl) 
szállodája. Vendéglő és olcsó

KÁLMÁN GYULA „Otthon* 
kávéház.1, Széchényi kioszkja.

RÓZSA FERENC „Hungária- - 
szállodája, a vásottól 3 perc.

MASZTELLÁK MIHÁLY ven 
déglóje (Központi szállodai

G O T TW A L D  REZSŐ vasúti 
vendéglője.

STERN SÁNDOR uszodakor 
vendéglője.

Kiscenk. (Sopron in.) BKNE 
JÓZSEF nagy vendéglője.

Kisújszállás. KOHN ADOLF 
„Központi* szállodája.

UARGULESZ FERENC Korona 
szállodája.

Krompach. iVasgyári.
NEUM ANN JÓZSEF Hungária 
szállodája.

Kalocsa. K O R N É L  JÁNOS 
„Magyar Király' szállodája.

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

RING PÁL vendéglőj •. Mi- 
gvar konyha.

Kolozsvá- KÖZPONTI SZÁL
I.ODA <N»gy Gábor tul.)

K IK A K E R  
BO LD IZSÁR  

JgpFÁ- kávénál*.
i

r ;  . f
fw r  ... ' "oív

NEWYORK SZÁLLODA tul.
Bogyó és Tan-ig).

GRÁF JÁNOS vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló

BUDAPEST KÁVÉHÁZ iGrün 
A.i üzleti ka-társak találko
zója.

EURÓPA KÁVÉHÁZ i Rónai 
testvérek) a város főterén.

FEKETE LAJOS Zöldfa vendég
fogadója éi vendéglője Ra- 
dák- és Telekv-utcák sarkán. 
Pincéii kar találkozója.

PFERCHY FERENC vendéglője 
és éttermei. Deák Ferenc u.

GRANI) KÁVÉHÁZ Gvárfáe 
DEZSrL Dsák Ferenc-ntca 2. 
(főtér).

GÁRDONYI k.ivéháza, Bánffy 
palota, Mátyás király-tér.

BOTH\ FERENC Korona ká
véháza. Pincéri kar találk.

KARDOS SIMON Hungária ka- 
véháza.

Körmend. S C H E K IGNÁC 
„Korona- szállódba, a fő
helyen.

NEUBALER JÁNOS „Magyar 
király" vendéglője.

HEIGL IGNÁC „Kulcsos" ven
déglője. Kulc«os-utca.

DONNER GÉZA vendéglője, 
szemlren a vasúttal

Kisvárda. HAMBURG ARNOLD 
Kossutli-szállodéja. Magyar

YVEINBFUGEK ZSIHMoND ká-

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

HUBERTH SAMU vendéglője.
HORVÁTH JÓZSEF vasnti ven

déglője. A kzzönség kirin-

MÉSZÁKOS JÁNOS „Korona"
szállodája. Társaskocsi köz 
le kedés a vonatokhoz.

Ifj. TORY GYÖRGY Szarva* 
vendéglője. Saját term. borok.

NAGY ANDRÁS May. tirály 
szállodája a vesutlia!
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Keszthely. STRACSZ M „Hul
lám" szállodája.

TALAHÉR ISTVÁN vendéglője, 
a ,.Yasut“ hoz.

IlELBECK JÓZSEF fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca.

LE1TNER MIHÁLY szállodája.
LUKÁCS JÁNOS ..Hungária11 

szállodája. Étterem, kávéház.
SORHÁZÉÉRT- vendéglő.

(Ü.-vezető Medvéd István.)
C.SÁNY1 LAJOS Kantin ven. 

déglője.
Knránsebe-. I.IOHTNEKKER 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem, kávébáz, nyári étterem.
Kőszeg. RANDYÉGH .JÓZSEF 

ttCamperth-féle) kávéháza.

S K R 1 B A  SÁNDOR „Arany 
szarvas" vendéglője.

T0R11K JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

I'LECHL ISTVÁN vendéglője. 
Magyar konyha.

Kecskemét. M1LLF.CKER I..
I Beretv&s) szállodája. A város 
első fogadója.

KNEFFEI. LAJOS polgári sör- 
esamoka és kaszinó vendég
lője.

KARÁCSONYI LAJOS (KSr- 
möcy-félel vendéglője és ká- 
véháxa.

BUKSZA JÓZSEF vendéglője 
Városház utca. Termelőktől 
vett borok.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B Ó  G. 
..Központi" szállodája.

NATKAY JÁNOS vasu'I ven
déglője ; a közönség kirándu
ló helye.

Körmöcbánya. LEYERER FE
RENC Szarvas szállodája.

Komarom.WASSEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, ét
terem és sörcsamoka.

MOLNÁR ZSIGMOND „Sport- 
kávé >»za. A helybeli kartár
sak kedvelt találkozó helye.

TÓTH ÁRPÁD Pilzeni sor csar
noka (Tiszti kasziné vendéglő)

K R E F T  F E R E N C  
Széchenyi szálloda. Hajóállo
mástól 1 percre. Olcsó szobák.

L' ’RBÉR SÁNDOR nagykávé
háza a Duna-hiddal szemben.

KLACSÁN JÁNOS Korona-ká- 
véháza.

Karád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

Losonc. KUNSZTLER JÓZSEF 
kávéháza és vendéglője. Üz
letbeliek találkozó helye

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

rLANLXGF.fi KÁROLY Hungá
ria kávéháza.

NEUBERGER ÁRMIN kávéháza.
Lengyeltóti. POGÁNY KÁ

ROLY nagyvendéglöje.
Llptószentmiklós. UOTFRIED

DEZSŐ vasa ti vendéglője.
Lakácsa. MANDL MÁRKUSz

nagyvendéglője.
Léva. SCHMLDT JÓZSEF Kő

bányai sörcsarnoka és ét-

VÁRY LAJOS „Oroszlán" szál
lodája. Étterein, sörcsarnok.

VILHELM JAKAB vasúti szál
lodája és vendéglője.

KUN JÓZSEF „Központi" kávc-

ÓRDÖGH LAJOS Polgári ven
déglője.

Lipik. SZŰKE PÁL szállodája, 
ea vendéglője.

Linpa. SCHVt'ElTZER JÓZSEF 
József főherceg szállodája, ét
terem és kávéháza.

Lőcse. SCHWINGER SÁNDOR 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sorcsarnoka.

ROLLER FERENC városi szál-

ÓZV. BAMBALA MIHÁLYNÉ
vasúti vendéglője, a közöntés 
kirándulója.

DEDlEL JÁNOS étterme és 
kávéháza Főtér.

Lowrin. REINHARDT PÉTER

Marcali. S 7. I V 0 S S LATOS 
„Korona" síül Indája. Élterem, 
kávéház.

S1MON1CS JÁNOS kávéhiza. 
Fö-ntca.

KAISER DÁVID vendéglője. 
Termelőktől vett borok.

Máramarossziget. BENETH 
KÁROLY „Otthon" kávé ház a 
é9 kőbányai sörrsarnoka.

GROSZ SÁNDOR Hunyadi ká- 
véh&za. Üzletink találkozója.

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

Malacka. CHRISTEN JÓZSEF 
vendéglője a vasútállomáséul 
szemben.

Makó. W IN K L E R  JAKAB 
„Newyork" kávéháza a fö-

SP1TZER BERNÁT „Abbázia" 
kávéháza, üzletiek találkozója.

VARGA ANTAL vasúti vendég
lője, a közönség kirándulója.

Munkács. GROSZ MÓR „Ma
gyar király" szállodája.

CSILLAG SZÁLLODA Golajii. 
Kiss és Witmajer) étterem, 
kávéház, sörcsarnok.

Miklósfalu. WEISZ PÁL ven
déglője, Fő-utca 67.

Mezőtúr. LACHNER ALBERT 
..Kossuth" szállodája a vaeut 
mellett. Olcsó szobák.

PAPP JÓZSEF vendéglője és 
kávébáza a „Petőll"-hez.

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

BÖCÖGŐ JÓZSEF „Budapest" 
szállodája. I’ileeni és Polgári 
sörcsarnoka.

K1SPIPA VENDÉGLŐ (tolajd. 
Mayer József).

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (lulajd. 
Auslánder H. és Gyula.

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

PAPSZT JÓZSEF vendéglője. 
Zsolcai kapa 1. sz.

SZÉCHENYI-SZÁLLODA és ká- 
véház (Kellner Lajos). üzlet
belieknek olcsó szobák.

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

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

RUMPOLD JÓZEF „Vörös rák" 
vendéglője, Téli, nyári ki- 
rándu’6.

BALATON KÁVÉHÁZ iCeizler 
Lajos). Üzletbeliek lalálkozöh.

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

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője. (Tiszai pályandv.)

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. Silber 
Sándor).

Mágócs. BERKY PÁL Korona 
szállodája.

Marosvásárhely. TKANSYL- 
VAN1A SZÁLLODA (tnlajd. 
Breinor Hermán.)

KORZÓ KÁVÉHÁZ (túl. Reoh- 
nitzer Adolf) 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-

LÁSZLO LÁZÁR Yadászkürt 
szállodája.

60DT IGNÁC Fohérló vendóg-
lő-kávéháza. Üzletiek találk.

Magyaróvár. GELBERT JÁ
NOS Trieszt város vendéglője.

Nagy-Károly. K U D L A
LÁSZLÓ „UH kaszinó" ven
déglője. Érmelléki borok.

WESSELY MANÓ „Magyar ki
rály" étterme és kávéháza.

HAVAS IZIDOR Korona kávé- 
háza. Üzletb. találkozója.

Nagybánya. — R U M P O L D  
GYULA ,,Nagyazállodá“ -ja.

Nagymihály. WElXBERGER
J. Csillag-szállodája

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

KALLÓS GÉZA Petőfi kávéháza.
REBF.R FERENC „Club" nagy

WINKLER OTTÓ „Korona" 
szállodás. Étterem, kávéház.

FEKETÍTS MIHÁLY vasúti ven
déglője, a közönség kirán-

Nagyareben. -  REHBERGER 
KAROLY -Központi- szállo
dája.

Nagyszombat. -  DROBNICA 
JÓZSEF Fekotesas szállodája, 
a Fótéren.

SKRILETZ JÁNOS vusu'i ven
déglője. A 1‘ jzör.ség V in
duló helye.

Németujvár. KNEFFEL JÓ
ZSEF Korona szállodája.

POSCH JÓZSEF vendéglője.
Nagy-Szalonra. F.LLMANN 

JÓZSEF „Központi" zállo- 
dája.

Nagykar osa. S Z A R V A S
SZÁLL' HA. Étterem, kávéit Íz 
(Szilágyi Adolf).

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

MERKLY JÁNOS vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját terme -ii 
borok.

CÁR JÁNOS „Vaskapu * szál
lodája, étterme és sörcsar- 
noka.

KORONA SZÁLLODA (tulaj'd. 
Bogenrieder Károlyi.

Nagyvárad.BENIIAD ALBERT
vendéglője, Fücbsl-palota, Bi- 
har-kávé ház mellett.

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

F Ü L Ö P  ISTVÁN ,,Európa'* 
szállodája, a vasúttól három 
percre. Magyar konyha.

KARNER GYULA „Pannónia" 
sörcsarnoka és éttermei.

SZAUER és DOLGOS „Bazár" 
étterme és sörcsarnoka, a 
Fő-utcán.

—k—c, ja ivooa  Buzecnenyi
kávéháza. A bihari intelligen 
közönség találkozója.

„KÉK MACSKA" ital. Leitm 
Ferenci. Magyar konyha, tei 
melói borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fűlő 
Katalin). Saját term. bőről

KRISZTA SÁNDOR vasúti vet 
déglője. A közönség kirát 
dúló helye.

PANNÓNIA SZÁLLODA é 
KÁVÉHÁZ (Schiller József

R IC H T E R  ANTAL Nemze 
szállodája, étterem és káré 
ház, üzletiek találkozója.

ROth  S. JÓZSEF „Zöldfa" ki 
véháza.

WEISZ HERMtN kávéháza. 
Üzletbeliek találkozója.

Nyulfalu. (Győr m.i SZÉPHE- 
GYI J. nagyvendéglöje.

Nyíregyháza. G U T T M A N 
SAMU Polgári vendéglője, 
állom, szembon. Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF „Kiskorona" 
kévé háza és vendéglője.

Nagygyimót iVe
KIRÁLY LAJOS ?ndéglöje.

Nagykikínda. KLEIN IGNÁC 
városi szállodája.

Nagyatád. B E R T A  GÁBOR 
vendéglője.

Nagyszalonta. HERCEG JÁ
NOS Nemzeti szállodája.

EIXMAN.V JÓZSEF Közpdnti 
szállodája ; étterem kávéház.

Nagymaros. STAUDHAMMER 
ADAM „Otthon" kávéháza.

Orosháza PÁXTZÉL GYÖRGY 
„Alföld" szállodája, étterem,

N A G Y  IMRE „Iparteste leli 
kör" vendéglője.

Ó-Becse. LUSZTIO PÁL városi 
„Nagy szállodája". Étterem,

Ódombovár. HATSZ FERENC 
vasúti vendéglője.

Oravicza FEKETE KÁROLY 
venaéglöje. Magyaros konyha.

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

JAKLINI VILMOS „Schweitzer 
szállodája.

Piszke. BRENNER JÁNOS 
nagyvendéglöje.

Pancsova. F Á Y  JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza, üzletbc- 
liek ta álkozója.

WlTTUNGER BÉLA „Trom
bita" nagy szállodáia, étte
rem, kávéház és sörödé.

M Á T É  LAJOS Royal nagy- 
szállodája, étierem kávéház.

Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
GrilT-száTodája. Étterem, ká-

BAUER KÁROLY, étterem és 
hávéháta a főtéren.

HUNGÁRIA FOGADÓ, étterem, 
kávéház , túl. Bőhm Bertalan.

BRUNNER JÁNOS „Csóka" 
vendégfogadóia Nyári kirán
duló hely.

Poprád. STEINHARDT VIL
MOS „Tátra" szállodája a 
vasat mellett.

Pozsega. DESICS MIHÁLY 
szállodája.

Perlak. iZala m.i PANÁTZ 
ANTAL „Muraköz" szállo
dája.

Pécs. ARANYHAJÓ SZÁLLODA 
(túl. Szigety Ede), Király-utca.

BÓZ3A JÓZSEF vendéglője, 
Kraj cár-kaszárnya.

ROYAL kávéház. i Kádár István

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

FÖLDVÁRT FERENC Scholtz- 
fé'.e sörcsarnoka. Sörház-utca.

RADOCSAY IMRE „Korona" 
szállodája. Saját temésü bo
rok. Szigeti országút.

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

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ iFicbtl 
J.>, üzletiek la  álkozója.

Ifi. ZIDARITS JÓZSEF vendég
lője, Makár-utca 7. sz. Saját 
termésű borok.

WEINDORl ER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

CSERTA VINCE „Magyar ki- 
rá'y" szállodáia.

FENRICH LAJOS „István ki
rály" beszálló vendég'ője. 
Indóház-u. 21. iSaját liáz.)

HORVÁTH MIHÁLY „Abtázia" 
vendéglője lüj sörgyári. Ki
ránduló hely.
HUNGÁRIA kávéház és sö
röző. (túl. Hungária-kávéház

Pécel. SZABÓ .1. vendéglője.
Pécska. LAKATOS MIHÁLY 

városi szállodája, étterem ká-

Pozsony. PELLER GYULA
vendéglője a „Szomjas es-
küdthöz, Kisfalndi-utca.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII.. Dohány-utcza 12.

ÜDVORKA ISTVÁN éa-rmei a

RESNÁK JÁNOS la e, 
kávébáza, üzletbe!-..-k la'V 
kozó ja.

GUJBERT TITUSZ magva- c i 
kós vendéglője

Petrozsény w AGNER i ;v ULA 
Nagy-szailoila a. Éti. ki.

GROSZ ISTVÁN vei 
terem, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasúti v nt™ 
lője.

HERZ Mór „Ernke ■ „zálleiláia
GYÜRKE GUSZTÁV T.

nagyventlégl'je. 
Pribilina. VOGEl.

Paks. BÁLINT LAJie

írsnlali

IAKAB

lodája, . főbe]
Patak. — íNóg-ad m | 

TYANSZKY PA1. nagy 
déglője.

Rózsahegy. KAPELLF.R 
HALY „Úri kaszinó • 
déglője.

ÉLSZ Á S Z  ÁRPÁD „Vár

LANGDORF JÓZSEF .Közpi 
vendéglő 6a kávéháza.

Rota-Anna. CSERNÁK la 
Kapnik-bányai vendéglő;,

Rozsnyó. SCHUSTEK í

dá;a. Étterem, kávé1: . 
Rimaszombat. i.EUF. IrIVÁN

kávéház a Tompa
LKITGEB GYÖRGY .. ....-.t." 

ezállodá a. a koron-e■ . -áz- 
dalója.

Répcelak. BÖliv :.\N"3 ct“ . 
déglője

Rohonc. Ifj. SZANDT FERENC 
vendéglője.

Rudabánya. MÁTI1I1 JÓZSEF 
vendéglője.

Ruttka. RUND HENRIK ven- 
déglője.

Resicabánya. BÜCHLER 
GYULA Nemzeti száll,idája.

Étterem kávéház.
KRISülIER _ PÉTÉI; 

szállodája étterem sórcsaraok.
KNIRSCH KÁROLY Pannónia 

szállodája.
Szerencs. PFISTER 1; V l'LA 

„Magyar Király" szállodája. 
Sopyonbeled. G( >Mi!.\S IST

VÁN NagyvendögFi-.
Selmecbánya. ÁCS ül

báza. Síját liáz. Ezüst 
Sümeg. MESTERHÁZI 

DÓR „Korona"
Saját termésű lorok.

INC

SÁS-

BÁRÁNY VENDÉÜL •- Túl. 
Máté Antal.

Székelykocsárd STEKN MÓR
vasúti vendéglője. 

Sepsiszentgyörgy. 1 'ATS
VILMOS vasúti és cári ki
ránduló Vendéglői 

ÚJHELYI ADOLF ..Városi', 
szállodája.

MIKLÓS MÁTYÁS Ke—u'.fc ká
véháza.

Szigetvár. K A T A  I.AIOS

Szabadka. — TI MBÁSZ 
MARIAN Európa üivéhaza. 

GROSZ ADOLF vasul! vendég- 
P.-udvar.

Sárvár. RITTER L. orom" 
szállodája.

STROHOFFER VIKT- >i: siálM- 
nagyvendéglője a arvas"- 
boz. Olcsó szobák.

SZABÓ BÉLA kávé!: 
Székelyudvarhely.

MIKLÓS Ba-lapcsí 
étterem és kávévá 

SÁNDOR ISTVÁN 
szállddája éttér r



Szerk. és kiadóhivatala:

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

V ili., Kerepesi-ut 13. sz.

Balassag>ar,tiat‘ TÓTH 1ST 
V\N száUodája. Állami szől 
Ifitelepi borok-

fiíÜUKY LAJOS ki banyai
törcsuriioka-

B.'-Almádi. MESTER JÁNOS 
vendéglője-

Besztercebánya. SOOR MÓR 
„Hungária" kávéházit 

kÖvÁTS LA-IOS ni Közfürdői 
nagy vendéglője; a közönség 
kirándulója.

HuUSZ J.AJOS

k k t t f -h  n m e  
■ .üülodája. filteMm,

SCHÜLTZ DÁVID szállodái", 
étterein kávébáz, olcsó szobák. 

B -Gyula. nSZDSZKr JÁNOS 
vendéglője lé" nyárt kirán
dulója) a vasútnál.

Bánréve. S ZA B Ó  GYŐZŐ 
vasúti vendéglője. 

Bács-Topolya. (' SE K N Y U S 
MIHÁLY .Nemzeti szátlo-

HAJZÖN JÓZSEF Prokec-féle
rendéelöje.

PAJZER JÁNOS vendéglője a
v.. állom ássál szemben.

HOKYÁTH JÓZSEF szállodája.
Étterei

GU5ZMAXN LAJOS Kaszinc
szállodája.

Bonyhád.
sörcsarnoS

-  SP1ESZ GYULA

Boglár. B E U G E R VILMOS 
.Vasoti- Bzállodája, étterem, 
kávéház.

Bükk. (Sopron m.l BEXKY 
VILMOS vendéglője.

Beregszász. HAFNEIi ANTAL 
Kaszinfii étterme.

K R A D SZ J'‘ZáEF .Vasúti” 
szállodája, étterem, kávéház.

BERNEK MÁRTON ÖBbudavár 
kávéháza.

Bácskula. KOCKENSTEIN 
JÓZSEF szál ódája.

B.-Csaba. B AUTÓS JÁNOS 
-Nádor- szállodája. Étterem, 
kávéház. sörödé.

DIENES GÁBOR vendéglője, 
(sajá' házi au).

ESD ÉRSZ KÁROLY vasúti 
vendéglője, a városi közönség

KOZMA MÁRTON .Fehér bá
rány- szálló és vendéglője.

FUEIBERGER MÁRTON .Ko
rona" kávéháza. Üzlctbeliek 
találk. helye.

Brassó. GOlTsMANN EDE 
-Vigadó- kávéháza. Czlet- 
beliek találkuzéja.

ROTHENBa ClIKR JÓZSEF. Ví
gadé- étterem óa körcsarnoka.

CHÜDOBA VINCE (volt Dre- 
ler) kávéházit. Fölár.

HI.VÜAK KLRLNC .Korona" 
szállodája. Olcsó szobák.

Daru BÁLINT .Predeál-ezál- 
lodája- az állomás mellett. 
Olcsó szobák

S0HLV1 * :.i.u:TON .l'urőpa*

c  'ír: musTtxN \r. i.

\TI\ vendég* 

Brád. PRA SCHElt JÓZSEF

Csáki m .

kávéi',
PECs....„
M I C l t A I

Ifije
Cegléd.

t. I RIEDL JÓZSEF 
■zslloda, vendéglő,

> 1 )TTt i vendéglője. 
FERENC vendég- 

-nt"-hoz.
BÁRÁNY LAJOS 
ó vendéglője.

