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káposzta.
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Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók-,
jobb cég- és beszerzési források Ú t m u t a t ó

E rovatban mindazoknak, kik a  .Fogadó* tg ' 
ívre fizetik elS, üzleti címét állandóan ás 
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közles 
egész évre 20.—, félévre 10.— és negyede ír 

6 koronába kerül.

Fogadók.
BRISTOL SZÁLLODA (Illits 

Jó z se f IV. Mária V aléria-u. 
ERZSÉB ET SZÁLLODA (túl. 

M ayer J ó z s e f , IV ., belváros. 
Egyetem -u. 5.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
K ish id-u tca. (lg . Burger. K .j 

ORIEXT SZÁLLODA itulajd.) 
Molnár Sándor; Xépszinház-

P1XDINGEr" l AJOS> „Alföld"

udvarral sz. Áz Szletbeliek 
szállodája.

PANNONJA SZÁLLODA (túl.
s Eri;

FARKAS ÁRPÁD vendéglője, 
bor- ás sörcsarnoka, IX., So- 
foksári-utca 74.

FÖLDI ANTAL „ l j  kispipa". 
IV. U jvilág-u. II. Belvárosi 
p incéri k a r  vendéglője. 

FR A NK I, SÁNDOR Fohér-

FABIÁN ELEK » Vörüsdisznó*- 
vendéglöje, I., Bornemisza-ut 
32 (Kulyák-féle villa).

GAI-IO KÁROLY vendéglője, 
VI., Lehel-utca 21. sz. 

GÖMBÖS JÁNOS vendéglője. 
M agyar-utca 3. Ü zletbeliek 
vendéglője.

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
V árosház-ntca 10. Somogy- 
Z alai kar tá rsak  vendéglője. 

GRÁFF SÁNDOR vendéglője, 
V I.. Andrassy-ut 24. Üzletbe
liek találkozóhelye. 

GREGORIG SIMON vendéglője
V I , Palóc-utca 1. 

GEBHARDT ANTAL vendég
lője V III.. Népgziaház-n. 1.

HÁBETLEK LAJOS ..Magyar 
Csárda* vendéglője VI!!., Mag- 
dolna-utca 20(Agulár-féle ház 

HAJÓS KAROLY vendéglője,
I .  , Bőszörményi-ut 81. csend- 
ür laktanya

HORVÁTH KÁROLY vendég
lője. IV.. M átyás-utca 5 . 
Idénypiaccal szem ben. 

H ECK ER LAJOS vendéglője.
V II. . K irály -u tca  51. 

HUFXAGEL HENRIK (Hor-
váth-féle) vendéglője. V III., 
Vas-ntca 1.

HAJDÚ SÁNDOR .Bableves- 
Csárda* nagvvendéglője, VII.. 
Miksa-utca S.

JURÁK MIHÁLY vendéglője.
I I . Budán). O ellérthegy-n. 

JAXURA KÁROLY vendéglője
Podm anicky- és G yár-utca 
sarkán . Fővárosi p íncérkar 
ta lálkozója.

KAROLYI GYULA -Saskor1 
vendéglöje, IV., Iranyi-u. 17.

KELLÓ VILMOS Singhoffer-féle 
halászcsorda vendéglője, I., 
Mohai-nt 8.

KF.RESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, V ili., Józset-utca 2.

KÓNYA SÁNDOR „Rózsa bo
kor1- vendéglője. Nagymező- 
u tca . UzletGeliek vendéglője

KLIVÉXYI FERENC, éttermei 
VI., Andrássy-ut.

KORONA VENDÉGLŐ (ü.v. ven
déglős SZABÓ Gyula) V III.,
Baros a 91.

it  3.

Vendéglők.
ALBERT VIKTOR vendéglője, 

Rökk Sz ilá rd -u tca  lő. sz.
BAYEK JÁNOS vendéglője, 

VII. kér., A rena-u t t>. szám.
BÁN DL ANTAL vendéglője Vili., 

Szentkirályi-utca 26.
BLASCHKA ISTVÁN nagy ven

déglője V I , Klrály-uica 110.
BEDÖ FERENC .Zöldhordó ven

déglője*, IV Kishid-utca 3.
BREUER JÓZSEF vendéglője. 

L, Kemeszes-utca ti. Gellért
hegy aíalt.

C0BOR ANTAL "Újvilág* ven
déglője. IV., Ujviiág-u. 23 —25.

DÉKÁN Y SÁNDOR vendég
lő je , C söm öri-ut 3  , sz . a  k. 
Pályaudvarral.

DECTSCH PÁL (ezelőtt 
Schwab A. vendéglője. VII., 
A kác -s  Dohány-utca sarkán. 
K artársak találkozója.

DOMSCHITZ JÓ ZSEF vendég
lője, VII., Arena-ut 51.

EHEKHAKDT GÁBOR vendég 
lője, V IIL. G ólya-u tca  3b.

EHM JÁNOS éttermei. V ili.,

KOLLMANN LAJOS vendéglője, 
II., Margit-kurut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője 
VII., A lm ássy-tér lő.

KOHN GÉZA vendéglője V ili.. 
K erepesi-ut. 6i».

KARDOSS JÓ Z SE F vendég
lője. IX ., G ró f H aller-u. 24.

KUBÁNKK VINCE „Budai vi
gadó" étterm ei. II ., F ö-u .

LAKATOS GYULA vendéglője 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci
pész-ipartestületi ház)

LEIKAM GYŐRI)Y vendég
lője, 1. A lag-utca 1.

kőm 27.
LÁNG PÁL vendéglője, VII., 

V erseny-u tca  10. A keleti 
p .-udvar kőzv. közelében.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője 
J.. Fehérvári-ut 14.

MARKOVITS DOMONKOS 
vendéglője, I . ,  Döbrentey-tér 
5. A pincéri-kar találkozója.

MIHÁLYT! SÁNDORNÉ ven 
déglője, VII... A réna-u t S.

MIRTH ANDKAS vendéglője, 
D ohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, m agyaros konyha.

MIHÁLFI SÁNDOR Váci-kör-

MOHOS FERENC vendéglője,

NAGY GÉZA nagy »Pilseni« 
sörcsantoka.Vll., Arena-ut58.

NIKA ANTAL IV. kerü le t, 
(Belváros, Váci-utca, sa já t 
ház. R égi pincéri gárda  ven
déglője.

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

PUTZER M. nagyvendéglöje, 
VII., Arena-ut 80,

I F  I. RÁCZKEVYLAJOS V III.

adót
u 40.

RUZICSKA JÓ ZSEF ’

kér. polgárok  találkozó  
helye.

REZSŐ MIHÁLY vendéglője, 
V II., E rzsébet-kö ru t és 
D ob-u tcasarkán .

KELL MIKLÓS vendéglője, 
I 'j-u tc a  és H ajós-u tca  s a r 
kán. A  V I. kér. ü z le ti kar
társak  lá togatják.

RO SENBERfi SÁNDOR ven
déglője, VII., Csengeri-u. 11

SUHODITS ALAJOS (Országos 
Tisztviselők Egyesülete tö r
és nyilvános étterm ei) Vili., 
Eszterházy-ntca 4.

SCHUsTER ERNŐ Nyugat: pi- 
lyaudvari v a sú ti vendéglője.

SCHVETZ JÓZSEF vendéglője 
IV ., Zöldfa-utca 10.

SZESZICH OTTOKÁR vendég
lője, VI.. D ávid-utca 12. Ter
m e lők tő l v e tt borok.

SZÜT3 ÉS BÁLIK A étterm ei. 
D eák-tér 2. A MOPE tag
ja in a k  találkozóhelye. 

SPESNY EDE Szervita borház 
vendéglője, IV.. Városház-u. 

SCHRATZ HUGÓ Leheti-féle 
vendéglője V III., Kerepesi-ut 
41. sz.

SZABÓ GYULA vendéglője Vili.
Szigítvári-utca 21.

TÓJUK JÁNOS V II., Dohány- 
u tca  .‘S . Ü zletiek központi
vendéglője.

TÓTÓL A IMRE vendöglöje, 
V'IÍ.. A lsóerdösor 10. A zala- 
vidékiek ta lálkozója.

THESS1 JÁNOS vendéglője, IV- 
Molnár-utca 3.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungária- 
u t 25*. sz.

WURGLITS VILMOS vendég
lője K erepesi-u t és Agg- 
te lek i-u . sarkán.

WURGLITS ANTAL vendéglője, 
V ili ., Kerepesi-ut csGyongy- 
tyuk-utca sarkán

Kávéházak.
ANTON Y VILMOS „Mag var 

színház" kávéházi!. W esse- 
lényi-u. és Izabella-tér.

ALMÁSSY KÁROLY -Kisia- 
lady-kávéháza“. T eréz-körut 
és Szondy-u tca  sa rkán .

BABÁRY KÁVÉHÁZ (Cigány 

sa rká r.
BALATON KÁVÉHÁZ .T iha

nyi Jó z se f t.)  K erepesi-ut és 
S zentk irály i-u tca  sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ, József- 
körú t és B aross-u. sarkán.

BOULKVARD KÁVÉHÁZ t 
G oldham m er A.) Váci-k.24.

B1BER JÓ Z SE F kávéháza, IV.

CITY-KÁ VÉHÁZ Schreiberllugó

E L IT E  KÁVÉHÁZ t. P o llik  
Sándor) K erepesi-ut és Ka-

FELLEGI ED E „Elevátor-ká- 
véház-. Fereuc-köru t.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Há- 
m os Rezső. VIII. József- 
körú t 4.

KATONA GYULA .KLUB- ká
véházi!, V., L ipó t-köru t, a  
V ígszínház m elle tt.

KIRÁLY-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márkus; V II., Erzsébet-körut 
és Király-utca sarok.

KLEIN TESTVÉREK »Adria«- 
szallé^kávéháza. Vili., Kere-

KORNSTEIN IGNÁC kávé
háza, V I., V örösm arty-u. 
Ki. sz. Ü zletbeliek találkozó 
helye.

LAUKO PÁL kávéháza, VII.. 
Csömöri- és Aréna-ut sarkán.

LYON KÁVÉHÁZ (t. Knappé 
János) V I., A ndfássy-ut a7.

MAGYAR KIRÁLY KÁVÉHAZ 
Vili., József-körut és Csepre- 
ghy-utca ssrkán (Székelv L.)

MENTON-KAVÉHÁZ (t. Schauer 
Vicr. Frigy.) VI., Oktogon-tér

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér . 
K oronaherceg-utca, (Haris- 
bazár.) Üzlet beliek tulá lk .

NEW -YORK KÁVÉHÁZ E r 
zsébet-köru t (Harsány! test-

lá rd-u t.........
OTTHON-KÁVÉ HÁZ (Böhm és 

Pollák) VHL, Kerepesi-ut 9 b.
PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte

rem Pelzmann Ferenc.
PETŐ FI KÁVÉHÁZ fii. vezető 

Szalay K ároly) VII.. E rzsé- 
he t-körut és D ob-utca sarok! 
házban. Üzlet!., találkozója.

RECSKI GUSZTÁV kávéháza. 
V II.. Csöm öri-ut. K. pálya
ud v arra l szem ben.

SCHABENBÖCK JÓZSEF .P e 
tőfi- kávéháza , Petófi-tér 1 .

SECESSÍO KÁVÉHÁZ (túl. 
A lbecker Sándor) V I., An- 
drássy-ut.

SVERTETZKY KAROLY =>Or- 
leáns«káv»házaIV .,G er|óey- 
u tc a ^ t. Ü zletbeliek  ta lá i-

SYBERT JÁNOS kávéháza. 
Hajós- és K áro ly-u tca  sa r
kán. Ü zleti ka rtá rsak  ta lá l
kozó helye.

ULITS LŐRINC -Árpád--kávé- 
ház, E rzsébet-kö ru t és Do
hány -u tca  sarkán.

UNTÉ EREI-ta*. N E R  VINCE
, Tfa ; „Liget" - kávé- 

! ' ^  háza , VII. kér.,
. i A rena-ut 33.

W EISZ ÁGOSTON „Kaszinó, 
kávéháza, I I . kér. Murgit- 
kőrttt.

V I D É K .

Alsójára, Torda-Aranyosm ) 
TÓTH KÁROLY szállodája.Alsólendva NEUBAUER 
ANDRÁS „Korona" szállo
dája.

FEKENTZY JÓZSEF vendég
lője. (volt Poppel vendéglő.)

REVEREXTSICS ISTV. ven
déglője, közel a vasúthoz

LENARICS VIKTOR (Tüske- 
féle) vendéglője. Magyaros

RÉVÉSZ SAMU K özponti ká
véház. a F ö -u tc in .

KRAJCS1CS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a  »Zöldfá«-hoz. 
Sajat sz iirctü  borok.A.ícndva - Hosszú falu. 
SABJAX VENDEL kiránduló 
vendéglője.Arad. BRAUN É S SCHUH 
sörcsam oka  és é tterm e i, a 
városházzal szemben.

KASS BÉLA étterm ei és sörö
zője a Szabadság-téren.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ (Sker- 
gula István  tu l^ jd .) a  város 
központján .

PÖLTZL MIKSA kávéháza, 
Szabad Ság-tér.

i  k e :t.
SP1TZER MIHÁLY Erdélyi- 

féle; kávéházit. A pincér urak 
o tthon ias  találkozó helye.

TÜCHLKR ANDOR Abbázia- 
kávéháza, Szabadság-téren.

FIUME KÁVÉHÁZ (Cs. Bá
rány! Mária;. Ü zletbeliek  
találkozója .

SZÜSZ FRIGYES „Japán" kávé
háza. Sz. a  Városháza.Alvinc. IIARRÓ FERENC 
vasúti vendéglője. Szállodai

Alsó-Kubin. BtHELLER 
JAKAB »Xemacti« szállodája, 
étterem  és kávéház.Aboi. PERTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.

B a / a .  HORVÁTH SÁNDOR 
„Bárány- szállodája. Magva
ros konyhaBalassagyarmat. .TÓTH 
ISTVÁN szállodája. Á llam i 
szöliötelepi borok.

PIRINGER KÁROIO)' .Z rluv i. 
vendéglője. Nyári étterm ek.

S a r c *  te le t. . HOFFMAN 
É S KRAUSZ „Garni. szál
lodá ja  az á llom ás m e lle tt.

PLAXINTZ KÁROLY vendég
lője a  Telepen. Olcsó szo
bák, m agyar konyha.Bala tonszonl gySrgy. 
IVÁNICS JŐ ZSEFNÉ vasúti 
vendéglő je .Beregszász, özv. POSCH 
Nándorné Úri kaszinói nyil
vános é tterm ei. — Magyar 
konyha. Term. vett borok.

BRENNEK Márton Ösbudaváz 
kávéházit. Ü rletbeiiek ta lá l
kozója.Beszterce. KO V ATS JÁ 
NOS „Bombardier- vendég
lője . .

LULAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a  közönség kirándulója.

Besztercebánya. sim R
Mór -H ungária" kávéházit.Békés. KETTER FERENC 
„Városi" szállodája, hitte rom. 
sörcsarnok.B.-Csaba. BARTOS JÁNOS 
N ádor szállodája. Étteret., 
kávéház, sörödé.

EXDKRSZ KÁROLY vasúti 

ség  kiránduló ja.
FIUME SZÁLLODA (tú l. Ket- 

te r  Károly) a  központon
KOZMA MARTON F ehér li. 

rán y  szálló  és vendéglője
VOCET ADOLF „Kioszk, nagy 

vendéglője. Sé ta tér .
FREIBERCER MARJON _K„. 

róna" kávéháza. Ületbeliel; 
ta lá lk . he lye.

BORS SIMON „Vasúti"

»BAROSS« v i kávé
ház (iizletv. TuranyiB.-Gyula. OSZUSZKY JÁ
NOS vendéglője (és nyári 
kirándulója) a  vasútnál.

DEBRECENI GÁBOR „Magvar 
király" szállodája . Első r.

Bonyhád ERDŐS ZSIO- 
MOND Oroszlán szállodája. 
Étterem, kávéház,Bánréve. SZABÓ GYŐZŐ 
Vasúti vendéglője.Bács-Topo'ya. 1 SIR 
NYUS U U ALY  "Nemzeti* 
szállód I ja

HORVATH JÓZSEF szállodája.

Boros/enö. KOCSY ANTAL 
„Központi" szállodája.Brassó. GOTTSMAXNKUK 
„Vigadó" kávéháza. Üzlet- 
be liek ta lálkozója

ROTHENBÁCHER JÓZS -V!-

CHUBODA VINCE .'volt Dr.-x- 
le r; kávéháta. Főtér.

KUN MENYH RT .Mer..-,., I- 
szálló, étterem  és kávéidra.

HINDAK FERENC „Korona" 
szállodája. Olcsó szobák.

DAKÓ BÁLINT vendég öj. a 
„Cenk--hez.Cegléd. BÁRÁNY LAJO-. 
Úri kaszinó vendéglője.

OROSZVÁRT LÁSZLÓ Nem
z e ti szállodája. É tt rém, 
sörcsarnok .

KKKNÁTS LAJOS vernie?:, 
gadéja  „K ossuth“-hoz.Csáktornya. FR ’EDL J . '• 
Z SE F Z rinyi-szálloda, ven
déglő, kávéház.

HORVÁTH GÉZA Aranybá
rány  szálló Iája.Csongrád. GODA ISTVÁN 
-M agyar király" szállód..;.!.

KASZANITZKY ISTVÁN , , 
„ P o lg á ri-  vendéglője.

C s o r n a .  „A ngyal"  veml .

szüretii borok-
CÍSZTERHR ISTVÁN v n  I *• 

lője. Á llom ással sz.-m, :i 
Olcsó m agyar konyha.

GRÜ N F E L D A. „Közp 
szállodája: olcsó szobák.

NEM ES IG 
NÁC

riek ta lálko í Csurgó. HAJAS
»Korona« szállodája. Ét:- 
kivéház, sörcsarnok. 

KREINER EERKNC sz.il ' 
dég'öje az :>0roszlár.*-li 

BAUSZ ILLÉS szálló-nag. 1 • 
déglóje ,v  -Utolsó garas*-I 

AIGNER GÉZA .Központi 
déglője. Olcsó szobák. Csíkszereda. HU!
FOGADÓ üzletv. Bíiik". 

LACHER GYULA .Otthon 
véhiza. Üzletiek ta lilk  •'



Szerk. és kiadóliiotala  

Vili., Kerepesl-ut 13, ÚTMUTATÓ S zert, és kiadóhivatala 

VIII.. Kerepesi-ut 13.

Cslpkorok (Vas-m.) TÖRÖK 
ANTAL nagy  vendéglőbeDe és HUNGÁRIA .SZ Á L 
LODA (Ment Béla.) É tte re m  
kávéház, sörödé.

NAGYFA-VENDÉGLŐ (Szilá
gyi G yula.) E rdély i konyha, 
sa já t szűr. borok.

ÜÜLDSTEIN A .-A ngol szállo
dája, é tte rm e  és kávébáza.

VASÚTI VENDÉGLŐ K eller  
Sándor). A  közönség  kirán-

STONGOTT JAKAB »Eurcpa« 
szállodája és vendéglője a 
főtéren. Olcsó szobák.Déva I', E li ÉR-KK RESZT « 
FOGADÓ (városi szállói E n- 
glisch Béla.

SC1IWARC N. -Korona- ven
dégfogadója. Ü zletiek  ta lá l
kozó vendéglője.Debrecen. ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tu- 
lajd. H auer B ertalan.)

ARANYBIKA SZÁLLODA 
(túl. N ém et A ndrás.)

BEKE ALADÁR -K ispipa"
vendéglője, gr. D egenteld-tér.

DEBRECEN-SZÁLLODA. F ő 
utca  (túl. H arangi György).

ERŐS JA K A B ,.Magyar k i
rály- kávébáza. Ü zleti kar- 
tá rsak  ta lálkozója .

NÉMETH MÁTYÁS vasú ti 
szállodája, szem ben a zá llo -

OTTHON KÁVÉHÁZ ( tú l. Ro- 
senberg S.i A p incéri k a r ta 
lálkozó helye.

Győr M EIXNER „Royal- 
nagy  szállodája.

ACÉL MIKSA -K isfaludv"- 
kávéháza, a  városházzal

TAKACS JEN ndéglője

OTTO SÁNDOR vasú ti ven-

Jiirándulóia.
RÖLL1G EDE vendéglője, At 

tila-tér.Dombóvár. BANDI SIMON 
vendégtogadó.Esztergom — PORGESZ 
BÉLA .K orona--szállodája. 
D una-liiddal szem ben.

ONDA GYÖRGY vendéglője. 
Term. vett botok. Magyar 
konyha.

MKISLER JÁNOS rMagyar

NE UH A UHU MIHÁLY .Küz-
. ponti- kevébáza.Érmlhályfalva. KEREKES 
András Nemzeti fszállodaja. 
Étterem, kávéház.Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA iMarossi Ger- 
zm.'u). IS szoba. K eresk . ut. 
szállója.

SZINGER LEv, v a sn ti ven- 
!• ü lő je . A városi közönség 
kiránduló helye.Eszék. (Alsóváros) MATE FE
RENC ..Tackovits szállodája*. 
Étterem kavéhíz.

f r 's é é o f r á r o s .C S E P C S l K  
’OZ.SEF »Erzsébet« kávéhiza 
cs czukrászdija.Eger. MÁRTON BÉLA .K a- 
szinó« szállodája. Éberem, 
kavéház, sörcsarnok

K < ÁN SÁNDOR Keresztény 
f  aroskor vendéglő je . Étter
mek, bor- és sörcsamok.E.-.lsőeör. MAGER KÁROLY. 
...Aranysas" beszálló nagy-

Comboa. NEVORA F E 
RENC vasú ti vendéglője.

''üngyös. BRUCKNER J. 
cállodája. Élterem és kávéh.

H nngária-kávéh  azzal.
NÉMETH FERENC “Erzsébet*1 

kávébáza. A p incér u rak  ta 
lálkozója.

BUCHLER LUKÁCS Sárkány- 
lyuk-vendéglöje. Baross-u.

KRANWACHER ELEK  ven
déglője, Deák Ferenc-utca.

PERNITZ LAJOS „Velencze" 
kávébáza. a  Rábca partján 
és h íd ja  m e lle tt.

PRÜCKLER MÁTYÁS .A rany, 
postakiirt--vendéglője. Győ
ri vendéglősök ta lá lk . helye 
villásreggelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a  -K isfaludi“-kávébázzal

YVJNKJ E l! ISTVÁN vendég
lője. bor- és sörcsarnoka. 
K isfalud i-u . 3.

HOLLÓS BALANEK ÖDÖN 
vendéglő je . Ü zletiek ven
déglője. D eák-uteza  II.Dalgóc. ERNSZT FERENC 
•Arany szarvas« uagyszálloda.Gyulafehérvár LEFKO- 
VlTS „Erzsébet- szállodája.

r  Rí HSAM GYÖRGY városi 
vendéglője, Fő -té r . Utazó

Hatvan. c T l  WARTZ EMIL, 
„Nemzeti" szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS »Graf« 
szállodája a vasútállomástól 
2 perc.

GUTH BERTALAN »Zóna« ká
véháza. Üzletbeliek találkozó 
helye.H.-M.-Vásárhely. KÖZ- 
PONTI-SZALLODA (Kun 
József ü . vezető).Husit. NOYOINV Károly 
Kaszinói nyilvános étterme.Hátszeg. VAS BÉLA.“Arany 

- fogadója. Étterem,

.LERY KÁROLY „Hunya-

Kaposvár TATAK OUSZ- 
TÁV .Korona" szállodája. 

FERENC JÓ ZSEF tógádéitó l. 
G riinwald Mór a  vasú ttó l

LOBI, MIHÁLY ÉS FIA ven-

HODOSSI ADOLF K antin-

MANG JÓZSEF vendéglője és

MOLNÁR GYULA Hazám-ká- 
v éh iza , Z rínyi-utca, a  vasúti

SClíKEIBEN' I.iPÓT „Fiume" 
kávébáza. a  központon.

