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

E rovatban mindazoknak, kik a  'Fogadó" égé-7 
évre fizetik elő, üzleti címét állardóan és d j- 
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 20.—, félévre 10.— és negyedévre 

6 koronába kerül.

BUDAPEST.

Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
K ishid-utc*. 1 lg. Burger. K. 

PANNÓNIA SZÁLLODA (tűi. 
O lück Frigyes) K erepesi-ut 3. 

BRISTOL SZÁLLODA ( lllits  
Jó z se f  IV. Mária V aléria-o. 

EKZSKBET SZÁLLODA (túl. 
Mnyor J ó z s e f , IV., belváros. 
Egyetem -,.. ».

OR1ENT SZÁLLODA (tulajd.l 
Molnár Sándor Népszinhiz-

API’L JÁNOS Debrecen-foga- 
dója VII.. Kerepesi-ut 88. 

KELLAR JÁNOS »Két korona* 
ezallodaja, é tterem , kávéhoz. 
IX ., Sor >ksári-utea 14.

Vendéglók.
ALBERT VIKTOR vendéglője. 

Kekk S z ilá rd -tttea  lb. sz. 
BAYER JÁNOS vendéglője, 

VII. kér.. A rena-u t ti. ,-za.n. 
BÁN DL ANTAL vendég'öjeVlil.,

BLASCHKA Is t v á n " nagy ven
déglője V I ,  K lrály-rca  HM. 

BEDÖ FERENC .Zöldhordó ven
déglője*, IV., Kishid-utca 3. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője
11., lö  ök-n tca

BRAUN BÉLA vendéglője VII..
K U nzal-ut a  2.

BREUER JÓZSEF vendéglője.
1., Kemeszes-utca 6. Gellért
hegy alatt.

ROUGUZSÁN ANTAL vendég
lője IV.. Ge.lóci-utca 2. 

CADA ADOLF vendéglője VII.
Szövetség-utca 24.

CSÖBÖR ANTAL "Ujvilág.ven- 
d  églője, IV., Uj viiág-n. 23-2S. 

CSUTY GYULA vendéglője,
V., Váei-ut

DÉKÁN Y SÁNDOR vendég

pályaudvarra l.
DEUTSCH PÁ L /e ze lő tt 

Schw ab A. vendéglője. VII., 
A káe-s Dohány-utca sa rkán . 
K artá rsik  találkozója.

DOMSITZ JÓ ZSEF vendég
lője, VII., A rena-ut 51.

EBERHARDT GÁBOR vendég 
lője. V ili.. G ólya-utca ifi.

EHM JÁNOS ettermei, V ili., 
Kerepesi-ut 1

ERNST MÁTÉ .Nagvvendéglöje- 
V. Szabadság-túr 29.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője, 
bor- és sörcsarcoka, • V 111., 
Üllői-ut 4.

FÖLDI ANTAL -Uj k isp ipa-. 
IV. U jvilág-u. 14. Be’ városi 
p incéri b a r  vendéglő e.

FR Á N K L SÁNDOR Fehér-

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

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

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

GÖMBÖS LAJOS vendéglője.
V árosház-utca 10. Somogy- 
Z ala i b a rtú r-ak  vendéglője.

GREGORIG SIMON vendéglője
VI , Palóc-utca 1. 

GEB11AR1»T ANTAL vendég
lője V III.. N épszinház-u. 1.

HÁBETLER LAJOS -Magyar 
Csárda* vendéglője V|ll_, Mag- 
dolna-utca 20( Agulár-fele ház 

HAJÓS KÁROLY vendéglője.
1., Böszörményi-ut 21. csend- 
örlak tanya

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

HALASTIK JÓZSEF vendég
lője, V., A radi és Csengeri- 
utcza sarkán.

HORVÁTH KÁROLY vendég
lő je . IY .. M átyás-utca 5., 
Idénypiaccnl szemben.

HANKUS IMRÉINK kávé- és 
étterme V ili., Baross-ntca 
és Szen ti irálvi-utea 48.

HKCKER LAJOS vendéglője.
V II.. K irá ly -u tca  öl.