RÉC8EI GUSZTÁV .Nemzeti" 
szállodája. Étterem, aöresarn. 

VADÁSZ JÓZ8EF „Budapest* 
szállodája. Étterem, kávéház. 

Csokonya. (Somogy megye) 
PITNER GYÖRGY nagyveu- 
déglöje.

Csákóvá. W1CK JÁNOS szál
lodája.

Csongrád. KASZANITZKV 
ISTVÁN nagy .Polgári" ven
déglője.

GODA ISTVÁN Migyar Király 
szállodája, étterem kávéház. 

KÁLMÁNOVITS LAJOS Erzsé
bet szállodája.

Csermő. F Ü R E D I ADOLF 
vendéglője.

Csíkszereda. HOTTEIf FO
GADÓ (tizletv. Benkö Zs.i 

I.ACHER 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- V EN DÉG LŐ (Szilágyy 
G.vula.) Erdélyi konyha, saját 
szűr. botok.

VASÜTI VENDÉGLŐ (Keller 
Sándor). A közönség kirán- 
dn.ója

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

SCHWAKC N. .Korona"-ven- 
dégfogadója. Üzletiek talál
kozó vendéglője.

B A I. O G GYÖRGY „Nemzeti 
Casino" étterme.

WILHELM LAJOS Tasuli ven
déglője. Szállodai szobák. 

Dicsöszentmárton. L É N K  
LAJOS Nemzeti száUodája, 
étterem, kávéház.

Debrecen. ANGOL KIRÁLYNÉ 
SZÁLLODA. (Tulajd. Hauer 
Bertalan.)

ARANYBIKA SZÁLLODA túl. 
Német Andrási.

DEBREC EN-SZÁ LLOD A. Fő
utca llul. Harangi György). 

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

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája, szemben az álIomássuL 

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

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

SCIIULTZ GUSZTÁV Margit- 
fürdői vendéglője.

HERMEL FRIGYES .Kispipa"
vendéglője.

LOKODY SÁNDOR vendéglője 
Kossutb-utca.

MAKK PÁL vendéglője, Péter-

Dálja. SCH LÖ G L MÁTYÁS 
vasúti vendéglője. 

Dolna-Tuzla. D K tJTSC H  
SAMU vendéglője.

Dobranak. ZSITEK FERENC 
nagyvenöéglöje.

Dárda (Baranya m. i ROBITSKO 
ALBERT vendéglője. 

Érsekújvár. NEMZETI SZÁL
LODA (Marosai Gerzsnm. 18 
szoba. Kernek, ut. Bzállöja. 

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

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

MAROSSY ZSIGMONü Székhe- 
nyi szállodája.

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

KORXSTE1N SAMU (Forgács- 
féléi vendéglője. Szent Jinoe- 
utca. Magyar konyha, egri

SÜMEGH GÉZA Kőbányai sör- 
csarnoka, L>obó-:ér 11.

SZALÓKY IMRE „Tulipán- 
vendéglője, Stéchenyi-ut' t.

Esztergom. PORGESZ BÉI.A 
.Korona" szállodája. Dnna- 
hiddal szemben.

ME1SLER JÁNOS .Magyar ki
rály- száUodája.

NEOBAUEU JÁNOS „Központi" 
kávébáza.

Erzsébetváros. CSEPCSIK 
JÓZSEF .Erzsébet- kávéháza 
és ezukrászdája.

Eszék. OTT FERENC .Úri ka
szinó- vendéglője.

FODOR ISTVÁN .Drávahid" 
vendéglöje ; kiránduló hely.

HAVER JÁN< >S „Hajó* vendég
lője, a hajóállomással szemb.

Fiume. SZENTGYÖRGYT FE
RENC .Hotel de la ville- 
szállodája.

Fogaras. MÜLLF.R KÁROLY 
Halm- r szállodája. Olcsó ma
gyar konyha.

RÓTH VILMOS .Mexikó" ven
déglője, kávéház és nyári 
kerthelyisége.

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

Garamberzence. Ifj. CIDLIK 
FERENC vasúti vendéglője.

Garamszentkereszt. KABINA 
EDE nagy vendéglője.

Gyöngyös. BKUCKNER .1. 
szálló iája. Étterem, kávéház.

Győr. MEIXNER „Royal" nagy- 
szállodája.

PERN1TZ LAJOS Ivaros-kör
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Ba- 
ross-utca, szemben a Hun
it ária-ká véli ázzál.

NÉMETH FERENC .Erzsébet* 
kávéháza. A pincéri kar ta
lálkozója.

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

G A Á L J Á N O S  vendéglője 
Kossuth-utca.

MÉSZÁROS LÉNÁRD vendég
lője Kisfaludy-utca.

BÜCHLER LUKÁCS Sárkány- 
lyuk-vendéglője Baross-utca.

PRÜCKLER MÁTYÁS „Arany 
postakürt- vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye 
villásreggelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
„Kisfaludy- kávéházzal szemb.

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

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (Hc- 
berling Adolf) Fö-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ ( t  Váradl 
ÁRMIN) Deák Ferenc utca.

MARSCHALI, PÁL vendéglője 
Telehy-ntca 45. Term. vett

KISFALUDY KÁVÉBÁZ (túl. 
üadós József.)

ERHARDT ANTAL „Katii, kör 
vendéglője".

STOIBKR MÁRTON vendéglője 
Szabadhegy, kantin.

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

FELDMÁR BÉI.A vendéglője 
Arany Jáuos-u. 10.

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

Gyulafehérvár. KÁDÁR BÉLA
Fehérbát ány vendéglője. 

SCHERMANN KÁLMÁN Hun
gária szállodája. Étterem,

H uszt. '*WK11THEIMER SAN-

Harkány - (fürdő) KOVÁTS 
JAKAB nagyfogadőja, etterem 
és kávéház.

Hatvan. SCIDVARTZ EMII.
„Nemzeti* szállodája. 

sc h ran tz  m á t yá s  „Gmf* 
szállodája, a va.-utállomás' ól

GUTH BERTALAN .Zóna- ká
véháza. Üzletbeliek találkozó
helye.

Hátszeg. VASS BÉI.A Arany
bárány száUodája, etterem és 
káréháza.

Homonna. PULIK SÁNDOR 
Oroszlán szállodája. 

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

India. HARTBACH JÁNOS 
.Nemzeti" szSllodája. Étterem, 
kávéház. az áUomás mellett. 

LAKY JÓZSEF vasúti vendég
lője.

Igló.
PFEILER3.

Városi

Bzállodája.

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
.Vasúti szállodája", a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávéház. 

PEKÁROV1TS LAJOS „Kőbá
nyai* sörcsamoka.

ASBÓTH JÓZSEF Hopflnger- 
féle beszálló-vendéglője. Nyári 
keit.

PTACSEK JÁNOS vendéglője. 
Jászberény NÉV ÖDÖN Ja- 

pán-kávéháza.
Jutás. TÜSKÉS PÁI. vasúti 

vendéglője.
Kaposvár. TATÁK GUSZTÁV 

„Korona* szállodája.
FERENC JÓZSEF fogadó .túl. 

Grünwald Mór) a vasaitól 3 
percre.

HÓDOSSY ADOLF Kantin- 
vendéglője. Nagy kaszárnya. 

MOLNÁR GYULA Hazám-kávé- 

átjáró mellett.
SCHREIBER I.IPÓT „Fiume" 

kávébáza, a központon. 
SCHÖNMAXN MIKSA .,Ipar“ 

vendéglője. íVnnemelőktél vett 
borok.

BUCSKY PÉTER -Mátyás ki
rály- vendéglője, Uerzsenyi-

PKAGER FERENC kávéháza,

Karcag. MÁNDOKY MIHÁLY 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

CSIKÓS JÁNOS vendéglője, 
term. vett borok.

Kassa. SÖRÖS MÁRTON ven
déglője és sörcearnoka Ma
gyar konyha

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje. 

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Vilmosné). Étterem, 
kávéház, -üres-írnok.

SZÁLa SI ALAJOS Andrássy- 
kávébáza, Fő-utca.

SOHA LK il V Z NAGYSZÁL
LODA ir-L. étterem, kávéház, 
BŐrcsamok.

NAGEL ADOLF .volt Mandll 
szállodája. Vendéglő és olcsó 
szobák.

KÁLMÁN GYULA .Ott bou* 
kávebáza, Széchényi kioszkja. 

RÓZSA FERENC -Hungária"- 
szállodája, a vsamtól 3 perc. 

MASZTELT.ÁK MIHÁLY ven 
déglője (Központi száUodal. 

GOTT W A L D REZSŐ vasúti 
vendéglője.

STERN SÁNDOR uszodakor
vendéglője.

Kiscenk. (Sopron m.l BKNE 
JOZSF.K nagyvendéglője. 

Kisújszállás. K' dlN ADOLF 
„Központi* száUodája. 

Ma RGULESZ FERENC Korona 
szállodája.

Krompach. (Vasgyári- 
NEUMANN JÓZSEF Hungária
szállodája.

Kalocsa. K O R N É L  JÁNOS 
„Magyar Király" szállodája.

K.-K.-Félegyhiza. Ifj. BAKOS 
SÁNDOR „Polgári- vendég
lője és étterme.

RING PÁL vendéglője. Ma
gyar konyha,

Királyhida. HŐSNEK IGNÁC 
vasnti vendéglője.

Kolozsvár KÖZPONTI SZÁL
LODA (Nigy.Gábor túl i

K IK A K E R

NEW YORK SZÁLLODA (túl.
Bogyó és Tausig).

GRÁF JÁNOS vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

PANNÓNIA SZÁLLÓ (Fészl Jó
zsefi. Társas kocsi közlekedés 
minden vonalhoz.

BIAZINI SZÁLLODA .Rónai 
Jánosi. Társaskocsi minden 
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ (Grün 
A.) Üzleti kartársak találko
zója.

EURÓPA KÁVÉHÁZ (Rónai 
testvérek; a város főterén.

FEKETE LAJOS Zöldfa vendég-
fogadőja és vendéglője Ra-

Pincéii kar találkozója.
PFERCHY FERENC vendéglője 

és éttermei. Deák Ferenn-u.
GRAND KÁVÉHÁZ (Gyárfás 

DEZS( i. Deák Ferenc-utca 2. 
(főtér).

GÁRDONYI kávéháza, BántT.v 
palota. Mátyás király-tér.

B"THA FERENC Korona ká
véháza. Pincéri kar találk.

KARDOS SIMON Hungária ká- 
véhizs.

Körmend. S O I! EK IGNÁC 
.Korona" szállodája, a fő
helyen.

NEUBAUEK JÁN<>S ...Magyar 
király* vendéglője.

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

DONNER GÉZA vendéglője, 
szemben a vasúttal.

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

HUUEHTH SAMU vendéglője.
HORVÁTH JÓZSEF vasúti ven

déglője. A kzzöneég kirán
dulója.

MÉSZÁROS JÁNOS „Korona" 
szállodája. Társaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz.

Ifj. TORY GYÖRGY Szarvas 
vendéglője. Saját term. borok.

NAGY ANDRÁS Magi-, király 
szállodája a vesu'.nál

Keszthely. Si RACSZ M. „Hűl- 
lám" száUodája.

TALABÉR ISTVÁN vendéglője, 
a „Vasuflioz.

SZIEBER JÓZSEF vendéglője. 
Kossuth Ijtjos utca 19., az 
udvarban.

HELBECK Jt 'ZSEF fogadója és 
vendéglőit). Bakács-utca.

LAITNER NUIÁI.Y szállodája.
LUKACS JÁNOS „Hungária" 

szállodája.
Karánsebes. L1CHTNEKKEU 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem, kávéház, nyári étterein.
Kőszeg. RANDVÉGH JÓZSEF 

iKamperth-féle) kávéháza. 
Belváros.

S K R IB A  SÁNDOR „Arany

TŐROK JÁNOS Fetér bárány 
vendéglője.
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Kecskemét. MILLKCKEU I—
iBeretvás) szállodája. A  város 
első fogadója.

KNEFFEL LAJOS polgári sör-

löjo. *  * " ?Zln°  T
KARÁCSONYI LAJOS (Kör- 

möcy-féle) vendéglője és feft-

BCKSZA JÓZSEF vendéglője 
Városház utca. Termelőktől 
vett borok.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B Ó  G. 
..Központi" szállodája.

NATKAY JÁNOS vásott ven
déglő)' : a közönség kirándu
ló helye.

Körmöcbánya. LEYERERFE
RENC Szarvas szállodája.

Komárom. WA5SEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, ét
terem és sörcsamoka.

M< >LNÁR ZSIGMOND „Spon“ 
kávéáéza. A helybeli kartár
sak kedvelt találkozó helye.

TÓTH ÁRPÁD Püzeni eöresar- 
noka. (Tiszti kaszinó vendéglői

K RE  FT F E R E N C  
Széchenyi szálloda. Hajóállo
mástól 1 percre. Olcsó szobák.

LoRBÉR SÁNDOR nagykávé
háza a Duna-hlddal szemben.

KLACSÁN .JÁNOS Korona-ká- 
véháza.

Karád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

Losonc. KUNSZTLER JÓZSEF 
kávéháza ős vendéglője. Üz
letbeliek találkozó helye

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

PLANINGER KÁROLY Hungá
ria kávéháza.

NEUBERfiER ÁRMIN kávéháza.
Lengyeltóti POGÁNY KÁ

ROLY nagy vendéglője.
Llptószentmiklós. GOTFRIED 

DEZSŐ vasúti vendéglője.
Lakócsa. MANDL MÁRKUSZ 

nagyvendéglője.
Léva. SCHMIDT JÓZSEF Kő

bányai sörcsarnoka és ét-

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

V1L1IELM JAKAB vasúti ven
déglője.

KUN JÓZSEF . Jíózponli'' kávé-

ÓRDÖGH LAJOS Polgári ven
déglője-.

Lipik. SZ< >KE PÁL szállodára, 
es vendéglője.

Liapa. BCHWE1TZER JÓZSEF 
József főherceg szállodája, ét
terem és kávéháza.

Lőcse. SCHW INGER SÁNDOR 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnnka.

ÖZY. BAMBALA MIHÁLY'NÉ 
vasúti vendéglője, a közőnsés 
kirándulója.

L'EIMEL JÁNOS étterme és 
kávéháza l  őtér.

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

SIMON1CS JÁNOS kávéhiza. 
Fő-utca.

KAISER  DÁVID vendéglője. 
Termelőktől vett borok.

Máramarossziget. BENETH 
KÁROLY „Otthon*' kávéháza 
ás kőbányai sörcsarnoka.

SZALONTAY JÓZSEF nradalmi 
sörcsarnoka és vendéglője.

OROSZ SÁNDOR Hunyadi ká-
"  véháza. Üzletiek találkozója.
Moson. TÓTH ANTAL vendég

lője az „Arany tárány''-hoz.
Malacka. CHRISTEN JÓZSEF 

vendéglője a vasútállomással 
szemben.

Makó. W IN K L E R  JAKAB
„Newyork*1 kávéháza & fő
téren.

SPITZER BERNÁT „Abbázia11 
kávéháza, üzletiek találkozója,

VARGA ANTAL vasnti vendég
lője, a közönség kirándulója.

Munkács. GROSZ MÓR „Ma
gyar királv11 szállouaja.

CSILLAG SZÁLLODA ( nlsjd. 
Kiss és Witmajer) étterem, 
kávóbáz, sörcsarnob.

Miklósfalu. WE1SZ PÁL ven
déglője, Fő-utca 67.

Mezőtúr, LACllNER ALBERT 
„Kossuth11 szállodája a va-nt 
mellet*. Olcsó szobák.

PAPP JÓZSEF vendéglője és 
kávéháza a „Petö!i“ -hez.

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

BÖCÖGÖ JÓZSEF „Budapest" 
szállodája, Pilseni és Polgári 
Körcsarnoka.

KISPIPA VENDÉGLŐ (tolajd. 
Maver Józieii

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tnlsjd. 
Anslánder H. és Gyula.

PERL GYULA „Tűzoltó" ká
véháza, üzletiek találkozó !a.

PAPSZT JÓZSEF vendéglője. 
Zsolcsi kapa 1. sz.

SZÉCHENYI-SZÁLLODA és kS- 
véház (Kellner Lajos), üzlet- 
belieknek olcsó szobák.

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

KOCH JÁNOS polgár egyleli 
vendéglője. Magyar konyha1 
termelői borok.

RUMPOLD JÓZEF „Vfiröe rák" 
vendéglője, Téli, nyári ki
ránduló.

BALATON KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozóit.

LEFLF.R BÉLA „Polgári" Bőr- 
csarnok vendéglője. Üzletbe
liek találkozó helye.

KOVÁCS FERENCNÉ vasat! 
vendéglője. {Tiszai pályandv.i

EURÓPA KÁVÉHÁZ it. SUber 
Sándor).

Mágócs. BERKY PÁL Korona 
szállodája.

Marosvásárhely. TRANSYL- 
á'ANIA SZÁLLODA (tulajd. 
Breiner Hermán.)

KORZÓ KÁVÉ HÁZ ttuL Rech- 
nltzer Adolf) a főtéren.

LETZTER SAMU vasnti vendég
lője. A közönség kiránduló

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodája a város központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája és 
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

NAGY' JÓZSEF „Korópa" ká- 
TÓnáza.

LÁSZLÓ LÁZÁR Vadászkürt 
szállodája.

GODT IGNÁC Fehérló vendég- 
lő-kávéháza. Üzletiek találk. 

Magyaróvár. GEI.BERT JÁ
NOS Trieszt város vendéglője.

Nagy-Károly. K U D L A
LÁSZLÓ „Úri kaszinó" ven
déglője. Érmelléki borok. 

SCHWARTZ A. ,,Balaton'‘ káre- 
háza. Üzletiek találkozója.

WESSELY MANÓ „Magyar ki
rály" étterme és kávéháza. 

HAVAS IZIDOR Korona kávé
háza. Fö-ntca.

Nagybánya. — R U M P O L D  
GYULA „Nagy8zál]odá‘1-ja.

Nagymihály. WEl.' BERGER 
J. Csillag-szállodája

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

REBER FERENC „Club" nagy 
kávébáza.

M 1NKLF.R i iTTÓ „Korona" 
sz&l’odás. Étterem, kávéház.

FEKETÍTS MIHÁLY vasnti ven
déglője, a közönség kirán
dulója.

Nagyszeben. — REHBERGER 
KAROLY' -Központi- szállo
dája.

Nagyszombat. — DROBNICA
JÓZSEF Feketesas szállodája, 
a Főtéren.

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

Németujvár. KNEFFEL JÓ
ZSEF Korona szállodája.

POSCtl JÓZSEF vendéglője.
Nagy-Szalont a. ELLMANN

JÓZSEF „Központi" -zállo- 
dája.

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

GzÁLOVlTS ANDRÁS Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vondéglöje.

MERKLY' JÁNOS vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját tenné., li

CÁR JÁNOS „Vaskapu" szál
lodája, étterme és sőrcsar- 
noka.

KORONA SZÁLLODA (tolajd. 
Bogenrieder Károlyi-

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

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

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

KARNER GYULA „Pannónia" 
Körcsarnoka és éttermei.

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

STERN SÁNDOR „Széchenyi- 
kávéháza. A bihari intelligens 
közönség találkozója.

„KÉK MACSKA11 (tol. Leitner 
Ferenc). M igyar konyha, ter
melői borok.

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

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

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (Schiller József)

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

ROTH S. JÓZSEF „Zöldfa*1 ká-

WEI3Z HERMÁN kévéháza. 
Üzletbeliek találkozója.

Nyúl falu. (Győr m.i SZÉPHE
GYI .1. nagy vendéglője.

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

GROSZ ADOLF „Kiskorona" 
kévéháza és vendéglője.

Nagi n.)
f  LATOS vendéglője. 

Nagykiklnda. KI.ELV IGNÁC
városi szállodája.

Nagysalló. FENDT Ri'iBERT 
nagyvendéglője.

Nagyatád. B E R T A  GÁBOR
vendéglője.

Nagyszalonta. HERCEG JÁ
NOS Nemzeti szállodája. 

ELLMANN JÓZSEF Közpdnti 
szállodája : étterem kávéház. 

Nagymaros. STAUDHAMMER 
ADAM „Otthon- kávéháza. 

Orosháza PÁNTZÉL GYÖRGY" 
„Alföld" szállodája étterem, 
káréház.

N A G Y  IMRE „Ipartestületi 
kör" vendéglője.

Ó-Becse. LUHZTIG PÁL városi 
„Nagy szállodája11. Étterem, 
káváh&z.

ódombovár. RA1SZ FERENC
vasúti vendéglője.

Oravicza FEKETE KÁROLY 
vendéglője Magyaros konyha. 

Orsóvá. RÉMY A. KÖBÉRT 
, Magyar Király" szállodája. 
Étterem, kávébáz.

Ölbő. NÉMETH MIKLÓS ven
déglője.

Piszke. BRENNER JÁNOS 
nagy vendéglője.

Pancsovn. FÁ  V JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza, üzletbe- 
íiek ta ál kozó ja.

WITTUNGER BÉLA „Trom
bita" nagy szállodája, étte
rem, kávéhoz és sörödé.

M Á T É  LAJOS Royal nagy
szállodája, étterem kávéház.

Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
Griff-s<á lodája. Étterem, ká-

BiUER KÁROLY", étterem ó- 
kávéhá-a a főtéren.

BRUNNER JÁNOS „Csóka" 
vendógfogarióia Nyári kirán
duló hely.

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

Pozsega. DESICS MIHÁLY

Perlak. (Zala m.i PANÁTZ 
ANTAL „Muraköz" szállo
dája.

Pécs. ARANYHAJÓ SZÁLLODA 
(tnl. Sziget v Ede), Király-utca.

BÓZSA JÓZSEF vendéglője, 
Kraj cár-kaszárnya.