SÁNTHA JÓ Z SE F .I p a r -v e n 
déglője. M agyar konyha  és 
te rm . ve tt italok.

SCHUBERT EDE „llársfa"- 
vendéglöje. F8-utca.Kecskemét. MII.I.ECKER 
L. (Beretvás) szállodája. A

K ARÁCSONYI LAJOS Vigadó 
vendéglője. A közönség ki-

TANTZe S3 .JÓZSEF keresk. 
kiír vendéglője a  központon

K NEFFEL LAJOS polgári sö r
csarnoka  és kaszinó ven
déglője.

HUNGÁRIA KÁN' ÉHÁZ (NVeisz 
Lajos) Kossuth Lajos-ntca.Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 
„Nagy vendéglője". K itűnt. 
K usti, Som lai, ó - és aszta li 
borai.

PATZEL GYÖRGY, Hungária 
kávéháza. Üzletbeliek talál
kozó helye.

ZÖLDFA-VENDÉGLŐ (Kud- 
lic ska  Kálmán). Szobák, hi-

Indla. 1IARTBACH JÁNOS 
“N em zete szállodája, étterem 
kavéhaz az állomás m ellen.

LAKY JÓ ZSEF vasú ti ven
déglője.Ipolyság. WAGNER JÁ 
NOS .V asúti szállodája", a 
közönség  k irándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN N agyszál
lód ja. Étterem, kávéhaz.

PERÁR0V1TS LAJOS »Kóbi-

ASBÓTH JÁNOS Hopfinger-féle 
beszálló-vendéglője. Nyári

Jászberény. KOZÓ JÓZSEF 
„Pannónia" szállodája, étte
rem, kávéház.Karansebes. LICHTNEK- 
KER TESTVÉREK szállodája. 
Étterem, kávéház, nyári el-

GRECSÁK RÓBERT vasúti ven
déglője. A közönség kirándu
lója.Kiscell. HUNGÁRIA SZÁL
LODA .Várlaky Bélái. É tte 
rem , kávéház. nyári kert.

HORVÁTH JÓ ZSEF vasú ti 
vendéglője. A közönség ki- 
ráad  u tója.

MÉSZÁROS JÁNOS -Korona" 
szállodája. Társaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz. (Kiskunhalas. SZABD ti .  
..Központi'* szállodája.

rc s  házi konyha és ba labn , 
borok. Nagy nyári kerth .Kassa SÖRÖS MÁRTON 
vendéglője és sörcsarnoka.
Magyar konyha

SZENTGYÖRGY1 FERENCZ 
vasúti vendéglője és sé tatéri 
rKioszk"-jn.

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Vilmosáé). Étterem, 
káviház, sörcsarnok.

NAGEL ADOLF (volt Mandl) 
szállodája. Vendéglő és olcso

STERN BÉLA uszoda kerti nagy 
nyári vendéglője.

ROZKA FERENC „Hungária, 
szállodája, a vasú ttó l 5 porc

KÁLMÁN GYULA „O tthon, 
kávéháza, Széchényi kioszkja.

BÉRES BÉLA vendéglője és 
nyári kert helyisége, tekepá
lyákkal.

MATEJOYSZKY ELEK (Köz
ponti) vendéglője.Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA Renglovits .1.) 
É tte rem , kávéház és söröző.

ARANYHOUDO SZÁLLODA 
(Fritz Pál Ferenc Józset- 
rak parton.

MA1TZ REZSŐ .V igadó" et-

HAZÁM KÁV]
r Vilír Du

.Mai.

Kolozsvár
SZÁLLODA (Nagy Gál., rul. 
í ,  KIKAKER BOLDI

ZSÁR kávébáza 
NEWYORK SZÁL- 

b . - LODA

ÖNTI

5 * a S  ,  T*“” »
BIAZ1NI SZÁLLODA {Rónai 

János) T ársaskocsi m inden  
vonathoz.

PANNÓNIA SZÁLLÓ Fészl 
J ó z s e f . Társaskocsi közle-

nden  v

EUKOPA KAVEIIAZ Körmi 
testvérek) a  város főterén.

FE K E T E  LAJOS Zöldfa szál
lodája és vendéglő je  Széche- 
ny i-téren . Ü zleti ksnársuk  
találkozója.

G RÁ F JÁNOS vasú ti ven- 
déglöje. A közönség kirán
duló he lye .

RÁTZ JÁNOS é tterm e i, Má
tyás király-tér.

SKR1BA SÁNDOR

TÖRÖK JÁNOS Fele 
vendéglője .

PLEC1IL ISTVÁN vendéglöj.
M agyar konyha. Kls-Kun-Félegyháza. 
K N EFFE L .E D E  .K orona- 
szállodája. E tt.-rem  .kávéba

BAKOS

MOLNÁR ZS1GMOND -S. 
kávéháza. A helybeii kartár
sak  kedv. lt találkozó helye.

WASSEI. GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem es

KREFT FERENCZ Széchenyi 
szállodája. I lajóállomástól 1

Lúgos. CSONTOS OYUI.A 
..Concordia" sz illodáia . 

G1LG ANTAL 'Központi- sör
csarnoka és -Korona- kavé- 
haza C/lelbeü-.'k találkozója. Léva. SCHMIDTJÓZSEF Kö

VARADY LAJOS -Oroszl .n* 
szallodája.Étterem.söresamokLlplószonlmlklós.1 • 1 >TT- 
FR1ED DEZSŐ vasúti ven-

Löcso. BAMBALA MIHÁLY 
vasúti vendéglője; a  közönség 
kirándulója.

DE1MKL JÁNOS fcávéháza. liz- 
letiek találkozója.

KÁROLY ISTVÁN Úri kasziuc 
nyilvános étterme é- káréhóza.Marcali S1MON1CS JÁNOS 
kávéháza, Kö utca

NOÉ JÁNOS vendegfogad.-ja a 
Bá'kához.

SZTVOSS LAJl >S „Korona szál
lodája. Étterem, kávéhoz.Mármamsszlqct. BE-
NETH KAID *LY „Olthon. ká
véházi! és kőbányai sörcsarn.Módos WINKL Eli.M’-KLÓS 
Zágráb szállodája. Élterem, 
kávéház.Marosvásárhely. TK'AN- 
SYI.VANIA SZALU iDA '

GRAND KÁVÉHÁZ (Gyárfás 
Dezső) Deák-Fereuc-utca 2. 
(főtér.)

W EW ER JÓZSEF - Korom. 
kávébáza. Az erdélyi pincéri 
k a r találkozója

MAXÁS JÓZSEF W esselényi
ezallodéja

SÍPOS JÓZSEF K ispipa ven
déglője

GRÜN ADOLF „Budapest.- ká
v é zz a .Királyháza. GÖDÖR Gyula 
vasúti vendéglőjeKörmend SCHEK IGNÁC 
-Korona" szállodája a  lobe-

NKUBAUER JÁNOS „Ma
g y a r király" vendéglője.

HKIGLIGNÁC -K ulcsos- ven
déglője. K ulcsos-utca.

DONNER GÉZA vendéglője 
szem ben a  vasú tta l'Kőszeg. I-ERKOVITS JÁ 
NOS vendéglője a  „M ulató-*-

RANDVÉGH JÓ ZSEF (Kani- 
perth-Éélei kávéháza. Bel-

.'■rber ■̂ ándi.r s Fia
KORZÓ KÁVF.1IÁZ tú l. Recli- 

n itzer Adolf) a  lő té ren .
KÖZPONTI SZÁLLODA Pán

cél György), Fö-utca.
LÁSZLÓ GYÖRGY étterm ei 

és nyári k e rt vendéglője,

LETZTER SAMU vasnti ven 
déglöje. A közönség k irán
du ló  helye.

GODT IGNÁC F ehér'ó  ven 
Jéglő és kávébáza. T zletiek 
ta lálkozó  helye.

REITZER MÁRTON maty .stéri

SZABÓ István '  -Tag vendéu- 
löjt, nyári kerthelyiségMiskolc. KORONA SZÁL
LODA * (Bokros Károly É t
te rem . sörödé, káréház.

KISPIPA VENDÉGLŐ (túl.

PANNÓNIA °K ÁYKHÁZ tú l 
A usliiuder II. és G vulad

PERI. GYULA „Tűzoltó" ka 
v é h iza . f 'z le t iek  ta lilkozó ia .

PAPSZT JÓ Z SE F vendéglője

SZÉCHENYI-SZÁLLODA ..és 
kávéház. iK-dlner Lajos) l'z -  
letbelieknek olcsó szobák.

IPAR KÁVÉHÁZ (Braun Már
ton). Az üzletiek ta lálkozó 
helve.

KOCH JÁNOS polgár egylet, 
vendéglője. Magyar konyha.

id ő i rok.

SÁNDOR „Polgári- 
vendéglője és étterme.

MAKAY BÉLA Függe tlen ség i 
kör vendéglője iTckepályá- 
boz szabad  bem enet m inden
k inek.Keszthely. STRAUSZ M. 
„H ullám " szállodája.

VAS SÁNDOR (volt Bronner; 
.szállodája. É ttei-em.kávébáz.

MEDVÉD ISTVÁN „Sörgyári 
vendéglő" es n yá ri kirán- 
dnlója.

SZIEBER JÓ Z SE F vendéglője,
K ossuth L ajos-n tca  19., az 
udvarban

WAI.DMAN DEZSŐ vendég, 
lé je  'v o lt L en tn e r vendéglö/- 
B akács-utca.

HELBECK JÓ ZSEF fogadója 
és vendéglője. Bakács-utca.Krompach V o rv -ir  . 
NEUMANN JÓ ZSEF Hun
g á ria  szállodája.Losonc. KI NS/.TLER J■ i- 
ZSEF k ivéliiza és vendéglője. 
Üzletbeliek találkozóhelye.

RU.MPOLD JÓ ZSEF ..Vörös 
rak"  vendéglője. T éli, nyár; 
kiránduló .

BALATON. KÁVÉHÁZ (i'ei/lor 
Lajos). Czletbeliek találkozók.Moson. TÓTH ANTII, ven 
dcglBjeaz, A ranybárány "hozMezőberény. STEIN JÁ 
NOS „N agyszállodá '-iaMedoyes. RÁCZKY ÁGOS
TON “Szőlő* szállodája. Éu-c- 
rem. kávéhaz.Munkáos. OROSZ
...Hagy irá ly " todája

szi-Mu-aszerdahely.
VOS LAJOS nagyvendegioje Magyenvod. B(»t>OVlCS 
JAKAB„Kéthattyu- szdiódíju 
Étterem, kávéhaz. Nagyszeben. BONFERI 
JÁNOS ->MeUzer« szillodáji. 
Alagyar konyha. Nagykikinda. NEMZETI 
SZÁLLODA Grosz Samu - I  
A lbert).Nagybánya. RVMPOLD 
GNH LA „Nagyazilloili* -ja



S z e l t  és kiadóhivatal 

Vili., Kerepesl-ut 13.
Útmutató szerk. és kiadóhivatala 

Vili.. Kerepesi-ut 13.

palo ta, Bihar-kávéhaz m el
le tt . .

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

FÍ'l.Ö P ISTVÁN „Enrópa"- 
száliodája. a  vasú ttó l három 
percre. M agvar konyha.

KARNER GYULA ..Pannónia* 
sö rcsarnoka és étterm ei.

SZAUER cs DOLGOS „Bazár ‘ 
é tterm e  és sörcsarnoka, a  
Fii-utcán.

STERXSÁNDOR „Széchenyi** 
kávéháza. Üzletbeliek talál-

,.K?flv MACSKA" (túl Leit- 
n e r  Feren). M agyar konyha, 
term elői borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fiilöp 
Katalin). Saját te rm . borok.

KRISZTA SÁNDOR vasú ti ven- 
déglője, A közönség kirán 
dúló helye.

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

PANNO- f ---------1
NIA

MÁRKUS S. »Royal« kávéház.
HlatFJ'óecsáer8 fc.KOVÁ,'S>

JÓZSEF Ri zsa szállodája Ét
terem, kávéház sörödé.

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

REBER FERENC „Club" nagy 
kivrháza.

tlOt'HOLlZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Terin, vett s rísz, 
tá n  kezelt borok

VYINKLER OTTÓ .KornniV 
szallodas. É tte rem , kávéház.

FEK ETÍTS MIHÁLY vasú ti 
vendéglője a  közönség ki
rándulója.Nyílra. PITZER és MAUSER 
..Huugária** szálloda. É tte 
rem , kávéház. sörödé.

KXOTEK LŐRINC „Sátortá
bor* vendéglője.Nagy-Károly. Kl'DLA

SZLO ri kasz
déglője. Ermelléki és sa ját

SCH W A RJZ Á .„  Balaton" ka. 
véliáza. Ü zletiek  találkozójá-Nagymaroa. STAUDHAM- 
MER APÁM szállodája.Nagykanizsa. SZARVAS 
SZÁLLODA Étterem, kávéház 
( Szilágvi Adoli ) .

OALOVTTS ANDRÁS Polgár- 
egy leti é tte rm e i és nagy 
nyári k e rti vendéglője.

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
K inizsi-utca. Saját te rm ésű

CÁR JÁNOS „Vaskapu*‘-szál- 
lodája, étterm e és sörcsar-

KRAUSZ IGNÁC „Erzsébet- 
kávébáza", Ü zletbeliek ta-

.. lálkozó helye.
OZV. KIIAUSZ L -NE ..Zöld

fa**-vendéglője.
PETRITS FERENC vendég

lője, K irálv-utca.Nyíregyháza. KORONA- 
SZALLODA Salam on János 
és T-sa.)

GUTTMAN SAMU Polgári ven
déglője. állomással szemben.

ZUINYl-VFNDÉGLŐ és kávé- 
ház. H erskovits Márton.) 
Olcsó szobák.Nagy-Szalonta. PRINTZ 

1PÓT ..N em zeti" szállodája. 
É tte rem  és áávéház.

ELLMAN JÓZSEF „Központi*

N a g y szom b a t.  I I \ \ A  Ist
ván vendéglője, Fő-utca. — 
Term. vett borok. Nőmetujvár. KNEFFKL 
JÓ ZSEF Korona szállodája. Nagyatád. BERTA GÁBOR 
•Bárány* vendéglője. Magya
ro s olcsó konyha. Orosháza. JANKÓ JÁNOS 
..Jó-pásztor** szállodája a  
vasú tnál.

ROSENBERG JÓ ZSEF -A l
föld** szállodája, é tterem ,

CSEH HUGÓ .K özpon ti-szá l
lodám, étterem , kávéház. Ó-Bocso LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája".Él
terem kávéház,Ódombovár. HAJSZ FE- 
RBNU vasúti vendéglője Orsóra. ItÉMY A. RÓBERT 
.M agyar Királya szállodája. 
É tterem , kávéház. Pancaova. FÁY JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza üzletbeliek 
találkozói a. .

KLEIN KONRAP vendéglője.
Üzletbeliek tasalkozója. 

ÍYITTLINGER BÉLA .Trom 
bita* nagy szállodája, é tte
rem, kávéház és ‘ őrödé. Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
Qritf-szállodája. Étterem , fea- 
véhiz.

GRÁF ÖDÖN kávéházit. K e
resk . utazók s fizi. kartársak 
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem és 
káréháza a fö.táren.

B R 17 N NE R JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

KERN JÓ ZSEF sörödéje. Ol
csó m agyar konyha. 

TIVALD MIHÁLY vasúti ven
déglője, a  közönség k irán
du ló ja

PEIDL FERENC szálló-vendég
lője a »Zö!dfi«-hoz. 

V1NK0V1TR SÁNDOR szálló
vendéglője a »Srőlö*-höz. Pinkafő. LEHNEIí FERENC 
,,Nagy“  szállodája. Pormony. FRIDRICH KA
ROLY Poz8ony-ujvárosi vas
ú ti vendéglője.

RESNAK János ,-liuperiáI**

PELLER G yula vendéglője a 
„Szom jas esküdthöz**, Kis-

MÉSZÁROS Ferenc kávéháza, 
Körház-ntca 31.

SZIRMAY Károly vendéglője, 
„Vörös ö k ö r ' szálló. 

WELL1SCH A ntal vasúti ven
déglője. lőpályaudvar. Pécs. A ranyhajó Szálloda, 
(túl. Szigetv Ede; Király-u. 

CSERT A Vince ..M agyar' ki- 
rálv -szállodája .

FENR1CH Lajos .István ki- 
rály“ beszálló vendéglője, 
Indóliáz-n. 21. S ajá t ház.) 

FÖLDVÁRT FERENC Sehol tz- 
félc sörcsarnoka. Sörház-utca. 

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia* 
vendéglóje (Uj sörgyár;. K i
ránduló hely.

HUNGÁRIA kávéház és söröző 
i.Schwartz P. Ferenci, Irgui-

JENOVAY József „Zöldhordó** 
vendéglője. Sörház-utca. 

KASS GÜSZT V .O tthon* ká
véháza a városi N. színház 
mellett.

KADOCSAY Imre ,.K o ro n a -  
szállodája. Saját te rm ésű  ho-

ROYAL kávébáz. Kádár Ist
ván tul.i

SCHNELL József vendéglője, 
Bnza-tér és Pálya-utca 1. 

L'DVARDY N ándor „Turin- 
város'* fodadója. Siklósi or
szágút. Olcsó étkezés. 

„VADEMBER SZÁLLODA '  (tn- 
lajrt. Mayer Lajosi. 

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

Ifi ZIDAR1TS Józset vendég
lői**. M akár-11. 7. sz. Sajtit 
te rm esü  borok.

Poriak Zalam.) PANATZ 
TESTVEREK „Muraköz'* 
szállodája.Piski. r a p i s i t s  m ik l ó s
vendéglője és é tterm e.

IIF.IDECKFR Oszkár .Vasúti- 
szállodája. Kávéház és ét-

Poprád. KTEJNHARDT Vil
mos »Tátia« szállodája a vasút 
mellett.Potrorsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem. kavuház. sörcsarnok.

ÚJHELYI ADOLF vasú ti ven
déglője, n közönség k irand.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, 
étterem, kávéliáz.Rózsahegy. Pátok Gusztáv 
vendéglője. Magyar konyha.

KAPELLEK Mihál;. „Úri ka- 
szinó'* vendéglője.

ELSZÁSZ ÁRPÁD »Városi« szál
lodája.

LANGDORF JÓZSEF “Központi., 
vendéglő és kávéháza.Rimaszombat. GEDE IST
VÁN »Tompa« szállodája. Étte
rem. kávé ház a Tompa-téren.Szabadka .NEMZETI.. 
SZÁLLODA (Horváth Dezső

TÓTH'j ÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az állomással.Sárospatak. KLEIN ÁBRA
HÁM „Központi" szállodája.Sepslszentgyörgy. PO- 
GÁTS VILMOS vasúti (és 
nyári, k iránduló vendéglője.

TANKO DENFS vendéglője. 
L ipót-u. te rm . vett borok.Sümeg. MESTERHAZY SÁN- 
DÓR „Korona ‘ szállodája. 
Saját termésű borok.

TALABÉR KÁROLY (borter
melő). „Bárány" vendéglője.Sárvár. R1TTER L. „Korona* 
szállodáia.

STROHOFFER VIKTOR szalló- 
nagvvendóglöje a »Szarvas«- 
boz-.C'csó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a .Fehér rózsádhoz.Sátoraljaújhely. MAGYAR 
KIRÁLY szá|loda(CsemicfcyI.)

VE15Z MIKSA,,Klub"-kávéháza 
a  Fö-utczán.

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ. (Breiner 
Hermán.

FRISOH V. ^.M agyar k irály- 
kávéháza. Ü zleti ka rtá rsak  
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség k irán -

Szeged. CSIKÓS FERENC 
nagy vendéglője és kiránduló
ja. Kossuth Lajos-sugárut. 

HORVÁTH TESTVÉREK ven. 
déglője.

„Vadász-SZILÁGYI Lajos 
k ü r t"  é tterm e 
noka.Sopron. GROSZNER PÁL 
„Étterme és sörcsarnoka" a 
Pannónia szállodában.

KRANTZ ÉS MÁRKUS vendég 
lője, Színház-utca 13. Étterem 
ég polgári v«ndégszoba.

: R<_>: Ii l(*H KÁVÉHÁZ, Szent- 
gyorgyi-urca. Üzletvezető 
Fröhlich Oszkir.

KALMER MÁTYÁS Polgári ká- 
yéháza, Szinbáz-tér.

PÁL SAMU Hodics-féle vendég
lője. Szentgyörgyi-utca.Szekszárd. HASPELL JÓ
ZSEF „Szekszárd" szállodája.

ALMASSY LAJOS polgári van- 
déglője a főtéren.

OBERNIK KÁROLY Magyar 
király szállodája. Étte*em ká
véház. Olcsó szobák.Szatmár. „EURÓPA" kávé- 
ház és é tterem , (tulajdonos 
Sehwayz Miksa) F8-ntca.

PONGRÁC LAJOS kath . kör 
vendéglö.'e. S ajá t term ésű 
érm elléki borok.Selmecbánya. ÁCS FE- 
RENG’Z „Hungária" szálloda, 
étterem  és kávéház.Székesfehérvár. 8ARNAI 
IGNÁC „M agyar k irálv “ 
szállodája.

„FEK KSE SA S * szállodn (túl.
F.ndarsjt János .

EHMHECHT GYULA .Fehérbá- 
rár.y- szálló-nagyvemléglője. 
Olcsó szobák.

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Üzletbeliek találkozója.

NEUMAN FERENC Kossuth-Vá- 
véház a színház mellett. Üz- 
letbeliek találkozó helye.

BOHN J. sörcsarnok Vár- és 
Deák Ferencz-utca sarkún. 
Étterme és D-ther-sörcsarnoka

ARANYOS VILMOS Netyyork 
kávéháza és mulatója. Üzlet
beliek látogatják

KETTEK ANTAL »Ujvilág« 
vendéglője Kossnth Lajos- 
sueárn t (Zsótér-ház .

SCHVARTZ JA K AB vendég
lőse és sö-csarnoka a főposta 
m elle tt. L 'z letiektalálkozója.

PRÓFÉTA SZÁLLODA (túl. 
D ancinger János) é tterem  és 
sörc.sarnok.Szentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.Szerencs. PF1STER Gyula 
-Magyar Király*1 szállodája.Somogyszobb. BREM Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye.Szombathely. IIAINTZ- 
MANN JÁNOS .S znbaria -  
szftllodája és vasú ti ven
déglője.

„HUNGÁRIA11 nagyszálloda. 
(Posch K ároly és Gyula.)

K Ö HLER GYÖRGY vendég
lője. a  bará tok  tem plom ával

PORTSY TÓBIÁS .N agy sör
ház*1 vendéglője (Püspöki
féle. sorház).

D E A K  PARK étterem  és 
8öresarnok ita l. Posch test-

Tapolca. KASZAB ÁRPÁD 
„Balaton szállodája. Étrerem, 
kávéház,

DIENES KÁLMÁN „Zöldfa* 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett ti-zta borok.Turócszentmárton. 
ROSSLKR JÓZSEF »Dom« 
szállodája,Tócsa. FEJES FERENC Kor 
na szállodája. Magyar konyha.Tatatóváros. OLL MIK

»Esz . Étt hizy«
'vélinz

vérek.)
W1TTMER JÁNOS vendég

lője. F ú lod?  Ferenc-utea,
STRÓBL JÁNOS vendéglője, 

Széli K álm án-utca. S ajá t 
szüretelésQ  borok.

ZAMBO ISTVÁNNÉ vendég
lője a vasú t; á llom ásnál.

HE1GL1 ISTVÁN kávéháza. Üz
letbeliek találkozó helye.

FRISCHV1ANN ERNŐ „S 'é ll 
Kálmán" káréháza és nyári 
kéri helyisége.

ROSKNBACH MIKSA „Elité" 
kávéhá a a  főtéren.