HUFNAGEL HENRIK <Hnr- 
váth-fé le  vendéglője. V ili.,

JURÁK MIHÁLY vendéglője. 
I I . Budán).G ellerthegv-u. 3.

JA N I RA KÁROL Y vendéglője 
Podm anicky- és G yár-utca 
sarkán . Fővárosi p incérkar 
ta lálkozója.

KÁROLYI GYULA „Saskor* 
vendéglője, IV., íranyi-u. 17.

KELLÓ VILMOS Singhoffer-féle 
halászcsárda vendéglője, I., 
M ohai-ut 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, V ili., Józset-utca 2.

KÓNYA SÁNDOR „Rózsa bo
kor* v-ndéglöje. Nagymező- 
u tc a . U zletbeliek vendéglője

KLIVENYI FERENC, éttermei 
VI . Andrássy-ut.

KORONA VENDÉGLŐ (ü.v. ven
déglős SZABÓ Gyula) VIII., 
Baross-utca 9S.

KOLLMA '  N LAJOS vendéglője, 
II , Margit kö.ut 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője 
VII., A lm ássy-tér 16.

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

KUBANEK VINCE . Budid v i
ga d ó ' étterm ei. II ., Fö-u.

LAKATOS GYULA vendéglője 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci
pész-ipartest1, leti ház)

LEIKAM GYÖRGY 
lő je , I . A lag-utca 1.

LADÁNYI (H U M Á N  1 JÓ 
Z SE F é tterm e i, V I , Lipót- 
k ö ru t 27.

LADÁNYI OTTÓ .Vázsonyi 
kert* vendéglője, VI., Her- 
m ina-u t 51.

LÁ NG  PÁL vendéglője. V II., 
V erseny-utca 10. A keleti 
p .-udvar közv. közelében.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője
1.. Febérvári-ut 14.

M vRKOVITS DOMONKOS 
vendéglője, I . ,  Döbreut.-y-tér 
5. A piucéri-kar találkozója.

MIHÁLYFI SÁNDORXÉ ven
déglője, V II... A ré n a-n t S.

MIRTH AXDRAS vendéglője, 
D ohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, m agyuro , koDyha.

MIHÁLFI SÁNDOR Váci-kör*

MOHOS FERENC vendéglőié, 
V I I . Csöm öri-ut S7.

NAGY GÉZA nagy »Pilseui* 
sörcsarnoka, V Il.,'A rera-u t 58.

NI KA ANTAL IV . kerüle t, 
/Belváros; Váci-utca, sa já t 
ház. Régi pincéri gá rda  ven-

löje V ili., Sze:dahelyi-u. 2.
PUTZER M. uag.vvendéglöjc, 

VII., Arena-nt »).JVJ. RÁCZKEVYLAJOS V III.

RCZICSKA JÓ ZSEF vendég
lője, Szövetség-u. 24. VII. 
kér. po lgárok  ta lálkozó

K omlókért vendéglője, V.,

REZSŐ MIHÁLY vendéglője. 
V1L, E rzséb et-k ö rú t és 
D ob-utca Sarkán.

KELL MIKLÓS vendéglője, 
ITj-ntca és H ajó s-u tca  s a r 
kán. A VI. kér. ü z le ti kar- 
tá rsak  lá togatják.

SCHODITS ALAJOS (Országos 
Tisztviselők E gyesülete kör- 
és nyilvános étterm ei) VIII., 
Észtérliázy-ntca 4.

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasú ti vendéglője.

SCHVETZ JÓZSEF vendéglője 
IV ., Zöld«a-utca 10.

SCHRATZ HUGÓ Leheti-féle 
vendéglője VILI.. Kerepesi-ut 
41. sz.

SPRINGER JÓ ZSEF vendég
lője. V ili .. Közvágóhid-

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

SZÜTS É S  BALIKA étterm ei. 
D eák-tér 2. A  MOPE tng- 
jn innk  találkozóhelye.

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

TOMIK JÁNOS VII., Dohány
u tca  /fi. Ü zletiek központi 
vendéglője.

TOTOLA IMRE vendéglője, 
V II . A lsóerdösor 10. A  zaía- 
v idékiek találkozója.

TH ESSI JÁNOS vendéglője, IV. 
Molnár-utca 8.