ROY'AL kávébáz. iKádár István 
tnl.)

„VADEMBER SZÁLLODA" (‘u- 
lajd. Mayer Lajos).

FÖLDVÁRY FERENC Scholtz- 
féle sörcsamoka. Sörház-utca.

RADOCSAY IMRE „Korona" 
8iállodája. Saját tomésü bo
rok. Szigeti országút.

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

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ (Fichtl
J.), üzletiek találkozója.

Ifj. ZIDARITS JÓZSEF vendég
lője, Makár-utca 7. sz. Saját 
termésű borok..

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

CSERTA VINCE „Magyar ki
rály" szállodája.

FENRICH LAJOS „István ki
rály" beszálló vendég'ője. 
Indóbáz-u. 21. i Saját ház.)

HORVÁTH MIHÁLY „Ab' ázia" 
vendéglője (Uj sörgyár). Ki
ránduló hely.

Pécska. LAKATOS MIHÁLY 
városi szállodája, étterem ká
véháza.

Pozsony. PELLER GYULA 
vendéglője a „Szomjas es- 
küdthö-, Kisfaludi-u'i a.

UDVORKA ISTVÁN éttermei a

RESNÁK JÁNOS „Imperiál"- 
kávéháza, üzletbeliek talál
kozója.

GUI BÉRT TITUSZ magyar csi
kós vendéglője

Petrozsény. WAGNER GYULA 
Naayszállodája. Étterem, ká
vébáz, sörceamok.

GROSZ ISTVÁN vendéglöjo, ét
terem, kávébáz.

BÓZSA JÓZSEF vasúti vendég
lője.

HERZ Mór „Emke" szállodája.
GYÜRKE GUSZTÁV Társnlali 

nagy-vendéglője.
Pribilína. — VOGEL JAKAB 

nagy vendéglője.
Paks. BÁLINT LAJOS nagy- 

szállodája, a főhelyen.
Patai?. — (Nógrád m i LES- 

TYÁNSZKY PÁL n&gvven- 
déglüje.

Rózsa négy. KAPELLER Ml- 
HALY „Úri kaszinó" ven
déglője.

E L S Z Á S Z  ÁRl’ÁD „ Városi" 
szállodája. .

LANGDORF JÓZSEF .Központi1 
vendéglő és kávéháza.

Rota-Anna. CSERNÁK István 
Kapuik-bányai vendéglője.

Rozsnyó. SCHUSTEK Zsig- 
mond Fekete sas-1 szállo
dája. Étterem, kávébáz.

Rimaszombat. GEDE ISTVÁN 
„Tompa" szállodája. Étterem, 
kávébáz a Tompa-téren.

Nyomatott Hedvig Sándor kftnyvnyon’dájában Budapest, VII.. Dohány-utcza 12.

LEITGEB GYÖRGY 
szállodája, a közössé'' 
dulója.

Répcelak. BÖH.M JÁNi

asuti"
kirán.

Rohonc. Ifj.SZANDT l K.RENC
vendéglője.

Rudabánya. MÁTIIÉ JÓZSEF 
vendéglője.

Ruttka. RUND HENRIK ven- 
déglője.

PÉTER

Resicabánya. Bl CllLER 
GYULA Nemzeti szállodája

Étterem kávéház.
KRISCHEK 

szállodája ét
KNIHSCH KÁROLY Ranunaú 

szállodája.
Szerencs. PFISTER GYULA 

„Magyar Király" szállodája.
Sopj-onbeled. GOMBÁS IST

VÁN Nagyvendéglöje.
Selmecbánya. ÁCS FF.UES'C 

, Talipáu" étterme és kávé. 
háza. Saját ház, főtér. 

Sümeg. MESTERHÁZY" SÁN- 
DÓR „Korona" szál:, iája. 
Saját termést! torok.

BÁRÁNY VENDÉGLŐ. (Tol. 
Máté Antal.

Székelykocsárd STERN MÓR 
vasnti vendéglője. 

Sepsiszentgyörgy. POGÁrS 
VILMOS vasnti és nyári ki
ránduló vendéglője. 

ÚJHELYI ADOLF „Várod1, 
szállodája.

MIKLÓS MÁTYÁS Kossuth ká
véháza.

Szigetvár. K Á T A Y  LAIOS 
vasnti vendéglője.

Sárvár. RITTER L. ,,Korona"
szállodája.

STROHOFFER VIKTOR sjáUó- 
nagyvendéglője a „Szarvas", 
hoz. Olcsó szobák.

SZABÓ BÉLA kávéháza.
Székelyudvarhely. Sí'KÖSD 

MIKLÓS Budapest száll,.dija 
étterem és kávéháza.

SÁNDOR ISTVÁN „Hungária* 
sz&Uddája étterem és kávé- 
háza.

Szombathely. HÚS LÁSZLÓ 
Vadászkon vendéglője.

„H UN G ÁR IA" nagyszállód a. 
(Posch Károly éa Gyula.)

KÖHLEK GYÖRGY vendéglője,

DEAK-PARK étterem és sör- 
csarnok (tnl. Posch testvérek i.

HEIGI.I ISTVÁN kávéhiza. Üz
letbeliek találkozó h"l;..

BALASSA MIHÁLY „Elité- ká
véháza a főtéren.

SIMON ISTVÁN Szfdlüsi nagy 
vendéglője, a közönség ked
venc kiránduló helye.

KORÁNDY FERENC kirimlnló 
nagyvondéglője Villasor 21.

BEEKBAUER ANTALNÉ ven
déglője, Vásártér. Olcsó ma
gyar konyha.

HERCEG FERENC „Siabái ia*1 
szállodája.

PORTSCHY' TÓBIÁS toszIm  
szállodája az állomé- mellett, 
étterem, kávéház.

M1KÓ Gy u l a  vendég!éje, Viz- 
mellék-u. ?.

POLGÁR ISTVÁN *,léglője, 

munkások találkozó.a .
Székelyhida. (Bihar i:..) ARÁM 

GUSZTÁV vendéglője
Siklós. MOmrmC IMRE Peli

kán nagyfogadó i».
Sorokujfalu. BRFLNER DÁ

VID vendéglője.
Szentgotthárd. H L . K R D f 

GÉZA b.-száUo-. - 1
„Vámházhoz-

NÉMETH FERENC ..Sorház" 
vendéglője.

Somogyvár. CSÉRY MNAC 
nagyvendcglője.
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Vendéglősök sörgyára.
XIV.

Feltartóztatás nélkül folyik a mun
ka a vendéglősök sörgyárának léte
sítésére. A végrehajtó-bizottság kibocsá
totta az aláírási iveket és a részvény 
jegyzés folyamatban van. Hogy mennyire 
átérezték szaktársaink a terv helyes
ségét azt legjobban igazolja az az élénk 
részvétel, melylyel helybeli és vidéki 
szaktársaink a mozgalom iránt viseltet
nek. Részvény-jegyzésre szükséges alá- 
irási-ivek szerkesztőségünkben rendel
kezésére állanak szaktársainknak.

Ismerjük a rosszmájú firmákat. 
Mikor még csak a sörgyár létesítésé
nek eszméje merült föl, már is szemben 
találtuk magunkat a Mungókkal. De 
mondtuk is, hogy támadásoknak lesz 
kitéve nem csak maga az eszme, 
hanem mi személyesen is, csupán 
azért, mert szaktársainknak önzetlenül 
szolgálni akarunk. Az ilyen munkát 
nem szívesen látják bizonyos egyének, 
azok t. i., kik a közérdekben való 
működést készpénzre szeretik beváltani. 
De ezzel törődni nem szabad, mert 
máskép soha sem lehet a merev egoiz
must megtörni. Pedig megtörni akarjuk.

A magát szaklapnak nevező »Ma- 
gyar Vendéglős és Kávésipar« cimü 
vállalat oly könnyeket hullat a ter
vezett sörgyár miatt, hogy majdnem 
meghasad az ember szive. Szaklap
nak ugyan eddig még nem ismerte 
el senki, de azért úgy tesz mint az a 
mesebeli kis kutya, mikor a farkast ül
dözték a falun körösztül. Legtovább uga
tott a kis kutya, tette pedig csak azért, 
hogy a nagyok észrevegyék. Persze 
ő is kutya számba akart menni és 
joggal. Ha Mungó sir, az legjobban 
bizonyítja, hogy mások félnek; az a 
sirás megrendelt munka, mely nem 
indít meg senkit.

*
A nevezett vállalat amint annak 

idején védte a híres Engel-féle bor
hamisítást és a tényeket próbálta 
tagadásba venni — ő tudta miért — 
épugy félti most a sörgyárak kartel
jét és erőlködik a vendéglősök sör
gyárának alapítását meghiúsítani. El
hisszük, hogy neki érdeme volna a 
meghiúsítás. Ámde ki törődik vele?

Ki indul az ö véleménye után, ki kért 
tőle tanácsot?

Hívatlan prókátornak —  hiszen 
tudja — mi a fizetése. Egygyel vigasz
taljuk. Minél jobban agyarkodik egyik 
is, másik is a sörgyár létesítése ellen, 
annál erősebben halad az ügy előre. 
Hiszen mindenki tudja, hogy nem 
ideális önzetlenség a rugó, mely »ellen- 
szenveta kelt az olyan vállalatoknál 
mint a »M. V. és K. I.«

Szaktársaink tudják, hogy a milliókat 
összeharácsolt sörgyárak nem szívesen 
látják mozgalmunkat. Már is kezdenek 
oly módon versenyre kelni az alapítás 
ellen, hogy hosszabb idejű szerződéses 
lekötés ellenében hajlandók a sör árát 
leszállítani. Milyen áldozatkészség?! 
Csakhogy tudjuk ám taksálni az ilyen 
»nagylelküséget.« Félnek a komoly és 
életképes versenytárstól, mely a léte
sülő vendéglősök sörgyárában születik. 
Szaktársaink azonban nem hagyják 
magukat félrevezetni, hanem haladnak 
a kijelölt utón a kitűzött cél felé; 
a saját sörgyáruknak felállítása felé.

Dreheréknek valami 152 milliója 
van, s e milliók nagyobb részét a kő
bányai sörgyáruk szerezte. Hogy ho
g y a n ?... Egyik föemberük, az osztrák 
(Svechát stb.) Dreher-fözdék alacsony 
söráraira vonatkozó kérdésére, egy 
ismerős szaktársunknak ilyformán 
nyilatkozott: — »Hja, kedves barátocs- 
kám, ott — nagy a konkurencia (va
lami 16— 18 nagy sörgyárral kell ver
senyezniük . . . )  s örülünk, ha csak 2 
koronát keresünk egy hordó sörön. 
De itt, Magyarországon mások a vi
szonyok; itt üggvel-bajjal 10— 13 ko
rona tiszta haszon bejön még egy 
hektó után. . . (Csakhogy ép ezt nem 
mondta: — itt még jó  . .  . tehenek a 
vendéglősök . . . )

*
A vendéglősök orsz. sörgyára r.-t. 

alapitó bozotsága e hó 17-én ülést tar
tott, melyen a folyó ügyeket intézték 
el. Örömmel konstatáljuk, hogy a rész
vények jegyzése minden várakozást 
felülmúlva, nagyon szépen halad előre. 
Figyelmeztetjük szaktársainkat, hogy a 
részvények jegyzésére szükséges alá
írási ivek szerkesztőségünkben kap
hatók, de jegyezni is lehet nálunk. 
Szaktársak ne késsünk!

Megkeresés. Felkérjük mindazon t. 
szaktársainkat, kik az alakulóban lévő 
vendéglős-sörgyár részvényeinek jegy
zésére aláírási iv eket  (alapítási ter
vezetet) kaptak, az ivekhez csatolt 
»Elismé rv é n y sz ív esk e d jen e k  alá
írva haladéktalanul visszaküldeni.

Az alapítók.

BORGAZDASÁGUNK.
A nagyváradi borászati kongresz- 

szus köréből. A ,.Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesületének" kezdeménye
zésére f. évi szept. hó 15— 17-én 
Nagyváradon megtartandó III. orsz. 
szőlészeti és borászati kongresszusiránt 
szőlőbirtokosaink körében igen nagy 
az érdeklődés. Már az eddigi jelent
kezések is arra vallanak, hogy a kong
resszuson az érdekelt gazdaközönség 
igen tekintélyes számban lesz jelen. 
Azonkívül az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület, a Magyar Gazdaszövet
ség és számos vidéki gazdasági egylet 
jelentette be képviseltetését. A kong
resszuson tartandó előadások rövid 
kivonata és a határozati javaslatok tel
jes  szövege legközelebb sajtó alá kerül 
s az összes tagoknak meg lesz küldve, 
hogy mindenkinek módjában legyen 
kellő előkészületekkel a tárgyalásokon 
részt venni. A kongresszussal kap- 
csalatosan első napon a nagyváradi 
szőlők lesznek megtekintve, második 
napon pedig az Érmellék egyik leg- 
okszerübben berendezett borgazda
ságát. a melki apátság margittai 
szőlőit és pincéit tekintik meg a tagok. 
Kongresszusi szabályzatot, bejelentési 
lapot és minden e tárgyra vonatkozó 
értesítést küld a kongresszus előkészítő 
bizottsága (Budapest, IX., Üllői ut 25.)

A sörgyár ügye.
Néhány szó a  m a g y a r  vendéglősökhöz!

I r t a : d r . G y en es  M an ó.

E lapok hasábjain már annyi tar
talmas cikk látott napvilágot az ország 
vendéglőseinek ama mozgalmáról, mely
nek célja egy sörgyár alapítása, hogy 
igazán felesleges munkát végeznék, 
ha a terv üdvös és hasznos voltáról, 
óriási sociális jelentőségéről elmél
kedném. Minden vendéglős igen jól 
tudja és sajnosán érzi, hogy mostani 
helyzetük egyenesen tarthatatlan s hogy
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csak egy módon: a szakmájukkal kap
csolatos gazdasági intézmények alko
tása, elsősorban pedig egy megfelelő 
sörgyár létesitésével segíthetnek. Segít
hetnek pedig olyképpen, hogy maguk, 
a saját erejükből létesítik a sörgyárat, 
a melyet aztán a vendéglősök a ma
gukénak mondhatnak, amely sörgyár 
tehát, ellentétben a jelenlegi helyzettel, 
a tisztes vendéglős iparnak nem sa
nyargatására, hanem fölvirágoztatására 
fog teljes erejéből törekedni, s hogy 
igyekezete fényes sikerű lesz, az két
ségtelen.

Az én szerény soraim némely ké
telyek eloszlatását célozzák inkább, s 
ha e törekvésemnek némi kis sikere 
lesz, úgy vélem nem szólaltam fel 
hiába, ha a jó  ügy érdekében elhang
zott szavaim visszhangra találnak.

Mint minden uj vállalkozásnál, úgy 
ennél is, de ennél különösen és ért
hető okokból, de teljesen alaptalanul 
bizonyos kétkedések, hogy ne mondjam, 
bizalmatlanságot eláruló jelenségek 
merülnek fel. Kutatják az emberek, 
vájjon kik is állanak a mozgalom 
élén, mi a céljuk, vájjon nincs-e sze
mélyes ambitiójuk az alapítóknak stb. 
S a midőn olvassák az alapítók név
sorát s nem látnak azok között több
szörös milliomosokat, legalább is egy 
mágnást, vagy egyéb »grundoló« nagy
ságokat, bizonyos lekicsinyléssel men
nek tovább, gondolván, ezek is jobban 
tölthetnék az idejüket, minthogy ilyen 
céltalan vállalkozásba fognak.

A régi jó világból
vagy

Egy szakács és a  komondor.
A „ V é n fo g a d ó s a-\ó\.

,  Hát jó , fölfogadom, azt a kutyamáját.
De hozzuk először rendbe a  szénáját:
Had látom  fogai, hogy s  m int vannak rendbe — 
Elbocsájtom, hogyha egy is ki van törve.

No jó , látom, szépen rendbe vannak hozva. 
Négy-öt köztük meg is vagyon aranyozva :
De hibás egy sincsen, és ez a  fö — tehát, 
Szakácsnak fogadom — végezze a d o lg á t! “

Ezek u tán pedig igy beszélt m agába :
,R u t  nyavalya ese tt e mai világba:
Vágj- az em berekbe, vagy tudom  én kibe — 
Csakhogy ilyesmik nem történ tek  régibe.

Vagy ki hallá hirét, az olyan dolognak.
Hogy étkeket férfikezek kotyvasztanak :
Hogy férfi habarjon rán tást, m ártást, levest — 
A világ oldala bedüit volna rögvest . . .

Hát az ég a  férfit arra terem tette,
Hogy az ágy puhára s jól meg legyen vetve. 
Hogy ö tö rje  fejét holmi eledelen ? !
Sz" földi rendre mindez csupa veszedelem.

Asszonyt és nem  férfit illeti a konyha. 
Fehérnép dolga az égett rán tás  — ko zm a : 
Ami az em bernek ha nem  tetszik, tessék 
Összeszidni érte  kedves feleségét

De a  ráncom adtát! m indez nagy hiába —
L’ri hölgyek, dámák kanceláriábu,
Orvos, postás s m ás ilyennek neveltetnek . . . 
S szakács dolgot — férfiakkal végeztetnek,

Nohát, ez gyönyörű rend, haladás vagy m i ! 
De mindez még fészkesftílemile, semmi —
Az Isten nekem is adott egy gyermeket,
S  az ördög abba is bele fészelkedett.

Ezek a jelenségek éppen nem lep
nek meg, mert hisz jól tudom, hogy 
a mig a mozgalom csak hírlapi esz
mecseréből állott, épp igy gondolkod
tak némelyek, halva született ideának, 
lehetetlen dolognak tekintették az egész 
ügyet. Most azonban, a midőn már 
látják, hogy ime a mozgalom a tettek 
mezejére lépett, a részvénytőke, figye
lembe véve az eddig tapasztalt nagy 
érdeklődést az ország vendéglősei kö
rében, máris nemcsak hogy biztosítva 
van, de előrelátható a túljegyzés, kez
dik komolyan venni a dolgot. Ennek 
legfényesebb jele, hogy a karlel se 
nézi már oly egykedvűen a mozgal
mat, gondol már a bekövetkezendő 
versenyre, fél már, hogy a vendéglő
sök öntudatra ébrednek, nem engedik 
magukat tovább kihasználni.

Ma még szórványosan, de már je 
lentkeznek az esetek, hogy a kartel 
tagjai mindenféle ígéretekkel, árle
szállítással, hosszú évekre magukhoz 
igyekeznek láncolni a vendéglősöket, 
hogy azután ki se eresszék őket soha. 
A mi mozgalmunk előrehaladtával az 
ő igyekezetük is nagyobb lesz. Épp 
azért most m ég nem késő, hogy  
figyelm eztessük a vendéglősöket, 
miszerint ezekn ek  a szirénhangok
nak ne üljenek fö l ; utasítsanak el 
maguktól minden oly ajánlatot, m ely  
szerint hosszú állandó összeköttetést 
létesítsenek  a kartelben levő  sör
gyárakka l, őrizzék meg szabadságu
ka t és ne m enjenek rabszolgaságba !

Föstést, hegedülést s  mi egyebet akart,
S hogy doktorkisasszony nem lett, m ajd belehalt; 
No én adtam neki, az t a  ku ty am ájá t!
(Csak ne fogta vón’ az a nyja  oly nagy p á r t já t . .  .)

Am, ez még csak hagyján, ezek csak elmúltak, 
De a  vendégek is mind m egbolondultak! 
Egynek se  tetszettek m ár az állapotok — 
Mindegyük m ást ajánlt, m ást tanácsolt, mondott.

Egynek nem  tetszett a  fogadóm képmása, 
Amannak az asztal vagy a székek lába :
A harm adiknak a p incér öltözete,
Azt m o n d ja : m iért hogy éppen csak fekete ?“

Nohát, üsse a  k ő ! kapo tt kötényt s nyomba 
L átha to tt a  szem e fehéret is r a j ta :
D‘ ez m ég nem volt elég, egy másik megbomlott, 
Eféle tömlőébe való szókat m o n d o tt:

„H 'jába, Hoglőci u r, m ám a m ár a  világ,
Előre haladott, a  szem  mind szebbet l á t :
A „Bálámbér* pedig im m ár régi, ósdi, 
Fényesre kell az t is csiszolni, vakolni.

Lám Pesten s m ásutt mily szép fogadók vannak. 
Vendég elé ezüst edényeket ra k n a k ;
H át a kávéh ázak ! m int a  v e rt szinarany — 
ügy ragyognak, úgy ám, jó  Boglóei u ra m !“

Hát jó, legyen fényes! — cs a  vén „Balambér" 
Ragyog m ost miként egy fényes gyém ánt ta llé r: 
Ám, ez mind nem elég, most egy másik szam ár 
Vendégem elő ily derék tanácscsal á l l :

„Ha m ár van paripa, legyen ra jta  n y e reg ! 
Boglóei ur, te csak úgy lész derék gyerek,
Ha szép fogadódban vén  asszonyok helyett, 
Szakácsok végzik a  konyham űvészetet!“

S  még azt is tanácsul ad ta  az ostoba.
Hogy olyant fogadjak, kinek nincsen foga . . . 
Mert a rra  a  foghiány a  bizonyítvány,
Hogy egy szakácsban megvan m inden tudomány.

Igen rövid időn belül füstölögni 
fognak a vendéglősök országos sör
gyárának kéményei, közeledik a má
sodik jobbágy felszabadítás — avendég- 
lősök kiszabadítása a kartel karmai 
közül. Hogy ez az idő mihamarabb 
bekövetkezzék, csak a vendéglősökön 
múlik. A részvénvaláirási ivek kimen
tek, jegyezzenek mielőbb s fizessék be 
az alapítási tervezetben kitüntetett 
összeget, az ugyanott megnevezett in
tézethez; az alapítók azonközben elő
készítenek mindent, ugv hogy amint 
az alaptőke 30% -a  a takarékpénztárba 
befolyt, tüstént építhetjük a gyárat.