STRÓBL ISTVÁN „Oroszlán" 
szálloda és kávéhoz*, a vasút 
mellett.

S1MOMCS ISTVÁN, Szöllősi 
nagy vendéglője, a közönség

.. kedvenc kiránduló helye.
Özv. BERZAY LAIOSNÉ ven

dég Bje, (Kossuth Lajos-utca 
Üzletbeliek tdálkozó helye.

KORADY FERENC kiránduló 
nagyvendéglöje V illabo r i*4.Salgótarján. BARABITS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természet-* bor .k.Segesvár. KÁDÁR BÉLA 
»Zrinyi.< vendéglője. Magyar 
konyha. Olcsó szob-k.Szolnok. VESZTclR „K os
s u th "  szállodája az á llom ás
sa l szemben.

FRIED RICH  Vilmos „K orona" 
kávéháza a  Fő-u tcán .

„MAGYAR K IR Á LY - szál- 
loda. (ENGL LIPÓT, a  Fő- nteftn.

tú l a  Tisz Szamqsujvár. VAU ADY
ELEK vendéglője n  vasúthoz. 

SZILY ZS1GMOND -Korona" 
szállodája.Számzrégon. MÜLLER A.
»Központi* aá  vő háza. 

SZABÓ ISTVÁN sétatéri ven
déglője.Szigetvár. KATAY LAJOS 
vasú ti vendéglője.

1X T A L ..........................
háza.Tr.encsén. C S E R  M Á K 
ÁGOSTON „Erzsébet* szál
lodája. É tte rem , sörödé ká
véház.

ZOLTÁN SIMON „Rákócy-- 
kávéháza. Üzletiek ta lálk .Torda. K IS S  LAJOS -so r
ház* vendéglője és nyári 
kerthelyiáége.

EURÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ- 
HÁZ (Túl. Hinimer János)

LIPOV1CS FERENC -Japán  
kávébáza. Ü zletbelik  ta lá l
kozója. ,

PLACSINTAR REZSŐ. .Vi
gadó* vendéglője.Tolna. — ADLEIt GYÖRGY 
“Polgári" vendéglője.

MOLNÁR ISTVÁN Sörház nagy 
vendéglője. Nagy nyári kert-

FEHeV l^Í SZÁLLODA (tulajé, 
üzv. Pnvlidesz Antalné)Temesvár. HAUNOLDJÁ- 
NOS ,.K orm ia“-szállodáia. 
a  józsetvárosi indóházzal 
szemben.

MÜLLER ,,Hungá
ria"  szállodája 
nagy

j a  a bel
városban.

DOZSE EMIL „Oroszlán--szá 
lodája. Józsefváros. 

STERBENC FERENC kőbánt ;

DÉLVIDÉKI KASZINÓ .n -  
rom és kávéház. (Tulajdon" 
Büvhler György.

GOMBÁS GYULA Pacsirta 
mező vendéglői e. G vár váró* 
A közönség téli-nyári kirát: 
■lulója.

PUMMER „Pilseni* sörcsarno 
Belváros,.(Fris.-h Ede üzletv 

DOZSE DÖME vasúti verni.Á 
lője. A közönség kirándul 
vendéglője.

Tornaalja. KEREKES IST
VÁN vendéglője. — Magyar 
konyha.Törnkbecse. FRANK RE
ZSŐ »Uri kaszinó" vendég őie Törökbálint. SZABÓ FE
RENC vendégfogadója. Ven
déglő, kávéház. Öcs- sz 1 Temaskubín. SOLY0.M 
GYÖRGY (volt Hol!maim
szállodája ,étterem ,káv . h \rÚjvidék FÜRST.T.Erzsébet 
k irálynő szállodája. É tte
rem . kávébáz.

MAYER |
IMRE

O B F . R N  I K JÓ ZSEF PÜ 
söresarnok vendéglője

W EISZ SÁNDOR kav- 
F u ttak i-u tca . Ü zletbe
találkozója.

SCHEINBERGER Károly 
dászkürt« vendéglője é 
háza.Ü zletbeliek ta lálk. ..
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SCilW ARC N. .K orona "-ven
dégfogadója. l 'z le t ie k  ta lá l
kozó vendéglője. Debrecen. ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLÓT*A. Tn- 
|ajd .  Mauer B e r ta la n t 

ARANYBIKA SZÁLLÓBA 
ita l. N ém et András.)

BEKK ALADÁR -Kispipa"
: déglöje. gr Degcnle'. l-r. r

IRI M N - /Á I .I .O D  x

OTTHON KAVKHAZ tn l. I! 
senberg S . A p in cén  k a rt
Iátkozó lielye.

OTTÓ SÁNDOR vasúti ■ 

kirándulóin.
RÖLL10 KDE vendég’óje, At

Dombóvár. BANDI SIMON 
vmdéglogadó.Esztergom — PO iíG E sZ
BEL A .. Korona"-szálló-Iája.
P iina-ltiddal szemben. 

MKISLKR JÁNOS -Magyar 
k ir á ly  szállodája. 

NEUBAVER MIHÁLY -Köz
ponti" kávéháza.Érmlhály falva. KFRFKF.S 
András Nemzeti ^szállodája. 
Étterem, kávéliáz. Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA (Marosai G .r- 
z.son is  szoba. K ercSk. u' 
szállója.

S Z IN G E ll'L E ., v a sú ti ven 
déglője. A városi közönség 
kiránduló helye.Eszék (Alsóváros) M ATI: FF.- 
l IEN < ■ „Tackovits szállodája-. 
Étterein kivéház.Errsóbctváros.CS?-\'C?'iK-
JÓZSEF »Erzscbet« kávéh tza 
és ezukriszd íja.Eger. MÁRTON BÉLA 'K a
szinó.. szállodája. Élterem, 
Uavéhiz. sörcsarnok 

KÓFÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskör vendéglője. Étter
mek. bor- és sörcsarnok. Felsöeör. MAGEU KAROLY. 
..Aránysán11 beszálló nagy-

Combos NEVORA ÉK
BEN!' vasú ti vendéglőié.

PR11CK L F.R M ATYA S _ Aran y . 

ri vendéglősök ta lálk . lielye

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a  .  Kisfal udD-kávéházzul

W INKI.EÚ ISTVÁN vendég
lője. bor- és söresaruoka. 
K isl'alndi-u. ő.

HOLLÓSrBÁLÁNEKi ÖDÖN 
vendéglője. Ü zletiek ven-

Galgóc. ERNSZT'FERENC 
•Arany szarvas., nagyszálloda. Gyulafehérvár I EK K i.-
Y1TS .Erzsébet.- szállodája. 

JYÖltOY

Kapuvár. VETI)
.S ág ,

Hnsri, Somlai, - - i

rendép l'laz .

Hatvan. SCHWARTZ EMIL, 
,,Nemzeti" szállodája.

SHIRANTZ MÁTYÁS »Graf« 
szállodáig a vasútállomástól 
2 perc.

GU I II BERTALAN »Zóna« ká- 
vébáza. Üzletbeliek találkozó 
helye.H.-M.-Vásárhely. KÖZ- 
l'ONTI-SZALLODA Kun

Huszi. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme.

Ali í r s z

Kiskunhalas. SZAB* 
„Központi'1 szálló  .... Királyháza. GÖDÖR C;
vasnti vendéglője Komárom K"/.l'i*NTl 
SZÁLLODA R-nglnvns . 
É tte re m , kávéház és s.'.r.'.j 

ARANYHORDo SZÁLLÓI 
iKritz Bál Fc.-ene Józs.

MAITz T kZSÖ  .V igadó- i

yula

reg házi konyha és Balaton 
borok. Nagy nyári ke rtb . Kassa s ö r ö s  MÁRTON

IkÍoŝ U1*jií.eBl0J" ̂  *' tat*T
BRAl'N FERENi' K iszinóven 

I. . . . .  nyári kertje.
EURÓBA SZÁLLODA . t.,-  

F.itscF Vilmos .r |.  Él terem 
kávehxz, sörc ; arnel.'.

NAGF.I. ADf*LF .V.!: Mandl 
száll, d.V '■ • - ■ ■
szobák

STEKN BLI A

SCIII LLKRY KAROLY „Hunya-
dy- szállodája.igié- j  T T T

BEEII.KR S í  a

...........  l ^ t r r r r r A

szállodája.

India. IIARTBA! I! JÁNOS 
-'Nemzeti"szállodája, étterem 
knvéhíz az állomás mellett. 

LAKY JÓ ZSEF vasú ti ven-

Ipolyság. W AGNER JA -

közönség k irándul

ASBÓTH JÁNOS íl .pl 
beszálló-vendéglője.
kert.Jászberény. KOZD JÓZSEF 

. . 11 I

Gyöngyös. BRUCKNER J 
szállodája. Étierem és kávéh. Győr. M EIXNER „Royal" 
oagyszállodája.

ADÉL MIKSA .K isfa ludy -- 
kávéháza, a  városházzal

TAKÁCS .IENÖ vendéglője. 
Baross-uti a. szem ben  a 
Hungárin-kávéházzaL 

' - METH : ERENC -E res! bet
ű é t. áza. A p incér u rak  la-

■I « ill.K R H  K ACS Sárkány. 
o ::k-vendéglője. Baross-u. 
- u n  ACHER EL E K  ven-
l. ,'ló.e. Deák Fereiic o t. a . 
UNIT/. LAJOS .V eleneze- 

é.tv,,.áza. a  R ábca partján 
e« India m elle tt.

, k iieház Kaposvár
■| w  .K.............. ' ■

F ér V  K " 1 ' I
.............  M - úttól

LÖB1 MIM ÁI.Y ÉS l x ven

Ití.lD l v  I.B G Y f!  \  . l u x -  
i.a- x.-ndégh ic. Ilor.x ,-.!•» 
........SSI ADÓI F K ant n-
Vnndégt..... N igx k,.-/árnya

M \  V . ió /.s EF - 1:'-' • - - 
é tte rm e i .. központon, 
j i  k  ÁR GV I LA II«ám  k .

SCHRI 1BK.B L Íb< 11 -F »m.

SÁNTH \  JÓ ZSEF -Ipar vei;.- 
dé»lötO. M agvar konyha es 
l.-rm.' v e it italok.

SCIH BÉRT EDE J lá r s la  • 
vendéglője. Fő-utea. Kecskemét. Ml '

íeglőj-

gW* V , s -| í" lázig*.
j'ioiz. Kikaker

■■Kr-h:- jw _ ~ Boldi

~*r r  !• ■ zsár ká
'  Nyári V- "

. * * n  í
véháza

B ANNI INI A SZÁL 
József . Társasko

BIT'ABKST KÁVÉ 
A. Ü zleti kurtái

l'U'liOBA KÁVÉI!
testvérek! a vá: 

FE K ETE LAJOS

MOLNÁR ZSIOMoND -Sport" 
kávéháza. A he l.be ii kartár- 
suk  kedveli találkozó helye.

WASSEL GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem év

KREFT ' FERÉNCZ Széchenyi 
Szálló dói a. Hajóállomástól I 
percre. Olcsó szobák.Körmend sCHF.K IGNÁC 
-Korona" szállodája a t- l.-- 
Iven.

X KCBAl'ER JÁNOS .Ma
gyar király- vendéglője.

HKIGLIGNÁC .K nlesos- ven
déglője. Kulcsos-uti-a.

DON NE II GÉZA vendéglője

EV

(1 \TZ JÁNOS
tvás király-lé 

BFERDIIY FKI

száll...
ilsö  fogadója 
illNVl I.A-Kts Vigadó

TANTZFR l. 'Z ^ F l I.. • 
kör X en.légiibe It k.*Z|'.'a:o1’ 

KNKFKI.I. L A JO S,- f a n  - ■
. sarcok a és kazz.nó ven
déglöje. . .

UI NfiARIA KAYKIIA/. í \Vcisz 
Lajos. Kossuth Lajos utca

“ V T Í " ?  Ö c Ö  . . . .
g á ria  szállodája.

KóZ?< NTi Sb \ 1.1 oDA Báa- 

LÁSZLÓ GYoBUY étterm ei

tíO ?  """
LKTZTER SAM! vasúti ven 

déglöje A közönség k irán
duló helye.

GDDT 1GN Ál' Fehér'ó  von 

találkozó  helye.Miskolc.

ROZKA FERENI' 
szállodája, a vasúttól 5 pere Kisccll. HUNGÁRIA SZÁL 
LODA Vátlaky Bébi}. E ltö 
röm , kávéház. n.xaii kert. 

HORVÁTH JÓ ZSEF vasúti 
vendéglője. A közönség ki-

MÉSZÁRfrS JÁNOS .K orona" 
szállodája. Társaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz.Kolozsvár k ö z p o n t i
SZÁLLODA (Nagy Gáh. m l.
• .  NEW YORK.SZÁL

LODA

étterm ei, Má-

ENC vendég
ei, Deák Fe-

GRAXD KÁYÉHÁZ (Gyárfás 
DczS") Deák-Ferenc-utca 2. 
(főtér.)

U HAVER JÓZSEF .K orom ..- 
kivéhuza. Az erdélyi pin.-éri
kar találkozója

.MASÁS JÓZSEF W esselényi 
ezé lloda ja

SIBDS JoZSFF K ispipa ven
déglőjeKaransehes. LH.'HTNEK-
KER TEs i \  i-.l.Tk .11 J ca

KNlRSf-H K ÁROI.V ..Közppn- 
,j . kaveháza és sőrcsarnoka. 

(IR F '’SÁK RÓBERT vasnti ven
déglője A közönség kirándu
lója.

iek

s Kár.. E-

PANNÓNIA K ÁVF.IIAZ

PA PSZT JÓ Z SE F vendéglője 
Zs.deai kapn 1 . sr 

SZK< 1IENY1-SZ XI.!.' >1 • \  
k„Cellái • K—1 In.-r Lajos >'■/.- 
letbelieknek ol.-só szobák. 

IPAR KÁVÉHÁZ (Braun Már 
). Az üzletiek találkozó

lielve.
KOC1I JÁNOS polgár egy!

SKRIBA SÁNDOR „Arany- 
szarvas"  vendéglője.

TÖKÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője. .

PI.ECHL ISTVÁN vendéglője 
M agyar konyha.

K is -K u n -F é lo g y  háza.
KNKKFEL.KDE - I v r o i . le 
szállódéin. Étterem ,kávéliáz,

BAKOS SÁNDOR -Polgári- 
vendéglő je  és étterme.

MAKA Y BÉLA Függetlenségi 
kör vendéglője . ICkepályá-

K e s z th c ly .  sT RA FSZ  M 
„Hullám • szállodája 

VAS SÁNDOR (volt Broniieó 
szállodája. E tterom .kávéliáz.

MEDVED i s i  \ AN .-.
vendéglő" és n yá ri kirán
dulója.

SZ1EBER Jl IZSEF vendéglője,

ii h  arbun
W a LDMAN DEZSŐ vendég, 

lője volt L eutner vendéglő
Raklras-Utc»

HELBKCK JÓ ZSEF fogadó-a 
vondéglöje Bakács-titre. Losonc. KÚNS/.TI.IR Jl* 

Z-EF k .vél. 7.x • -x -od . -  !' 
Ü /le belies taD lkoz-heiy-. 

Lu q o s . i >i i NT<’s  'Á l  IA 
iű i.o .r .li : . ' sxáil ...Iá | a .

CL • ANI AL Korona kavéhar.' 
Űzletbel iek találkozó^ a

POLITZER SÁMUEL „Kaszinó" 
vendéglője.Léva. SC1LMTDT JÓZSEF Kö
bányai sőrcsarnoka és <-t-

YÁRAI'Y LAJOS .O ros?lir«
szállód íja.Étterem,sortsainők. 

L ip t  ó s z e n t m ik ló s .1 Ó IT
FBI ED DEZSŐ vasúti ven-

I'F.IMEL JÁNOS kávéháza. Üz
letiek találkoz ;-.3 

KÁROLY ISTVÁN I ri kaszinó 
nviIv..11• —' - f  c-i... - k.ivé!o7.aMarcali SIMOMCS JÁNOS 
kávéháza. Fő utca 

NOÉ JÁNOS vendé it gxd -ja a 
Bá kához.

SZIVOSS LAJt S -Korona" szál
lodája. Étterem, kávéház. Mármarossziget. BE- 
NF.TH KAROLY »OUhon« ká
véháza és kőbányai sörcsarn-

Mag ívlia.
term -.lói borok.

Rt '.-.!■• >I.D ÍÓ /-.I !•

kiránduló . .
BALATON KAYÉHÁZ (i'eizl.-r 

Lajos). Üzletbeliek találkozóh. Moson. TÓTH ANTAL v.-n-
deglBjeaz1AraiivliárSny"-hozMeröberóny. " n  '
NOS ., N agvs/.'i le  I .' 

M o r f e r e s .  RÁCZKY AG.O> 
TÓN •Szőlő" szállodája. Ege
rem, kávéház.Munkáos. OROSZ M "i: 
..Magvar király" szállodája. 

I’E R IZ Z I FERENC,. Urad almi

Mu-aszerdahdy.
\ tó LA b .-..r-v. Nagyvárad. BKNItxD AL
BERT V.-OvieglÖJe. Fiiclisb 
i-alota, Biliar-Uáxéliáz incl-

K VRNERCYl 

SZ.M ER *s D-

k'tSIMPA-V ENDEGl.i1 F 
K iralim  -  • '• 'e rű i. I •’ 

KRISZTA SANI-d? 's ó i '

u:<z > uiak találkozó h.D - 
BANNO T

s z á l - i i  n  n  7 i  ~ ’
K A «- '  '  '  1 1

HÁZ M l >  *
(Schiller . A 4 S J J LJóz

N agyanyád.
JAKAB "Kéihattyu- sz illődbe 
Étterem, kávéhaz.
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lo g a d o

Nagyszeben. BŐNKÉRT 
JA.sOS »Meltzer« s/nllodája. 
Magyar konyha. Nagykikinda. NEMZETI 
SZELLŐ LKA G ros i Samu va

Nagybánya. RUMPOI.D 
GYULA ,.Nagyszáti r»dá*;-ja.Nagyhecskcrek K1 >YÁ< 'S
JÓZSEF R"zsa szállód íja  Ét
terem, kivi-ház sörödé. 

MAYKR JÁNOS Pestváros szál
loda — árterem, kávéház és

noha.
RF.BER FERENC „Club" r a 

kás-' háza.
.10! H01.TZEK JÁNOS Polg; 

vendéglője. Terra, vett s tis 
tán  kezel’, borok 

WINKLEIt OTTÓ .K oron;
. Km

HAI.Y

. kávéház. sörödé.
KXOTEJC LÓRINC „Sátortá

bo r- vendéglője.
N a g y - K á r o ly .  Kl'DLA

LÁSZLÓ „Úri kaszinó'- ven
déglője. Érmelléki é s  sa ját 
te rm  borok.

SCH W A RJZ A. ,.Balaton“ ka. 
véháxa. Ü zletiek találkozójá-Nagymaros. STAUDHAM- 
\1ER APÁM szállodája.Nagykanizsa. SZARVAS 
SZÁLLODA Étterem, kávíház 
(Szilágyi Adoli.) .

CALOVITS ANDRÁS Polgár- 
vcvleti é tte rm e i é s  nagy 
nyári k e rti vendéglője.

J1ERKLY JÁNOS vendéglője.
Kinéz

('A Ií JÁNOS ..Vaskapra--szál
lodája, étterm e és sörcsa r
noka.

KRAI'SZ IGNÁC ..Erzsébet- 
k ivéháza-', Ü zletbeliek ta-

. lálkozó helye.
OZV. KRAUSZ L.-NE ..Zöld- 

Iá--vendéglője.
PETRITS FER ENC vendég

lője, K irálv-atca.Nyíregyháza. KORON.A- 
SZALLOPA Sál im ou János 
és T-sa.i ............

G1TT.M AN SAMU Polgári ven- SCHNELL József -

véliáz.
GRÁF ÖDÖN kávéháza. K e 

resk . u ta zó k s  iizl. kartársak 
találkozó helye.

BAIJER KÁROLY, étterem i-S 
kávéháza a lőtéren.

BR [’ N N E R JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

KERN JÓ ZSEF sörödéje. PI

T IT  A L I> Mí H Á L v \ 'isu t i ven
déglője, a  közönség k irán
dulóra

PE1DL FERENC szálló-vendég
lője a »Zö'd<á«-hoz.

V1NK0V1TR SÁNDOR sz.illó-

Pinka/öl*LEHNEK FERENt' 
„Nagy" szállodája.Pozsony. FRiDUICH KA
ROLY Pozsony - n j  városi vas
ú ti vendéglője.

RESNÁK János „Imperiál- 
kávábáza.

PELLER (Ívn ia  Vendéglője a 
..Szomjas esk iid thöz-. Kis- 
tá ludi-utca.

MÉSZÁROS Ferenc kávéháza, 
K órház-ntea tó.

SZIRMAY Károly vendéglője, 
„Vörös ö k ö r 1 szálló.

WELLlSCH Antnl vasn ti ven
déglője. töpályandvar.Pécs. Arany hajó Szálloda, 
(túl. Szigetv Edéi Királv-u.

CSKRTA Vince „Magyar ki- 
rá lv-szállodája .

FKNRICH Lajos .István ki
rály- beszálló vendéglője, 
Indóház-n. 21. (Saját ház.)

FÖLDVARY FERENC' Scholtz- 
féle sön-snrnoka. Sörhiz-utca.

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

HUNGÁRIA kávéház éssörözö 
(Schwartz P. Ferenc ,. Ingái-

JENOVAY József „Zöldhordó-- 
vendég 5|e. Sörliáz-utea.

KASS GESZT V »Ottlion.< ká
véháza a városi N. színház 
mellett.

KAPOCSAY Imre „Koronn"- 
szállodája. Saját te rm ésű  bo-

ROYAL kávéház. ?K.idár Ut-

léglöj'
ZRINYl-VFNOÉGLÖ .- = kávé

ház. ! H erskovits M árton. 
Olcsó szobák.Nagy-Szalonla. PRINTZ 
L1POT ..N em zeti" szállodája. 
É tte re m  és áávéház.

ELLMAN JÓZSEF „K özponti"

Nagyszombat. BAXA Is" 
van vendéglője, F ő u tc a . — 
Term. vett borok.Nimetujvár. KNEFFEL 
JÓ ZSEF Korona szállodája.Nagyatád. BERTA GÁBOR 
.Bárány- vend glóje. Magya
ro s olcsó konyha.Orosháza. JANKÓ JÁNOS 
„Jó -pászto r- szállodája a 
vasútnál.

CSEH HUGÓ .K özpon ti, szál
lodája, étterem , kávéház.Ó-Becse LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája". É1- 
terem kávéház,Ódomborá.*. RAISZ FE- 
RBNi' vasúti vendéglőjePancsova LUDIG JÁNOS 
„Korzó" kávéháza üzletbeliek 
találkozója.

TOKIN SZÁVA „Pelikán • szál
lója. Olcsó szobát. H ;jó és 
vasútállomás mellett.

WTTTLINGER BÉLA .T rom 
b ita . Weisz-téléi nagy sz i l 
ied.-)ja. étterem, kávéház és

15uj s Pálya-

öile.

Sepalszcntgyörgy. PO-
GÁTS VILMOS vasúti (és 
nvári kiránduló vendéglője. 

TANKÓ DENFS vendéglője.

Sümeg. MESTERHAZY SÁN
DOR „Korona ‘ szállodája. 
Saját termésű borok.

TÁL A BÉR KAROLY (borter
melő). ..Bárány" vendéglője. Sárvár. RITTER L. „Korona' 
szállodája.

STROHOEFF.R VIKTOR szálló- 
nagvvendéglöje a »Szarvns«- 
1.07. C’CSó szobák. 

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője

Sátoraljaújhely. MAGYAR 
K IRÁLY száU«»da(CsemickyI.) 

VEISZ MIKSA,,Klub“-kávéliáza

KÖZPONTI KAVÉHÁZ. (Breiner 
Hermán.