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

WKHER ÉS GROSZ -Három 
holló1 • vendéglője, V I.. An
drássy-ut 24.

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

WURGLITS ANTAL vendéglője, 
V il i . ,  Kerepe-I-ut cs Gyungy- 
tyuk-utca sarkán

Kávéházak.

AXTONY VILMOS kávéháza. 
Csömöri-ut és Verseny-utca 
sarkán.

ALMÁSSY KÁROLY -Kisfa- 
ludy-kavéháza-. T eréz-körut 
és Szondy-n tca  sa rkán .

BALATON KÁVÉHÁZ T iha
nyi József t.)  K erepesi-ut és 
S zentk irály i-u tca  sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ, József- 
k ö ru t és B aross-u . sarkán.

BOULEYARD KÁVÉHÁZ (t. 
G olduam m cr Á.) Váci-k. 24.

BIBÉK JÓ Z SE F kávébáza, IV.

CITY-KÁ VÉH ÁZ Schreiber Hugó 
Szabadság-tér.

E LITE KÁVÉHÁZ (t. Pollák 
S indor; K erepesi-u t és Ka- 
z incy-ntca sarkán .

F.RZSÉBET-HID KÁVÉHAZ 
Rapszby Zsigm ondi 1. kér. 

D öbrentei-tér.
FARAGÓ KÁAÉHÁZ (tulajrt. 

Faragó Nagy Sándor, VII., 
K erepcsi-ut 55.

FELLEGI EDE „Elevátor-ká- 
vébáz". Feronc-köru t.

GRUBER JÓZSEF »K örnti ká
véház*. VII.. E zsébet-kör. 6.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Há- 
m os Rezső; V III.. Jó z se f

HOCII LAJOS nagv kávéháza
V III.. N épszinlriz-utca 

Uzletbeliek találkozókávéiiáza
KATONA GYULA „KLUB- ká

véháza, V., L ipót-körut, a  
V ígszínház m e lle tt.

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

KLEIN TESTVÉREK ..Adria*- 
szájlé^kávéháza. VIII., Kere-

KLOTILD KÁVÉHÁZ >tulajd. 
K atona  G ) Belváros, Váci-n.

KORXSTEIX IGNÁC kávé- 
haza, VI , V örösm arty-u. 
bJ. sz. Üzletbeliek ta lálkozó  
helye.

LÁB ESZ FRIGYES kávéháza. 
IV .. Hajó- es Sütő-utcák 
sarkán . A pincéri k a r ta lá l
kozó helye.

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

LYON KÁVÉHÁZ (t. Knappé 
János) VI.. Andrássy-ut 27.

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

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér.. 
Koronah rceg-ntca, (Haris- 
bazár.) Ű zletbeliek ta lálk .

NEW -YORK KÁVÉHÁZ E r- 
z-ébet-köru t (H arsáuyi te st-

NE1VELT SAMU .Sindortéri 
kávéháza". V ili ., líőkk Szi- 
lá id-utca 21.

OTTHON-KÁVÉHÁZ (Böhm és 
Fóliák) Vili., Kerepcsi-ut 9/b.

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi Józset), V., Nádor
utca  33:

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étte
rem Pelzmann Ferenc.

PETŐ FI KÁVÉHÁZ ü. vezető 
Szalay Károlyi VII.. E rzsé- 
bet-börut cs D ob-u tca  sarol.i 
házban. Ü zletin találkozója.

SCHABENBÖCK JÓZSEF .P e 
tőfi- Kuvéliúza, Petótí-tér 1.

SECESSIO KÁVÉHÁZ tuL 
A lbecker Sándor; VI., An-

SPLEnLFd KÁVÉ HÁZ 1 tulaji 1. 
Tyroler Józsefné és Seeman 
K arolin), IV .. K iroly-körut.

SVF.RTETZKY KÁROLY »Or- 
Jeáus* k iv . h áxa IV. .Gerlócy- 
u tc a  f. Ü zle tbe liea  ta lá l
kozóhelye.

SYBERT JÁNOS Gizella-kávé- 
háza, IX.. Széna té r .  Üzleti 
kartársak  ta lálkozó  helye. 