Bizalmatlanságra az alapítással szem
ben senkinek sincs oka. A cél üdvös, 
kockázat nincs, mert a részvényjegy
zők pénzét egy 10 millió alaptőkével 
biró intézet kezeli, ahhoz senki fía 
a világon, a  részvénytársaság  meg 
alakultáig és b ejeg y ezté ig  nem 
nyúlhat; hogy pedig maga a vállalat 
virágozni, a befektetett töke tiszta 
hasznot hozni fog, azt hiszem, senki 
előtt sem lehet kétséges.

Mutassa már meg egyszer a ma
gyar vendéglősök kara, hogy a nagy
fej üek nélkül is s azok ellen is lehet 
sikerrel küzdeni, ha meg van közöt
tünk az egyetértés, a kölcsönös biza
lom, — ennek pedig meg kell lennie, 
tehát a siker is meglesz. Hogy azután 
a ma még kétkedők bámulni fognak 
a sikeren s tisztelettel fognak adózni 
az alapítók névtelen hőseinek, az nem 
csak a mi, hanem mindazok dicsősége

No hát, ennyire m ég nem  lett lágy :i fejem, 
Hogy e szam árságot mind m agam ba vegyem : 
Fogadtam hát, igen, de olyan szakácsot, 
Akinek egyetlen foga se  hiányzott.

— Pilák ú r ! vagy hogy is  íra tja  a  nevét, 
Álljon ide, az t a tejfölös m in d en é t!
S jól vigyázzon a rra  am iket m ost mondok — 
Kendőjére inkább kössön egy-két gombot.

Tehát, a  fögondja mindig azon legyen,
Hogy generálisszószt félre sose teg y en : 
Öltöztessen m indent tiszta zsírba, lébe 
S tálaljon a  tálba am ennyi csak fér be . . .

De csak gezemicét — h ú s t minnél kevesbet, 
(A mai szem  inkább „látni*1 kíván tö b b e t); 
Tehát lá sso n : krumplit, babot s több Uy kőrzést. 
Adjon annyit hogy hely másm inek se  essék.

S szabjon olcsó á ra t, a z t a  rán co m ad tá t! 
Hogy ne  sa jnálhassa senki a g a ra s á t:
Majd behozza azt a  pince, sön tés duplán  — 
Fő, hogy a k iadás jö jjön be a  konyhán ! . , .

Boglóei u r pedig ezen szavak után,
Fordult és meg sem állt csak a  Taksony-utcán : 
O tt is csak azért, m ert Bögötei Miklós, 
Rászólt hog y : áljon meg, á ljon  m ár fogadós !

— N os? — „nos tehát, ép csak azt akarom  tudni, 
Hogy van-e m ár szakács, vagy m égcsak fog lenni 
Mert hogy holnapután, valam i hét király, 
Nemes városunkban okvetetlen k iszáll!"

„Hát jó  öcsém ! — szólt a  fogadós — jöhetnek ! 
Éhséget a  B alam bérban nem  szenvednek ;
Van olyan szakácsom, az t a  kutyam áját,
Hogy egyikükkel se cserélné el fogát . . .

(Befejezése köv.i
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lesz, a kik a mii létrejöttéhez hozzá
járultak. A mai helyzet tarthatatlan, 
nincs sok idő a megváltoztatására, ne 
kétkedjünk, ne fontolgassunk, hanem 
cselekedjünk. Munkára, felszabadító 
üdvöt hozó munkára csoportosuljatok, 
magyar vendéglősök!

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK
A miskolci orsz. vendéglős gyűlés.

A ^Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége« az Országos Nyugdijegy- 
lettel kapcsolatban r. é. közgyűlését, 
mint ezt már előzőleg is említettük, 
az idén Miskolcon és a szokásos hó
ban és napokon: szeptem ber 11— 12-én 
tartja. Az országos gyülekezést B ok
ros Károly kiváló fogadós szaktársunk 
vezérletével az ottani r.-bizottság ké
szíti elő, és pedig olyképen, hogv a 
felvidék és az alföld megyéjébe eső e 
nevezetes városban való egy-két napi 
tartózkodás, nemcsak a mi iparunkhoz 
tartozókat részesíti becses tapasztala
tokban és feledhetlen emlékekben, ha
nem az ott szőnyegre kerülő ügyek 
sikerét is teljesen biztosítani fogja.

A nagy közérdekű munkálatokhoz 
egyébként és a nála megszokott immel- 
ámmal már hozzáfogott a központ is, 
amelynek vezetőségét még mindig az 
a bizonyos és a mi szakmai ügyeink
kel szembe helyezkedő idegen szellem 
hatja át, amely miatt miként a Magyar 
Vend. Orsz. Szövetsége és az Orsz. 
Nvugdijegyesület eszméje nem bir kellő 
tért hódítani, úgy a vendéglős kocs- 
máros-ipar közjójára irányuló legkisebb 
dolgok is csak igen nehezen tudnak 
érvényesülni. Dacára ennek, a mis
kolci orsz. vendéglős gyűlés mégis a 
a győri és szegedi kongresszusokhoz 
hasonló, sőt aránylag még több és 
szebb sikerrel fog lefolyni, amit leg
inkább a dolog praktikus oldalát szem 
előtt tartó s a nyugdíj egyesület ér
demes elnöke: Bokros Károllyal per- 
marenciában lévő miskolci vendéglős 
szaktársaink nagy előkészítő munkája 
hagy következtetni. A rendező bizotság 
egyébként ez ügyben első fontosabb 
értekezletét e hó 26-án d. u. Bokros  
K. elnökletével a Korona fogadóban 
tartotta, ahol az összes helybeli szak
társak s lapunk részéről Matsád János 
voltak jelen. A. r.-bizottság a követ
kező (és az úgynevezett hivatalos M. 
V. és K. I. lapban megjelent s a va
lóditól eltérő) ezen programmot adta ki: 

P ro g ra m m .
1. S z ep i. 11. d. e. fogadtatás a  vasútnál. (Az 

üdvözlő beszédet B o k r o s  Károly 
tartja).

-• .  „ déli 1 ó. ebéd, B ö c ö g ö  Józsefnél,
étlap szerint.

3. ,  „ d. u . 3 ó. a  száll. V. K. P. és K.
Országos Nyugdíj Egyesülete köz
gyűlése (a K eresk. és Iparkam ara 
helyiségében.)

4. ,  „ d. u. 6 ó. uzsonna M a y er  József
vendéglőjében.

5. „  „ este  8 ó. ism erkedési esté ly  a
Horváth-féle fogadóban.

6. S z ep i. 12. regg. gyülekezés a  Panonnia ká- 
véházban.

i. » ö. e. 8 ó. a Magyar Vend. Or
szágos Szövetsége IV.-ik köz 
gyűlése (a Keresk. é s  Iparka
m ara helyiségében.)

8- „  „ a  közgyűlés után  villás reggeli
L e f l e r  Károly étterm eiben és 
S z u s z  Károly Lloyd-fogadója 
éttermében.

„ d. u . 2 6. diszebéd a  „Korona1* 
fogadóban.

10. „  „ d. u. A/a ó. kirándulás a  diós
győri romokhoz és a vasgyár 
megtekintése.

11- .» » este halvacsora a  „Népkcrt“-ben
és ünnepély a  tűzoltók m ászó- 
tornva javára  (belépti díj 60 
fillér.)

A r.-bizotság esetleg egy a kong
resszussal kapcsolatos Tátrai- vagy 
Tokaji kirándulást készít elő, amely
nek rendezését Gundel János szöv. 
elnök vállalta magára.

Tisztújító gyűlés. A Soproni Pincér
egylet a múlt hő utolján tartotta ren
des közgyűlését, amelyen a volt elnök, 
Wurm Gotlieb elhalálozása folytán 
megüresedett tisztségre Pál Samu 
vendéglőst választotta meg. Pénztár
noknak Bognár Gyula és számvizs
gálóknak Schubert N. és 3/aszlovits 
Antal lettek megválasztva.

üj vendéglős ipartársulat. Szabad
kai vendéglős szaktársaink e hó 19-én 
az ottani Pestváros szállodában érte
kezletet tartottak, amelyen egy a 
szabadkai és egész bácsmegvei terüle
tén lévő vendéglősök értekezletet célzó 
ipartársulat megalakításáról hoztak 
határozatot. Az alakuló közgyűlést e 
hó folyamán szándékoznak megtartani.

Az Országos Nyugdijegyesületbe, 
Delfin  Samu utján újabban a követ
kező újabb tagok léptek be. Schu- 
mácky Ferenc Igló 1ÜUO, Rebi Ferenc 
Igló 600, Ispaics György Igló 2000, 
Bucskó István Igló 600, Strausz Ödön 
Eger 1000, Braun Miksa Eger 1000, 
Egyed Sándor Kolozsvár 600, Prekopv 
Tivadar Kolozsvár 2000, Mezei Mór 
Kolozsvár 2000, Marozsán János Deés 
2000, Neisz József Deés 2000, Gundel 
Károly Csorbató 600. Mayer Lénárd 
József Csorbató 2000, Nicka Sándor 
Szombath. 1000, Horváth István Szom- 
bath. 10000, Kálmán István Szombath. 
1000, Rodler József Szombath. 600, 
Pakurár Tivadar Szombath. 1000, Kol- 
let Richárd Bpest 600, Krausz Mór 
Bpest 1000, Márton L. Károly Bpest 
3000, Torda Lajos Kőszeg 2000, Németh 
János Kőszeg 600, Wutschek Imre 
Kőszeg 1000, Biner György N.-Szeben 
1000,Bértlef András N.-Szben 3000, Fitz 
Sándor N.-Várad 1600, Móric Mihály 
Győr 2000, Mátrai István Győr 2000, 
KÍein Ferenc Szt.-Gotthárdt 3000, Hőll 
Antal Szt.-Gotthárdt 1000, Lőwy József 
Kolozsvár 1600, Fabos Ödön Sz.-Fehér- 
vár 1200, Pavlik Jenő L.-Sz.-Miklós 
1000, BokorDezső N.-Várad 800, Neu
mann László R.-palota 600, Brenner 
N. János Piszke 1600, Fekete György 
Esztergom 2000, Bögner Mihály Brassó

600, Rottenbiicher György Brassó felem 
Rábai Béla N.-Várad felem. Schneider 
Márton N.-Szeben fel. Schuszter János 
Brassó felem.. Hermanovszkv Gyula 
Brassó felem., Szabó Imre Ruttka felem., 
Máhr Ferenc L.-Sz.-Miklós felem., 
László Lázár M.-Vásárhely 2000.

Az ország vendéglőseihez.
Gundel János, az országos szövetség 

érdemekben gazdag elnöke; szerény 
meghívásomat méltányolva, — hogy a 
szövetség és a nvugdijegyesület 19Ó6- 
ban Miskolcon tartsa közgyűlését, el
fogadta. és ezzel engem egyik legna
gyobb tisztelőjét, örök hálára kötelezett.

Az egész ország vendéglősei az igaz 
ragaszkodás és tisztelet szinarany ér
zésével viseltetnek a mi ezüsthaju és 
Jánus-fejü, igazságos és részrehajlatlan 
jó  elnökünk iránt: mindnyájunk büsz
kesége ő. Mert hiszen vendégeink első 
kérdése úgy hangzik »itt lesz az öreg 
Gundel ?« Mert Gundel akár elnököl, 
akár csak mint tag van jelen, semmi
féle nagyhangú vagy nagvképü ura- 
ságoknak nem szokta a túlkapásait 
vagy szereplési viszketegségét legvez- 
getni. hanem úgy mint azt néhányszor 
már láttuk és hallottuk, az okvetet- 
lenkedő és krakéler, nála rögtön ki 
szokta kapni a maga megérdemelt 
suhintásait. Okos és szakszerű beszéd 
nála a legnagyobb méltánylásra talál, 
azonban ha valaki bolondokat mond, 
az először is az ő sas-tekintetét kény
telen kiállani, ha ez nem elég, leveszi 
a csiptetöjét és kezének egy, csak 
tőle látható mozdulata, értésére adja 
a nagyképüsködö szónoknak. — elég 
a szóból, — okosat szeretnék hallani, 
onnét van tehát az újabb tagok ál- 
mélkodása, akik holmi utazó aposto
loknak szeretnék magukat feltolni és 
akik azt hitték: hogy »nálunk« lehet 
mindenáron érvényesülni és a lapok
ban a jelenvoltak között fungálni. 
Persze csak egy két közgyűlésen je
lennek meg és mert nem lehet senkit 
lehurrogni, hát egyszerűen elmaradnak 
rém nagy örömünkre.

Midőn tehát az idei program a köz
pont kívánságára csupán komoly mun
kát foglal magában, az eszem-iszom 
meg holmi apró-cseprő éjjeli csete
paték — no meg a handa-bandázás 
teljes kizárásával, azon reményemnek 
adok kifejezést, ha nem is fognak 
fényben a miskolci napok az eddigi 
kongresszusokhoz hasonlítani, de min
den esetre komoly és céltudatos mun
kálatokban nem fognak ezek mögött 
maradni, mert elvégre is nem az a 
fő, hogy mulattunk, hanem az, meny
nyit dolgoztunk.

Ezek után tehát szivem egész me
legével várom szeretett kartársainkat, 
akik nemcsak baráti szeretetükbe ré
szesítettek mindez ideig, hanem nehéz 
munkámban mindig oldalam mellett 
álltak: elhalmoztak bizalmuk és ra
gaszkodásuk igazán meg nem érdé-
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melt nyilvánításaival, de várja velem 
az ország vendéglőseik egy tiszteletre
méltó és érdemes kis csapata is, a 
miskolci vendéglősöknek, azoknak a 
névtelen és szorgalmas polgároknak 
élő tanúságai, akik a tisztességes és 
becsületes munka emberei, akik ha 
nem is fogják kartársaikat tejben és 
vajban fiiröszteni és finom szalonokba 
vezethetni, emellett üres Ígéretekkel 
szélhámoskodní, de minden esetre az 
igaz magyar vendégszeretet fog egyé
niségük minden porcikáján ragyogni, 
magyar vendég szeretet, a mely nem 
üres fecsegés és ígéretekből hanem a 
magyar faj egyedüli tulajdonságából, 
a becsület tudásból fog állani.

Tömörüljünk vezéreink körül, támo
gassuk munkáikban, ne hagyjuk ma
gukra, mintazt némely város vendéglősei 
teszik, hogy választanak maguknak nagy 
garral, még nagyobbigéretekkel elnököt, 
és mikor némi jele mutatkozik az ered
ménynek, akkor a féltékenység, az 
irigység ördöge szállja meg őket és 
faképnél hagyják.

Te pedig bölcs és okos elnökünk, 
vezess bennünket hű munkatársaiddal 
egy szebb jövőbe, mert minden becsü
letes gondolkozásu vendéglős oldalato
kon van. Rósz napok járnak a magyar 
vendéglős iparra, ide tolakodik minden 
fuser, árt mindenkinek, de magának 
nem használ.

Isten hozza! Isten vezérelje! vezé
reinket. Isten hozza, Isten vezérelje, 
derék kartársainkat, a kik kíséretük
ben lesznek, érezzék magukat jól, és 
ne feledjék, nem mulatni hanem dol
gozni jönnek Miskolcra.— A viszont
látásra

Bokros Károly.

KONYHAMŰVÉSZET.
A legszebb.

Mi a  létben a mi 
A legszebbet n y ú jtja ? . . .
Tulipán, liljom vagy 
Szép rózsáknak bokra :
Vagy a mi ezeknél
Még kellernesb, még szebb :
A bűvös da lt csengő 
Szép költöi ének, —
Vagy leányarc pírja.
Mit a  esókvágy sejtet,
S m i édes kéjt okoz 
A szűzi k eb e lnek . . . '?
Nem, — a  legszebb, kivált 
Aszonynak, leánynak, —
Tudni művészetét 
A magyar konyhának . . .

Ehn Poldika.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

A »Budapesti Kocsmárosok ipartár
sulata* tagjai szokásos pénteki uzsona 
összejövetelét a következő helyeken 
tartja :

dé
Augusztus 3-án Spitzer István ven- 
glője IX., Soroksári-ut 5. sz. —

Augusztus 10-én E k k er  Károly ven
déglője Vili., Főherceg Sándor-u. 44. 
szám. — Augusztus 17-én Lukács 
Gyula vendéglője VI., Hungária-ut 
1Ó. sz. — Augusztus 24-én Vickó 
Pál vendéglője IX ,  Soroksári-ut 11. sz. 
—  Augusztus 31-én K o v á c s  Ferenc 
vendéglője IX., Liliom-utca 10.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Fölhívás. Azon t. előfizetőinket, kik

nek a jelen és múlt lapokkal utal
vány mellékeltetett, kérjük, hogy azok 
fölhasználásával szíveskedjenek esedékes 
előfizetésüket beküldeni. — Jóbarátain
kat és ősm erőseinket kérjü k , hogy  a 
»Fogadó«-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Miskolcia. . . A dicső természet éke
sen rendezte be ezt a szép Magyar- 
országot. Tett mindenhova valamit. 
Ide egy darab rónát, futó szőnyegnek, 
amoda egy kecskepásztorként őrködő 
ménkű nagy hegyet (vagy kisebbet, 
hamutartónak), közbe örvényes folyót, 
egy simaképü tavat és több egyet mást 
és úgy, hogy valamicske mindenhova 
jutott. Ám, a többet mintha mégis a 
heves és borsodi rónán túli táj kapta 
volna. A nagy művész, itt dekorált 
legjobban. Aminek ugyan az oka is 
meg van és pedig abban, hogy az ér
tékes szőnyegnek, t. i. az Alföldnek, 
megfelelő bástyákat volt szükséges 
állítani. így került oda bár távolabb 
a Tisza, a Bodrog és a virágos kis
kertekkel szegélyzett Sajó folyó, majd 
eminnét az »Avas« és hátrább a Diós- 
gyŐr-Tapolcai vashegyek, mig ezek elé 
(csőszül az előbbinek) —  Miskolc 
városa. De utóbbinak nemcsak a nagy
szőnyegre való őrködésig • terjedt a 
föladata. Egyébb dolga is volt. A réges- 
régi időben ugyanis, amikor a hegyek, 
tavak is emberi alakot szoktak ölteni, 
nagy tolvajlások történtek azon a vi
déken, és pedig oly módon, hogy az 
özönvíz idején a Noé apánk által el
ejtett egyetlen szőlőszemből kelt és 
naggyá nőtt »Tokaj« hegyek szőlejét, 
borát az éjjelenként testes emberekké 
változó s folyam ágyaikból kikelő Tisza 
és Bodrog mind ellopkodták. »No vár
jatok rsak!« mondta a csősznek ren
delt Miskolc; aki aztán a daliás Avast 
és a szinte izmos karú Sajót maga 
mellé vette s a tolvajok megfenyité- 
sére indult. A dolognak azonban neszét 
vették amazok, és jó  idején, az örökké 
szeles Szabolcs dombjaival szövet
kezve nemhogy csak jól elpáholták 
M iskolciét, de még világgá is kürtői
tek, hogy a Tokajhegyek tolvaja senki 
más, mint ő. . . Mi igaz, mi nem a 
dologbői, ezt senki se tudja; azonban 
a krónikái adatok alapján sokan ál
lítják, hogy Miskolcnak 28-as elneve
zése innen származik. — Mindezt 
egyébként most azért mondjuk el, mert 
egyjóidőre,a mi szakfoglalkozóinkelőtt 
is forgalomba kerül Miskolcia, és pe

dig a vendéglősök orsz. gyülekezete 
révén. Itt jönnek ugyanis össze a mi 
iparunkhoz tartozók, ezen az érdeke
sen szép és kedves helyen, ahol míg 
a saját érdekükbe vágó dolgokat meg 
hányják-vetik, össze járják  az Avas 
oldalait, keresvén mindenfelé azt a 
bizonyos és nagy nevezetességre szert 
tett miskolci kocsonyát, és végül föl
ülnek a Bokros elnök és házigazda 
által rendezendő sinnélküli vasútra, és 
e nevezetesen szép vidék igazi nagy ne
vezetű helyére, híres Tokajba rán- 
dulnak, ahol megfogják tapasztalni, — 
hagytak-e még egy-két bogyót, gerez
det azok a régi-régi nagy »huszon- 
nyolcasok.«

Fogradóépitö részvénytársaság:. —
Több külföldi és helyi sajtóban látott 
napvilágot az a hir, hogy tekintélyes 
külföldi tőkepénzesek 8 millió korona 
alaptőkével részvénytársaságot ala
pítanak abból a célból, hogy az ország 
jelentősebb helyein modern nagy szállo
dákat építsenek. A vállalatba több 
külföldi vasúttársaság is bevonatik és 
a keresk. miniszter a Máv. révén 
támogatná a társaságot. — Eddig a hir. 
a mely a megvalósulás felé ép oly 
bizonyosan halad, mint a milyen bizo
nyos az, hogy ez a megvalósulás a mi 
iparunkra aféle félhalált fog jelenteni. 
Sok exisztenciát tenne tönkre ez a 
8 milliós vállalat semellett szétrombolná 
azt az álmot is, amit sokan a mi 
szakmánknak a képesítéshez való köté
séről álmodnak. Pedig ezt a fenyegető 
veszedelmet nem fogjuk tudni elhá
rítani, ha csak a győri Kuster Gézá
nak azt a lapunkban is közölt eszmé
jé t nem tesszük a magunkévá, hogy 
a hazai vendéglősök maguk töreked
jenek hasonló vállalatot létesíteni.