FRISUH V. .„M agyar k irá ly - 
kávéháza. Ü zleti kartársak
tatáik oz 

KOVÁCS Károly i
églöj 1 ki>2

„Va.lász-

’AL

dutój
SZILÁGYI Lajos 

k iir t"  é tterm e ...

Sopron. GRÓSZNE R P 
„Étterme és sörcsarnoka" i 
Pannónia szállodában.

KRANTZ ÉS MÁRKUS vendég 
lője, Sz.nház-uica 13. Étterem 
és polgári v-ndégszoba.

FROHLICH KAVÉHÁZ, Szent 
ürgyi-utca. Üzletv

Fröhlii ii O.szktr.

rendég-

KAI.MER MÁTYÁS Polgár 
yéháza, Szinház-tér.

PÁL SAMU Hodics-
lője. Szentgyörgyi -----SzekszárU. HASPELL JÓ 
ZSI-F „Szekszárd" szállodája. 

ALMASSY LAJOS polgári van-

01 íE Ma?y

léglöje.

:loje.

UDVARDY N ándor „Turin- 
város" fodadója. Siklósi o r
szágút. Olcsó étkezés.

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

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szál'" és kávéháza.

I i ZIDa RITS József vendég- 
löj -, Makár-u. 7. sz. Saját 
te rm ésű  borok.Perlak .Z a lam .)  PANATZ 
TESTVE I; SK „M uraköz" 
szállodája.Piski. Ö2V. SERESS IM RÉ
NK vasúti veii'l"Clöje.

RADISITS MIKLÓS vendég-

h e Í d e c  KFR Oszkár .V asúti 
szállo.lája. Ká véliáz és ét-

Poprád. STEINHARDT Vil
mos »Tátia« szállodája a vasút 
mellett.Pelrozsőny. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem, Ik iv éh iz . sBrcsarnok.Rózsahegy. Páte k Gus2táv 
vendéglője. Magyar konvha.

KAPELLEK Mihály ,.Uri k a 
szinó" vendéglője.

ELSZÁSZ ÁRPÁD "Városi" szál
lodája.

LANGDOR ? JÓZSEF -Központi-* 
vendéglő és kávéháza.Rimaszombat. ti EDE IST
VÁN »Tompa« szállodája. Étte
rem. kávéház a  Tompa-téren.Szabadka .NEMZETI. 
SZÁLLODA (Ho-váth D ,-zso

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az állomással.Sárospatak. KLEIN ÁBRA- 
HAM „Központi" szállodája.

HORVÁTH TESTVÉREK ven.
déglöje 

•'URÁ-

SICFIERMANN JÓZSEF ........
választó fejedelem" kávéháza. 
Üzlethe'iek találkozója.

NEl MÁN FERENC Ko-suth-ká-
Uz-

letbeliek talál közi hrlye.
BOHN J. sörcsarnok Vár- és 

Deák Ferencz-utca sarkán. 
Étterme és Drther-tórcsamoka

ARANYOS VILMOS Xeiyyork 
kávéháza és mulatója. Üzlet
beliek látogatják

KÉTTÉR ANTAL »Ujvilag« 
vendéglője Kossuth Lojos- 
sugá-nt (Z sóté'-ház  .

SCHVARTZ JA K AB vendég
lőse és sö csarnoka a főposta 
m elle tt. Üzletiek találkozója.

PRÓFÉTA SZÁLLODA (túl. 
Dán- inger János) é tterem  és 
sörcsarnob.Szatmár. ..EURÓPA" kávé- 
ház és étterem , (tulajdonos 
Sehw n-z Miksa). Fő-u tca.

PONSRÁC LAJOS ka th . bőr 
vendéglője. S ajá t term ésű 
érm elléki borok.Selmecbánya. ÁCS FE- 
RENCZ „Hungária" szálloda, 
étterem  és kává ház.Szentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.Székesfehérvár. BARNAI 
IGNÁC „M agyar k irály “ 
szállodája.

„FE K E SE  SA S" szálloda (tá l.
F.nd« z Jár

EHMHECHT GYULA .Fehérbi- 
rány- szálló-nagyvemléglője. 
Olcsó szobák.Szerencs. PF1STER Gyula 
-Magyar Király" szállodája.

Somogyszobb. BREM Fii
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye. Szombathely. IIA1NTZ- 
MANN JÁNOS „ szabarin -

dé*lőie.Ja öí 'SU ' 
„HI'NGÁ Rí A" nagyszállód;).

(Posch Károly és G yula) 
KŐIILER GYÖRGY vendég

lője, a  barátok tem plom ával

PORTSA*!' 
ház" vendéglője 'P ii 
féle. sörház).

DK A K  PARK éttérén 
sörcsarnok  (túl. Posch

-Nagy

j  káv ház.
EUR.ÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ- 

HÁZ (l.ul. Hunmer János)
K IS S  JÁNOS .V adászkiirtó

szállodája. Olcsó szobák.
LIPOVICS FERENC -Japán" 

kávéháza. U zletbelik  ta lál-

PLACS1NTÁR REZSŐ. .V i
gadó" vendéglője.Tolna. — ADLER GYÖRGY 
»Polg-irí« vendéglője.

MOLNÁR ISTVÁN Sörház nagy 
vendéglője. Nagv- nyári kert- 
belyiségr.

FEHER LÓ SZÁLLODA (tulajd. 
üzv. Pavlidasz Autalné)

est-

WITTMER JÁNOS vendég
lője. Faltjdy F’erenc-utca,

STRÓBL JÁNOS vendéglője. 
Széli K álmán-uti-a. Sajá t 
szüretelésQ  borok.

ZÁMBÓ ISTVÁNNÉ vendég
lője a vasú ti á llom ásnál.

HEIGLI ISTVÁN kávéháza. Üz
letbeliek találkozó helye.

FRISCHVIANN ERNŐ „Síéit 
Kálmán" kávéháza és nyári 
kerthelyisége.

ROSENBACH MIKSA ..E lit."  
kávéháza a főtéren.

STRÓBL ISTVÁN ,0  oszlón" 
szálloda és kávéházi, a vasul 
mellett.

SIM0N1CS ISTVÁN, Szöllösi 
nagy vendéglője, a közönség 
kedvenc kiránduló helye.

Ozv. BF.RZAY LA IOSNÉ ven
déglője, (Kossuth Lajos-utca . 
Üzlelbeliek találkozó helye.

KORÁDY FERENC kiránduló 
nagyvendéglője V illsx o r i'4.Salgótarján. BARAU1TS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természetes bor-k.Segesvár. KÁDÁR BÉLA 
»Zrinvi« vendéglője. Magyar 
konyha. Olcsó szobik.Szolnok VESZTER „K os
su th "  szállodája azáUom ás-

FR1EDRICH Vilmos „K orona" 
kávéháza a  Fii-utcán.

„MAGYAR K IR Á LY - fzál- 
loda. (ENGL LIPÓT) a Fő
utcán.

ST Ö  G E R M A V K R ANTA L 
. Arany la k a t"  vendéglője, 
tú l  a  Ti.-zán.Szigetvár KÁTAY LAJOS 
vasúti vendéglője.Tapolca. KASZAB ÁRPÁD 
„Balaton szállodája. Étrerem, 
kávéház,

D1ENES KÁLMÁN „ZöldTa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Térni, vett ti zta borok.Turócsrent marton. 
ROSSLKR JÓZSEF »Dam« 
szállodája,

r á c s  6 . FEJES FEREN’C Koro-

KISS ANTAL ..O tthon" kávé-

Temeskubln. SÓLYOM 
GYÖRGY vo lt Hollmann 
szállodája , é tterem , kávéház.Ti*zaujlak. R O C H L I T Z

JÓZSEF-Korone^-száHodájji.Trcncsón. C S E R  M A K 
ÁGOSTON „ E rzsébet- szál
lodája. É tte rem , sörödé ká- 
véház.

ZOLTÁN SIMON „Rákócy-. 
kávéháza. Üzletiek tatáik,Torda. B O T H A  ANDRAS 
-K orona- szállodája. É tte -

DOZSE EMIL .O roszlán -szá  

STER iiÉNC KEll'ENG kőbánv;

GOMBÁS GYULA Pacsirtn-

PUMMER 
Belváros. 

DOZSE Ih
lője. .

ÍME v
kir. iduló

églője.Tornaaija. KEREKES IST
VÁN vendéglője. -  Magyai 
konyha.Törökbecse. FRANK RE
ZSŐ Úri kuszám' vvn.ir’I. Törökbálint. SZAE* I-! 
RENt1 ^vMidé ffogadőjn. Ven

UJdombo’rár. VADKE!:; ) 
GYULA v? ->uti vendéglője Ungvár. . K irooa-szálloiln

közönség k. "ári (úlója.
FCCHS MANÓ .K aszinó- v,

SZABÓ PÁ L „K özponti" v. 
déglöje.^ A p incéri-karta l

GLÜCK JÓZSEF »Abbázia« I 
véháza. Üzletiek találkozóÚjpest. U H L KÁROLY v 
déglöje Stefánia utca 7.Újvidék. FÜRST J .  Erz=él 
királyné  szállodája Rt

MAYKR p r —
IMRE F

SCHEINBERGER Károly ■ 
dászkürt® vendéglője és k 
háza. Üzletbeliek túlálkoz

KURTZ TÓBIÁS (Morvát 
féle) vendéglője az állón 
m ellett,

Veszprém. KUBAY HŰBE 
kávéháza, a fő-utcán.Versec. BAROSS SZÁ 
LODA K nhn Hugói. E ‘ 
rém . Kávéház.

ZYV1EDER. ALAJOS .Kaszii 
vendéglője. É tterem , káv.

SZEIDMAN MIHÁLY . 
fogadója. Olcsó szobák.Eg* 
éjjel nyitva.

SZARVAS KAVÉHÁZ (Bl: 
Zsigmoml). Ü zletbeliek t 
lálkozója.

Sa- 1

Vajdahunyad. KI
NÁNDOR »Központié szá 
főtér. Étterem, kávéház.

illőd
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SCIIWARC N. - Korona“-ven- 
dégfogadóju. Ü zletiek  ta lá l
kozó vendéglője.Debrecen. ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tu- 
lajd. Dauer Bertalan.)

ARANYBIKA SZÁLLODA 
(túl. N ém et András.)

BEKK ALADÁR „Kispipa"
vendéglője, gr. Degenteld-tér.
DKlíRliCKN-SZÁLLODA. Fő

u tca  tú l. H arangi György).
ERŐS .1AKAB , Magyar k i

rály" kávéháza. Ü zleti kar- 
tá rsak ta lálkozója .

NÉMETH MÁTYÁS vasú ti 
szállodája, szem ben az állo
m ással. . . .

OTTHON KAVKHAZ tú l. I\o- 
fenl.erg S.i A pincéri k a rta -  
lálkozo helye.

OTTÓ SÁNDOR vasúti ven
déglője. a  városi közönség

RÖI.LIG ED1C vcnJég'ojs, At

Dombóvár. BANDI SIMON 
vrndéglogadó.Esztergom. Fl'R D Ö  SZÁL
LODA (Schleifer Lajos).

MK1SLER JÁNOS „Magyar 
király- szállodája.

POROLSZ BELÁ „Korona"- 
szállodája. D una-liiddal 

szemben.
NEUBAUER MIHÁLY „Köz

ponti" kávé háza.Érmlhályfalva. KEREKES 
A>-dr, s Nemzeti szállodája. 
Étterem, kávéház.Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA (Marosai Ger- 
zstmi. IS szoba. K eresk . u t.

SZINGKR L E v  vasú ti ven 
déglője. A városi közönség 
kiránduló helye.Eszék. IAlsóváros) MATE FE
RENC „Taekovits szállodája". 
É'.'-'rem kávéház.

ErTséfiefiráros-CSEPCSIK
JŐZSEK »Erzsébet« k v é h iz a
cs czukr ■ s. J ja.Eger. MÁRTON BÉLA •K a
szinó* szállodája. Étterein, 
kivvhiz. körcsarnok

KO1'A \ SÁNDOR Keresztény 
Iparoskor Vendéglője. Étter
mek, bor- é t sörcsarnok.Fetsöeör. MAGER KÁROLY. 
-,Aranysas“  beszálló nagy- 
vendégiöje.

Caramberzence. IFJ. 
CUJLIK FE R E C vasú ti ven
déglője.Gyöngyös. BRUCKNER J. 
szállodája. Étterem és kávéh.Győr. MELYNEK „Royal* 
nagyszállodája.

ACKL MIKSA „K isfaludy"- 
k iréháza . a  városházzal 
özemben.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. 
Burosg-utca, szem ben  a 
H ungária-kávéházzaL

NÉMETH FERENC "Erzsébet" 
kávéháza, A p incér u ra k  t a 
lálkozója.

CH1.ER LL'KÁCS Sárkáuy- 
lyuk-voudéglöje, Baross-u.

KRANWACHER K LEK  ven 
déglője, Deák Fereuc-utca.

PEKNITZ LAJOS „Velonczo" 
kávéháza, a  R ábca pa rtján  
é í h idja m elle tt.

PRUCKLER MÁTYÁS .A rany, 
postak iirt'-vendéglö je. Győ
ri vendéglősök ta lálk . helye 
v illásrcggeliuél.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a  _Kisfaludi“-kávéliázzal 
szem ben.

\Y1NKLEK ISTVÁN vendég
lője. bor- és sörcsarnoka. 
K isfalud i-u . 3.

HOLLÓS BALANEKi ÖDÖN 
vendéglőié. Ü zletiek ven
déglője. D eák-utcza 11.Galgóc. ERNSZT FERENC 
•Arany szarvasé nagy.szálloda.Gyulafehérvár. l.EFKO- 
V1TS „Erzsébet" szállodája.

FRIDSAM GYÖRGY városi 
vendéglője. Fő-tér. l 'taz ó  
közönség vendéglője.Hatvan. SCHWARTZ EMIL, 
„Nemzeti" szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS •■Gráf- 
szállodája a  vasútállomástól 
2 perc.

GUTH BERTALAN »Zóna* ká- 
véliúza. Üzletbeliek találkozó 
helye.H.-M.-Vásá rhely. KÖZ
PONTI-SZÁLLODA íKuu 
József ü . vezető).Huszt. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme.Hátszeg. VAS BÉLA “Arany 
b irány« fogadója. Étterem, 
kávéház.

SCHI'LLERY KÁROLY „Hunya
di"1 szállód > ja.Igló.

PFEILER

Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 
„Nagy vendéglője” . K itűnt.

lisféle
Nyári

India. IIARTBACH JÁNOS 
»Nsmzeti«szá'lodája. étterem 
kávéliaz az állomás m ellett.

LAKY JÓ ZSEF vasú ti ven
déglője.Ipolyság. W AGNER JÁ 
NOS .V asúti szállodája-, a  
közönség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagyszál
lód ja . Étterem, kivénoz.

PEKÁROVITS LAJOS »Kób't- 
nvai* sö csarnoka.

ASBÓ I'H JÁNOS Hopfings 
beszálló-vendéglője.

Jászberény KOZÓ JÓZSEF 
„Pannur.ia" szállodája, étte
rem, kávéház.Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV „Korona" szállodája.

FERENC JÓZSEF fogadói tűi. 
G rüuw ald Mór a vasú ttó l 
3  percre.

LOBI. MIHÁLY ÉS FIA ven
déglője. Kü-utoa.

RE1D1NGER GYULA .G om 
b a- vendéglője. Honvéd-u.

HODOSSI ADOLF K antin- 
vendégelje. Nagy kaszárnya.

MANG JÓ ZSEF vendéglője es 
é tterm e i a  központon.

MOLNÁR GYULA Hozám-ká- 
véliáza, Z rinyi-utca, a vasúti 
átjáró  mai le tt.

SCH REIBER L1POT -Fiume" 
kávéliáza. a  központon.

SÁNTIIA JÓ Z SE F -Ip a r-  ven
déglője. M agyar konyha  es 
té rim  v e tt italok.

SCHUBERT E D E  „Hársla"- 
vendéglője, FB-utca.Kecskemét. MILLECKEIt 
L. (Beretvási szállodája. A 
város első fogadója.

KARÁCSONYI LAJOS Vigadó 
vendéglője. A közönség k i
rándulója. . , ,

TÁNTZER JÓ ZSEF keresk. 
k ö r  vendéglője a központon.

KN EFFEL LAJOS polgárisor- 
csarr.oka  és kaszinó ven
déglője.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ (YVeisz 
Lajos) Kossuth Lajos-utca.Krompach Vasgyár)
NEUMANN JO ZsEF Hun
g á ria  szállodája.

rés házi konyha és balatoi, 
borok. Nagy nyári ke rth .Kassa s ö i i ö s  MÁRTON 
vendéglője és süresam okn. 
Magyar konyl a.

SZENTGYÖRGY1 FERENCZ 
vasúti ^vendéglőjeés sétatéri

BR AUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Vilmosáé). Étterem', 
kávíház. sörcsamok.

NAGEL ADOLF (volt Mandl) 
szállodája. Vendéglő és olcso

STERN BÉLA uszoda kerti nagy 
nyári vendéglője.

NEUMANN ÁGOSTON Cser
m elyvölgyi »I’apirmaIom« 
vendéglője. A kassai közön
ség kedvenc kirándulója.Kiskunhalas. SZABÓ G. 
„Központi" szállodája.Kiscell. HUNGÁRIA SZÁL
LODA (Várlaky Béla . É t te 
rem , kávéház. nyári kert..

HORVÁTH JÓZSEF vasú ti 
vendéglője. A  közönség k i
rándulója.

MÉSZÁROS JÁNOS „Korona" 
szállodája. Társaskörei köz
lekedés a  vonatokhoz.Kolozsvár K Ö Z P O N T I  
SZÁLLODA (Nagy Gáb. tú l. ' 
r . . .  NEW YORK SZÁL- 

LODA túl. Bogyó

BIAZINI SZÁLLODA Rónai 
János). Társaskocsi m inden 
vonathoz.

PANNÓNIA SZÁLLÓ Feszi 
Társaskocsi közle

kedés nden v rntho

El'RO PA  KAVEllAZ (Rónai 
t. . rek a város főterén.

FE K ETE LAJOS vendéglője 
Saéehenyi-t-éren. Ü zle ti kar- 
társak találkozója.

GRÁF JÁNOS vasú ti ven
déglőié. A közönség kirán
duló helye.

RÁTZ JÁNOS étterm ei, Má-

KORCNA KÁYÉHÁZ (özv. To
rnán Sándor-é) üzletbeliek 
találkozó helye.

i’FERUHY FERENC v.-nd.-g- 
löje és étterm ei. Deák Fe-

GRAND KAVÉHÁZ (Gyárfás 
Dezs- -) Deák-Fereuc-utca 2. 
(főtér.)

W EW E R  JÓZSEF »Korona«- 
k  ivéhaza.Üzletiek találka*->jaKaransebes. LICHTNEK- 
KER TESTVÉREK szállodája. 
Étterein, kávéház, nyári ét-

Királyhiza. GÖDÖR Gyula 
vasúti vendéglője Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA Rcnglovits .1., 
É tte re in , kávéház és söröző. 

ARANYHORDO SZÁLLODA 
F ritz  Pál Ferenc .16z.set- 

rakparton.
M.Y1TZ REZSŐ -Vigadó- é t

term ei és börödéje.
HAZÁM KÁVÉHÁZ t .  .lak- 

liny  Vilmos) a  JJunasoron. 
szemben a  vasiaddal. 

MOLNÁR ZSIGMOND „Sport" 
kávéháza. A helyheii kartár- 
sak  kedvelt találkozó helye. 

WASSEL GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem és 
sörcsarnoka.

KREFT FERENCZ Széchenyi 
szállodája. Hajóállomástól 1 
percre. Olcsó szobák. Körmend SCHKK IGNÁC 
„Korona" szállodája a főhe
lyen.

NEUBAUEI! JÁNOS „Ma
gyar király" vendéglője. 

HKIGL IGNÁC -K ulcsos- ven
déglője. K ulcsos-utca. 

DONNER GÉZA vendéglője 
szem ben a vasúttal' Kőszeg. PERKOVITS JÁ 
NOS vendéglője a „Mulató '- 
hoz. .

RANDVEGH JÓ ZSEF (Kam- 
perth-lélei kávéháza. Bel-

SKRH5A SÁNDOR ..Arany- 
sz u rras "  vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány- 
vendéglője .

l’LECHL ISTVÁN vendéglője.
M agyar konyha. Kls-Kun-Félegyháza.
KNK FFKL . K11E „Korona-- 
s z illo d i ja  É tterem .kávéhiz , 
sörcsarnok.

BAKOS SÁNDOR „Polgári- 
vendéglője és étterme. 

M.AKAY BÉLA Függetlenségi 
kör vendéglője fTekepályá
hoz szabad liem enetm inaei.-

Keszthely. STR A l'SZ M.
„H ullám - szállodája.

VAS SÁNDOR (volt Bronner) 
szálló.Iája. É tterem  .kávéház. 

MEDVED ISTVÁN ..Sörgyári 
vendéglő" és nyári kirán-

S2IEBEK JÓ ZSEF vendéglője, 
K ossuth L ajos-utca 19.. az 
uds a rb a n .

WALDMAN DEZSŐ vendég, 
lője (volt L eu tner vendéglö)- 
Bakács-utca.

HELBECK JÓ ZSEF fogadója 
és vendéglője. Bakács-utca. Losonc. KÜNSZTLER JÓ
ZSEF k i véli: za ős vendéglője. 
Üzletbeliek tá l likoződiclye. Lúgos. CSONTOS GYULA 
..Concordia" szállodája. 

GILG ANTAL Korona kávéháza 
Üzletbelick találkozója. 

POLIT/-ER SAMUEL„Kaszinó"
vendéglője.Léva. -CUMIDTJÓZSEF K ő
bányai sörcsam oka  és ét-

VÁRADY LAJOS “Oroszlán* 
szállódí ja.Étterem .sörcsarnok. Lipt észen tmiklós. < OTT- 
FRIED DEZSŐ vasú ti ven
déglője.Lőcse. BAMBALA MIHÁLY 
vasúti vendéglője; a  közönség 
kirándulója.

DE1MEL JÁNOS kávéliáza. Üz
letiek találkozója.

KÁROLY ISTVÁN Úri kaszinó 
nyilvános étterme és kávéháza. Marcali HM0N1CS JÁNOS 
kávéháza, Fő utca.

NOÉ JÁNOS vendegfogadoja a 
Bá kához.

SZIVOSS LAJOS “Korona* szál
lodája. Étterem, káveház. Mármarosszlgot. BE-
NE'I'H KAROLY “Otthon, ká
véházi. és kóbinyai sörcsam.Módos. WINKL ERMIKLÓS 
Zágráb szállodája. Étterem, 
kávéház.

Marosvásárhely. TRAN- 
SYi.VANl A f-ZAl-L'iDA i. 
Lorber Sándor és Fia  - 

KORZÓ KÁVÉIIÁZ tú l. Rcch- 
n itzer Adolfj a  főtéren. 

KÖZPONTI SZÁLLODA Pán
cél György), Kö-utca. 

LÁSZLÓ GYÖRGY étterm ei 
és nyári k e rt vendéglője,

LETZTKR SAMU vasúti ven
déglője. A közönség k irán
du ló  helye.

GODT IGNÁC Fehér!/, ven
déglő és kávéháza. Ü zletiek 
ta lálkozó helye.Miskolc. , KORONA SZÁL
LODA ' Bokros Károly É t
te rem . sörödé, káréház. 

KISPIPA VENDÉGLŐ (tú l. 
M ay-r József

PANNÓNIA KAVKHAZ tú l.
A usláuder II és Gyula i 

PKRL GYULA „Tűzoltó" ká 
vébáza. Ü zletiek találkozója. 

PAPSZT JÓ Z SE F vendéglője. 
Zsolnai kapu 1 . sz.

S Z E D I KN Y1 SZ A I.LOl »A és 
káveház. K- lln.-r Lajos) Üz- 
lethelieknek oh-só szobák. 