U LITS LŐRINC ,Á rpád“-kávé- 
ház, E rzsébet-kö ru t és Do
h á ny -u tca  sarkán.

W EISZ ÁGOSTON „K aszinó, 
kávéháza, I I . kér. M argit- 
körut.

V I D É K .

Almájára 1 Torda-Aranyosm.)
TÓTH KAROLY szállodája. Alsólendva. NEUBAUER 
ANDRÁS „K orona ' szálló -

FERF.NTZY JÓ ZSEF vendég
lője. (volt Poppel vendéglő.)

RÉVERENTSICS 1STV. ven
déglője. közel a  vasúthoz

LEN ARI CS VIKTOR (Tüske- 
féle) vendéglője. Magyaros

RÉVÉSZ SAMU K özponti ká-

KRAJCSÍCS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a »Zöldiá«-hoz. 
Sajat sz iiretü  borok.A.-lendva - Hoaszufalu.
SABJAN VENDEL kiránduló 
vendéglője.Arad. BRAUN ÉS SCHUH 
sörcsarnoka és é tterm e i, a 
városházzal szem ben.

HCNGÁRIAKÁVÉHÁZ (W itt- 
mann Károly tn la jd .)  a  város 
központján.

NÁDOR SZÁLLODA (t. Páska 
Ignác). É tte re in , sórcsarnok 
és nyári kert.

SPITZER MIHÁLY -Erdélyi- 
féle. kávébáza. A p incér urak 
o tthonias találkozó helye.

FIUME K Á V É H Á Z jW cinber- 
g e r Sándor ü.v.) Ű zletbeliek 
ta lá lkozó ja .

SZÜSZ MÓR „Japán- kávéháza. 
Sz. a  Varosháza.

TÓTH ENDRE kőbányai sör* 
csarnoka és éttermei : Sza-

v its  Artúr) Szabadság-térAbo*. PKRTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.Alsó-Kubin. BIHELLER 
JAKAB "Nemzeti" szállodája, 
étterem és kávéház.Alvlnc. HARRÓ FERENC 
vasúti vendéglője. Szállodai 
szobák.

Baja. HORVÁTH SÁNDOR 
„Bárány- szállodája. Magyn-

Borosjenö. KOCSY ANTAL 
-K özponti' szállodája .Battonya. LlZANEC JÁNOS 
„Nemzeti szállodája-.Balassagyarmat. .TOT11 
ISTVÁN szállodája. Állami 
szöliStelepi borok.

P1R1NGER KÁBOKY "Zrínyi* 
vendéglője. Nyári é tterm eiBarcs /te lep). HOFFMAN 
É S KRAUSZ „G arni, sz il- 
lodá ja  az  á llom ás m ellett

DOBAY SÁNDOR ..K özronti' 
vendéglője, m agyar konyha 
olcsó szobák.Beregszász. özv. POSCI1 
Xándnmé Ú ri kaszinói nyil
vános étterm ei. — Magyar 
konyha. Term. vett borok.

BRENNER Márton Ösbudav.u 
kávéháza. Ű rletbeiiek ta lá l
kozója.Baszterca. M.OLDOVAN 
DÁ NIEL „Európa- kávéhá
z a . Üzletiek találkozója

LULAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a  közönség kirándulója.Besztercebánya. SOOR 
Mór „H ungária- kávéháza.Békés. KETTER FERENC 
„Városi- szállodája. Fitté rem, 
sörcsarnok.B.-Csaba. BARTOSj JÁNOS 
N ádor szállodája. É tte re rv  
kávéház, sörödé.

ENDERSZ KÁROLY vasúti 
vendéglője, a  városi közön
ség k iránduló ja.

FIUME SZÁLLODA (tú l. Ket- 
te r  Károly) a  központon.

KOZMA MÁRTON F ehér bá
rá n y  szálló  és vendéglője.

FREIB ERCER MÁRTON .Ko
rona- kávéháza. Ü letbeliek 
ta lá lk . he lye .

BORS SIMON „V asúti- szál
lodája. O. szobák. Csongrád- 
v idék i borok.