Hymen hírek. — Urrthöh Lajos az 
esztergomi fürdő szálló főpincére el
jegyezte Eötvös  Emmuska kisasszonyt, 
Drexler Sándor ottani vendéglős szép 
műveltségű nevelt leányát. —  Hocb 
Jenő, az aradi Tóth-féle nagy sör
csarnok fizetőpincére eljegyezte Gally 
Irénke kisasszonyt, Gally Ferenc, a 
Balaton vendéglő népszerű gazdájának 
bájos, szép leányát. — T akács  József, 
a tatai Eszterházy-fogadó üzletveze
tője (Fölsőbögödről) eljegyezte Berkó 
Juliska kisasszonyt, özv. Berkó Jó- 
zsefnéottani háztulajdonos szép leányát. 
— Száraz  Lajos, az érsekujvári Lap
ka-féle kávéház főpincére Trajcsik  
Lujzával, Trajcsik József ugyanottani 
előkelő tekintélyes iparos szép művelt
ségű leányával egybekelését e hó fo
lyamán tartotta. — Trenesén-Teplie- 
fürdőn a Gyógycsarnok nagyvendéglő 
bájos fölirónője, Homm Ella k isa s
szonnyal Németh József (ki ezen al
kalmaztatása s ennélfogva Hymen 
láncaihoz is a »Fogadó* utján jutott)e hó 
16-án tartotta eljegyzését. A kivilágos 
viradtig tartó kézfogói ünnepélyen a pin
cér-kar Radnyáncu Kornél és Kiss 
Kálmán vezetésével, úgyszintén a Tt-p-
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lic- és Kurszalon-vendéglők tulajdo
nosa: Ehn József, valamint Ehu János 
a Kursz. üzletv. vendéglőse is jelen 
voltak. — Némethi' István f hó 19-én 
tartotta eljegyzését Som orjay  Mar
gitkával. Kolozsvárról. — Unger Imre 
Trencsén-Teplic-fürdőn a m. hóban 
ülte eljegyzését özv. Schw áb  Mátyásné 
úrnővel. Az esküvőt a saison végével, 
szeptember hóban tartják meg. — 
M adura  Károly a komárom-ujvárosi 
vasútállomás fizetőpincére eljegyezte 
Neuwirth Gizella kisasszonyt, Neu- 
vvirth János ottani ismert vendédég- 
lősnek bájos, szép leányát. — Lusz- 
tig  Gyula, a besztercei Magyar Király 
kávéház főpincére f. hó 7-én tartja 
esküvőjét Kohn Fülöpné bájos leányá
val, M ariskával. A boldog vőlegény 
lakodalmára ezúton hívja meg jó 
ösmerőseit és barátait.

A f r a k k - ü g y .  A .FogadS“ (és a régi sze
gedi „Újkor*) addig-addig ismertette a  frakk
nak célszerűtlen és lealázó voltát, hogy végül 
a pincérség is általános — J e  ci f r a k k a l “ kí
vánja ezen a  régi libériás szolgáktól á t
vett v iselet megszüntetését. A rendes polgárias 
és az em beries formát kölcsönző zakó-viselet 
behozatalát, úgymint a  fővárosi Elité, Elnke és 
a  Rémi-féle kávébázakban, vagy a  Bodö-kávé- 
ház egyszerű és semmi föltünést se keltő 
m agyaros viseletéhez hasonló ruházato t óhaj
tanak nem csak a  bpesti, hanem  a vidéki nagy 
kávéházak frakkban dolgozó pincérei is. A frakk
ügy sikerre ju tásán  fárad a  bpesti kávéssegé
dek szabegylete is és e végből több gyűlést 
is ta rto tt s  az ipartársu lathoz m em orandum ot 
nyújto tt be. H o ltz e r  Ágoston, ki a  Fogadó 
frakkos közleményeit rég figyelemmel kiséri, 
az ezen újabb mozgalomra vonatkozólag 
egy hosszabb lélekzetü cikkecskét küldött be 
szombathelyről, melyben a  frakk-ügyről a 
többek közt ezeket m ondja: .Higvjük el. hogy 
a  frakk az eleganciának külső jelképe s némely 
pincéren (aki nem  afélegöm bölyű te rm e tű .. .)  
nagyon jó l f e s t : ám  de m iért van az olyanokra 
rá  erőszakolva, akik korán  reggeltől késő 
estig kénytelenek a  napi megélhetéshez 
szükségeseket „krajcáronként*1 össze szede
getni . . . “  Mikor pedig mindezt helyesen meg
okolva elm ondja, sorait azzal fejezi be, hogy 
nemcsak a  pincérnek, de első sorban és pedig 
a  Bodó-kávéház t. gazdájához hasonlóan — 
a kávéház tulajdonosoknak kellene azt kíván
nia, hogy — le a frakkal!

A kik mindent elleneznek I A Buda
pesti koesmárosok ipartársulata, amint 
azt már jeleztük, ez évi szeptember 
hó 4. és 5.-én a zászlószentelési 
ünnepéllyel kapcsolatosan orsz. kocs- 
máros kongresszust is hivott egybe. 
Az ügy iránt országszerte megindult 
az érdeklődés és arról alkalmunk volt 
meggyőződni, meglehetős nagy szám
ban jelentették be vidéki szaktársaink 
a kongresszuson való részvételüket. 
Vannak azonban olyanok is, akiknek 
ez a mozgalom nem tetszik. Sehogy 
sem fér az eszükbe, hogy másoknak 
is van eszük és hogy szakmánk terén 
bizony sok még a tennivaló, mig ren
det lehet teremteni. De mindennél 
jobban fáj nekik, hogy nem szorulnak 
az ö tanácsukra és ennélfogva szeret
nék nemcsak a felmerült ügyet, hanem 
szereplőit is — legalább agyonütni, 
hogy őket, ezeket a mindent okozókat, 
ne háborgassa  senki!

Kurlisztai bogarak. — Hiába, nyár 
va-,, forró meleg idő, s ilyenkor a 
különféle bogarak tenyésznek szörnyű 
módon és mindenütt. Még a trencsén- 
teplici kurlistában  is, ahol a vendég
urak egynémelyikét (kinek milyen a 
foglalkozása)» vezértamtó«-nák. »szál- 
Iodár«-nak, »lapszerkesztöi munka- 
íársfc-nak stb. efélének tünteti föl a 
magyar nyelvvel valósággal hadilábon 
álló fürdöigazgatóság. Megjegyezzük, 
hogy a tr.-teplici fürdővendégek név
jegyzéke egyoldalon magyar és egy 
oldalon németül van vezetve (a világ
fürdők m intájára). . .  ámde, mert az 
igazgatóság — a fürdői szolgák és 
hordárokhoz hasonlóan — inkább 
csak a németet kezeli, ennélfogva 
magyart is németből fordít, nem pedig 
megfordítva. Pedig hát, — a kő üsse 
azt a bikfa nyelvüket! — ha ezt ten
nék, illetve csak kevésbbé is érte
nék ennek az Őket is kitartó szép 
Magyarhonnak nyelvét, tudniok illene, 
hogy a vezértanitót még a német is 
»Oberlehrer«-nek, inig a magyar a 
»Hotelier«-t szállodás vagy fogadós 
(nem Szállodár-nak) mondja és irja. 
Egyébiránt Tr-Teplieen egy sereg 
bpesti s több magyar-vidéki szer
kesztő és újságíró is tartózkodik . .  . 
Azt csodáljuk, hogy még egyiküknek 
a szemébe se repült egy ilyen csoda
bogár. ..

Siófok látogatottsága A magyar 
Ostendében, Magyarország e legna
gyobb és kellemesebb fürdőhelyén jú
lius 16-ig a hivatalos kimutatás szerint 
3 i l4  vendég tartózkodott. — Ha a 
látogatottság az eddigiek szerint megy, 
kilátás van rá, hogy Siófok fürdő- 
vendégeinek száma a hetedfélezret is 
jóval felül múlja.

Pörpatvar — egy főpincér jobban 
mondva: szabó miatt Aki — mint 
debreceni levelezőnk irja — még kis 
ideje szabó volt, de megunta az iparát. 
munkakönyvét váltott, s az ottani 
Hazám kávéházba beállott főpincérnek. 
Mikor pedig ezt Rosenberg  Simon, 
a Pine.-egylet elnöke megtudta, föl
kereste a vend. ipartársulata elnökét, 
Hauei* Bertalant s kérte, hogy ebben 
az ügyben juttassák érvényre a szak
szempont, szóval, hogy a szabó 
maradjon a kaptafánál. Ám, az értekezés 
nem vezetett sikerre, minélfogva az 
ottani szaktársak közt most egész 
pörpatvar támadt, s az ügyet rend
kívüli közgyűlés elé kívánják vinni. 
Egyelőre pedig kimondták, hogy a 
debreceni p.-szakiskola javára gyűj
tendő dugókat gyüjtetlenül hagyják 
s a szakiskolát nem látogatják mind
addig, amig csak azt a föpincért — 
annak a mi volt, (t. i. szábónak) — 
vissza nem csinálják.

A pipás u tazó ... Zradula Sándor, 
a székesfehérvári Magyar király fo
gadó szobapincére arra inti karfásait, 
hogy óvakodjanak valami Gramatika

Helmuth nevű Selmecbányái pipa-uta
zótól, aki 14 napig való ott lakás után 
16 koronájával szökött meg. A kár
vallott Z. S. egyébként azt hiszi, hogy 
a pipás utazónál ez nem az első eset.

Ügyvéd-kocsmáros. Az előző mi- 
nisternek az italniérési engedélyek 
inegszoritására kiadott rendelete meg
tette azt a hatást, hogy amig a valódi 
szakembernek valóságos élet existen- 
ciájába kerül az engedély megszerzése, 
addig a nem szakmabeliek derűre bo
rúra jutnak ilyesmihez. Most legujab- 
ban egy miskolci ügyvédet, dr. Németh 
Imrét részesített az ottani p.-igazgató- 
ság ily szerencsében, aki azon elmen, 
hogy az alig pár holdnvi szőlője ter
metté borait méri „korlátozva,“ az ot
tani olcsó borokat összevásárolja, és 
méri nyitott, nyittatlun palackokban 
s úgy ahogy jön. F.zen persze mis
kolci szaktársaink (ép mint a Veszprém 
és Somogy egyes tájain lévő vendéglő
sök) erősen fel vannak háborodva, és 
pedig nagy jogosan... Igen helyesnek 
találnók, ha s esetleg a szeptemberi 
két kongreszusból s a vidéki ipartár
sulatok bevonásával aféle monstre 
küldötség járulna a jelenlegi pénzügyi 
miniszter elé, akinél az italniérési tör
vények kijátszására irányuló ily dolgok 
megítélése és azonnali intézkedésére 
sem a helyes érzék, sem a jó szándék 
nem hiányzik.

A macsies — nem egyéb, mint egy 
újabb keletű tánc, melyben a formá- 
sabb tomporáju orfeumi hölgyek há
tulról szépen egymásnak cepedliznek. 
— Mikor pedig ezt Csépáin- József, 
az Andrássy-uti Kass-vendéglő volt 
elegáns segédéthordója (nagyobb bőr
ön) meglátta, rabja lett e táncnak, 
jobban mondva egy szép ősbudai hölgy
nek, aki a macsicsot ugyancsak teljes 
szakszerűen kezelte. Miután pedig az 
ilyen rabságot többnyire pénzen árul
ják. a macsicsot kedvelő Csepánynak 
szintén ebhez kellett alkalmazkodnia 
s mert másként nem tudott jobb pénz
forráshoz jutni, az üzlet evő- és más 
értékesebb eszközeit vette gondjaiba. 
Amivel persze főnökének okozott né
hány száz koronányi kárt s amiért 
végre is a tolvajoknak szánt cellák 
sötétségével kellett — megismer
kednie...

Csákányozás A »V. L.« egy utóbbi 
számában bzt irja, hogy egyik szaklap 
már (mint a »Fogadó*) neki ált 
csákányozni és gyanúsítani a Bpesti 
P.-egyletet. Mi föltételezzük, hogy t. 
laptársunk vagy csákányt nem látott 
egész életében, vagy azokat a gyanúsító 
közleményeket nein olvasta. Mert ha 
ez esetek bármelyikét is cselekszi. 
bizonynyal tudná, hogy e közlemények 
se nem csákányoztak, se nem gyanú
sítottak. Világos beigazolások alapján 
kimutatták, hogy a nevezett egylet 
elnökének működése nemcsak erkölcsi
leg, de anyagilag is tönkre pocsékolja
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azt a régi, tisztes testületet. Ez pedig, 
ugy-e bár nem csákányozás. . . .  De 
hogy t laptársunk az általa értett 
ily körülménynyel is tisztában legyen: 
majd mi elmondunk egy kis esetet 
és pedig azt, hogy a »Fogadóa a nem 
ezen szakm ából való (és az ide magu
kat föltoló; egyeseket fumigálni, — 
ügyeimen kívül helyezni — szokta, 
amint ezt a szinte nem ide való M. V. 
és K. I. c. lappal is tette. Am a B. 
P.-egylet értesítőjét szerkesztő kis  
vasúti hivatalnoknak  (méltóztassék 
megérteni laptársunk: vasúti hiva
talnok . . .) nem tetszett ez a fumi- 
gáció és pedig azért nem, mert maga 
is hasonszőrű, vagyis a vendéglős- 
pincér szakmához (és ily érdekbeli lap 
szerkesztéséhez) épen annyit ért, mint 
az utkaparő a harangöntéshez. Más 
szóval, a zsák n foltját megtalálta, 
és neki bődülve akart valamit mondani,
de csak rúgott egyet, mint a .............
Ez volna — a sajtó nyelvén — az a 
bizonvos csákányozás, amit ugyan mi 
szóvá nem teszünk, ha laptársunk — 
nem tudjuk miért, mi okból, — nem 
említi föl azt az ugyancsak csákány- 
hegvre vett szegény testületet. . . .

A n n a n a p .  A névnapokban m int a  József 
és György, ép oly elterjedt a  Mária és Anna 
nap is. Ez az utóbbi népszerű nap egyébként 
e hó 2tt-án volt, m ikor is a  szives gratulációk 
nemcsak a  fölső-alsó, hanem a mi osztályunk
ban is erősen visszhangoztak. A leghangosab
ban esett ezek közt a miskolci vasúti vendéglő 
kiváló bérlője, özv. Ku vúts  Ferencné névnapja, 
akit tisztelői m int a  mi szakmánkból, m int a 
legelőkelőbb társadalomból oly nagy számmal 
üdvözöltek, hogy ebből egy valóságos ünnepély 
kerekedett. Az ünnepelt fogadósáé ugyanis el
hívta tisztelőit a  nagy kiterjedésű avasi pin
céjébe, ahol a kitűnő borok körében é s  pom
pás cigányzene mellett a  legkellemesebben 
vigadta á t  az Anna napot a szónokokban sem 
szűkölködő nagyszámú társaság  — Hasonló 
ünneplésben részesült a belvárosi Zenélő óra 
vendéglőse (és a vend. orsz. sörgyára derek 
pénztárosa) G ö m b ö s  Lajos szaktanaink kitűnő 
gazdasszonyságáról ism ert neje  is, akit ez 
alkalomból miskolci ismerősei is szives hangú 
sorokban gratuláltak.

Tisztességtelen eljárás. Hogy az 
óvatosság minden tekintetben elkerül
hetetlen szükséges, az kitűnik a követ
kező szakmánkba vágó ügyletnél is. 
Keserű  Boldizsár várpalotai vendég
lős, átadta üzletét Német Rafael fő
pincérnek. Ennek javára lemondott 
az átadó minden jogáról és ezek át
íratásához hozzájárult. Miot tudva van, 
a pénzügyi hatóságok nem szoktak 
ex-pressz munkát végezni a jogok ki
adása körül, hanem inkább teher
vonati lomhasággal megy ez a dolog. 
Így történt, hogy Német üzembe vette 
az üzletet és lendületet is adott neki, 
természetesen még mielőtt a hatósági 
engedély a kezében volt. Az eladó 
látván az üzlet forgalmának emelke
dését, bejelentette a pénzügyi ható
ságnál. hogy az átengedést vissza
vonja. Felebbezés folytán az ügy dön
tés végett most a pénzügyminisztérium 
előtt van. Reméljük, hogy a dolog 
ermészeténél fogva, a minisztérium

az átvevő javára fog dönteni. Ha az 
elintézés máskép dőlne el, akkor cifra 
kártéritési-pör fog ebből keletkezni.

Uj m u n k a tá r s u n k .  A „Fogadó11 egyik fon
tos és közkedvelt rovata, a  „Konyhaművészet11 
ism ét egy kitűnő erőt nyert és pedig E h n  Pul- 
d ik lban , a  tr.-teplic-fűrdői Teplic-fogadó és 
Gyógycsamok ism ert tulajdonosa, Ehn József 
szaktársunk „derék kis-gazdasszony“ leányá
ban. Uj külmunkatársurik, ki a  teplici Kursza- 
lon konyhai-teendők fölött való fölügyeletet 
is személyesen és nagy közmegelégedést kel
tőén gyakorolja, érdekes munkálkodását a  m ai 
szám unk jelzett rovatában kezdte meg. Uj dol
gozó-társunkat, körünkben szívesen g ratu láljuk!

Köszőnet-nyilvánitás. Megboldogult 
munkatársunk, néhai Török  László 
hozzátartozói ezúton mondanak köszö
netét mindazoknak, kik az elhunyt 
emlékének áldoztak, a végtisztesség 
megadásában részt vettek

Gyászrovat. — Halász István, a 
hódmezővásárhelyi Fekete-sas fogadó 
tulajdonosa s azelőtt ismert váci ven
déglős a múlt napokban jobblétre 
szenderült. A fiatalon, alig negyven 
éves korban elhunyt fogadós szaktár
sunk temetése igen nagy részét mel
lett e hó 10-én történt. Az elköltözöt- 
tet neje, fiai és kiterjedt rokonsága 
gyászolják, — Koch  József, fővárosi 
vendéglős és v. ipartársulati alelnök 
53 éves korában elhunyt. Az elhuny
tat kiterjedt rokonság s köztük a Jajcay 
vendéglős-családok gyászolják. — 
Kleinráth  Gusztáv, a komárora-ujvá- 
rosi vasútállomási vendéglőnek húsz 
éven át volt főpincére a m. hó 12-én 
jobblétre szenderült: a népszerű fő- 
pincért ismerősein kívül a város kö
zönsége is nagy részvéttel kisérte el 
utolsó útjára.

KÖZROVÁS.*)
A Fogadó panaszkönyve.

A Katzok becsülete.
A »Fogadó« jul. 15-ki száma nyilt- 

terében közölt »Óvás« közlemény meg
jelenése után föntjárt szerkesztősé
günkben Katz Zsigmond, ki utóbb 
hoszabban Karlsbad-fiirdőn volt al
kalmazva, s tiltakozását fejezte ki az 
ő személyét illetőleg a megjelent köz
léssel szemben, amelynek beküldőjét 
elitélte azon fölületességért, hogy a 
megnyiltterezett Katz-nak sem ke
resztneve sem más ismertető körül
ményére nézve nem szerzett kellő 
tájékozást. Hasonló nyilatkozatot kül
dőit be Brassóból (Neustádter kávé
ház) Katz Vilmos is, aki soraiban 
fölemlíti, hogy amennyiben több Kutz 
is van ezen a világon, Braun főpincér 
az összes Katzokat gyanúba hozta, 
inig egy harmadik Katz Ferenc azt 
a nézetét fejezi ki, hogy ebben az 
ügyben ludasnak mindaddig nem azt 
a Katz-ot, hanem Braun Márton fő
pincért tartja, aki ha a Katzok becsü
letét érintő ily közleményt bátor világgá

•E rovatban! közleményekért a  felelőség a beküldőket 
terheli.

kürtölni, tessék is azt megfelelően s 
csupán csak az egyre vonatkozóan 
eszközölni. —  Mi pedig kijelentjük, 
hogy Braun Márton egri főpincér 
nyílttéri közleménye az itt emlitett 
egyik Katz  kartársunkra se vonatkozik.

A billiárd mellől.
Sz. főpincér fölháborodva panaszolja, hogy 

egyik bpesti pincér testű iéi „ ism ert n evű" elnöke 
az egyik éjjel, Vs egy órától regg. 4 óráig egy 
fiatal em berrel neki ált b iliárdozni a  „Mátyás 
királyban11 s a  Cointreau Triple sec-ekbe (legdrá
gább tikőr) folyó játéknak  mikor vége lett. a 20—‘J4 
koronát az ellenfélnek, akire az elnök az egész 
cekket rábiliárdozta — nem  volt pénze kifizetni. 
Sz. föp. szépen fölkérte az elnök u rat, hogy 
legalább a rá  eső részt fizesse ki, m it egyéb
ként még a törvény is megitelne, ha erre 
jönne  sor. A kollegiális szavakra* azonban az 
elnök dühbe gurult, s  — , ,m a jd  m eg m u tatom  
m a g á n a k , s  —  tu d ja - e  h o g y  é n  e n n e k  a z  e — k  
e ln ö k e  v a g y o k !"  — pöfTeszkedö s  az egész 
kávéházat telekiabáló szavakkal hord ta  le a 
máskülönben fövárosszerte előnyösen ösmert 
főp iacért.. .

Sz. főpincér azon kérdésére, hogy m it szó
lunk e dologhoz ? — csak az t jegyezzük meg, 
hogy a b il i á r d  m elle t t  is ily példásan viselkedő 
elnök, nem rég  az egylet hiv. lap jában azzal 
dicsekedett, hogy a Pécsi p.-egylet tisztcletb. 
tag jává választotta! — De — tévedésbő l.. . A 
pécsi p.-egylet ugyanis a m últ ősszel a  „Foga- 
dó“- t  kérte fői, hogy a közism ert és a  tiszt, 
tagságra méltó szaktársak neveit küldje be. 
Tévedésből ekkor az elnök nevét is a  jegy
zékbe vettük. Eléggé sajnáljuk, hogy ennyire 
tévedtünk.