IPAR KÁVÉHÁZ <Braun Már
ton). Az üzletiek  ta lálkozó 
helye.

KOCH JÁNOS polgár egyle.G 
vendéglője Magyar konyha, 
term elői borok.

RUMPOLD JÓ ZSEF ..Vörös 
rák "  vendéglője. T éli, nyári 
k iránduló , .

BALATON. KAVÉHAZ (Ceizlcr 
Lajos). Üzletbelick találkozóit. Moson. TÓTH ANTAL ven- 
déglőie az,Aranybárány "-hoz. Mezöbcrény. STKIN JA- 
NOS „Nagyszálló lá ' -jn Medgyas. RÁ' ZKY ÁGOS
TON “S'ölő* szállodája. Étte
rem, kávéhtz.Munkács. OROSZ MÓR 
..Magvar király”  szállodája. 

PERUZZI FERENC,.Uradalm i 
sörcsal g öjeMu -aszerdahely. SZÍ
VÓS LA K >S nagy vendég lője. Nagyvárad. B1CNRÁD AL
BERT vendéglője. Küclisl- 
jialóla, B ihar-kávéhás mel-

CEGLKDY SÁNDOR vendég
lője, Telaky-u. Városházzal 
szemben.

FAY JÓ Z SE F ..Csarnok-* ká
véliáza A pincér u rak  talál
kozó helye.

FÜLÖP ISTVÁN „Európa"- 
szállodája. a  vasú ttó l három  
percre. Magvar konyha.

KARNER GYŰ 1.A „Pannónia" 
sörcsam oka  étterm ei. 

SZAUER cs DOLGOS „Bazár" 
é tterm e  és sörcsam oka. a 
Kó-utcán.

NEMZETI SZÁLLODA ’ul. 
R ichter Antal É tterem , ku- 
vcliáz. sörcsnrnok.

STERN SÁNDOR „Széchenyi"
ká iéh iz a . Uzlelbeliek ta lál
kozója.

„KEK MACSKA * túl Leit- 
n e r  Fcrcn . M agyar konyha, 
term elői borok;.

KISPIPA-VENDEGLO F ulop 
Katalin). Saját te rm . borok. 

KRISZTA SANIX iR vasúti ven
déglője. A közönség k irán
duló, helye.

SZABÓ GYULA vendéglője. 
N agykörös-utca. Magyar 
knnvlia . te rm elői borok. 

KURTÁK DEZSŐ „l.loyd" kávé- 
háza. Nagy p acirr. Keresk. 
utazó urak találkozó helye. 

PANNO-

Nagyenyed.
JAKAB “Kcthatiyur i 
Étterem, kivéhaz.
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Nagybánya. RUMPol.D
G \ I I.A .,Nacys74llo«lá'--jii;NaQybecskerek K‘ >YÁ'’>
JÓZSEF Rózsa szállodája El
térem, kávé-ház sörödé. 

MAVER JÁNOS l*estváros szál
loda — étterem, kávéház és
pilzcni sörcsarnoka.

KEBER FERENC „Club" nagy 
káviháza.

IIOCHOI.TZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Term. ve tts lisz , 
tá n  kezelt borok 

WINKI.ER <fTTÓ -Korona* 
szallo.las. É tte rem , kávéliáz. 

FEK ETÍTS MIHÁLY vasnti 
vendéglője a  közönség ki
rándulója.Nyílra. PITZER ésIlAUSER 
„H ungária"  szálloda. É tte 
rem . kdvéház. sörödé. 

KNOTEK LŐRINC „Sátortá-

Nagv-Károly. KUDLA
I.ÁSZLÓ ,.1 'ri kaszinó'- ven- 
•léglöje. Érmelléki és sa ját 
té rn i, borok.

SCHVVAKTZ A . „Balaton"ka.
vébáza. Üzletiek találkozójá- Nagymaros. STAUDHAM- 
.MER Ál'ÁM szállodája. Nagykanizsa. SZARVAS 
SZÁLLODA Étterem, kávéház 
(Szilágyi Adoli.l 

GÁLOV1TS ANDRÁS Polgár- 
egy leti é tte rm e i és nagy- 
nyári ke rti vendéglője. 

MKRKLY JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-ntca. Saját te rm ésű

CÁR JÁNOS „Vaskapu“ -szál- 
lod ija . étterm e é s  sörcsar-

KRAVSZ IGNÁC „Krzsébet-
káveháza-', U zletbeliek tn- 

.. lálkozó helye.
OZV. KKAU-SZ L.-NE ..Zőld-

t'a"-vendéglöje.
PETRITS FERENC vendég

lője, Király-utca. Nyíregyháza. KOROXA- 
SZ ALL'' DA Salam on János 
és T-sa.

GUTTMAN SAMU Polgári ven
déglőié. állomással szem ben. 

ZRÍNYI-VENDÉGLŐ és kávé-
ház. H erskovits Márton..!
Olcsó szobák.Nagy-Szalonla. PRINTZ 
1.1 Pl >T ..Nem zeti-' szállodája. 
É tte re m  é j áávéház- 

ELLMAN JÓZSEF „K özponti" 
kávéháza.Nagyszombat. BAXA Ist
ván vendéglője. Fő-arca. —

Nömetujvár. KNEKFEL
J Z SEF Korona szállodája. Nagyatád. BERTA GÁBOR 
.Bárány- vendlgloje. Magya
ros olcsó konyha. Orosháza. JANKÓ JÁNOS 
...ló-pásztor- szállodája a 
vasútnál.

ROSENBERG JÓ Z SE F .A l
föld- szállodája, é tterem , 
kávébáz. .

CSEH Hl'G O  "K özponti, szál
lodáin, é tterem . kávéház. . Ó-Bocse LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája". É'- 
terem kávéház,Pancsova. LUDIG JÁNOS 
..Korzó" kávéháza uzletbeliek 
találkozója.

TOKIN SZAVA „Pelikán • szál- 
lója. Oicső szobák. H jó ér 
vasútállomás mellett. 

W1TTLINGER BÉLA .T u
z-iéle)

eilaja. étterein, kavéház
• szal-

véház.
GRÁF ÖDÖN kávéliáza. Ke- 

resk  utazók s  űzi. ka rtá rsak  
találkozó helye.

BACJKR KÁROLY, étterem és 
kávéháza a főtéren.

BRÜ N N E R  JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári kirán
duló hely.

KERN JÓ ZSEF sür&déje. Ol- 
o Ten

légióié . köz

RF.SN.YK János 
kává

Sepslszonfgyörgy. PO-
GÁTS VILMOS vasúti (és
nyári kiránduló vendéglőié.

TANKÖ DENFS ..........
vett 1 rok'.

ilnTóia
PEIDL FERENC szálló-vendég- 

lóje a »Zöldfá«-hoz.
V1NKOV1TR SÁNDOR szálló- 

vendéglője a  »Szőlő«-höz.Pinkafő. LEHNER FERENC 
..Nagy" szállodája.Pozsony. FRIDRICH KA
ROLY Pozsouy-njvárosi vas-

SOmmg. MESTKRHAZY SÁN
DOR „Korona" szállodája. 
Saját termésű borok.

TALABÉR KÁROLY (borter
melő), „B-irány" vendéglője.Sárvár. RITTER L. „Korona' 
szállodáia.

STROaOFFF.R VIKTOR szálló- 
nagjlvendéglöje a "Szarvas*- 
bozSClcsó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a  »Fehér rózsáé hoz.Sátorai la ujbety. MAGYAR 
KIRÁLY s7ál,f|áa(CseriiickyL)

VEIsaMiKSA,.Klab'‘-kávé!iáza 
a  F5--utczán.

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ. (Breiner

r  király

PF.LLF.R G yula vendéglőin a 
..Szomjas esküdthöz". Kis- 
falndi-ntca.

MÉSZÁROS Ferenc kávéháza, 
Kórház-utca 31.

SZIRMAY Károlv vendéglője, 
..Vörös ö k ö r ' szálló.

WELLISCH Antal vasú ti ven
déglője. főpályaudvar.Pécs. Aranyhajó Szálloda, 
(túl. Szigetv Ede) Király-u.

CSERTA Vince „Magyar ki
rá ly ‘-szállodája.

FF.NRICH Lajos .István ki
rály" beszálló vendéglője, 
lndóház-n. 21. (S a ját ház.)

FÖLDVÁRY FERENC Scholtz- 
féle Körcsarnoka. Sörhaz-utca.

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

HUNGÁRIA kávéház éssörözö 
(Schwartz P. Ferenci, Irgal- 
mas-u. sarok.

JENOVAY József „Zöldhordó" 
vendéglője. Sörház-utca.

KASS GESZT V »Otthon« ká
véháza a városi N. színház 
mellett.

KADOCSAY Imre „Korona"- 
szállodája. Saját te rm ésű  bo
rok. Szigeti országút.

KOYAL kávéliáz. (Kádár Ist
ván tnl.i

SCHNELL .lózset vendéglője, 
Buza-tér és Pálya-Utca 1.

UDVARDY N ándor „Turin- 
város" fodadója. Siklósi o r
szágot. Olcsó étkezés.

„VADEMBER SZÁLLODA" (ta- 
lajd . Mayer Lajos'.

WE1NDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

Ilj. ZIPAR1TS Józset vendég- 
lőj*, M akár-n. 7. sz. Sajat

Petrozsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem. kávéliáz, sörcsarnok.Poriak . Zalam.i PANÁTZ 
TESTVEREK „M uraköz" 
szállodája.Piski. ÖZV. SERESS IMRÉ- 
NFl vasnti vendéglője.

RADISITS MIKLÓS vendég
lője és étterm e.

H E IPE C K FE  Oszkár .Vasúti- 
szállodája. Kávéház és ét-

Poprád. STEINHARDT Vil
mos »Táti a» szállodája a vasút 
mellett.Rózsahegy. Pátek Gusztáv 
vendéglője. Magyar konvhn.

KAPELLEK Mihály ,.U ri' ka
szinó" vendéglője.

ELSZASZ ÁRPÁD »VArosi« szál
lodája.

LANGDORF JÓZSEF .Központi* 
vendéglő és kávóháza.Rimaszombat. GEDE IST
VÁN .Tompa* szállodája. Étte
rem, kávéliáz a  Tompa-téren.Somogyszobb. BRE.M Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helyeSelmecbánya. ÁCS FE- 
RENCZ „Hungária" szálloda, 
étterem  és kávéház.

Her»an.
FR1SÖH V.

kávóháza. Űzi. . .  _____
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven- 

dntója"’ A kliZ;inS';‘"  k i,á n ‘ 
SZILÁGYI Lajosné „Vn.lá-z- 

kürV- é tterm e és sorosa r-nolaf.Sárospatak. KLEIN ÁBRA- 
IIAM „Központi" szállodái. Sopron. GROSZNER PÁL 
„Étterme és sörcsnrnoka" a 
Pannónia szállodában.

KRAffTZ ÉS MÁRKUS vcnJég- 
lője, Szinház-u'ca IS. Étterem 
é ; polgári vendégszoba.

F ROI1LIC H-Ká V Él 1 AZ, Szent- 
gyiitgyi.uica. Üzletvezető 
F rö fich  Oszkár.

KALMER MÁTYÁS Polgári ká- 
yéhiza, Szinház-tér.

PÁL SAMU H.'dics-féle vendég
lője. Szentgyörgyi-ulca.Szabadka NEMZETI* 
SZÁLLODA (Horváth Dezső 
igazgató..

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dá ja  szemben az állomással.Szekszárd. HASPELL JÓ
ZSEF „Szekszárd" szállodája.

ALMÁSSY LAJOS polgári ran- 
déglöje a fiitéren.

OBF.RNIK KAROLY Magyar 
király szállodája. Étte em ká- 
rém z . Oh-só szobák.Szeged. CSIKÓS PERENC 
nagy vendéglője és kiránduló
ja. Kossuth l.ajos-«ugárut.

HORVÁTH TESTVÉREK ven. 
déglöje.

SICHERMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Üzletbe'iek találkozója.

NEUMAN FERENC Kossuth-ká- 
véház a színház mellett. Üz- 
lelbeliek találkozó helye.

BOIIN J. sörcsarnok vár- és 
Deák Ferencz-utca sarkán. 
Étterme és Dreher-sőrcsarnoka

ARANYOS VILMOS Newyork 
kávébáza és mulatója. Üzlet
beliek látogatják

K ETTEK ANTAL ..Újvilág* 
vendéglője Kossuth LajnS- 
sugám t (Zsótér-liázi.

SCHVARTZ JA K A B  vendég, 
löse és siócsam oka aföposta 
m elle tt Ü zletiek találkozója.

PRÓFÉTA SZÁLLODA (túl. 
D.ini inger János) étterem  és

Szatmár. „EURÓPA ‘ kávé
ház és é tterem , (tulajdonos 
Sehwayz Miksa) Fő-u tca.

PONGRÁC LATOS kath . kör 
vendéglőié. S a já t term ésű 
érm elléki borok.

szerk. és kiadóhirafala 

V ili . Kerepesi-ut 13.

Öles zabák.

Szentes. II.VLASZ JÁNOS 
„P etőn” szállodája. Székesfehérvár. BAKNAI
IGNÁC ..M agyar király "  
szállodái".

„FEK ESK  SA S" szálloda (túl.
E ndersz  János .

EHMHECHT GYULA -F.lKib.i- 
rány- szálló-nagyvendéglöje.

Szombathely. IIAINTZ- 
MANN JÁNOS ..Szabariu" 
szállodája  és vasú ti ven
déglői".

.HUNGÁRIA* nagyszállód a . 
(Posch K ároly és G y u la )

KÖHLKR GYÖRGY vendég
lője. a bará tok  tem plom ával 
szemben. .

POIÍTínY TÓBIÁS -Nagy sör- 
ház* vendéglője (Püspöki- 
féle sorház).

D E Á K  PARK étterem  és 
sörcsarnok  (to l. Posch te st-

W1TTMER JÁNOS vendég
lője. Fal'Idy  Ferenc-utca,

STRÓBL JÁNOS vendéglője, 
Széli Kálmán-utca. S iyát 
szüre te lésű  borok.

ZÁMBÓ ISTVÁXXÉ vendég
lője a vasúti állom ásnál.

HE1GLI ISTVÁN kávéháza. Üz- 
letbelick találkozó helye.

FRISCHMANN ERNŐ .,S éli 
Kálmán" káréháza és nyári 
kert helyisége.

ROSEXBAdl MIKSA „Elité" 
kávéháza a főtéren.

STRfiBL ISTVÁN „Oroszlán" 
szálloda és kávéházi!, a  vasul 
mellett.

SIM0X10S ISTVÁN, Szöllösi 
nagy vendéglője, a közönség 
kedvenc kiránduló helye.

Ozv. BERZAY LAJOSNÉ ven
déglőié, (Kossuth Lajos-utca . 
Uzletbeliek találkozó helye.Salgótarján. BAR ABITS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természetes borok.Segesvár. KÁDÁR BÉLA 
"Zrínyi* vendéglője. Magyar 
konyha. Olcsó szobik.Szolnok. VESZTi5R „K os
su th "  szállodá ja  az á llom ás
sa l szamben.

F'RIEDRICH Vilmos „K orona” 
kávéháza a  Fő-utcán.

„MAGYAR KIRÁLY”  szál
loda. (ENGL I.IPÓT) a  Fő
utcán.

S  T  Ö G E R M A Y E R AXTA L 
. Arany la k a t” vendéglője, 
tú l a  Tiszán. .Szigetvár. KATAY LAJOS 
vasúti vendéglője.Szerencs. PFISTER Gyula 
■MagvargKirély* szállodája.Tapolca. KASZAB ÁRPÁD 
„Balaton szállodája. Étrerem, 
kávéház.

D1ENES KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett t i :z ta borok.Turócszentmárton.
ROSSLER JÓZSEF »Dom« 
f zállodája,Tócsa. FEJES FERENC Koro
na szállodája. Magyar konyha.Ta la tóváros. NOLL MIK
LÓS >>Rszterházy« szállo
dája. É tte rem , k  véliúz.

KISS ANTAL „ O tthon" kávó-

Tomoskubln. SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Holt mann' 
szá llodája ,étterem , kávéház.Tlszaujlak. R 0  0  H I . I T Z

JÓ ZSEF -Korone*-s zállodája.Trcncsén. C S E R M Á K

vébáz.
ZOLTÁN SIMON ,Rákócy*. 

kávéháza. Ü zletiek találk,Torda B O T  II A AND.RAS 
.Korona* szállodája. É tte 
rem  és kávéház.

EURÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ
HÁZ (Túl. Himmer János)

K ISS JÁNOS .V adászkiirt*- 
6zállodája. Olcsó szobák.

LIPOVICS FERENC -Ja p á n - 
kávébáza. Ü zletbelik  tnlál-

PLACSÍNTÁR REZSŐ. -Vi
gadó" vendéglője.

rom és kávéház. (Tulajdonos 
Biii-hlcr Gyö g.v ;

GOMBÁS GYULA PacsirO - 
mezii von iég lö ie . t í  yárváros. 
A közönség té li-nyári kinin-

PUMMER „Pilseni* sörcsartiol. 
Belváros. (Friscli Kilo üzlet'.

DOZSE DÖME vasú ti vendég
lője. A közönség kirándul.' 
vendéglője.Ungvár. -K orona-szálloda- 
i Leblowits L.) É tterem . 
röde, kávéház.

NAGY_LAJOS .K ioszk- ven 

közönség k irándulója.
FUCIIS MANÓ .Kaszinó* ven-

SZABÓ PÁ L „K özponti" ven
déglője. A p incéri-karta lá l, 
kozó helye.

g l Oc k  Jó z s e f  "Abbázia* ki
véh.iza. Üzletiek találkozója.Újpest. U H I. KÁROLY ven- 
deglője Stefánia-utca 7.Újvidék FÜRST J . Erz=.é t 
k irályné  szállodája >TKc 
rcm . kávéház. t;

O B E  R N I K JÓ Z SE FPüs, 
söresarnok vendéglője. Ke

nyér-u tca.
W EISZ SÁNDOR, kávéim::.' 

F u ttnk l-u tca . Üzletbeliek 
találkozóin.

SCHF.INBERGER Károlv • ' :  
dászkürt* vendéglője és ki.,. - 
háza. Uzletbeliek találkozó. ■Vác. Curia szálloda- (Elírnád

KURTó TÓBIÁS (Horváti - 
féle. vendéglője az állón - 
m ellett.Veszprém KUBAY HUBEÜT 
kávéháza, a fő-utcán.Vasvár. BALOGH JÓZSIIK 
Z öldfa szálloda, étterem, 
vébáz, sörödé.

HORVÁTH ISTVÁN vendég’ e 
a »Vasut«-hoz, term. hecyi

1fersec. BAROSS SZ ' -  
LODA K ohn Hugó). Fi 
rcm. K ávéliáz.

ZW IED ER. ALAJOS .Kaszi:
vendéglője. É tte rem , kát

SZEIDMAN MIHÁLY „S 
fogadój a. Olcsó szobák .Er 
éjjel nyitva.

SZARVAS KA VEI 1 AZ. (B u 
Zsigmondi. Ü zletbeliek 
Iái kozó ja.Vajdahunyad. KELI 
NÁNDOR "Központi* szüli, 
főtér. É tterem , kávéház.ZaJaszentJván. EK A.'
JÓ Z SE F (és fiai) Déli va ” 
vendéglője az állomásnálZólyom. KUSZYBÉLAv 
déglöje és kávéháza.
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— Hogyan törjed a  szc

Három hét múlva ismét összegyűl a 
mi parlamentünk és — ülésezik. Az 
ülésezés ezúttal, Dunántúl egyik jelen- 
tősb városában, Győrben lesz. A gyülé- 
sezésre készülődnek itt is, ott is nagy
ban és olyképen, hogy a pár órányi 
ülésekkel kapcsolt három napos cere
mónia lehetőleg ne valami csekély költ
ségbe kerüljön. Mert mivelhogy ország 
és világ előtt szükséges azt nekünk 
dokumentálni, hogy a fogadós és ven
déglős ipart űzők, vagyoni és haszoni 
szempontból, még mindig a többi ipar
ágak elején álnak.

Ez, azonban már úgy szokott lenni. 
Sallang, sok cifra sallang nélkül a leg
szebb ló is csak közönséges kocsi huzó 
lónak tiinik föl. Hát a mi országgyű
lésünk . . .  Mi volna, ez teszemföi 
akkor, ha az arra szánt mind a három 
napot érdemleges tanácskozások tölte
nék ki. Vagyis, ha minden különösebb 
és nagyobb ünnepségek, gyári neveze
tességek megtekintése és balatoni kirán
dulások nélkül folytatódnék és folyna 
le egy ily három napos tanácskozás . . .

Rémséges állapotoknak, a mi ipari 
foglalkozásunkat érintő és tönkretévő 
bajok töm ke leges hírével folytonosan 
tele a levegő. A lépten-nyomon föl buk
kanó és a mi mesterségünket sose tanult 
emberek térhódítása ( . tanult szakem
berek nagy keserűségére) mind nagyobb 
mérvet öltő. Üzleteinknél a kiadási 
terhek, a mindinkább súlyosbodó köz- 
gazdasági és pénzbeli viszonyok mellett, 
ugyancsak folyton emelkednek. A mind
egyre fokozódó drágaság — a mellyel 
szemben a mi szakmánk egészen tehe
tetlen — még inkább növeli ezeket a 
bajokat. Amelyeket gyarapitanak és még 
elviselhetlenebbé azok az élősködők 
tesznek, akik a mi osztályosainkat illető 
megkörnyékezésben pompás egziszten
ciát és vagyont szereznek maguknak.

Ezek és a többi h a ;^  kérdések tehát

anyagot, eleget szolgáltatnának tanács
kozásul. Azonban, az ily bajokkal való 
bibelődés, bajlódás szürkévé és unal
massá tenné a — parlamentet. Bár lehet, 
hogy osztályosaink javára ép ezek a 
szürkeségek lennének előnyös eredmény
nyel. Mindennek dacára, ezek csak 
szürkeségek, éktelen szürkeségek. Már 
pedig, a mi országgyűlésünk illetve az 
Orsz. vendéglős szövetség központi iro
dája vezérleti teendőit intéző egyének, 
nem barátai az éktelen dolgoknak. Ők 
színekben, kápráztató színekben óhajt
ják láttatni — miveletüket. Minélfogva 
mentül több sallanggal tarkítják meg, 
a valójában komoly célt szolgálni törekvő 
gyülekezetét. Hogy ez a dekoráció nekik 
semmibe, inig agyülésezőknek tekintélyes 
kiadásba kerül; ez az ő lelkiismeretük 
ügykörébe nem vág. aminthogy két
ségbe az sem ejti őket, hogy a mi 
országgyűlésünk képviselői, illetve részt
vevő tagjai ismét egy légi tünemény- 
szerü eseménynyei lesznek gazdagabbak.

Azt különben, hogy az ily teendők
nél mennyire nélkülözzük a valódi 
vezérférfiakat, egy tavaly ily időtájbeli 
lapunkban elmondottuk. Azokat a fér
fiakat t. i., akik ebben a dologban 
az ezen szakbeliek gondolkozásával 
egyező és megfelelő teendők bölcs irá
nyítását eszközölni képesek volnának, s 
kiket üzleti elfoglaltságuk (mint pl. egyik 
legjobban ismertvezéremberünket is vidé
ki nagy üzlete gondjai) tartanak vissza 
az ezen intézkedésektől. Ez a körülmény 
pedig nagy és olyannyira nagy jelentő
ségű, hogy a mi országgyűléseinkre 
minden lelkifurdalás nélkül üthetjük rá 
a — céltalanság bélyegzőjét.