Tolvajlások.
A haladás korszakával — halad a 

viszaesés is. Egyes rossz hajlamú 
egyéneknek a kis gazemberségre, az 
apró tolvajlásokra való vetemedései 
jelzik mindinkább ezt a tüneményt, 
ami ezúttal a mi szakmánkra is egé
szen átragadt és ezt az alább fölsorolt 
panaszos esetek bizonyítják. Hogy e 
veszélyes tünetnek valamikép elejét 
vehessük, vendéglős és főpincér szak
társaink figyelmét az itteni esetek »hö- 
sei« pontos megjegyzésére hivjuk föl.

Az elkarikázott pincér. Julius 2-án, 
—  irja N yárády  József, a szigetvári 
Korona fogadó főpineére, — Koponya 
Mihály (kaposvári születésű) éthordó
nak lépett be s a negyedik napra fő
nököm, B ec k  Sámuel ur fiának el
emelte kerékpárját és P.'cs felé kari- 
kázott: ott azonban lefülelték és visz- 
sza kísérték szigetvárra. Nekem 6 kor. 
előleg és 6 kor. szobabevétellel lé
pett el.

Tolvaj bor fiú. — K erekes  József 
(debreceni szül.) Bártfa-fürdőről, hol 
a Hungáriában m. borfiu volt alkal
mazva, G erlei László főpiucérnek Ifi 
korona előlegjével és egy öltöny uj 
ruhával szökött meg. Gerlei főp. kéri 
szaktársait, hogy a már országosan 
is körözött jómadarat ha elcsípik, 
adják át a rendőrségnek.

Budapesten  a soroksári-utcai »KÖz- 
vágóhid« kávéházban segédpincéri al
kalmazásba volt G erencsér  Vendel 
50 koronát lopott Gömböc János fő
pincértől és elszökött. A kárvallott fő
pincér eziránti szives figyelméi kéri 
kartársainak.
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R ablógyilkossági kísérlet. A sze
rencsi vasúti vendéglő boriin alkalma
zó tja/>euíscii Péter, szövetkezett Nus- 
baum Zsigával (volt portástul) és 
G oldberger  Ármin helynélküli keres
kedő segéddel, hogy Unger Mihály 
főpincért kirabolják. Amit ugv akartak 
végrehajtani, hogy Deutsch borfiu, ki a 
főpincérrel egy szobában lakott s mi
dőn az aludt, Goldbergert beeresztette 
s ő újra ágyba feküdt; ám a főpincér 
ép mikor a pénztárcát akarta kihúzni 
a feje alól, fölébredt, segítségért kiál
tott és támadójával bírókra kelt, mi
közben ennek úját is majd keresztül 
harapta. A rabló kompánia, mely gyor
san elmenekült, ennek a harapott új
nak köszönhette elfogatását s most az 
újhelyi börtönben várja büntetését. — 
Unger föpincér megjegyzi, hogy a tol
vaj Deutsch borfiut, ki azelöt miskol- 
con háziszolga volt, a kassai Eisen- 
kraut p.-ügynök irodája közvetítette.

10 hónapi börtönt kapott Schrei- 
ner  Károly, a győri vasúti vendéglő 
III. oszt. éttermének volt föpincére, 
aki 1200 kor. elsikkasztása után meg
szökött. Azonban hamar elfogták és 
tolvajlásáért— 10 havi börtönre Ítélték.

M arosvásárhelyről szintén kelle
metlen panasz érkezett hozzánk, mely 
Hajdú József pincér dolgaira figyel
mezteti a szaktársakat. A ténykörül
ményt, mely ennek a panasznak alap
ját képezi, panaszos szaktársunk egye
lőre nem óhajtja a nyilvánosságra 
hozni, hanem csupán azt, hogy min
den föpincér és gazda figyelmét föl
hívja a nevezett Hajdú Józsefre, kinek 
— azt mondja a panasz, —  kár a 
pincérség jóhirnevét kompromitálni, 
hanem jobb volna, ha más hivatás 
után nézne. Panaszos: László Lázár, 
vendéglős szaktársunk Marosvásárhe
lyen arra kéri a szaktársakat, hogy 
ha tudják Hajdú J . tartózkodási helyét, 
szíveskedjenek vele közölni.

Fürdői ünnepély.
A rövidre szabott és igv nagy és 

és folytonos elfoglaltságot nyújtó für
dői üzleteinknél igen ritkán, de azért 
néha mégis akad egv-egy pillanatnyi 
idő, ami úgy az üzlettulajdonos, miként 
a szolgálatot teljesítő pincérségnek 
örömet, kedvet szerez. így volt ez e 
hó 8-án Tr.-Teplic-fürdőn is, ahol a 
Teplic-fogadó és Kurszalon pincéri 
kara, Ehn József születésnapjával szer
zett egy szép ünnepet derék gazdájuk 
és családjának, — maguknak is.

A sz.-napi ünnepély nagy kellemes 
meglepetéssel és akként kezdődött, 
hogy D á v i d  Sándor szaktársunk, 
a »Teplicnek« rég ismert főpincére kez
deményezésére (és nagy titokban) a 
nevezetes napon minden étlapra rá
került Ehn József arcképe, melyből 
3 díszpéldányt Dávid szaktársunk a 
Teplic derék pincér-gárdája élén gyö
nyörű szónoklat kíséretében nyújtott

át az ünnepeltnek. Ehn József meg- 
hatottan köszönte meg az ugyancsak 
meglepő és nem várt ovációt, és ennek 
kellemes hatásában és gyanútlanul 
ment át délután a Gyógvcsarnok ét
terembe szokásos teendőjét végezni, 
amikor azonban az itteni pincéri-kar 
a főpincér Radnydncu  Kornél, Kiss 
Kálmán fizetőpincér és a kávéházi 
Lukas/. H. főpincérrel az élen fogad
ták az előbbihez hasonló őszinte 
gratulációval, melynek kapcsán líad- 
nyáncu főpincér egy nagy szerű ki
vitelű vadász-botot adott át emlékül a 
szeretett főnöknek. Ehn József pedig 
azzal viszonozta derék pincérsége 
emez igazi, őszinte ragaszkodását hogy 
az üzleti záróra után olyan kitünően 
sikerült és zenével kapcsolatos mnlat- 
ságot rendezett számukra, amely mind
nyájuknak mindvégig és ugyancsak 
kellemes emlékezetükben marad. A 
szép házi mulatságon, amelyen a ben
sői jókivánalok ugv Ehn gazdának, 
miként fivére, a népszerű Ehn »Jani 
bátyának®is kijutottak — a háziasszonyi 
tisztet Ehn Poldika, a mi lapunknak 
is derék munkatársa teljesítette.

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.

Kávéház vétel. Mint egy előző szá
munkban irtuk, Egervári Géza, a Cso
konai- és Népszinház-utcák sarkán 
levő Milenium szállodát a Rémi nő
vérekkel kapcsolatban megvette, minek 
következtében az Ő üzlete szintén tu
lajdonost cserélt. A Rémi-féle kávé
ház uj tulajdonosa Klein  Ignác ismert 
fővárosi kávés lett, aki a népszínházra 
néző nagy üzletet 80 ezer koránáért 
vette meg. Klein szaktársunk az újon
nan renovált kávéház megnyitását a 
mai napon eszközölte.

Uj fogadó Kassán. Kálmán Gyula, 
a kassai Otthon kávéház tulajdonosa 
a kávéház fölötti két emeletet szállo
dának alakította át. A gyönyörű réz- 
butorokkal ellátott uj fogadót Kálmán 
szaktársunk julius 1-én nyitotta meg.

A Saskör uj gazdája. A belvárosi 
Saskör vendéglője uj gazda kezébe 
kerül. A jó  nevű vendéglői üzletet 
ezúttal Fludorovits István, az Ország
ház melletti Nádor-u. 32 sz. a. vendég
lőnek ismert nevű gazdája nyerte eL 
Fludorovits szaktársunk az uj üzletét 
teljesen ujjan renoválva és berendezve 
szeptember 1-én fogja megnyitani.

Fogadó vétel. Aradon, a Nádor
szálló volt bérlője Páska  Ignác meg
vette a Bocski-utcában levő Feketesas 
szállodát, amelyet kibővítve s a mai 
kornak megfelelően berendezve a jövő 
hónapban fog ünnepélyesen meg
nyitani.

Uj kávés. A Teréz-köruti Stancsu 
nagy kávéháznak hosszú időn át volt 
és előnyösen ösmert föpincére. Masx- 
taller  József megvette a Lipót-köruti 
Nádor kávéházat s azt fényesen újjá 
renoválva a napokban vette át saját 
kezelésébe, l 'j  kávés szaktársunk vál
lalatához sok szerencsét kívánunk.

Lefler Béla vendéglője. A miskolci 
Polgári-féle sörcsarnok ismert gazdája. 
Leller  Béla szaktársunk — mint egy 
előző számban jelez! ük — a mi szak
társaink által is kedvelt és látogatott 
üzletét újjá építette és pedig olyképen, 
hogy az utcai helyiségeket a föld
szintig leeresztette s azokat egy tágas 
nagy étteremmel bővítette ki. Az ezen 
idő alatt zárva állt vendéglőt egész 
uj és fényes berendezéssel [L efler  
szaktársunk augusztus 1-én nyitotta 
meg ünnepélyesen.

A „Picollo4* uj gazdája. A Váci- 
köruton lévő s ismert »PieoIloa ká
véházat Stern Miksa a kőbányai Uri- 
kaszinó v. főpineére megvette s azt 
újonnan festve és renoválva augusz
tus 1-én nyitotta meg.

Uj fogadó Kolozsváron. A híres 
kincses városban nem sokára egy nagy 
és modern fogadónak építése veszi 
kezdetét, melyet a Deák-utcára nézve 
egy roppant nagy telken a város emel
tet. Az uj fogadó teritoriumát és terv
rajzát az ottani »Ellenzék* napilap 
nem rég mutatta be, s e szerint az 
épülő szálloda nemcsak Kolozsvár, ha
nem az országnak is egyik nagyobb 
szabású ilyen üzlete lesz.

Dienes István Bpesten a Népszin- 
ház-utca 27. sz. alatti Piroii-féle ven
déglőt megvette s azt saját kezelésébe 
f. hó 10-én fogja átvenni.

Rezsnák János utóbb a pozsonyi 
Jmperiál kávéház volt tulajdonosa,
u. ott átvette a Stefánia-uton lévő 
Gebert-féle vendéglőt s azt ujan reno
válta és rendezte be. Rezsnák szak- 
társunk uj üzlete nemcsak ismeretsége 
folytán, de főként jó  konyhája és borai 
révén máris a legjobb forgalomnak 
örvend.

B.-Csabán a Fő-utcán F ehér  Flóris 
egy nagyobb szabású éttermet kávé
házzal egybekötve rendezett be, s azt 
• Tulipán* vendéglő és kávéház címen 
nyitotta meg.

Újuló Balaton. — A kerepesi-uti 
Balaton a nyári hónapok beálltával, 
a régi és füsttől félig megbámult ru
hája helyett uj köntöst kapott, amely a 
népszerű kávéházat az előbbinél is 
díszesebb formában fogja föltüntetni. 
Az uj és roppant költséget igénylő 
renováció egyébként még egyre tart s 
Tihanyi József szaktársunk semmi ál
dozatot sem kiméi s azon van. hogy 
»Balaton* kávéháza az első megnyitás
nál is szebb meglepetés és csodálattal 
töltse el a szeptemberre innen is on- 
onnan is hazatérő t. vendég-publikumot.
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Esztergomban a nagy Duna-hid kö
zelében Reinhardt Miklós ismert ot
tani vendéglős a saját újonnan épült 
házában »Tulipán« név alatt egy több 
helyiségből álló és nyári kerthelyi
séggel egybekötött szép berendezésű 
vendéglőt nyitott.

Balda Nándor a IV., Mátyás-tér 14 
sz. alatti kávéházat átvette, s azt a 
mai modern kor Ízlésében berendezve 
e hó 1-én nyitja meg.

Aradon a Nádor-szállodát Szabó 
Kálmán, a Minta vendéglő ismert gaz
dája kibérelte, s annak éttermi helyi
ségeit ujan átalakítva és kibővítve e 
hó föl várnán fogja ünnepélyesen meg- 
nyitani.

Csikós Ferenc vendéglője. Csikós 
Ferenc, ismert szegedi vendéglős a 
keleti pályaudvarral szemben lévő 
Bethlen-utca 8. szám alatti vendéglőt 
megvette s azt saját kezelésébe e hó 
2f>-án vette át. Csikós szak társunk 
ezen uj üzletét, a szegeden is hires 
jó boraival máris föllenditeíte.

Üzlet áthelyezés. Koltav József a 
IX., Mátyás-tér 16 sz. alatt volt jóhiríi 
vendéglőjét az ugyan ottani lö-ik szám 
alá helyezte át.

K itü n te té s .  A tr.-tepliei Kurszalon éttermébe 
az éthordói és segédéth. (borüui) alkalmazot
tak a t tudvalévőén a  „Fogadó1* közvetítette, 
(minélfogva azon  kar társak a 120—löO frtra 
rugóhonora kiadásokat teljesen megtakarították). 
Ám ez a  körülmény nemcsak az alkalmazott
nak, hanem a vendéglős, E h n  Józsefnek is oly 
nagy előnyére vált, hogy a  mind kitűnő m unka
erő összeállítása m iatt R a d n y á n c u  Kornél fő- 
pincérnek a  legteljesebb megelégedését és el
ism erését fejezte ki. Radnyáncu szaktársunk, 
ezt az elism erést minden más kitüntetésnél 
nagyobbnak tekinti.

Gyulafehérvári hírek. — Gyula- 
fehérváron a Stefánia vendéglőt Bányay 
József kibérelte s azt saját kezelésébe 
június 15-én vette át. —  Ehrlich 
Mihály ismert szakember u. itt a Nép
kerti fürdő-vendéglőt vette át, s azt 
ünnepiesen junius elején nyitotta meg.

Habetler Lajos fővárosi szaktársunk 
István-tér 17. sz. alatti vendéglőjét 
húzlerombolás miatt az István-tér 14. 
sz. Breitner-féle házba, közvetlen a 
a vásárcsarnok közelébe helyezte át.

Pozsonyban a vásártéren lévő 
Haller féle vendéglőt Niederhauser 
Lajos átvette, s azt kitűnő vezetésével 
már is föllenditette.

K e re s te tn e k .  T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett cimek hollétét, kartársias 
sziveségből, a  megtudni óhajtókkal egy leve
lező-lapon értesítsék.

B ar lh u  János, évekkel ezelőtt Eszéken volt 
pincér hollétét O ríov iis  Károly föp- (Deés, vas
ú ti vend.) kéri tudatni.

K rc ic sov its  Antal éthordónak, ki 1903-ban a 
váci Kúria szállodában volt hasonló minőség
ben. jelenlegi címét egy 1. lapon E x in g e r  Gusz
táv  föp. (Sopron Kaszinó-étterem) kéri tudatni.

Kiss Antal, volt tata-tóvárosi kávés 
szaktársunk, Szolnok főterén egy mo
dern ízléses kávéházat rendezett be, 
amelyet ünnepélyesen a kora őszi 
hónapokban fog megnyitani.

Üzlet átvételek. K éry  Antal, a régi 
csarnok-tér 3—4. sz. alatt épült uj ház
ban lévő vendéglőt jul. 15-én átvette, 
mig elődje, Schmidt J.-né a Sándor- 
tér és Mária-utca sarkán emelkedő uj 
épületbe augusztus 1-én nyit egy a 
mai igényeknek megfelelő csinos ven
déglőt.

H e l y y á l t o z á s o k .  — B u d a p es ten , 
a terézköruti F ischcr étterm ek föpincéri á llását 
R u d o l f  József töltötte be. U. itt a  fizetőp. ál
lá s t W illin g er  Béla foglalta el. A R auehbauer 
ősbudavári nagyvendéglője föp. állását B e e r  
Rezső tölti be. U. itt m. fizetőpincér H o ffm a n n  
Viktor és m. éthordók S o m its  Géza és G ia tz  
Jenő működnek. S im o n  János az űllői-uti 
Selmeider-féle kávéházban s.-pincéri állást 
nyert.

B it sk e y  Gerő acirkvenicai „Mirarnare** fogadó 
főp. állását töltötte be. B á l in t  Lajos a  piskii 
vasúti vendéglő főp. á llását foglalta el. G a z d a g  
József m int éth. a  m ármarosszigeti „Korona** 
fogadóba lépett be. S z o m b ath e ly en  a Szabária 
fogadó polgári étterm e főp. állását, W eb er  Ká
roly foglalta cl H a la b ú s  József a nagymihályi 
Barnui szálló föp. á llását töltötte be. N ev ora  Fe
renc a  m.-vásárhelyi Transzylváuia szálló szoba- 
főp. állását töltötte be. L’. itt az Európa kávéliáz 
főp. állását L e fk o v it s  Vilmos intézi. T u sn ád - fü r-  
d ó n  a  Sveic szállóban W eisz  Ignác m int főp. és 
m int éthordók: F re it  Alajos és U rsz a  Adám 
működnek. A kurszalonban m étlapiró I r á c k y  
Jenő (nem Rácky m int a m últ Fogadó közölte) 
működnek. S z en tm ik ló s i  Gábor a  királyházi 
vasúti vendéglőben éth. állást foglalt. A rad o n  
a  Tötb-féle étterm ek főp. állását L á n g  Imre s 
a Millenium étterm i főp. á llását H o rv á ih  l.ajos 
szaktársaink töltik b e ; az éthordói állásokat 
u . itt R u ttkay  Gyula, H u ityán  Kálmán és 
H a n g i  Bernát, m ig a söresaruoki főp. állást 
D ra g ov its  Károly intézi. A Yass szálló kávé
háza föp. á llását M isov iiz  Ignác foglalta el. 
E sz te rg o m b a n  a  Magyar Király szálloda föp. 
á llását F e k e t e  György, s  u. o tt az éthordói 
á llást K o n tz  Gyufa, mig a  Korona fogadó főp. 
á llását B a u e r  Károly és a  Központi kávéliáz 
föp. á llását B u n z la u er  Ernő foglalták el. B é 
k é s c s a b á n  a  Nádor fogadó kávéháza föpincéri 
á llását F k k e r  Antal, mig az étterm i föpincéri 
állást W idovits  Gyula töltik be A regg. fiizctöp. 
á llást W erttn er  János és a  Fiume szálló kávé
házban u. ily minőségben Z o m b o r iá n  József 
működnek. F ick e r  József m int segédp. nyert 
u. itt alkalmazást. K a rá n seb e s en  a  L ichtneckert 
szálloda fizetőp. állását M on u s  Pál tölti be. 
Orosházán az Alföld szálló főp. á llását H o r
v á th  József foglaltad. H o rv á th  István a szombat- 
helyi „Roval "kávéliáz főp állását töltő be. G old-  
b e t g e r  Ignác a  nagybányai Liget-vendéglő föp. te
endőit vette át. IVeöer.Márton a szászvárosi Eisen- 
burger-étterem  és kávéház föp. állását töltötte 
be. Mellette B a r io s  István és L u p á n  János 
éth. állást nyertek. L a c h  Antal Lipik-fürdőn a 
Szőke-fogadóban éth. állást foglalt. L u sz tig  
Vilmos a makói Korona-fogadó föp. állását 
töltötte be. S o m o g y i Imre a nagyatádi Korona- 
fogadó főp. állását foglalta el. V arg a  József a 
lippai Magyar király szálló főp. á llását tölti be. 
Brassóban a  N eustádter kávéliáz föp. állását 
újból P o la n e k  Ferenc foglalta el. A fizetőp. 
állást P fe n in g  Károly s a  s.-pineéri á llást 
T h u rz ó  Béla töltik be. A sétatéri Fölkért é t
teremben K le in  Ernő főp. mellett G r a e f  János, 
L á s z ló  Albert, Szuciu  István és R ó z s a  János 
m. éthordók működnek. Z im m erm an  József a 
konyhafönöki állást tölti be. A Kertsch-villa 
étterem ben T óth  Antal főp. m ellett m. éthordó 
M a y er  Vilmos, a Budveisi sörcsarnok-éttcrem - 
ben S z eg etz k y  Frigyes főpincér s m int éthordó 
P a k u r á r iu  Simon s M ó d i  János főp. mellett 
B ed c e r  Rudolf működnek. U ngrárt a  Korona- 
szállo kávéházi top. állását M osk ov its  Géza 
foglalta el. T ren csén b en  a  városi kávéház föp. 
állását B rü l l Ferenc foglalta el. S o p ro n  (Exin
ger G. tudósítása). A Pál-féJe vendéglőbe 
R ez sn y á k  István főp. és a  Nádor szállodában 
J o ó  József m. fizetőp. foglaltak állást. N em es

Károly m. éth . a  Pannónia é tterem be lépett 
be, mig a  Kaszinó nyilv. étterm ében T a k á ts  
Antal étlapiró-étli. és K irn ia n  Ferenc m. segéd
éth. nyertek alkalmazást. S a v a n y u k u t- fiir d őn  
a  Belevue fogadó föp. á llását K a lin a  Károly 
tölti b e ; V ucsek  József u . itt m. éthordó m ű
ködik. T r.-T ep lic -fü rd ö n  a  Teplic-vendéglö 
fizetőp. állását D á v id  Sándor m ellett Z eid lc r  
József tölti be. II. itt m. éthordók G rü n  József 
és K o m ló s  János (a m. lapban em lített Grün 
és V. József helyett) működnek. K á lm á n  Imre 
a  Gambrinus étterem  főp. á llását tölti be, mig 
K u ru tz  Endre és S chu ltz  Géza a  Teplic-kávé- 
házban  m. s.-pincérek. m űködnek. A Wild ét
terem ben újabban H o r n ik  István  éth. és S z a -  
la y  Károly segédéth. leptek be. É rsek ú jv á ro n  
a  Nemzeti kávéház föp. á llását S z á s z  Gyula 
foglalta el. A Lapka-féle kávéház főp. állását 
S z á r a z  Lajos töltötte be. A vasúti vendéglő 
I. 11. oszt. étterm ében C su kly  Lajos és N ém eth  
György éthordói á llást foglaltak. N y  Urán 
a  Nemzeti szálló kávéháza föp. á llását F risch-  
m a n n  Ödön foglalta el. K o c h  Aladár u. itt m. 
regg. fizetőp. működik. B ra u n  Jenő  a  segédp. 
á llást tölti be. M eix n er  Ágoston Grácban a 
Graiid Hotel Goldman Birneben a szobafőnöki 
á llást foglalta el. K o m á r o m b a n  a/. Otthon ká
véház föp. á llását B o g n á r  Rudolf és a  Komá 
rom város kávéház föp. á llását M árton  Lajos 
Károly töltötte be. A Magyar király fogadó föp. 
á llását H erm an n  Ferenc, inig a  vasuLi vendéglő 
állását P ir o s  István foglalták el. l \  itt éthor
dói á llást M ad u ra  Károly foglalt el. A Sport 
kávéhaz főp. á llását S z e id n er  László, a  Vigadó 
étterm e fizetőp. állását P etk e  Károly, mig a 
Heinzelmaver sörcsarnok főp. á llását M átyás  
Gábor töltik be. T rum  Mihály a  nyitrai 1. 
Pilseni sörcsarnokban éth. á llást nyert. K o 
lo z sv á r t  a Kikaker kávéházban a  szabadságot 
élvező E rfu rth  Hugó föp leendőjét P a lk o v its  
A ndor intézi, mig az ő helyét ideigl. S z ilv e sz ter  
András tölti be. M ód o son  a Zágráb fogadó 
főp. á llását W eisz m an n  Ignác foglalta eL B o r 
s z é k - fü r d ő n  a Remény szállodában W eisz  
Dezső és W eisz b erg er  József m ellett B a c h e r  
Jenő (étlapiró), D u m m eld in g e r  Miklós, L ö v i 
Dániel és M u sz i F. éthordók működnek. U itt. 
B u rg c r  Vilmos a  főszakácsi és B e n c s ik  Béla a 
cukrászi teendőket intézik : K o m á d  István a 
főporlási á llást tölti he. P o z s o n y b a n  a Kopp 
vendéglő főp. á llását P á h r  József, az „Otthon*' 
kávéház föp. állását R e ism ü lle r  Pál, é s  a  Fá
cán  vendéglő éttermei főp. á llását C h a b a d a  
Gyula töltik be. Az A ranyszarvas szállóban 
A ra d á n  János éthordói s a Nemzeti szálló é t
term ében M áh r  Gyula fizetőp. á llást foglaltak 
A IX., szárazmalom vendéglő (nyári kirándulói 
főp. állását G rátz  Vilmos tölti be. É lő p a ta k -  
fü r d ő n  (O ltenbacher L. tudósítása) a  Kurszalon 
főp. állását B lu m  József tölti be. II. itt m. 
éthordók S a t le r  József é s  O st já n  Gerö működ 
nek. Filép étterm ében a  főp. állást G lü c k  Gusz 
táv  s a% éthordóit F r ie d m a n  Béla és H eis lc r  
Dezső foglalták el. A Naeht étterem ben Otten- 
b a c h e r  Lajos főp. m ellett N u tzu  Gyula é s  K a  
c a y  Ferenc éthordók működnek.

H É T R Ö L -H É IR E .
Egyform a főpineérek.

Trenesénteplic-fürdő egyik nagy- 
vendéglöjében két olyan egyforma fi 
pincér (fő- és fizető) van, hogy az 
első látásra kevés vendég tudja őke 
megkülömböztetni. így történt aztán i 
napokban, hogy egy vendég az egy
formán gömbölyű és guruló egyik ló- 
pincérhez ily szóval fordult: — Ugy-<; 
bár kérem, én önnek fizettem? — N- 
kém nem méltóztatott! — mondta « 
megszólított, (aki egyszersmint na. 
bajt sejtett a megszólítás mögött.) — b ■■ 
kérem, én önnek fizettem alig k< t 
perce, — szólt a vendég emelkedő. - 
b e n ... A fizető ur (még nagyobb ba.t
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sejtvén) erősen szabadkozott, hogy 
bizonyára a másik s a hozzá szintén 
hasonló gömbölyű fő urnák fizetett... 
A vendég már-már kezdett kijönni a 
flegmából s olyasmit kivánt, hogy az 
ilyen egyforma főpincérek egyikén 
legalább is reverendának vagy mi a 
manónak volna szükséges lenni, végül 
pedig kibökte, hogy egy csirkét és 
két uborkát elfelejtett bemondani. — 
Vagy úgy, kérem tisztelettel, hisz arra 
én is itt vagyok! — mondta a bal sejtel
meket hamar feledő K. koma, s az 
elfelejtett 2 csirke és 2 salátáról men
ten benyújtotta a számlát.. .  Mikor 
pedig ezeket előadta a másik főnek, ki 
a csirkét stb. a be nem mondás elle
nére is beszámította, és igy a jogta
lanul fölszámolt étkek árát vissza adni 
rendelte. — K. fő neki hevülö hom
lokkal igyen szólott: — Te szamár, 
ha én ezt a pénzt most vissza viszem, 
az a vendég nemcsak minket, de saját 
magát és egy gömbölyű embert se fog 
többé fölismerni

j-fa g o n d o k . . .  

jda gondok s bajok bántanak, 
Jdogy egyre föl-föl újulnak,
S  rajtam a csapások ezre, —
A sors még se törhet össze. 
■N?an jó szerem, tűrni tudok, —
A viharban is kacagok.

küzdelmekkel teljes létem,
Ám én ettől sose féltem; 
Elhagytak mind barátaim,
S  elmúltak szép, szép álmaim... 
jda mindezekért bánkódok, —
A csalódáson kacagok.

Elhagyott a barna lyányka,
A szivem már azt se bánja; 
blem gondolok vele, hiszen 
f'lem érdemli, ő lett hűtlen ;
De azért ő lesz csalódott — 
f-fa látja, hogy rajt’ kacagok.

És igy fut szépen az óra,
Mig csak nem int bucsuzóra;
S  a midőn eljövend értem,
A halál úgy észrevétlen,
Félni ő tőle se  fogok —
Jól a szemébe kacagok...

Matsád János.
Egy  pohár viz m elle tt 

Kincses Kolozsvár egyik előkelő 
kávéházába a kora reggeli órákban 
egy jó l öltözött ur e szavakkal lépett 
be: — »Adjon egy pohár vizet!« — 
A kávéházban akkor épen két szál 
vendég volt, de az a segédpincér, aki
nek ez a parancs szólt, egyszerre úgy 
ellett foglalva, mintha tömve volna 
az üzlet. A r.-fizető ur pedig a sziva- 
ros fiúnak a bot-ok eltevésérőí kezdett 
nagyon fontos előadást tartani. Ugy- 
annvira, hogy az Adjon  ur a nagy 
elfoglaltságu s.-pincérhez végre is 
•kérek egy pohár vizek szókkal for
dult. — Azonnal kérem, volt a válasz, 
s a másik pillanatban már a pohár

viz is ott állt. A segédpineér aztán. 
— ahogy az Adjon ur távozott — ily 
megjegyzést te tt: Ez a bugyii fővárosi 
szolgabiró se fogja ezentúl figyelmen 
kívül hagyni az úri embereket köte
lező müveit megszólítást és rendelési 
Aminek pedig az a magyarázata, hogv 
okos üggyel-móddal és finoman, egy 
pohár viz mellett is tehetünk szolgá
latot, ami szakmánkat is oly közelről 
érintő műveltség szellemének.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.
L. J. pincemester. A kéri gyakorlati ú tm uta

tá s t  postán elküldtük. Ajánljuk azonban, hogy 
lehetőleg a sa já t gyakorlott rendszerét tartsa 
szem előtt és amellett maradjon — K. L. Csurgó. 
Az ügyben m agunk jártunk a ministeriumban 
s  a  jelzett választ a/, ily ügyeket intéző ottani 
tisztviselőtől nyertük. — R. Á. fp. 'Dolgaira 
közelebb vissza térünk. Addig is türelem és 
üdv. — V. J. Lippa. A Magy. A. T.-nak v. 
G. tagja nem érdemli m ár az "őt é rt üdvözle
té t ; m iként az a kedélyes társaság, az ő tisz
tán  vallott fölfogása is akként oszlóit s  sem 
m isült meg. — T J. M -Sziget. C—i állás 
Szeged, vasúti vendéglő; föltétel — 80 kor. 
havi fixum. — S. Nagyszeben. A beküldött és 
svakra., ineg-meglörténíi dolgot alkalomadtán 
fölhasználjuk. — W. I. Módos. A je lzett ügyet 
csak m egírni és beküldeni. Szives ü d v ! — Többi 
választ jövő szám unkban hozzuk.

É tla p iró  (é tho rdó) uraknak % ^ £ “ naka
elismert és sok időt és munkát megtakarító ,,Berko- 
vits"-féle

H ektográph-lapok
s minden színben levő „lénták“. A néikOlözhetlen hek- 
tográph-aíp mindkét oldaton többször használható s 
epy eredetiről 100 200 másolat nyerhető. Lehúzás után 
pedig nem kell lemosni, kimosIihi&iUii ruhajelzó-festékek 
és Schapigráph-tekercsek minden nagyságban rendelhető.

B E 'R K O W S  KÁ-ROLoY Sokszorost tó-ké- 
szülékek, Hektográph- rak tárában  Budapest. 

VII.,Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen

Fürdők, kirándulók.
B a la to n fü re d . — Lobi Lajos Balaton ven

déglője, étterem  és kávéház.
B .-B o g lá r. — Berber Vilmos Vasúti szállodája, 

étterem  kávékáz.
Özv. Marton Vilmosné Központi szállo

dája , a  város központján.
B .-B erény. Lengyel József fogadója és 

éttermei.
Löw Fülöp szállodája é s  vendéglője.
Magyar Tenger fogadó, a  Balaton 

p a r tjá n ; t. Gálovils András.
B á rtfa -fü rd ő . — Strasser M. Royal nagy 

fogadója és vendéglője.
Hegedűs Zsigmond Hungária vendéglője 

és kávéháza.
Kassovszky Józsefnc Molnár-féle vendéglője.

B ikszád-fürd ő  — Ekamp Gyula nagyveu- 
déglője.

B o rszék -fü rd ő . — Szily Zsigmond Remény 
nagy fogadója; étterem , kávéháza.

C em éte-fü rd ő . — Siimegh Géza vendéglője.
F e lix -fü rd ő . — Komzsik Alajos fürdőbérlő 

nagyvendéglöje.
Fenyö h áza  fü rd ő . Ebenheö Károly nagyven

déglője.
F.-R uzsbach — Masztellák Mihály vendéglője.
H a rká n y -fü rd ő . — Kováts Jakab nagy foga

dója ; étterem, kávéház.
H e rku le s -fű rd ő  — Ottó -Mihály nagy éttermei.

Erdélyi Frigyes Gvogyház étterm e és 
kávéháza.

H é v íz  — Bricher János nagyvendéglője, a 
fürdő központján

Puca Lajos Mexikó vendéglője, a fürdő
től p á r  percnyire.

Ig ló fü re d . — Váradi József Gyógvház ven
déglője.

K o lo zs -fü rd ö . — Kolozsmegye). Zarka Mi 
hálv nagyvendéglője.

K o ro n d -fu rd ö  (Erdély). - Matajetz Gyula 
vendéglője.

L e lle . — Boda Mihály fogadója és vendéglője. 
L ip ik . Szőke Pál fogadója és vendéglője 

Paulicsek János Schweicerei-féle ven 
déglője.

P árád . — Verseghy István nagwendéglöjc. 
P őstyén . — Bock Ferenc vendéglője. 
R a jec -fü rd ő . — Gyógy ház nagyvendélö ■ u. v. 

D ahm er Antal.)
S ió fo k  Telepi nagy vendéglő és kávéház 

fürdübérlö és vendég lős: Váradi Gyula.
Fogas nagy fogadó é s  étterem  : " túl. 

Cservenyi Vince.
Balaton-vcndéglö (és kávéház) tulajd. 

özv. Karpelesz M.-né.
S to ó sz-fü rd ő . — Csillag Antal vendéglője. 
Szent L ász ló  (P ü s p ö k )-fü rd ő . Kernáts

János fogadója és étterm ei.
Tarcsa. Posdi Károly és Gyula Gyógy terem 

i Kurszalon) vendéglője.
T r.-T e p lic . Ehn József Tephc fogadója 

cs étterm ei.
Gyógyierem (Kursalonj. ü. v. vendéglős 

Ehn János.
Messinger Zsigmond kávéháza.

Tusnád. — Gyógycsarnok nagyvendéglőj. 
V isk vá rh e g y-fü rd ö . (Mármaros m.i Böhrn 

Lajos nagy vendéglője.

r MESSINGER ZSIGMOND - •
-------  k á v é h á z a  - -  ■ f

|  C rencsén -tep lic -fü rdö  legrég ibb  ü z le te . |

A szakmához tartozó szaktársak szolid  találkozó h e l j ^ |

HELYESZKÖZLÖ.
Személyíetvéltoíásoknál a i. veneéirlő-. kávés és főpincér 
ur.ik figyelmébe a „Fogdó‘‘ beJyeexfc9c]6jét ajánljuk. 
A* ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Ü z le tv e z e tő n e k  idősebb volt pincér nagy 
vendéglős vasúti vendéglőbe kerestetik. Cim 
a  kiadóhivatalban.
Állást keresők tirtézkodási helyük pontos cioiét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. — A „Fogadó** 
utján csakis ismerős szaké gyének helvoszkiizMt-tnek.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladásoki kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly ilzletvevö leieknek 

nyújtunk.
B i z t o s  e x l s z t e n c i á t  nyújtó kávéházra, 

mely tuladunai határszéli nagyforgalmu vá
rosban van, átvevő Kerestetik. öOOÜ korona 
szükséges az átvételhez. Cim a kiadóban.

H a t á r s z é l i ,  nagy forgalmú v á ro sn ak  ítul- 
adunáni ú jonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. V éte lár : 18.( 00 korona, 
évibér tü lü  korona, melyből azonban 070 kor. 
visszatérül. Csakis komoly vevőknek nyújt felvi
lágosítást a  kiadóhivatal. 15

A  f ő v á r o s h o z  k ö z e l  eső nagy forgalmú 
városban a nagyvendeglö szobákkal, étterem, 
söntés és nagy udvarral — házzal együtt — 
eladó. Az üzlet ára  22  ezer fo r in t : átvétel 
hez 5 — 6 ezer forint szükséges. Cim a kiadó- 
hivatalban. 17

E la d ó  s z á l l o d a  jó  m enetű kávéházzal, 
kóser éteremmel é s  i s  teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Címe a „Koga- 
dó*-nál. is

E r d é l y i  m e g y e  székvárosában biztos meg
élhetési nyújtó, jó  forgalmú szálloda eladó. 8 —!) 
ezer forint szükséges a  megvételhez. Cim a 
.Fogadó'-nál. -,9

B u d a p e s t e n  gyári munkások által látoga
to tt jó  forgalmú kocsma-üzlet ju tányosán  á t
adó. Cim a kiadóban. 20

M a g y a r o r s z á g  l e g s z e b b  nyári nagy- 
vendéglője, m ely évi 55—80 ezer korona for
galmat eszközöl s áll több étiéi mi, verendő
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cs külön lugasokkal berendezett nagy udvar
kerti helyiségekből, cukrászdából és a vigal
makra kiadható nagy táncteremből, m á s  ü z let  
m iatt  eladó. Nagy terem  évi 1300—1500 dijjat 
hoz .Sörforgalom a házbert fedezi. H á z b é r  
80OII kor. V ételár  ISoO kor. Idény ápril-tól 
október végéig tart. 2 6

=  E l a d ó  = =
kaszinó vendéglő.

A beregvármegyei Úri kaszinó 
vendéglője teljes berendezé
sével (beleértve a leltárt is) 
családi okok miatt azonnal 
eladó. Vételár 2 5 0 0  forint. 
Bővebb felvilágosítást nyújt 
H affner A ntalné vendéglős. 

B eregszász.

K
Csinos berendezésű

Felüiuás a szaRlársaSSoz!
M u la ssu k  m eg , h o g y  h a z a f i a k  v a g y u n k !

Itt az idő, hogy mi is  elősegíteni ipar
kodjunk az országnak boldogulását. — 
azért szaktársak, hazafias cselekedetet 
végzünk azzal, hogy a k ü l fö ld i  á sv á n y 
v iz eké r t  k ik ü ld en d ö  tem érd ek  p én z t  m eg 
a p a s s z u k  é s  helyette a  k itű n ő  h a z a i  á s 
v á n y v iz ekn ek  nagyobb forgalomba hoza
talát elősegítsük s ezáltal sok pénz 
marad itthon kedves hazánkban. - -  -  - 

Pincéri szak társak! Akiben egy csepp 
magyar vér bugvog, tartsa  b ecsü le tb e li 
k ö t e le s s é g én ek  vendégei körében a  h a z a i  
á sv án y v ize kn ek  a já n la t b a  h o z a ta lá t .  
Mint k itű n ő  a s z t a l i  és borviz kiálva a 
versenyt 26 év ó ta  minden külföldi ás
ványvízzel szemben a  m o h a i  „ Á g n es -  
fo rr 'á s1- I - s ő  ren d ű  s z a b a d sz én sa v a s  
n á tron  á sv án y v íz -nek becsét és gyógy- 
értékét nem tudta  legyőzni a nagyhaug- 
zásu reclamok serege' sem, különösen 
akkor, ezután még úgysem, ha a m a 
g y a r  v en d ég lő s ö k  töm eg e, p in c é r  sz a k tá r 
s a ik k a l  eg y etem b en  a hazai ásványvi- 

knek l-sőjét a  ki tőn ö m o h a i  ,.Á gries-  
f o r r á s f  f e l k a r o lv a  k ín á l j á k ;  m in den  
f a i b e l i  b o r r a l  a lk a lm a z h a tó , a n n a k  
z a m a tá t  n em csak  h o g y  n em  ro n t ja , s ő t  
in k á b b  k e l le m e s s e b b é  t e s z i ;  egy próba bi
zonyítani fogja, hogy nem is hasonlítható 
a m a  I l - o d  ren dű  é s  d r á g a  k ü lfö ld i  
v izekhez . Föl tehát hazafias szaktársak ! 
sorakozzunk hazánk jobblétének érde
kében a  , Tulipán kert ■■ dicső szolgálatába 

mindanyian. s - t 2.

= =  h a t á r s z é l i =
nagy, idegenforgalmú városban, a  m eg y e  
s z é k h e ly é n  újonnan berendezett

jó menetelii, elsőrangú étterem
nagyobb vállalat m iatt eladó. Vételár te ljes be
rendezéssel 12 ezer kor.; átvételhez 5 —6 ezer 
kor. szükséges. Csakis komoly vevőknek nyújt 
felvilágosítást a kiadóhivatal. 2 —2

=  E L A D Ó .  =
Vidéki városban, a főutcán egy Ízléses uj 
adóm entes ház, jó  forgalmú teljesen fel
szerelt és berendezett v e n d é g l ő  (korlátlan 
italmérési és trafik engedélyivel) pálinkamé- 
rés, étterem , vendégszobák, gyönyörű nagy 
táncterem  és nyári kerthelyiség pince, jégve
rem. szivattyus-kut, kam ara, m osó-konyha; 
az összes helyiségek acetyién világítás beren
dezéssel, -  továbbá egy katasztrális hold te
rületű 3 éves kitűnő fajú termő s z ő lő ,  — más 
vállalat miatt, kedvező feltételek m ellett eladó. 
Értekezhetni a  tu lajdonosnál: Kádár Józsefnél, 
Élesden (B iharvárm egye).___________________

ávéházl és vendéglói berendezést, 
alpacca és chinaeziist árut vesz s elad
Braun, Bpest, Sip-u. 14.

KIS HIRDETÉSEK

helyiséggel, nagy udvari cs lő-istálókkal, mely 
vásárok alkalmával a legjobb üzleteket eszközli, 
„házasság" m iatt, ju tá n y o s á n  e la d ó .  Évi hér 
f>00 frt. á tv éte l rn egegyezésszerin t, a Tulaj
donos : K m ety k o  Ilonka vendéglösnével K e c s k e 
m ét, Vásártér.

i n r  dohány- és szlvartózsdéje 
i n t  V ||. kerü let, Király.utca.

fiz ezen szafcüeliefcneft „Központi" ná5árlófiel?e.

Á t a d ó  - v e n d é g l ő
Élénk forgalmi! nagy vidéki városban, 

megye székhelyén egy teljesen J ó  be
rendezésű vendéglő 1 e b é d lő ,  e g y  
c sa p sz é k , egy  k ü lö n  h e ly is é g  (2 asz
taltársaság számárai e g y  k áv éh áz - 
s ti lb e n  b e re n d e z e t t  t e re m , biliárddal, 
szép n y á r i  k e r th e ly is é g g e l  — ahol 
fedett kuglizó és tánchelyiség van — 
visszavonulás m iatt átadó. Évi fogyasz
tás  kimutatható 200 hl. sör, 120 hl. bor; 
évi bér 500 (ötszáz) frt. Szerződés — 
amennyit a bérlő kíván. Vételár 2500 
i ketlöezerötszáz) frt. Fölvilágositást csak 
komoly vevőknek nynjt a kiadóhivatal.

GYULAFEHÉRVÁRON
a várban, hol két ezred katonaságon 
kívül püspöki rezidencia, papnövelde, 
törvényszék és gymnázium van, egy 
egyedülálló és biztos megélhetést nyújtó

3S3~ v e n d é g l ő  JS>C
beieudezés és italkészlettel — m ás vál
lalat m iatt — eladó. Évi bérlet — mely 
korlátlan időre szól — 900 korona. Vé
te lá r: 4000 korona. Az üzlethez több 
helyiségből álló étterem , téli-nyári teke
pálya és szép kerthelyiség tartozik. Bő
vebb fölviiágositást nyújt a tulajdonos:

KÁDÁR BÉLA vendéglős, Gyula fehérvár.