A múltkori Fogadó hőven foglalko
zott a Bpesti Pincér-egyletnek a Buda
pesti szállodás, vendéglős és kocsmá- 
rosok Ipartársulatához benyújtott memo
randumával, melyben a Pincér-egylet a 
pincérség számára szerény, heti egy 
napi pihenőt kérelmezett. Ezt a kérelmet, 
a vendéglős iparnak későbbeni jótékony 
átalakulását és jelző több okos és cél

szerű kérdéssel olyképen indokolta meg 
hogy az óhaj iránt az Ipartársulat egy 
szakember tagjának sem lehetett volna 
kifogása. Sajnos, a szinarany — tiszta 
igazságos, humánus és ennélfogva mind
két félnek: alkalmazó és alkalmazottnak 
nagy érdekét képező ügynek, mégis 
akadtak ellenesei.

De érdekes volt látni, hallani az 
emlékirat benyújtási esetét. — A „nem 
lehet — nem szabad elfogadni*1 
ellenvéleményezést legjobban az han
goztatta, aki a mi szakmánkkal leg
kisebb közösségben sincsen, nem is 
volt és nem is lészen. Az ipartársulati 
irodának alkalmazottja, vagyis egy azok 
közül, akiket fennebbi sorok a vendég
lős szakosztály élősködőivé tesznek meg, 
volt az, aki fenegyerek módjára tett 
exponens álláspontja mellett azzal argu
mentált, hogy mi lesz azzal a napi 
vendéggel, szegénnyel akkor, ha a 
pihenő nap engedélyezése esetén heten- 
kint egyszer nélkülöznie kell az ő hű szol
gáját, a „nagyon megszokott** pincérét.

Hát, ez kissé bárgyúi okoskodás, 
a mi szakmánk és a mi szakosz
tályunk tagjai emberi tekintélye szem
pontjából. De az okoskodás* itt még 
nem áll meg. hanem az Ipartár
sulat ugyanezen hibás agy — munkájá
ból származólag a napilapoknak is 
leadta, egy-két lap közölte is eképen: 
— Tekintettel arra, hogy ez ügyben 
bármely esetleges újítás (?) nemcsak a 
nagyközönség pontos, megszokott és elő
zékeny kiszolgálását (?) érinti . . . stb.

Mi ez más, ha nem a szociálizmus 
terjesztése . . . Vagy tán az attól való 
félelem vitte az Ipariársulat bölcs vezé
reit arra, hogy az Ipartársulat méltó
ságával össze nem férő ezen cirkalma- 
zás közzétételét jóváhagyta. — Én, az 
Ipartársulat tisztelt vezetőségét arra 
kérem, hogy a Bpest Pincér-egyletnek, 
ama bizonyos emlékiratában megnyil
vánuló szociálizmusától ne féljen, ne 
aggódjon, mert az elsősorban is nem 
szociálizmus. Hanem igenis, van félteni 
való az esetben, ha a legelemibb és

FOGADÓS, VED- ®  
DÉGliŐS, KflUÉS 
ÉS PII1CÉR a ALMANACH ^Vendéglői szakács

könyv. — Étel- és 
Étlapisme.

pj»Fogadó Albumba.
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szükségesb követelményeknek a régi 
rósz és hibás rendszerhez való ekénti 
ragaszkodással állunk ellent. Ez neveli 
a szociálizmust s ezt teszi szociálistává 
azt is, aki még máma annak ellensége. 
A józanul gondolkozó magyar pincér- 
ség közt még nincs szociálista, de nem 
is lesz soha. ha mi, üzlettulajdonosok 
a szerencse és a jobb sors által nekünk 
jutatott üzleti jókból a mi fajtánkbeli, 
a velünk és nekünk dolgozó pincér- 
ségnek juttatjuk, az őt megillető részt, 
nem pedig a minket megkörnyékezni 
tudó, de a mi szakvilágunkban teljesen 
idegen embereknek.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A győri konjresszu?. Az Orsz. Magy. 
Vendéglős szövetség és a száll. vend. 
kávésok és pincérek Orsz. Nyugdij- 
egyesülete ez idei együttes kongresszusát 
szeptember 11- és 12-én tartja Győrön 
a városháza közgyűlési termében a 
kővetkező sorrendben:

Közgyűlési sorrend. — Indulás Buda
pestről szeptember 11-én (hétfőn) regg. 
8 óra 50 perckor a keleti p.-udvarról — 
érkezés Győrbe 11 óra 20 perckor. — 
Győrben fogadtatás és a vendégek el
szállásolása. — Délután 5 órakor a 
„Száll, vend., kávésok, pincérek és 
kávés-segédek Orsz. Nyugdijegyesülete“ 
Vili. é. r. közgyűlése a városház nagy
termében a következő napirenddel:

1. Közgyűlést megnyitó beszéd. Tartja Bokros 
Károly elnök.

2. Határozatképesség megállapítása. Szava
zólapok beterjesztése.

3. Jelentés az igazgatóság évi működéséről. 
Előterjeszti dr. Solti Ödön jogtanácsos.

4. Felügyelő-bizottság jelentése és a felment
vény megadása. Előterjeszti Francois Lajos 
felügyelő-bizottsági elnök.

5. költségvetés és zárszámadások tárgyában 
határozathozatal.

6. Elnökválasztás.
7. 2 alelnök és 12 igazgatósági tag válasz

tása.
8. A felügyelő-bizottság 6 rendes és 3 pót

tagjának választása.
0. Alapszabályok módosítása.
10. Indítványok. (A gyűlésen csak azon in

dítványok tárgyaltatnak, melyek szeptember
3-ig a Küzp. irodába — VII., Wesselényi-u. 
4 — beterjesztetnek.)

11. Jövő évi közgyűlés helyének megállapí
tása.

12. Záró beszéd.

Este 8 órakor: ismerkedési estély a 
„Royal“ fogadó téli kertjében. Másnap 
— szeptember hó 12-én (kedden) reggel 
s <8 órakor — a „Magyar Vendéglősök 
Orsz. Szövetsége" II. é. r. közgyűlése 
a városháza nagytermében.

A szövetségi gyűlés napirendje:
1. A közgyűlés megnyitása.
II. A központi igazgatóság és igazgató-tanács 

elöterjesztese.
III. A szakosztályok jelentései: a) a nyug

díj-egyesület jelentése; b) a tanoncügyi szak
osztály jelentése; c) a közvetitésügyi szakosz
tály jelentése; d) az idegenforgalmi szakosztály 
elentése.

IV. Számadás az 1904—1905. szövetségi év
ről.

V. A felmentvény feletti határozat.
VI. Indítványok tárgyalása. (Indítványok és 

javaslatok 8 nappal a közgyűlés elölt a köz
ponti igazgatósághoz — Bpest IV., Ferenc- 
József-rakpart 16. — beküldendők.)

VII. Az 1906. évi közgyűlés helyének meg
határozása.

VIII A közgyűlés befejezése.
Közgyűlés után villásreggeli a Fehér 

bárány fogadóban és délután 2 órakor 
diszebéd a „Vigadó“ nagytermében. 
Délután 5 órakor, a győri gyárak meg
tekintése. Este találkozás a Fehér hajó 
fogadóban. — Szeptember 13. (14-én) 
reggel 6-kor indulás a balatonra; ter
vezett útirány: Győrből Cukavölgyön 
át Balatonfüred, Badacsony, Keszthely. 
Jelentkezéseket elfogad a fogadó-bizott
ság irodája — Győr szikvizgyári szö
vetkezet — szeptember 1-ig. — A 
Gyötötí rendezendő ünnepségek és az 
elszállásolás költségeihez a jelentkezők 
15  koronával járulnak. — Az Orsz. Vend. 
Szövetség közgyűlésével kapcsolatos 
ünnepségeken résztvenni jogosultak: az 
orsz. szövetség tagjai, a Nyugdijegye- 
sület, önálló üzlettel biró tagjai, a 
gyűlésen résztvevő egyesületek és vá
lasztmányok igazolt kiküldöttei. Utób
biaknak azonban a gyűlésen tanács
kozási joguk nincsen.

A Ml CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

Dowíldi Wiba-r Márton.
(A „Fogadó" 13. számából.)

Erzsébetvároson (Erdélyben) született, 
spincérségét 1881-ben ugyanott a Zaká- 
riás-féle kávéházban kezdte meg, honnan 
évek múlva a brassói Zöldfa vendéglőbe s 
innen ugyancsak éthordónaka „Bukarest* 
fogadóba ment. Mint szobapincér u. itt 
egy évet, majd 3-at mint föpincér a 
kolozsvári „Angol királynődben töltött 
el, mely utóbbi helyén kötött ismeret
séget és frigyet Kovács Nándor nagy 
iparos bájos leányával, Jolánkával. 
Azután pedig több vidéki előkelő fogadói 
köztük a M.-szigeti Vadászkürt, a 
Gyulafehérvári Európa stb. üzletekben 
főpincéreskedett, mig ezidő szerint — 
a nyaralás körülményeit is tekintetbe 
véve — az aradi sétatéri Kioszk fő- 
pincérségét intézi junius óta.

Vargha János.
(A „Fogadó- 13. szám ából)

Ha ekként, a fenti címként imánk 
róla, vajmi kevesen ismernék meg, mig 
ha azt mondjuk, a „kis Varga11 — szé
les e világon mindenki tudni és ismerni 
fogja. Azért fejezzük igy ki: széles e 
világon, mert kis Vargha kartársunk 
bejárta sműködte: Ludasbálist,Berlint, 
egy darabot a cseh és norvég birodal
makból, mely útjában egész London és 
Párisig jutott el. Bérmaatyja, Sólyom,

volt ismert Opei ügyvezető ebből folyó- 
lag adta neki a kis huszár nevet, amely- 
lyel valójában az ö nagy külföldi út
jainak rövid időn belüli ügyes meg
történtét és azt a tényét kívánta jelle
mezni, hogy Berlinből, ahol a volt 
„Caffé Legedei Restaurant “-bán volt 
huzamosban alkalmazva, egyenesen 
Csongrádra utazott megházasodni. Szü
letési" helye egyébként a Horváth István 
szülőföldje szomszédságában lévő sop-

V értesi Ignác föpincér, Budapest.
(Föpincérek oviid let. tá rs . elnöke.

ronmegyei Zsirás, mig tanonci éveinek 
színhelye Sopron és Budapest nagyobb 
éttermei; ezidőszerint pedig az alsó- 
kubini nagy fogadó íőpincérségét nagy 
közszeretet és tekintélyben tölti be.

Oláh Vince.
A Fogadó 15. számából.)

Egyike azoknak, akik szakfoglalko
zásuknak becsülést és tekintélyt immár 
fiatal pincérségükben szereznek. Oláh 
Vincénél ezt a körülményt az a tény 
bizonyítja, hogy főnöke, az elbogeni 
„Hotel weisses Ross“ tulajdonosa fő- 
pincérré, fiatal, magyar éthordó-pincérét 
léptette elő, akiben rövid három havi

Acél Oszkár föpincér, Bpest (.Menton“).

alkalmazása alatt a magyar karakter és 
a jó magyar pincérre való tulajdonsá
gokat azonnal fölismerte. Hogy egyéb
ként a magyar és más nemzetbeli pin
cérek tehetsége és tulajdonságai közt 
milyen a különbözet, annak megisme
résére a közeli Bécs és az osztrák te
rületen működő pincérek elég adatot 
és alkalmat nyújtanak. De megfelelő és 
szép tanuságtétel erre az a körülmény 
is, hogy a magyar pincért bármely 
külföldi nagy üzlet mindig örömöstebb
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alkalmazza és szakmunkásságát is job
ban dotálja, mint a másfajbéli pin
céreket. Ez esetnél hű kifejezését látjuk a 
bővebb ismereteket fiatalon tudni vágyó 
Oláh Vincénél is, aki mindössze hat 
éves pincérségét 1899. elején kezdte 
Pozsonyban, a Pilseni-féle sörcsarnok
ban, ahonnan 3 évi tanoncsága befe
jezte és fél éves borfiuskodása után a 
nagyszombati Herman-féle vendéglőben 
szintén borfiu, majd pedig éthordó lett. 
Hasonló minőségben a pécsi Nádor

Zadria Ví’mos, Budapest.

szállodában, Horváth István főpincér- 
sége alatt, majd ismét Nagyszombaton 
működött a Watzulik-féle kávéházban. 
Karlsbadba Nagykanizsáról --  ahol a 
„Szarvasiban éthordó volt — április 
végével utazott, ahol a jelenlegi állását 
julius hóban nyerte el.

K'maradtik. (Képeinkről) — Vértessi 
Ignác Budapest, „Menton“ n.-főpincérc 
(és a főp. óvadékiét, társ. elnöke.) Acél 
Oszkár Bpest, „Mentőn" é.-főpincére. 
Zadria Vilmos Budapest, Seifert-kávé- 
ház főpincére (Üllői-ut).

A mi gazdaságunk.
A Champignon és kultúrája.

(Gombatermelés.)
Közli: Latz János.

A Champignon egyike a legértéke
sebb és legélvezhetőbb gombáknak. 
Teremni nagy réteken, ahol állandó ló- 
és marhalegelő van, vagy az úgyneve
zett „angoí-kert“-ben és jól trágyázott 
földeken szokott; megterem néhol erdőn 
is, de ennek ize vad és nem a valódi. 
A Champignon gomba azonban köny- 
nyen összetéveszthető az amanita bul- 
bosa nevű mérges gombával, ameny- 
nyiben ez utóbbinak külseje tetjesen 
eggyezik a Champignon külsejével. En
nek csak alsó rétege (taplója) tiszta fehér, 
mig töve — a földben lévő vége — 
karimás. A Champignonnál ez nem úgy 
van, minélfogva annak a vendéglősnek, 
aki ezt a kiváló konyhacikket teljesen 
nem ösmeri, ebben a tekintetben rop
pant nagy vigyázattal szükséges eljárni. 
A Champignon feje alul (a taplója alsó 
része) rózsaszínű, amig fiatal, de ez a
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szin a gombaérésével átváltozik csoko
ládé barnára, mig töve — fölülről le
felé — némileg vastagodik, mindazon
által simán végződik.

Más megint a Champignon különle
gesség, amely nem a fentiek szerint 
terem, hanem istállóban, pincében és 
külön e célra épített iivegházban ter
melik. A Champignon kiváló tápereje 
és zamatja által roppant tért hódított, 
s piaci kereslete rendkívül nagy, külö
nösen az uriközönség részéről; minél
fogva módfölött hasznos és érdemes 
vele és termelésével komolyan foglal
kozni. Amennyiben pincéje minden 
vendéglősnek van, a.gombatermeléssel 
való foglalkozást a következő mód sze
rint ajánlom mindenki figyelmébe.

A Champignon gomba termelése ha
zánkban ép úgy meghonosítható, mint 
a franciáknál, ahol különösen Párisban 
s leginkább sötét, lehetőleg egyenlő
10—12' R. légnyomásu és léghuzam- 
mentes helyiségben kultiválják. Az ily 
helyiségbe száraz takarmánnyal élő 
ló trágyáját hozatnak s azt egy méter 
magas, formás halomba rakva, áthagyják 
erjedni. 8—10 nap alatt a trágya a 
saját hőségétől áterjed s a halom tetején 
fehéres réteg látszik ; akár csak 
pókhálóval lenne behúzva. Ekkor egy 
újabb erjedésnek engedik át s a ha
lomnak fölforgatása és uj halomba való 
rakása válik szükségessé; ezt az el
járást háromszor kell ismételni, mi alatt, 
ha azt a bizonyos savós és kellemetlen 
érzést idéző szagát el nem vesziti, az 
átforgatást újból kell ismételni. Ez az 
eljárás persze, türelmet igényel, ámde 
e türelem, ha nem is rózsát, de Cham
pignon gombát bőven terem. Amiért 
pedig a beszerzésnél igen drága pénzt 
kell fizetnünk.

\  forgatás után, amikor a halom tö
kéletesen aierjedt, jó, tiszta földdel, 
melyet finom homokkal vegyitünk — 
ágyakat készítünk, a kerii ágyak min
tájára s 1 c.-m. magasra szép egyformán 
behintjük. A termő anyagot (magot) 
magkereskedésben, de mindenekelőtt 
szükséges beszerezni az úgynevezett 
Champignon követ, ami nem más, 
mint vegyi utón lótrágyából és finom 
fekete kertiföldből tégla formára össze
állított és jól kiszárított anyag. Egy ily 
téglát aztán diónagyságu darabokra 
összetörünk s a trágyás ágyakban 
arasznyi távolságban bedugdossuk. Ez
után 8—10 nap múlva, ismét az emlí
tett fehér réteg mntatkozik. de 4—6 
hét múlva már az igazi hófehér fejű 
Champignon gomba kandikál ki belőle.

(Vég® kiiratkozik.;

PÉ N T E K I TALÁLKOZÓK.
A „Budapesti Kocsmárosok Iparlársa- 

latau tagjai közelebbi ozsonna-össze- 
jöveteleiket a következő sorrendben 
tartják;
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Augusztus 18-án : Lakatos Gyula ven
déglőjében, VII., Wesselényi-utca 17.

Augusztus 25-én: Ladányi Ottó ven
déglőjében, VI.. Hermina-ut 51.

F E L H ÍV Á S .

A zon t isz te lt elő fizető inket, ak iknek  
elő fize tése  le já r t s a  je le n , ille tv e  a 
m ú lt  lap o k k a l p o s ta u ta lv á n y t m e llé 
keltünk . kérjü k , h o g y  e lő fize tésü k et 
sz íveskedjenek  m e g ú jíta n i é s  ue k ü ld e n i

H azafias  é s  k a r tá rs i  tisz 'e le t te l  a 

Fogadó
szerkesztősége és kiadóhivatala 

Budapest, Kerepesi-ut 13.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kedvezményes rendeles. T. olvasóin
kat értesítjük, hogy Almanach-könyvünk 
(Vendéglői szakácskönyv. — Étel
és ételisme) azon esetben, ha egyszerre 
legalább is 3 példányra történik a ren
delés, az Almanach 3, illetve 2.50 K. 
helyett csak 2 koronába kerül, kemény
kötésben 2 K. 70 fillér. Az ár elöleges 
beküldése mellett a rendelők könyvüket 
pordó díjmentesen kapják. A „Fogadó" 
kiadóhivatala: Kerepesi-ut 13.

Hymen. — Benky Vilmos, a szom
bathelyi „Szabária“ szálloda polgári 
éttermének hosszú időn át főpincére és 
lapunk ottani levelezője, a múlt hó 
30-án eljegyezte özv. Szarka Gézáné 
felsőbüki vendéglősnél — Frank Rezső, 
ifjú törekvővendéglős szaktársunk Török 
becséről í. hó 1-én tartotta eljegyzését 
Horváth Erzsiké kisasszonnyal, Horváth 
Kálmán szabadkai vendéglős kedves és 
szép leányával.

A szikvizesek ellen. Ily cimü múlt
kori közleményünkre egy budapesti ven
déglős, a „Budapesti Kocsmárosok Ipar- 
társulaía“ tagja, a következő sorokat 
intézte lapunkhoz:

A t. szerkesztőségnek, a „Szikvizesek ellen" 
cimü közleményében kifejtett nézetére vonat
kozva kérem az alábbi soraimnak közelebbi 
számában helyet adni. — Vonatkozólag a 
„Bpesti Kocsmárosok IpartársulaP f. é. jul. 
hó 7-iki értekezletén előterjesztett azon indít
ványára. hogy az Ipartársulat foglaljon állást 
a kisebb vendéglősöket leginkább V: ipo- 
lyozó fővárosi szikvizgvárosok ellen, e/ ter
mészetesen mi csak helyesel- k. valaitin ama 
tervezményt is, hogy az „Ipa •ársulat1 tagjai 
szükségletét kielégítő maga iP sitscn  egy uj 
szikvizgyárat. Ám, a tervet illetők j  kkormég 
sem én,’ sem többen az ipartársulat tagjai 
közül nem ismertük teljesen az alakítás körül
ményeit, s nem tudjuk, hogy a létesítendő 
szikvizgyárhan a legnagyobb helyet a „Csillag- 
viz gyárosok-* foglalják cl. A további esemé
nyek és a „Fogadó-* révén ismertük a hely
zetnek eként való állását s ugyancsak a „Fo
gadó** álláspontját teszem a magamévá akkor, 
amidőn a velem egy nézeten lévő szaktársaim 
nevében is kijelentem, hogy Ipartársulatunk 
vezetőségének a Csillagforrás tulajdonosaival 
való szövetkezését nem tartom helyesnek és 
célravezetőnek, sőt határozottan károsnak tar
tom abból a szempontból, hogy azon esetben, 
egy a mi Ipartársulatunk örve alatt álló szik-
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vizgyár fogja velünk, illetőleg a mostani (kar- 
telizált) szikvizesek dolgát mivtlni. Minélfogva 
ugyancsak azt ajánlóin Ipái társulatunk vezető
sége jőakaratu figyelmébe, amit a „Fogadó" 
ajánlott, hogy t. ’í.’ szakítsa meg fenti viztár- 
sulattal az érintkezést, egyúttal pedig tegye 
meg a lépéseket arra. hogy a mi szükséglete
inket ellátó szikvizgy árun kát mink, magunk 
létesítsük. Ha ráértünk várni ez ügygyei 25—30 
évig, várhatunk vele még egy felévig, vagyis 
annyi ideig, amig a létesítéshez szükséges 
módokat összehozzuk. Magunknak óhajtjuk 
csir.áini azt a dolgot, tehát arra törekedjünk, 
hogy jól csináljuk. — Egy budapesti kocs- 
máros.

Pincérek a tüzkárosultaknak. A bártfai- 
fiirdőn alkalmazásban lévő pincérség f. 
hó 7-én a Hungária szálloda összes 
termeiben a bártfai tüzkárosultak javára 
nagyszabású táncvigalmat rendezett. A 
jótékonycélu eszme fölvetése s a jól 
sikerült vigalom rendezési munkálatai 
Hegedűs Zsigmond vendéglős szaktár
sunk vendéglőjében folytak le.

Nagy szállodák. — (Külföldi hírek.) A 
külföldről szóló több jó hírek között az 
az egy kétségtelenül áll, hogy az ottani 
fogadókat nem a név cimül használt 
„Grand“ és más nagyságot illető jel
zőkről, hanem a szállodák értékminősé- 
géröl tekintik nagynak. Aminek fogal
máról egyébként és tájékozást legjobban 
az ily üzletek eladási eseményéből me
nthetünk, amelyek egyszersmind arról 
is meggyőznek, hogy a külföldi szál
lodák nagy értékbecsét nem annyira 
a berendezés és épületek kiválósága, 
hanem (a virágzó idegen forgalmon 
kívül) a vállalkozói kedv emeli. így tör
ténik aztán, hogy a mig nálunk egy- 
egy nagyobb szállodáknak 50—60, kávé
házaknak 30—40 ezer forint, addig 
egy külföldi igazi nagy szállodának 
3—4 százezer és félmillió forint az 
eladási ára. Hannoverben pl. a „Viktória41 
szállodát, melynek tulajdonosa ez év
ben hunyt el, a magdeburgi biztositó 
társaság 830,000 márkáért vette meg. 
E fogadónak ekkora értékét legjobban 
az a körülmény tünteti föl, hogy a 
B.-társaság uj tulajdonos a szállodát 
lebontatja és helyébe egyszerű bérházat 
emel. Még sokkal nagyobb áron kelt el 
Wiesbadenben az ismert „Hotel Tau- 
nus<;,amelyet Dötner Henrik, egy ottani 
nagy cég beltagja 1,060000 márkáért 
vásárolt meg.