Árverési hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy a község tulajdo

nát képező újonnan épített egyemeletes fogadó az J9C6 év i augusztus 
hó 10-én délelőtt 10 órakor  Jászárokszállás községháza tanácstermé
ben tarlandó nyilvános árverésen, a községi képviselő testület jóvá
hagyásától feltételezetten az 1906. évi szeptember hó 11-től 1911. évi 
december hó 31-ig terjed- ö'/a, esetleg 1915. évi december hó 31-ig ter
jedő 9x/a évi időre haszonbérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 5000 korona, melynek 10%-tólija árverés előtt kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezeihez leteendő 
és az árverés befejezése után az elért bérösszeg 25°/o-tolijára egészi- 
tendők ki, ami biztosítékot fog képezni, bérlő javára kezeltetni és az 
utolsó év utolsó negyedi haszonbérbe betudatni.

Az épületben lévő két bolthelyiség és a kisebb pince nem képezi 
ezen bérlet tárgyát.

Bővebb feltételek a községi elöljáróságnál megtudhatók.
A község lakossága 1300— 1400 közt számlál, négy országos vásárja, 

hetenként csütörtökön hetivásárja van, melyek élénk forgalmúak; a 
községtől a vámosgyörki vasúti állomáshoz társaskocsi közlekedés tarta- 
tik fenn.

Kelt Jászárokszálláson, 1906. julius 16-án.

Bazsó Gábor,
főjegyző.

Csikós József,
főbíró.

I
Pincérek ügyeimébe.ö  J  (papirospenz) vagy
Pincértáska (a.Pró_ ezüstpénz szám ára) van szükségük, a meiynek feneke
__ ■■ -  nincs többé beillesztve, hanem  afelsőrész az aljával egy darabból

------ készült, — a  legjutányosabb árak m ellett — szerezhetik be. - -

M T  A r a k  3 . 5 0 - t ő l  S  f r t i g .

M o l n á r  V i l m o s  r
Gummi- és halhólyag-különlegességek tueatonkint 2, 3 ,4 , 5 és 6 frt. Nagy rak tá r a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzóriumok

és a  legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

I
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r;SCHIMATSCHEK JÁNOS
F É R F I  S Z A B Ó ._____

=  Tiszta munka, jutányos á ra k ! =  
Vendéglős és pincér urak figyelmébe !

Készít m indennemű férfi-ruhákat a  leg
újabb divat szerint a legjobb kivitelben 
ju tányos á r  mellett. Elvállal javítást, va
salást és ruhatisztitást pontos eszközlés 

mellett.
B udapest. V i l i . ,  K e repes i-u t 13., 1.12.
Ugyanitt egy jií házbői rali fiú tanoncznak fölvétetik.

HEPPLER 5ÁND0R
női- és férfiruha-tisztitó-üzlete  
E lv á lla l m indennem ű tis z 
títá s t  és ja v ítá s t a  legjutá- 

nyosabb áron. =

ZIM M ER PETER
— halászmester, =
tengeri cs édes-vizi ftalReresftedö 

B u d a p est , I V ., k ö z p o n ti v á sá ic sa rn o k .  
.......... ... : Telefon 61—24. —....
Sürgönyeim : Z. P. halaszn.ester Bpest.
A Balaton Halászati r.-t. kizárólagos 
kéjiviselöje Az eg y ed ü li budapesti cég. 
mely az előkelő s z á l l o d á k ,  étte rm ek  és 
u i i  h á z ta r tá s o k b a n  szükségelt ö s sz e s  hal
féléket á l la n d ó a n  raktáron tartja, v  12

kedése
" ----- G YŐR, Széchenyi-tér

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása

14 e z e r  kávéházhoz átvevő kerestetik.
Főivilágositást csakis komoly szándékú vevők 
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal. --------

— Sajt nagykereskedés. =
TELEFON 785

JUNG PÉTER í
*sajt, vaj y

és csem egeáru nagy-kereskedése. £  
B U D A P E S T ,  *

Főüzlet: IV ., V ám ház k ö rú t 12. sz. j
Fióküzlet: V I I , G a ra y -té r  5. sz á m . \

s Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- *  
j* és husnemüek. Hal-. Hús-. Szárnyas-, Fö- s 
*  zelek-. Turista- és vadasz stb Conservek. 5
T  Mustár, halikra, déligyümölcs és min- r. 

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

árak m ellett kaphatók.

Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy siirgdnyrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállhatnak.

j  Kártya-tisztítás
2  W EISZ ÁBRAHÁM 'j
r  :: vegyészeti kárty a tisz titó  :: H
VT idevonatkozó rendelés és meg- 1/ 
lii b ízásokat elvállal és pontosan Jjj

Í - - teljesít helyben és vidéken - ^
Budapest, Vili,, Vig-utca 6, )]

Q e r b e r  5 .  fényirdai miitermB f i
LJ Budapest, VII., Király-utca II. sz.
A „FOGAD Ó“ közönségének kedvezményes árak.

Eladó szálloda. S T H ő f f i
zésti szálloda — 14 szobával 200 sze
mélyre való nagy s egy kissebb étterem 
m el; 3 lakószobával és ezenkívül 20—80 
lóra istálló. 18.000 koronáért eladó. A bor
készlet (kitűnő borokj vételárban adandók 
át. Ügynökök kizárva. Cim megtudható 

a  kiadóhivatalban.

o / ö - i / e u  Q já z á .  *?.> e % ;

i e r .
Budapest (Promantor.)

3 0

ÜZLET-BERENDEZÉSEK i)
és fogyasztási cikkekben esz- 
közlendő bevásárlásaikat e lő - 0  

fize tő in ek  te ljesen d íjta la n u l ^  
in tézi a  „ F O G A D Ó 44 kiadó- 
hivata la , Budapest, V i l i .  kér., 

K erep es i-u t 13. szám . Jjj

Szegeditekeasztal gyár!

Márton István Bill^ t o r «iii *  Bill,rd-
Szeged, Boldogasszony-sugárut 58.

Elvállal m inden e szakmába vágó munká
kat. ugyszinte átalakításokat a legmodcr 
nebb módszer szerint. Arak jutányosak.

A H 3 E H E 8  r  HERRMANN J. L
f n r r ó o  szénsavval te líte tt ásványvize hasznos wmrras ital é tnO T O m ustaU  H  emésztési r. .... .. . “ • í »  I*-. U d vari szállító

szénsavval te líte tt ásványvize hasznos 
ital étvágyzavaroknál és emésztési 

nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb 
asztali é s borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi 
rendelet szerin t egy m elegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
K ívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

S zt. L u kács fü rd ő  K u tvá lla la t Budán.

cs. és k ir. u d vari szállító
1819. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, 

China-ezüst- és fémaru-gyárának főraktára: 
B U D A P E S T ,  E S K Ü - U T  6. s z á m (Clotild-palota).

(R ak tárak : Becs, Gráz, Prága és Triestben)
Unrrw uÓIílC7tQÍf legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, j p r ^  

_ _  *■ l lu g j  lu ld o tlC A  Kávéházak és háztartások részére.

I

Trencsénl Lapok “ '/ffi1
hetilap. A felvidék legolvasottabb és 
legelterjedtebb lapja. Megjelenik min
den vasárnap. Előfizetési é r a : egy 
évre 8 kor., félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
Szllvay István. Felelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla. 12 - 3  ezer forinttal

főpincér vagy vendéglős egy 
rég fenállú és forgalmas nagy 
vidéki szállodába előnyös föl
tételek mellett társul keresek.

Nyírvidéki Hírlap.
Szabolcsmegye és iregyháza leg
olvasottabb lapja. Hirdetési célokra 
is kiválóan alkalmas. Előfizetési ára 
egy évre 6 kor. Nyireg házi Hétfői 
Hírlap kiadóhivatala. Nyíregyháza,

„ F O G A D Ó * 4
A L M A N A C H - j a

vendéglői'gzakácskönyv
- 2 korona. -
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Vidéki élénk
lévő elsőrangú szálloda konyháját 
igHn előnyős teltételek mellett azonnal 
kiadni óhajtja oly tiszte-néges házao- 
párnak, hol a/ asszony kitűnő fözönü, 
férje pedig a ' éttermet maga számolja 
Csakis elsőrangú erők pályázzanak

M, a kie.jr.liivi.:all-’.n -______________

N é p a k a ra t, gazdasági független
hetilap. — Szerkesztőség: Veszprém. 
Kő-utca 57. Előfizetési dij : egy évre 8 
félévre 4 kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.____________

S z t i k a l v - v i l á g . .
közlönye. Legelterjedtebb székelyföldi 
társadalmi é* szépirodalmi hetilap. — 
Mutatvány példányt kész-éggel küld : 
Szenlgyörgyi Dénes f. szerk., Maros- 
vásárhely.

Szombathelyi Újság tt'S ;
Szerk, és kiadöhiv- Széchcuyi-tér 2. 
„vas- és Zalam egye" egyetlen ke
resztény kath- irányú ét legolva
sottabb „politikai h etilap ja"- Heg. 
jelenik vasA.rnaponkint 12 olilal terje- 
delemben. Ara egész évre 10 korona. 
Hirdetései mérsékellek. A Szombat
helyi Ujság-ot tanítók és fötdmivelö 
gazuák o kor. kedvezményes áron ren
delhetik meg.

Magyar Paizs. és kiadóim é
tál: Zalaegerszeg. A „M agyar Paizs" 
erős szókimondó, független hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd. ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Évi áia  4 korona. (Legolcsóbb 
lap.) Szerkesztik: Borbély  György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Beregi Djság. 2 g r » - £
gazdasági érdekű hetilap. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal: Beregszász, Ver- 
böci-tér 1. sz. — Beiegvármegye leg
elterjedtebb e erős, szókimondó, füg
getlen irányánál fogva legkedveltebb 
lapja — Évi ára : 8 korona.

N á n in n  Politikai hetilap. Szer- 
n e p j u y .  kesztőségés kiadóhivatal: 
Kaposvár, Zerge-utca 7. Somogyvár- 
megyo és a szomszédos vármegyék 
legkedveltebb és legjobban szerkesztett 
heti lapja. Megjelenik minden vasár
nap. Előfizetési díj : Egy évre 8 félévre 
*  és negyedévre 2 korona.

Magyar Herkó Páter.
zosebb szókimondó magyar élt-lap. 
melynek politikai s egyebe viccei iö- 
röimetszcttck és karikatúrái a legér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedéire 3 ko-ona. — 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Buda- 
pest. V il i . ,  József-körut 49.

Temesvári Hírlap.
Délvidéknek egyetlen legjobb szellem-

tőség és kiadóhivatal : Tem esvár, bel
város, Város ház-utca 16. Előfizetési ár : 
egy évre 24, félévre 12, negyedévre 
6 kor. Felelő- szerkesztő és laptulaj
donos : B író  Pál

V o n r ió n lr í i  és kávéhúzl berendez,-- 
TG U u G yiU I sek vétele és eladása 
Breitner László Szentkirályi-utca 1.

ú t m u t a t ó  (Folytatás.)

Szombathely. I1US I .ASZ LÓ 
Vadászkán vendéglője. 

„HUNGÁRIA" nagy szálloda.
(Posch Károly é* Gyula.) 

KOHLÉI: GYÖRGY vendéglője.

BÉR
•EAK-PARK étterem és sör- 
csarnok Hűl. Posch testvérek). 

.1 ISTVÁN kávéháza. (Sz
iliek találkozó helye.

BALASSA MIHÁLY „Elité" ká- 
véhá/a a főtéren.

SIMON ISTVÁN Szöllósl nagy 
vendéglője, a közönség ked
venc kiránduló helye.

KORÁNDY FERENC kiránduló 
nagyvendéglöje Villasor 24.

BIERBAUER ANTALNÉ ven
déglője, Vásártér. Olcsó ma
gyar konyha.

HERCEG FERENC „Szabária" 
szállodája.

PORTSCHY TÓBIÁS Oroszlán 
szá hálája az állomás mellett, 
éttérén., kávéház.

MIK6  GYULA vendéglője, Vir-

POI.GÁR ISTVÁN vendéglője, 
Nátai-u. A szervezett iparos
munkások találkozója.

Székelyhid. (Bihar ni.) ÁIJÁM 
GUSZTÁV fürdő-vendéglője 
és kávébáza.

Siklós. MOÓROC IMRE Peli
kán nagy fogadója.

Sorokujfalu . BRE1NER DÁ
VID vendéglője.

Szentgotthárd. H E G E D Ű S  
GÉZA beszálló-vendéglője. A 
„Vám házhoz".

NÉMETH FERENC „Sörhiz" 
vendéglője.

Somogyvár. CSÉRY IGNÁC 
nagy vendéglője.

Szilágysom lyó. CSEREY KÁ
ROLY Városi nazyszállodája, 
étterem, kávébáz.

ROSENBERG MÓR Medve 
szállodája.

KLEIN MIHÁLY vendéglője.
Siófqk. „FOGAS NAGY 

SZÁLLODA" itnL Csérvenyi 
Ferenc).

Sátoraljaú jhely. MAGYAR KI
RÁLY szálloda- (Csemieki I.)

SKERGULA ISTVÁN „Köz
ponti" kávéháza.

FR'SCH V. „Magyar király" 
kávébáza. Üzleti kartársak 
találkozó helye

KOVÁCS Károly vasúti ven- 
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILAGYI I-ajosné. „Vadász- 

noka.
Szolnok. VESZTER „Kossuth" 

szállodája az állomással

dáia. Étterem, 
csó .szobák.

AI.MASSY LAJOS vendéglője.
TÓTH GYULA Szekszárd nagy- 

fogadója.
S ANTII A JÓZSEF Korona ká- 

vénáz, éiter em. sőrcsamok.
Sopron. GROSZNER PÁL 

Erzsébet kert kiránduld nagy
vendéglője.

SCULKDEkER  JÁNOS vasúti 
vendéglője, Győr Ebenfurthi 
állomás.

RoSNSTTNGL ANTAL vendég
lője, Szinháj-u. 13.

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

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

HODICS FERENC kávéháza. 
A soproni rlito közönség 
kedveit találkozóhelye.

Szentes. -  HALASZ JÁNOS
„Petőfi" szállodája.

DEUTSCH BÉLA vasúti ven
déglője.

Szam osujvár. SZILY ZSIG- 
MOND „Korona" szállodája.

Somogyszobb. UKEM Frigye8 
vasúti vendéglője. A közön" 
ség kiránduló helye.

Szatmár. PONGRÁC LA-JOS 
IIri kasz. vendéglője. Saját 
termésű érmelléki borok.

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
venuéglöje.

VALKOVlTS SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

\VKISZ IGNÁC Zöldfa szálló, 
d ija, éttér,-m, kávénáz. Üz
letbeliek találkozója.

G Ű M Ö K I M. KathoUkns-kör 
vendéglője.

BLEYER MARCI Emke kávéház 
a színház me lett.

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

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
U'letbeliek találkozója. 

NEUMANN FERENC Kossnth-
kéié infíáz i

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

MARTONOSS1 FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kor helyisége.

E  N G E  L K Á R O L Y  „Kő
faragó" szállodája Szeged 
állomás melleit.

ROSZNEK SÁNDOR Hagen- 
macher sörcsarnok és étter
mei. Üzletiek találkozója.

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája.

FÁBEK LAJOS New-York ká
véháza. Pincérl kar talál k. 
Kossnth Lajos-sngárut.

KETH KAROLY* vendéglője. 
Marstéri laktanya.

r u t in g e r  k á r o l y  vasúti
vendéglője.

Székesfehérvár. — ENDERSZ 
is fogadója :

BALOGH ARTHURDréher-féle 
kőbányai Körcsarnoka és ven
déglője.

LACKOVlTS BÉLA vendéglője 
és nagy kerti étterme. Saját

János

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MAXDEL MIHÁLY kávébáza.

Tövis. LÜYVE MIKSA Oroszlán 
szállodája. Étterem, kávébáz.

Tatatóváros NOLL MIKLÓS 
„Eszterhá y“ szállodája. Ét
terem, kávéház.

KISS ANTAL „Otthon" kávé- 
fc á*a.

PRAUSZ GYÖRGY „Sport"

Temeskubin. — SÓLYOM 
GYÖRGY (volt HoITmsiinn) 
szállodája, étterem kávébéz.

Tapolca. — BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás

DIENES KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett tiszta borok.

T ab . GRÓZLY ANTAL nagy
vendéglője.

Torda. IJPOVICS FERENC 
„Japán" káiéháza. Üzletbe-

lisk találkozója.

Tiszaujlak. KOCHLITZ JÓ
ZSEF „Korona" szállodája- 

Tem esvar. HAUNOLD JÁNOS 
„Korona" szállodája, a józsef
városi indóházzal szemben. 

•MCl l ER  Hungi- | 
ria szállódája

Üzle beliek találkozó helye. 
SCHM ARTZ JAKAB vendég- 

lőjo és wön-sai noka a lőpoata 
mrUett. Üzletiek találkozója 

KATONA ISTVÁN Polgári ven
déglője, alsóváros, Róka-utca. 

BKRNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője, a 
„Fehcrbárány‘,-hoz. Olcsó

PUMMER „Pilseni" sörcsarnok 
Belváros. (Frisch Ede üzletv.)

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

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

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője. Gyárváros.

SZARVAS SZ ÁLLODA (Belvá
ros) tol. Lndig János, étte
rem, sörcsarnok kávéház.

SARUGA _ LAJOS Délvidéki 
nagy kávébáza és étterme.

HÜRNYÉKI GÁSPÁR „Arany 
ökör" szállodája cs vendég
lőié- (Bel-árosi

LADÁNYI EDE Központi ká
vébáza, Józsefrá-os.

GOMBÁS ISTVÁN Kőbányai 
(volt Sparil) nagy vendéglője.

POLTZÁK ANTAL Fiume kávé
háza, Józsefváros. .

MOI.DOVa.NYI ISTVÁN ven
dégi -jo. Kisbér-nica. (Gyár
város.)

LÖWY ÍIERMANN Korona ká
véháza (• elvá o«). Pincéri 
kar találkozó helye.

Tre őrsén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Erzsébe “  szállodája. 
Étterem, sörödé, kávé .ftz.

ZOLTÁN SIMON „Rákoczy" 
kávébáza. Üzletiek tatáik.

TÓTH DEZSŐ tulipán vendég
lője, Szt Anna-tér.

Toln a. FEHÉR LÓ SZÁLLODA 
(üzletv. P-vlideez Adtaíné.

MARTIN ANTAL sorház ven
déglője, nyári kiránduló.

Técsö. FElES FERENC Koro
na-szállodája. Magyar konyha,

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasúti vendéglője.

Törökbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri haszinó" ver. déglője.

Törökkanizsa. M IC SÁ N Y I 
JÁNOS Korona vendéglője. 
Kaszinó.

Tenke. ROLLER PÁL ven
déglője.

Újpest. UHL KÁROLY ven
déglője István-nt 7.

H1RSCHLER SÁNDOR .Széché
nyi- kávéhéza. Árpád-ut.

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

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

POLLÁK SAMU Magyar király 
ká- ébáza.

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

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

GLÜCK JÓZSEF Abbázia k i
sháza.

GOMBÁS GYULA Pacsirtamező 
vendéglője. Gyárváros. A kö
zönség téli-nyári kirándu-
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LAFLEUR MIKLÓS „Fehér 
ökör" szállodája és vendég
lője.

Ujdombovár. — VADKERTY 
GY'ÜLA vasúti vendéglője.

Vasvár. PALKOVITS JÓZSEF 
vendéglője.

Versec. BAROSS SZÁLLODA 
(Kohn Hugó). Étterem. Ká
vébáz

SZARVAS KÁVÉHÁZ iBlau 
Zsigniood). üzletbeliclc talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávé ázt, a fó-utrán.

KRUTZER FERENC „Erzsé
bet" szállodái*.

HUSZÁR GYÖRGY vendéglője, 
vásártér.

BÉNI8 IJUO S Kaszinó ven
dé'lő je.

MOZNER FERENC vendéglője. 
Saját term. borok.

V i-g a  .(Temes m.) B A N FY 
DEZSŐ nagyvendéglője.

BRATTA J . vendéglaje. Magyar 
konyha.

HALASZ JÓZSEJ vasúti ven
déglője.

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

SZEGŐ MÓR „Központi" ká
vébáza. Üzletiek találkozója.

Zólyom . KUSZY* BÉLA ven
déglője és kávéháta.

Z en ta . — D A LA  KÁROLY 
,, Eugen"_ szállodája. Étterem 
és kavéház.

MIKS JÁNOS vasúti vendéglő
VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 

korona" vendéglője.! Étterem,

BRAUN**’ NÁTHÁN „Tisza" 
kávét á/a.

SZILVASSY PÁL vendéglője 
Fő-tér-

Zseliz. TÓTH IMRE vendég- 
lőjo.

Z ilah . RIDVAL JÓZSEF szál
lodája.

VIGADÓ SZÁLLODA (Kovách 
László).

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

BERGMAN ADOLF „Vadász- 
kürt" szálloda'*.

KAELBL MIHÁLY beszálló 
vendéglője, S.ahadság lér.

BUTKOVITS JÓZSEF beszélt', 
vendéglője, Bajai-ut. Olcsó

MIKLÓSY VILLOS sörcsarnoka 
(n gv  tekepályával). Kistemp- 
lom-tér.

Zsolna. PROHÁ3ZKA ADOLF 
vendég déglője.

Zalaegerszeg. — DOMONKOS 
IGNÁC „Korona" szállodája.
Elnő foffndó.

ROSENKRANTZ JÓZSEF be 
száló-vendéglőjo.

Zsom bolya. SCHVARTZ JÁ- 
nos Korona fogadója; olcsó 
szobák.

Zsablya. (Btca m j CRVEN- 
KOV1TZ ,3 t VAN ven
déglője. Magyaros konyha.