Lakodalom. Kedves és mindig emlék- 
zetesnek maradó szép ünnepségnek vol
tak résztvevői a miskolci .^Korona44 
fogadó alkalmazottai, és pedig abból az 
alkalomból, hogy egyik társuk, a szál
loda éttermének régi alkalmazottja és 
jelenleg fizetőpincére, lakodalmát ülte 
szive választottja, Holtzer Rózsikával, 
Holtzer Mátyás biztosítási hivatalnok 
bájos leányával. A fényes és költséges 
lakodalmat a vőlegény kiváló főnöke és 
a legvérbelibb fogadós : Bokros Károly 
adta, ezzel is kifejezésre juttatva, az ő 
régi hűséges embere és a becsülésre 
érdemes munka iránti ragaszkodását. A

Korona fölső éttermében lefolyt fényes 
lakodalmi ünnepélyen, a szeretett főnök 
és alkalmazottain kívül ugyancsak ha
sonló fényes vendégsereg vett részt: 
Mezőkövesdy Tarnay Gyula, Borsod vár
megye alispánja, Krizsánovszky József 
stb. előkelő nevű vendége a Koronának 
ugyancsak s mind pompásan mulattak 
az ismert Géza lakodalmán. Nászna
gyok: Bokros Károly és dr. Pfliegler 
Imre városi főorvos voltak.

.Osztrák-pimasz1. Egy szombathelyi 
újság ezt a nevet egy Gleichenbergi 
vendéglősnek, az ottani „Curhaus-Café 
Restaurant" J. Nagels’s Wittvéje fiának, 
(tehát nem holmi tésztafélének) adta, 
aki erre a kitüntetésre azzal szolgált rá, 
hogy minden istenadta magyart egy tál 
vízbe fojtana, ha lehetne. Ennek az óha
jának persze nem tehet eleget, de hogy 
a belsejében szakadatlanul forró osztrák 
gyűlöletnek mégis kifejezést adjon, a 
magyarokat (megjegyzendő, hogy a glei
chenbergi fürdő vendégeinek 92 szá
zalékát magyarok képezik), tehát a fürdő 
forgalmát és az ö hasznos megélhetését 
is szolgáltató magyarokat mindenféle 
becsmérléssel illeti, sőt ez ostobasá
gában végre annyira ment, hogy az 
üzlet pincér alkalmazottainak szigorú 
rendelkezésben adta ki, hogy sem a 
vendégekkel, sem maguk közt ne me
részeljenek magyarul társalogni. A ma
gyarul érző Vasbeli pincérek pedig az 
ostoba Nagel fiú ezen rendeletére egy
szerűen fölmondták a szolgálatot, de 
velük távozott három német pincér is, 
kiknek önérzetét szintén sértette, hogy 
Nagel’s Wittwe fia igy pimaszkodik leg
jobb pincéreivel és a magyar vendé
gekkel. (— Utólag irja egyik alkalmazott 
a fentemlitettekből: — Nem-e volna 
alkalomszerű ezeseiből, hogy az étlap
jainkon szerepelő Cseh-pimasz tésztának 
az „Osztrák-pimasz" nevet adjuk? —)

Biliárd akadémia. Hogy tudományos 
és különböző nevezetű akadémiák kellő 
számmal léteznek ezen a gömbölyű 
sáros földtekén, arról sok embernek és 
régen van tudomása; de hogy biliárd
akadémiák is áljának és viruljanak, 
erről csak most szerezhető tájékozás 
egy budapesti lakos révén, aki a főváros 
tanácsától kérvényileg egy ilyen intéz
ménynek — a főváros egyik forgal- 
masb helyén való fölállithatását kérte. 
A tanács azonban elutasította a kérvé
nyezőt és valószínűleg azon kérdés 
inegokolásával, hogy: — ki látott már 
kukoricából — kávéházat. . .

A gavallér váltói. Olvasóink emlékez
hetnek még egy múlt évi lapunk fenti
c. közlésére, amelyben egy-két napi 
sajtónak a fővárosi Stancsu nagy kávé
ház főpincérét illető rossz indulatu hír
adását tettük szóvá. Említett lapok, 
ugyanis (mint mindég rendesen, l:a 
pincér dologról van szó) Masztaller Ju-

zsefet, a halasi Szilády Lászlónak adott 
kölcsöneivel kapcsolatban meggyanú
sították, dacára, hogy a perügy aktái 
akkor is e vád ellen szóltak. Mi ugyan
akkor kimutattuk a perre vitt dolog 
tiszta, igaz voltát, amelyet most ugyan- 
azonképen bizonyít a per ügyében ho
zott végítélet, mely Szilúdy Lászlót Masz
taller József 9.600 koronányi követelése 
kiegyenlítésére kötelezte. Igazságában 
jogtalan bántott főpincér szaktársunk 
pedig már meg is kapta az éveken át 
és másnak kamatozó keserves fárad
sággal szerzett keresményét.

Nyári pincér ruha. A nyári, különösen 
a mostani nagy kanikulás hőséget ki 
sem izzadja, szenvedi meg jobban, mint 
pincéreink, akik fürdői és más nyári 
vendéglőkben a 46—50-es Celziusi 
melegség mellett is a legpontosabban 
elégítik ki másfél óra alatt azt a vendég- 
sokadalmat, amelynek kiszolgálásához 
rendes körülmények közt s a legrosszabb 
esetben is 4 óra válna szükségessé. 
Hogy ebben a nagy rumli-munkában 
miket kell kiállani szegény pincéreink
nek, azt a hasonló fürdői (és vasúti 
vendéglői) vendégközönségnek napról- 
napra bő alkalma van tapasztalni, ami
nek ugyan többször részvétteljes kifeje
zést is ád, látván az őt kiszolgáló pin
cérről a nagy csepekben szakadó 
izzadságot. A részvét azonban csak 
részvéts ez a bajon kevésbé sem segít 
úgy, mint a Balaton-füredi Wild kávé
ház fizetőpincére (Mautner Aladár) öt
lete, aki a frakk- és hasonló nehéz 
szövetű ruha helyett könnyű nyári vise
léssel véli megoldani a fenti kérdést. 
Eszméjéfegyébként elsősorban főpincére, 
Sándor Károlylyal ismertette meg, aki 
egyetértőleg az ottani éttermi pincér
karral, a főnök elébe terjesztette, s 
hogy a kora reggeltől késő estig dol
gozó pincér a hőséget jobban elvisel
hesse, egy csinos fekete tennis kelméből 
készült ingszerü és derékben hasonló 
sima övvel ellátott nyári öltöny viselése 
megengedését kérte. Wild vendéglős a 
kérelemnek szives készséggel adott 
helyet, minélfogva a B.-fíiredi nagy 
vendéglő pincérsége az ott ugyancsak 
magas fokú hőségben, lepke-könnyű 
ruhában végzi teendőjét. Hogy a pincéri 
nyári ruha viselet mielőbb általánossá 
váljon, ez mind a fenti érdek, mind a 
humanitás szempontjából kívánatos. A 
B.-füredi pincérség nyári ruháját külön
ben közelebb fényképfelvételben is be
mutatjuk.

Grófi pincér halála. Nem viselkedési 
és hasonló előkelő körülményeknél, ha
nem születésénél fogva volt valóságos 
gróf, a fiumei „Központi" kávéház fő
pincére, Manzano Rudolf, aki ezen a 
mi rögös pályánkon, szakadatlan munka 
és szorgalomban közel negyven évet 
töltött be. Az ezen okból városszerte 
közkedvelt és tisztelt föpincér azonban
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már nem létezik; e hó 2-án a boldo
gultak honába költözőit el. Minélfogva 
grófi kollegánk halálát sokaknak gyá
szos részvétele kisérte el.

Siófok látogatottsága. A balatoni és 
a hazai fürdők legnagyobb és legláto
gatottabb fürdőjén ajulius 25-kén meg
jelent hivatalos fürdői jegyzék szerint 
1948 fürdő vendég fordult meg. Meg
jegyzendő, hogy ez a kimutatás csupán 
csak a R. Társ. három — a Hullám, 
Sió és Központi fogadójára vonatkozik, 
amelyhez ha még a Siófok község fo
gadói és nyaralói vendég-lakóit is 
hozzávesszük, azt a következtetést nyer
jük, hogy „Siófok" látogatottság szem
pontjából hazai fürdőink közt a legelső 
helyet foglalja el.

A fürdés áldozata. A múltkor egy 
trencséni főpincérre, most pedig egy 
fiatal pincérre vált végzetessé a fürdő
zés. Mint csabai levelezőnk értesít ben
nünket, az ottani Nádor szállodában 
borlegényként alkalmazott Békéi László 
a Körösbe ment fürödni s a sebes 
folyónak egy feneketlen helyén alá
merült és megfulladt. A szerencsétlenül 
járt pincérben a batonyai ismert .Békéi 
vendéglős egyetlen fiát vesztette el.

Az orsz. P.-egyesület titkári állására 
újabban az igazgatóság Gerö Izsót vá
lasztotta meg.

Gyászrovat. Szakcsaládunknak egy régi 
és ismert derék tagja elhalálozása bo
ntott gyászba egy kiterjedt szép csa
ládot, amelynek több tagjai, mint Spesny 
Ede fővárosi vendéglős és Gusztáv, 
szaktársaink ugyancsak általános tisz
teletnek örvendenek. Az 50-es évek ele
jén már pincérséget folytató, majd hosszú 
időn keresztül a pöstyén fürdői nagy
vendéglői és 1896-tól a n.-szombati 
„Fekete sas" fogadónak tulajdonosa, 
Spesny József a múlt hó 30-án hosz- 
szas szenvedés után 72 éves korában 
ment át csöndesen az Ur másik biro
dalmába. A szép kort élt és öreg nap
jait fővárosi családja körében töltő ven
déglős végső tisztességén özvegyén és 
4 fián kívül régi szaktársai és ösme- 
rősei nagy számmal jelentek meg és 
kisérték el, utolsó útjára, a farkasréti 
temetőbe. — Capp Józsefet, a debre
ceni Arany-bika szálló sörcsarnokának 
főpincérét súlyos csapás érte, ameny- 
nyiben szeretett neje a múlt hó végén 
az élők sorából elköltözött. — Milko- 
vics Mihály, ismert pincér Miskolcon 
joblétre szenderiilt. Temetése az ottani 
kartársak nagy részvéte mellett e hó
6-án történt. — Özv. Kolb Gusztáváé, 
sz. Berger Emília f. é. augusztus 6-án, 
52-ik évében elhalálozott. Temetése a 
családhoz tartozók s a rokorokés isme
rősök nagy számának részvétele mellett 
f. hó 8-án volt. Az elhunytban Kolb 
Gusztáv kartársunk, az ó-tátrafiiredi 
nagyvendéglő főpincére édesanyját vesz
tette el. — Áldás és béke nyugalmukra!

Konyhaművészet
Cinhober F.-töl.

Rák-pörkölt.
A rákokat tisztára mosva megfőzzük 

s a kifejtett rákhushoz apró kockára 
vágott (főtt) borjumirigyet adva szitán 
áttört pörkölt-lével össze vegyitjük és 
egy kevés rákvajat adunk hozzá, ezután 
egy edényre és ovál alakú főtt rizsre 
az elkészített pörköltet rátálaljuk.

Rák-mártás.
Elkészített vajr c- ást tejjel föleresz

tünk s miután pa. tojás sárgáját, cog- 
nacot, cayenne peppert és -ói ...lünk 
hozzá — fölkavarju ■ és mussclinne 
ruhán átpaszírozzuk.

Rák-meridon.
Kupalaku formát rákhus és zöldbor

sóval díszesen kirakunk, elegendő főtt 
rizskását, aprított rákhust és szeletekre 
vágott gombát rák-mártással összeve- 
gyitünk, majd a kirakott kúpba töltjük, 
rák-mártással leöntjük és föladjuk.

ÜZLETI HÍREINK.

Fürdői előfizetőinket (és akik nyári 
üzletekben működnek) fölkérjük, hogy 
még a szezon bezáratása előtt szíves
kedjenek értesíteni lapunk kiadóhiva
talát egy-egy levelező-lapon a leendő 
uj vagy állandó tartózkodási címüket 
illetőleg, hogy lapjuk küldésére nézve 
pontosan intézkedhessünk.

,,Akik“ lapjukat bármi okból rendes 
időben nem kapják, — kérjük egy leve
lezőlapon értesíteni kiadóhivatalunkat.

Szép kávéházak. Fővárosunk szép 
kávéházainak száma ismét többel sza
porodott. A most, illetve eddig elkészült 
újak közt legszebbnek az oklogon-téri 
„Mentőn" nevezhető, amely művészi 
precizitással kidolgozott műmárvány 
falazatával, s a márványburkolat és 
plafon színével harmonizáló előkelő, 
kényelmes berendez' • vei ugyancsak 
nagy feltűnést ke.1 i. mint ezúttal 
legszebb budapesti <ávéházunk csodá
latára ugyancsak ti; égésén árnak a 
fővárosiak. Schauer Vikív Fr;' es szak
társunk e sok ideig készült és szép 
vagyont érő kávéháza, múlt lapunk jel
zésével szemben e hó 5-én nyílt meg.

„Elite“-kávéházTemesvároT. A temes
vári (Erzsébetváros) Spacil-kávéházat 
Reisman Sándor megvette s azt e hó 
5-én fényes átalakítással és „EIite“- 
kávéház ciinmel nyitotta meg.

Fogadó átvétel. Gáspár Sándor ismeri 
nevű és kitűnő konyhájáról előnyösen 
ismert erdélyi vendéglős és a Homoród- 
fiirdö bérlője Marosvásárhelyt Páncél 
Györgytől a „Központi" szállodát meg
vette, amelyet saját tulajdonába és ve
zetésébe a saison befejeztével vesz át. 
Gáspár szaktársunk uj vállalkozásához 
kívánunk sok szerencsét.

FOGADÓ

Kávéház nyitások. Mint utóbbi lap
jainkban jeleztük: Hevesi és Lakner 
„Körúti" kávéháza, Erzsébet-körut 6. 
sz. alatt f. hó 1-én nyílt meg. — Laukó 
Pál nagyszabású kávéliáza, a Csömöri-ut 
és Aréna-ut sarkán ünnepélyesen e hó 
10-én nyilt meg. — Pollák Sándor (az 
ismert kis Poriák kávés szaktársunk) 
az „Elité" kávéházat f. hó 12-én vette 
át és nyitotta meg ünnepiesen.

Lúgoson az előkelő stilii Hungária 
kávéházat, Gerzson János, a kolozsvári 
Biasini szállodának huzamo^h időn át 
volt bérlője a ni. hóban ve te t.

Uj vendéglős. A pincérsegnek egy régi 
gárdabeli és <>'. a .ösen ösmert derék 
tagja, Geiszt Kálmán, a debreceni Fehér 
ló szállodának lu sszu éveken át volt 
főpincére a magyar Rómának ugyan
csak régi, kedvelt „Kispipa" vendég
lőjét megvette, am clyet saját kezelésébe 
szeptember !-ér? vesz át, kitűnő szak
társunk pályaváltozásához sok szerencsét 
kívánunk!

Budapesten a VI. kér. Aradi-utca és 
Csengery-utcák sarkán lévő Jajcay-féle 
vendéglőt Halastik József vette meg, 
aki az ismert üzlet jómenetét termelők
től beszerzett jó borai és magyaros 
konyhájával biztosítja.

Fáy József kávéházi. A nagyváradi 
Csarnok kávéháznak hosszú időn át 
volt közkedvelt gazdája, Jáy  József 
szaktársunk, a pancsovai Korzó kávé
házat megvette s azt saját tulajdonába 
és kezelésébe a múlt hó utolján vette 
át. Fáy Józsefet, a mi osztályunkban 
való nagy népszerűsége révén, az ottani 
üzletbeliek ezen ujahb üzletében is 
kedvvel keresik föl. Uj vállalatához 
kívánunk sok szerencsét.

Malejovszkv Elek, ismert vendéglős 
szaktársunk, Kassán a Központi szál
loda vendéglőjét átvette. Jó magyar 
konyhája a vendéglő jómenetét máris 
alapos lendületbe hozta.

A győri „Royal". Tuldunának ezidő- 
szerint legnagyobb szabású szállodája 
a győri Royal, melynek felső emeletei 
az elmúlt télen a tfiz martalékául estek, 
mindjobban halad a befejezéshez és 
pedig olyképen, hogy szeptember 1-én 
a második emeleti szobák teljes beren
dezetten lesznek átadva a forgalomnak. 
A szálloda-tetőzet szerkezete átalakítása 
és újjáépítése egyébként ezúttal oly 
módon történik, hogy tűz esetén csak 
a tető . gyvs farészeit még az emeleteket 
semmi veszély sem érheti.

Foiaftn kibővítés. Versecen a Qlück- 
man testvérek tulajdonát képező Hun
gária fogadó nagy átalakuláson megy 
át, amennyiben a szállodának most lévő 
30 szobája 50-re fog kibővülni. Versec 
városa ezen újjáalakított nagyszabású 
fogadójával a délvidéken párját fogja 
ritkítani.

Az ig*>zí kis Pollák. (Családi öröm). 
Eddigelé a kis Pollák név Pollák Sán-

5. oldal
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dórt az ;.Elite“ kávéház uj tulajdonosát 
illette. Ám, ez a népszerű elnevezés 
ezután és pedig kedves nője jóvoltából, 
az ő kis fiára fog szálni, a ki élet- 
vidor friss, jó egészségben ezelőtt 
12 napokkal látta meg a napvilágot, 
Pollák Sándor szaktársunkat — mint 
indirekte értesülünk — az ö kedvenc 
címének eképen való bitorlása csöppet 
sem alteráija.

Uj fog dó. Békéscsabán, mint értesü
lünk, az Aradi ipar-és keresk.-népbank 
épülete helyén egy uj monumentális 
palotát fognak építeni, s a palotát 
(csekély rész kivételével) egv előkelő 
színvonalú nagy szállodának rendezik 
be. Az uj fogadónak 4CK-50 szobája, 
téli kertje és kávéháza lesz.

Sólyom Sándjr Pancsován. Sólyom 
Sándor, a régi Mope-nak volt ügy- és 
üzletvezetője, Pancsován a keresk. és 
ipari kiállítás területén lévő nagy ven
déglőt bérelte ki. Sólyom üzletét naponta 
több ezer ember látogatja.

Sörcsarnok átvétel. Lúgoson a „Köz
ponti" sörcsarnokot Csontos Gyula, a 
„Konkordia" jelenlegi fogadósa, volt 
kitűnő menetű üzletét Gilg Antal szak
társunk a „Konkordia" fogadónak volt 
derék tulajdonosa vette át. A népszerű 
vendéglős szakavatottsága és jó magyar 
konyhája az üzlete erős forgalmát to
vábbra is biztosítja.

Kassáp, a „Széchenyi kioszk14 helyi
ségeit Kálmán Gyula, az ottani „Otthon44 
kávéház ismert tulajdonosa bérelte ki 
hosszabb időre. A kioszk vezetése és 
jómenete Kálmán szaktársunk jó üzlet
embersége mellett tanúskodik.

K e re s te tn e k . T olvasóinkat kérjük, 
hogy alábbi címek hollétét megtudni óhajtók
kal tudatni szíveskedjenek:

Tegyei Kálmán pincér tartózkodását Kiss 
A', fópincér (Győr, Vigadó-étterem) óhajtja 
tudni.

Becsi Mihály (Kolozsvár, Zajzon vendéglő) 
Baranyai István fópincér holléte értesítésére 
kéri szaktársait.

Tóth Lajos holléte, szives értesítését, aki 
nemrégen Temesvárod nősült G. E. (Buda
pest, Elité kávéház, Kerepesi-ut) kéri.

Fürdői hírek. Felső-Ruzsbach fürdőn 
a nagy vendéglőben Boross István fő
pincér (levelező m.-társunk) mellett az 
étlapirói (éthordó) állást Csókaváry Jenő 
tölti be. Bártfán a Newyork szálloda 
föpincéri állását Berky Pál töltötte be.

H e ly  v á l to z á s o k .  Budapesten a Laukó- 
kávéház föpincéri állását Lakncr János töltötte 
be. még u. i. segédp. állást nyertek: Csillag 
Géza, Jakab Jenő és Schwartz József. A 
Wagner étteremben Szüdi Lajos fizetöpincéri 
állást foglalt. Polreisz András és Lavinka 
Gyula a Császár-fürdő étteremben éth. alkal
mazást nyert el.

Győrben a Royal-szálló éttermében Plechl 
Lajos a fizetöpincéri állást nyerte el ; a „Vi- 
gadó“ kávéházban Katona Endre segéd- 
pincéri állást nyert. — Krompachon a vas
gyári tiszti kaszinó föpincéri állását Németh 
István foglalta el. Szegeden a Pilzeni sör- 
csarnokban Szerencsics Károly, az étlapirói 
állást foglalta cl. Huszton a Pannónia szálló 
föpincéri állását Kiss István töltötte be. 
Aradon a Kass-étteremben Kardos Aladár ét
hordói állást nyert. — Szentesen a Petőfi szál

loda kávéházi föpincéri állását Fekete György 
töltötte be. — Déván a Fehér-kereszt fogadó 
föp. állását Hegedűs János foglaltáé.. Ko
lozsvárt a Zajzon vendéglőben Bécsi Mihály 
éthordói állást nyert. — Debrecenben az Arany
bika szálló éttermei föp. állását Böhm Emil 
foglalta el, mellette mint éthordók: Aigtler 
Károly, Toskov László, Ruisz Ferenc működ
nek. A Központi szálloda föpincéri állást Csák- 
váry Ferenc foglalta el, u. i. m= éthordó Tie- 
fenthaller István működik Az angol királynő 
föp. állását Ozanics János és u. i. a szoba- 
főpincéri állást Szekeres István töltik be. A 
vasúti vend. éttermében m. éthordók Kösztner 
József és Csiky Imre nyertek alkalmazást, 
Krausz Gyuja a „Csokonay44 Törö-féle ven
déglő föp. állását tölti be. — Lúgoson a magy. 
kir. szálloda t'őp. állását Schanss Mihály tölti 
be. A vasúti vendéglő föpincéri állását Nie- 
úermayer Mátyás, míg az éthordói állást Lo- 
sonezy Nándor töltik be. — Fehértemplomban 
a Ruzicska szálló főp. állását Mayer Lajos 
foglalta el Versecvn a Hungária szállodá
ban Láng Ferenc föp. mellett Kovács János 
mint étlapiró és Németh Lajos működnek. 
— Liptószentmiklóson a Feketesüs száll. föp. 
állását Desks Elek töltötte be. — Eperjesen 
a Feketesas szállodában Ertt Ferenc mint 
éth. nyert alkalmazást. — Kassán a Széchényi 
Kioszk föpincéri állását Reitrnann Adolf tölti 
be. Az úri Kaszinó éttermében Mészáros La
jos nyert éthordói állást. — Aiiskolson a Ko
rona szálloda szobaföpincéri állását Dikker 
Géza töltötte be. A Horváth szálló-kávéházi 
föp. állást Lcfkovics Manó foglalta el, u. itt 
Horváth József szobaföpincéri és Schaffhauser 
János éthordó állást nyerlek. A Polgári egylet 
vendéglő föp. állását Kollár Nándor tölti be, 
mellette mint éthordó Rákóczy Ferenc mű
ködik, Hencely Jenő a „Kispipa41 vendéglő 
föp. állását tölti be. -  Szombathelyen a „Sza- 
bária44 szálloda étterem föpincéri állását Huss 
László a Kikaker vendéglő volt főpincére és 
a „Polgári4* étterem föpincéri állását Acmenccy 
Károly foglalták el, mig a vendégszoba főp. 
teendőit továbbra is Lcyerer József intézi. A 
Kovács kávéliáz főp. állását Taschner György 
töltötte be. A Kovács kávéház fizetöpincéri 
állását Hajcskó Sándor i Besztercebányáról) 
töltötte be. — Veszprémben a Korona szállo
dában Terdy István föpincér mellett: Gombos 
Géza mint szobapincér és a kávéházban Perc 
Máté mint fizetőpincér működnek. A Magyar 
király szálloda fizetöpincéri állását Kovács 
Lajos tölti be. Az Otthon kávéházban mint
s.-pincér Gleisz Jmre nyert alkalmazást.

HÉTRŐL-HÉTRE.
Hir a faluból.

Falunkból Jött, kósza szellő szárnyán. 
Sorvadás van a bíróék lyányán,
Hervad a lyány etjyre napról-napra.
S halaványul piros, rózsás arca.
Falunkból Jött, kósza szellő szárnyán;
Sötét gyász van a biróék házán,
Szomorúan szól kántorunk éneke, —
Egy fündérálomnak megint vége.
Falunkból Jött, kósza szellő szárnyán, 
íTlég fű se nőtt bíró lyánya sírján; 
Szomszédunknak egyetlen szép fia.
Holtan volt az uj sírra borulva.

_____________________________Maisad János.

PÁLYÁZATOK, BÉRLETEK.
Pályázat va-uti vendéglőre. A Máv. 

Kolozsvár állomásán lévő vendéglő 1906. 
január 1-től számítandó 5 (öt) évre 
bérbeadatik. —A szabályszerűen bélyeg
zett és kellő bizonyítványokkal felszerelt 
ajánlatok „Ajánlat a Kolozsvár állomás 
vendéglő bérletére“ címmel a kolozsvári 
üzletvezetöségáltalános osztályához 1905

szeptember 5-én délelőtt 12 óráig nyúj
tandók be. Bánatpénz 600 (hatszáz) 
Korona. Feltételek alulirt üzletvezetőség 
111. oszt. Emke-palota II. em. tudhatók 
meg. _  Kolozsvár, 1905. augusztus hó.

Az Üzletvezetőség.
Pályázat vasúti vendéglőre. A Máv. 

Tövis állomásán lévő vendéglő 1906. 
január 1-től számítandó 5 (öt) évre 
bérbeadatik. — A szabályszerűen bélyeg
zett és kellő bizonyítványokkal fölszerelt 
ajánlatok „Ajánlat a Tövis állomás 
vendéglő bérletére“ címmel a kolozsvári 
iizletvezetőség általános osztályához 
1905. szeptember 5-én délelőtt 12 óráig 
nyújtandók be. Bánatpénz 600 (hatszáz) 
korona. Feltételek alulirt üzletvezetőség 
III. oszt. Emke-palota 11. em. tudhatók 
meg. — Kolozsvár, 1905. augusztus 5.

Az üzletvezetőség.

Káréházi és vendéglői berendezést, 
alpacca ásGhínaezüstárutvesz s elad
B r a u n ,  B u d a p e s t , S í p - u t c a  1 4 .

Szerkesztői üzenetek.
K ézira toka t nem  adunk  v issza. — N évtelen levelekre  

nem  válaszolunk.
L. J. Nyiregyhá'.a Vadvirágokat nem a vad

ság, mint inkább a túlzsúfoltság hagyta egy 
további számra. Bár, a Dobzsc László kor
déin bejárhat!) szeles-poros, de T-nál szebb 
asszonyokkal bővelkedő Szabolcs nyirséges 
vidékén poétái nyiretyüre sokkalta gyönyörűbb 
hangok is akadnak.

D. E. Bpest. Hasonló esetben tanácsot és 
tájékozást a mi közönségünkhöz tartozó bár
kinek szívesen nyújtunk. Az ügynek sikerét 
ugyancsak szívből óhajtjuk. — Két rokon. Név
telen leveleket még elbírálási körülmények 
mellett sein veszünk figyelembe A kérdezett 
ügyben különben „Almanach“-unk és lapunk 
„Konyhaművészet44 rovata adja meg a kívánt 
tájékozást. — H l.  Munkács. A direkt és indi- 
rekt küldött üdvözletét szives üdvözletünkkel 
viszonozzuk, mig a kőpadon ülő atyafi és 
hasontársainak a menybejutás jó kivánatit 
mellékeljük. Egyebekről’ hirt a posta szállít.
— F. Gy. Szentes. A szentesi fecskék szár
nyán jött szives meghívására, — megjelenünk 
okvetlen, csak az nem bizonyos, hogy mikor. 
Addig is — szives köszöntés. — B. I F.-Ruzs- 
bach. Nemesb tevékenységének újabb meg
nyilvánulását örvendetes tudomásul vettük s a 
két rendbe'i féléves és egy negyedes előfizetési 
(9 kor 1 összeget ezúton is hálás köszönettel 
nyugtatjuk. Szívélyes tidv! — T.-l. Sz.-o. A 
kérdezett üzlet —’ mint levélben is hírül adtuk
— Cegléden a Nemzeti szálloda; felv. ad — 
Oroszvár}' László szállodatulajdonos — K. K. 
Gyir. Említett izgatásra mind az ottani jóté
kony ügyek, mind pedig a mi szaksajtónknak 
szüksége van, minélfogva az ily célból ren
dezett szak-hangversenynek eleve is a 
lehető legjobb sikerét Őszintén kívánjuk. Az 
utalványozott elöf. összegeket pedig szives 
köszönettel honoráljuk, üdv. — P. Gy. M.- 
vás«rheiy. Felszóllitás tévedésből lett küldve; 
felvilágosításért szives köszönet és — kö
szöntés! Nagykanizsa. M  T. munkatársunk 
ezt az ügyet személyesen óhajtja Nagysád b. 
tudtára adni. (A vén lurkó, bizonyára a szer
kesztőjéhez hasonló fejedelmi fogadtatásra — 
számit). — Sok és szívélyes üdv! — M. J.T.- 
Teplic. K-n bátya tiszteletével levél, panama 
postán. Üdv!

AJOR BALÁZS =f i i s z e r k e r e s -  
k e d é s e  ;

= G Y Ő R . S zó c h e n y i-tó r.
A gyári vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.
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KIS HIRDETÉSEK.
Eladó kávéház. Egy uj berendezésű nagy 

kávéház, melyben külön játékszobák, separék, 
3 lakó-szoba ipincér-szobai és nagy raktár
pince tartozók betegség miatt el- vagy átadó . 
Vételár: 40C0 (négyezer) írt hiizbér 850 frt 
Értekezhetni Jakliny Vilmos »Hazám« kávé- 
ház tulajdonossal Komárom.

Etlapiró (éthordó) uraknak %%££
nak  e lism e rt és sok idő t s m unkát megtakarít,', 
,, I ie rko  v its“ -féle

HektOgráph lapok
9 minden színben Ivö ,,téntá k“ . V nélkü lözhetlen  
hektographlap mimlkéi oldalon t.".ló.szőr használható  
s úgy e redetirő l 100—120 másolat nyerhető . Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! K im oshntalU u ruhaielzö- 
festkek és Schapigráph-tekeresek m inden nagysághau 

, rendelhet.''
BERKOVITS KAROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen.

HELYESZKÖZLÖ.
Szemelyzetváltozásoknál a  t. vendéglős, kávés és fé- 

rincér urak figyelmébe a »Fogad6« lielyeszkőzlőjét-!=->l- 
iuk. Az ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése-ti-

Felirói állás betöltésére iesetleg mt 
föpincéri állásra) ajánlkozik kellő sz<> 
zettséggel és óvadékkal rendelkező szatv 
bér. Cime a »Fogadó« kiadóhivatalában. Sz.J.

Szállodába üzletvezetőnek, feli rónak vagy 
könyvelőnek ajánlkozik egy a kettős könyv
vitelben és e téren* kellő jártasággal biró 
intelligens egyén. Cim a kiadóhivatalban. /. F.

Üzletvezetői (vagy kimérö-itcés) állást óhajt 
elnyerni egy az e téren nagy szakavatott- 
saggal rendelkező 32 éves nős és gyermek
telen szakegyén, aki jelenleg is mint üzlet
vezető van alkalmazva. Óvadékkal 20C0 ko
ronával rendelkezik- Cim a kiadóhivatalban.

Főpincér 2000—4000 koronáig helyben vagy 
vidéken megfelelő állást óhajt elnyerni. Cim 
a »Fogadó«-nál. /. A.

Állást keresők tartózkodási helyük pontos címét elő. 
jegyzés végett kéretnek beküldeni.'- A .Fogadó* utján 
csakis ismerős -szakegyének lielreszkOzőltetnek.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban  közölt h irdetések  (eladások kizá
ró! ag  lapunk  kiadóhivatalában  vannak összekötte
té sben  s  özükről íölv ilágositást c sak is a komoly 

iizletvevö feleknek nyújtunk .

Állandó jómenetii kisebb kávéház, megyei 
megyei székvárosban a hozzátartozó meg
felelő lakás 950 frt évi bér mellett jutányo
sán átadó. Vételár 30C0 frt.

Fővároshoz kö’elesü nagy községben egy 
jó forgalmú vendéglő és kávéház, 6 beszálló 
szobával és a berendezéssel átadó. Évi bér 
600 kor. átvételhez 4000 korona szükséges. 
Szerződés 6 évig tart. T - t .  S z -ó .

Átadó! Budapesten állami gépgyárral szem
ben (és p á ly a u d v a r  melleit) lév'j saroképü
letben berendezett és munkásoktól .látogatott 
régi vendéglő-üzlet átadó. — Átvételhez 
1500 frt (3000 korona) szükségeltetik. — 
Cim a kiadóhivatalban.

Vendéglő-átadás.
Arad főhelyén, a Szabadság-téren, 25 év 

óta fennálló, kitűnő üzlet-menettel bíró ven
déglő átadó. Értekezhelni: özv. Hartmann 
Jánosné, Arad, Szabadság-tér 11. szám.

El- vagy átadó üzlet.
Egy jóforgalmu vendéglő, mely egy vidéki 
nagy városban 35 év óta áll fenn és jó hír
névnek örvend, mely egyszersmind a környék
beli községek központi beszállója, elöregedés 
miatt haszonbérbe esetleg örök áron e l a d ó .

Értekezhetni lehet a tulajdonos:
V ö r ö s  F ló r iá n  vendéglőssel Z e n ta .

G e r b e r  5 -  fe°y‘r^a‘ műterme
B u d a p e s t ,  V I I . ,  K i r á ;j - u t c z a  11.
fl >Fogodó« közönségének kedvezményes drok.

Sajt Ijagykeresk? Jés-
TELEFON 785.

P É T E R -

es  c s e m e g e -á ru  n a g y -  • 
; k e re s k e d é s  s
S Főüzlet: BU D A PEST . Fióküzlet- 2
! IV,. Vámház-körut 12. VII.. Garaj-tér 5. s z ,»
■ Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- \ 
; és hiínemüek. Kai-. Hús . Szárnyas , Fő- J 
i zelek : Turista-és vadáíz stb. Conservek. ,
j Mustár, halikra, déligyümölcs és min-£ 
(dennemü csemegék, tea, likőrök, k 
j Magyar és francia pezsgöborok és min- S 
1 denfajta ásványvizek a legszolidabb : 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős é t kávés uraknak levél 
vagy sürgönyrendeletérp mindenkora legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak.

o S ö - i / e y  Q J á x á .  e-i <2% n ,

/ tcx iyyyá la

( e é m a n  i e c .

Budapest. Promontor

S Z Á L L O D A
i Budapest, IV., Egvetem-utca 5. szám 

w  (Újonnan átalakítva) v
Kellemes családi tartózkodási hely a legolcsóbb 

elsőrangú családi ház a belváresban.
A vasút- és gőzhajó-állomás közvetlen köze
lében. Villamos közlekedés miudi-n irányban.
Telefon ess Villanyvilágítás e s i  Fürdők
Szobaárak: ~
T E L JE S  E L L Á T Á S  4  k o ro n á tó l feljebb.
Jfvzamssb iáéig tnrfizkoJisnil lényeges árengedm.
A kávéház és éttermek legkedveltebbek a fővá
rosban. Figyelmes kiszolgálás, példás reud 
és csendesség.=

MATER JÓZSEF tulajdonos.

§IISI
@  E D E

KÜLÖNLEGESSÉGEK :

URIDlVflT, FEHÉRREmÜ. 
UTAZÁSI és  SPORTCIKKEK.

BUDAPEST,
IV., KORONAHERCEG-UTCA 11

TELEFON 75 07.

h agy  íje itfes  és c s e n )e g c ü :id
„Budapest központján*

Vili., Főherceg Sándor-utca 25. szám.
A fővárosi vendéglős, kávés és koesimims urak 
üzleti igényeinek  m e g le le iö  H e n te s -é s  Csem ege - 
üz let Kapható „Budapesti"  h á z i, kassal 
P rag o i sódar, friss kolbászok, kolbász- 

kák (tormás virsli), paprikás és kolozs
vári szalona, (háj) friss töpörtyű. I ' -n 
kívül első m inőségé k a v iá r ,  o s ls e e h e r in g , sz a ru i 
n iá k , g y ű rű zö tt n a t ring lik  . további, lip tu i, 
.in p c rid l, rok fo rti stb. c sem e g e  cikkek - á sv án y
vizek vannak rakt-iror. Nagyobb m- <rr--mlele>. k- 

lázlioz szállítva . A vendéglős urak
ndelés

Zf)an)ii)lsa Gyula hentes é meg-.

E L A D Ó  B O R .
140 hektoliter kitűnő 1904-beIi 
hegyibor — legnagyobbrészt „riz- 
lingu — kétszer lehúzva, eladó. 
ONUTZ VINCE, ALSÓSZOPOR, Szllagymegye. ^

j  P in c é re k  fig y e lm é b e . Fi- is ízetipiitirik, kitolt H
, o l d a l - z s e b t á r e a  |

(papirospénz) vagy ®
ó  a l > n  (ap ró -és  ezüstpénz számára) van szükségük, amolynek §■ 

L a ö l v C J .  feneke nincs többe küiös beillesztve, hanem a felsőrész az e- 
5  aljával egy darabból készült — a legjutányosabb árak mellett szerezhetik be ^
| Á ra k  3.50 -től 5  írtig  "^1 »
• *  2  _  v i ! l ^  .  keztyű- ós sórvkötőpyárosnál ?

-  J V L o m a r  V i l m o s  Budapest, iV.. Károly-körut 28 (Közp. Tárosház). 5

,§ Gummi- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. - Nagy raktár a § 
■j legkiválóbb gyártmányú görcsér, gumntiharisnyák, sérvkötök. szuszpenzóriumok és a lég- -

különfélébb betegápolási czikkekben.
U  ------------------------- »
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FÜRDŐK, NYARALÓK.
Budapest és környéke.

Budagyöngye itul. Strasser és Steuer) Pasa
rét, II. kér., a Zugligeti utón.

Balázs Antal nagyvendéglője Hűvösvölgy, 
Hidegkuti-ut 131.

Fodor Berci „Kioszk1* vendéglője a Gellért
hegy tetején.

Kelemen József vendéglője Svábhegy (I., Isten) 
Költő-utca 6.

Szép Ilona kiránduló vendéglő (túl. Hengye 
János) Pasarét II. kér., Budakeszi-uton. 

Takács János »Mattoni sósfürdöi« nagy- 
vendéglője; Bndafoki-ut. villamos állomás. 

„ Tünderlak" Dahmer Antal Kisgellérthegyi 
„Tiindérlak" vendéglője a szent Gellert 
szobránál feljáró út és Szirtes-út sarkán. 

Rákoskeresztúr, Arenberg Nándor nyaraló- 
vendéglője.

Bárlfa fürdő. Verseghy Károly »Newyork« 
szállodája. Étterem, kávéház.

Strasser Manó „Royal“ nagy vendéglője. Ét
terme, kávéház.

Hegedűs Zsigmond vendéglője és étterme. 
ózv. Kassorszky Józsefné „Molnár“-féle ven

déglője és étterme.
Bikstád-flrdö. F.kamp Gyula nagyvendéglöje. 
Erdöhénye-f'űrdö. Bock Imre nagyvendéglöje. 

Étterem kávéház.
Feisö-Russbach-fürdő u. p. Podolim MaszteUák 

Mihály fürdői nagy vendéglője.
Hévíz. Páca Lajos „Mexikó" vendéglője — 

Télen-nváron nyitva.
Leutner Mihály fürdő nagyvendéglője. 
Herkuesfürdö. Erdélyi Frigyes Gyógyterem 

iCursalon) vendég’löje.
Midin Jean »Dalszinház« vendéglője. Ét

terem, kávéház
Kcrond-fürdő (Erdélyi. László György imaros

vásárhelyi vendéglős) fürdőbérlö és ven-- 
déglös.

Lipik. Friedlünder Sándor Gyógy terem (Cur- 
salon) vendéglője.

Oszvald János Nemzeti szállodája. Üzlet
belieknek kedvezményes koszt s  ellátás. 

Lslle. ( Balaton fürdő) Boda Mihály nagy 
szállodája. Étterem, kávéház.

Parád-fiirdő- Verseghy István nagyvendéglöje. 
Ránk-Fiired. Kalász Mihály »Gyógyterem« 

(Cursalon) vendéglője.
Rozsn»ó. Vasas fiái Jő és nagyvendéglö; fürdö- 

bérlö és vendéglős Csillag Antal.
Siofok Telep. A Balaton legszebb részén. 

Szállodák, étterem és kávéház. Fürdőbérlö 
Várady Gyula

Cservenyi Ferenc „Fogas" vendéglője, a vasút 
és gőzhajó állomás mellett, szemben a 
teleppel.

Szová*a-fürda Kenyeres Lajos ^Hunyadi Má
tyás" szállodája.

Szalrmissy Mihály »!stván király« és Bercsé
nyi éttermei.

Tarcsx-fürdő iVas-megye* Póseh Károly és 
Gyula Gyógyház-vendéglöje.

Jellasics Ignác Korona-szállodája és vendéglője 
Schlögl Ferenc „Sióhegyi" veneéglője. 
Trencsén-Teplic-fiirdö Ehn József „Teplic“- 

szálloda vendéglője.
Gyógyház vendéglő és kávéház (Curszalon) 

iEhn János.)
Kisharucska (Fürdői kiránduló) v e n d é g lő . 

(Politzer Lajos).

TRFNÎ FNI lAPÍl/ fü99etlen politikai hetilap.H1LHU0LIII LHrU% \  felvidék legolvasottabb 
és legelterjedtebb lapja. Megjelenik minden va
sárnap. Előfizetési ára: egy évre 8, félévre4 k. 
Főszerkesztő: Szilvay István. Felelős szerk.: 
Dr. Pető Béla.

HIRDETÉS.
A budafoki m. kir. pincemesteri tanfolyam pincéjében folyó 

é v i  augusztus hó 25 -én, pénteken, délelőtt lO ó ra 
k o r  tartandó rBORARVERESEN
eladatik a vincellér-iskolák szőlőiben és az állami minta-szőlőlelepe- 
ken termelt borok , pálinka és cogn ac  egy része.

A venni szándékozók az elárverezendő borokat folyó é v i  
augusztus 18-án é s  22 -én , továbbá az árverés napján 
megizlelhetik.

Az árverezendő borok jegyzékét az érdeklődők levelezőlapon 
közölt kívánságára a pincemesteri tanfolyam igazgatósága megküldi.

Budafok, 1905. július hó 18-án.
R Á C Z  SÁNDOR, igazgató.

Központi vásárcsarnoki szálloda.
A vendéglői- és kávéházi üzletbeliek 

találkozó fogadója.
Bpest, IV.. Zöldfa-utca 37 és Só-utca sarkán.
Újonnan és elegáns sárga rézágy stb. 
bútorral berendezve. Szép u cai szobák 
villanyvilágítással 1 frt, udvari szoba 
70 kr. A t. közönség szives pártfogá
sát kéri V íz i Mór szállodatulajdonos.

t e k e a s z t a l  
n y á r!

Márton ktuán Szpgeden, Boldogasszony-sujárut 
Ifim IUII lalvail 5 0 . BilUrdizerelö és Billardaszta- 
I08. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Árak jutányosak.

Magyar Paizs j  és kiadóhivatal: 
Zalaegerszeg.

A Magyar Paiz8 erős szókimondó, független 
hetilap; magyar ipart honi terméket véd, 
magyar szellemet terjeszt minden téren. Évi 
ára 4 kor. (Legolcsóbb lap.) szerkesztik .- 
Borbély György tanár és Horváth Lajos Zala
egerszegen.

Kártya-tisztitás!
W e i s z  Á b r a  l i á n t

v egyészeti kártyatisztitó

Budapest, Vili,, Berzsenyi-utca 4 , szám.

Tem esvár i  H ír lap .
-Politikai napilap-. D élvidéknek egyetlen 
legjobb szellőmben szerkesztett napilapja. 
S z e rkesztő ség  é s  k ia d ó h iv a ta l T em es
v á r ,  belváros, Városház-utca 16. Előfize

ti kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
_______ Bíró Pál.

i p t u i m N
U é rf  Pompás rajzok, magyaros humor, 

krónikás adomák. Felel, szerk. E délyi 
Zoltán. A .Fogadó' elöf. egész évre 8 korona.
E a  Tessék imitatv invszftmot kérni ' E 3  
Kiadnh. : Budapest, IX.~, Ollöiut 26, »Pátria«.

S z o É a t l i i l j i  Újság pi™ kai
kiadóh. Széchenyi-fér 2. Vas- és Zala- 
ármegye egyetlen keresztéey kalh. 

irányú és legolvasottabb ^politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ára egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szombatheiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelö gazdák 6 kor. kedvez- 
ményes áron rendelhetik

U T j V I U T A T Ó

M a gya r

i Páter"

cjnejL^
üresebb szókimondó 
ír élclap. melynek po- 
s egyébb viccei lórö.’-

-------- ttek és karikatúrái a
le-'crdeke-ebhek. Egy évre 12  k, félévre 6 k 
és negyedévre S kor. --  Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, vili., József-körut 49.

UjTD IflU Politikai hetilap. Szerkesztö- 
nLlüUD ség és kiadóhivatal Kapós 
vár. Zerge-utca 7. Somojyvármegye és 
a szomszédos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési dij: Egy évre 8, félévre 4 
és negyedévre 2 k.

Ungvár _Korona-s/.áII 
iLeblowits I,.) Étterem 
riiile, kávéház.

NAGY FAJOS „Kioszk4 
déglője. Széchenyi-lig  
közönség k irándulója.

FL’CHS MANÓ .K aszinó4 
déglője.

SZABÓ PÁL „ K özponti"

OLÜOK JÓZSEF .Abbázia, ká
véháza. Üzletiek találkozója.Újpest U H ], KÁROLY ven 
déglője Stefánia-utca 7.

Vác. Curia szálloda. ;Ehman

KVRTZ TÓBIÁS (H orváth- 
féle) vendéglője az állom ás 
m ellett.

V eszprém . KUBAY HUBERT 
kávéhiza, a  fö-utcán.

V ersoc. BAROSS SZÁL
LODA Kohn Hugó). É t te 
rem. Kávéház.

SZARVAS KAVÉHÁZ (Btau 
Zsigmond:. IV.letheliek t a 
lálkozója.

Vasvár. BALOGH JÓ Z SE F 
Z öldfa  szálloda, étterem, ká
véház, sörödé.

HORVÁTH ISTVÁN vendéglője 
a -V asú tihoz, térni, hegyi 
borok.Zalaegerszeg. DOMOX- 
JCOS IGNÁC ..K orona-' szál
lodája. Első fogadó.

KUMMER ANTAL kávéháza és 
cukrászdája.

XAGY DEZSŐ vendéglője. Ma
gyar konyha, termelői borok.

ROSEXKRAXTZ JÓZSEF szálló 
vendéglője.Zsombolya. SCHWARTZ 
JÁNOS ..K orona" fogadója, 
állom ás közeiében. Olcsó 
szobák.

Zalaszentiván. KK.AMP 
JÓ Z SE F (és fiai) Déli v asa t 
vendéglője az állomásnál.Zólyom. K l'S Z Y  BÉLA ven
déglője és kávéháza.Zenta. D A L A  KÁROLY 
-Eugen-.szállodája. Étterem

MIKS JÁNOS vasúti 
L1NDXER JÓZSEF 

kávéháza.
VÖRÖS

korona4 vendéglöji

igéglöje

X „Mn
K tt

MAJORIISSY PÉTER .Gazda
kö r ' vendéglője.Zsolna. TÓ'Hf ANTAL vasúti 
vendéglője. A közönség kirán. 
dnlója.

Elek Lipót könyvnyomdája, Budapest, VII., Kertész-utca 20.