"BAROSS* vendéglő és kávé
ház (iizletv. T urányi Jánosi.B.-Gyula. OSZÜSZKY JÁ
NOS vendéglője (és nyári 
kiránduló ja) a  vasú tnál.Bánréve. SZABÓ GYŐZŐ 
Vasúti vendéglője.Bács-Topofya. CSER 
NYUS LIHALY "Nemzeti* 
szállodája

HORVÁTH JÓZSEF szállodája

Brassó. GOTTSMAXN EDE 
.V igadó- kávéháza. Űzler- 
be liek  ta lálkozója .

ROTHENBÁCHER JÓZS „Vi 
gadó- é tterem  és sörcsar-

CHUBODA VINCE (vo lt Drex- 
le r; kávéháza. F ő tér.

KUN MENYHÉRT „Metropol 
szálló, é tterem  és kávéliáza

HINDAK FERENC „Korona 
szállodája. Olcsó szobák.

DAKÓ^BÁLINT vendéglője

Boglár. B E R G E R VILMOS 
„V asúti"  szállodája, étteret 
kávéház.Csáktornya. FRIEDL JÓ
Z S E F  Z rínyi-szálloda, ven
déglő. kávéház.Caongrád. GODA ISTVÁ N 
.M agyar k irá ly - szállodái -

KASZANITZKY ISTVÁN nag; 
„P olgári"  vendéglője.Cegléd. BÁRÁNY LAJO'- 
Uri kaszinó vendéglője.

OROSZVÁRY LÁSZLÓ Nem 
zeti szállodája. É tte rem , 
söreearnok.Csíkszereda. MUTTER 
FOGADÓ lüzietv. Benbö Zs.1

LACHER GYULA »Otthon« k • 
véháza. Üzletiek találkozó)-Csákóvá. SIMONCSITS JÁ 
NOS szállodája



Szerk, és kiadóhivatala 

V il i .,  K erepesi-ut 13, ÚTMUTATÓ S ze rk . és kiadóhivatala 
V ili..  Kerepesi-ut 13.

Csorna. CISZTERER IST
VÁN vendéglője az Állom á s
suk szemben. Olcsó m agyar 
konyha.

N E V E S IG -  -3

letiok ta lá lkozó ja .Csurgó. HAJAS JÓZSEF 
»Korona« szállodája. Étterem, 
kávéház, söresarnok.

KREINKR EKRENC szálió-ven- 
dégiője az »Oroszlán«-hoz.

A1GNER GÉZA -K özponti-ven
déglője. Olcsó szobák.Csip korok Vas-m.) TÖRÖK 
ANTAL nagy  vendéglőjeDoés. HUNGÁRIA . SZÁL
LODA (M ent Béla., É tterem  
kávéház, sörödé.

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

VASÚTI VENDÉGLŐ (Roller 
Sándor). A  közönség  k irán
dulója.

S7.0NG0TT JAKAB .E urópa- 
szállodája és vendéglője a 
főtéren. Olcsó szobák.Déva. FEH ÉR-K ERESZT « 
FOGADÓ (városi szálló; F-n- 
g lis eh  Béla.

SCHW ARC N. : Koronu--ven
dégfogadója. Ü zletiek  ta lá l
kozó vendéglője.Debrecen ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tu- 
Iajd. H auer Bertalan.;

ARANYBIKA SZÁLLODA 
( tú l. N ém et A ndrás.)

G EISZT KÁLM ÁN „Kispipn"
vendéglője, g r. D egenleld-tér.

DEBRECEN-SZÁLLODA. Fő
u tc a  ita l .  H arangi György).

ERŐ S JA K AB ..Magyar k i
rály" kávéháza. ü z le ti  kar
tá rs ak  ta lálkozója .

NÉMETH MÁTYÁS vasú ti 
szállodája, szem ben az  állo-

OTTHON KÁVÉHÁZ (tu l.R o - 
senberg S.i A pincéri k a r ta 
lálkozó helye.

OTTO SÁNDOR vasú ti ven
déglője, a  városi közönség 
k irándulója.

RÖLLIG EDE vendéglője, At 
tila-tér.Dombóvár. BANDI SIMON 
vendégtogadó.Dál/a. SCHLÖGEL MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

£ " ry*é6o#« rá ro* .C S E P C S lK
JÓ ZSEF .E rzsébet- kávéhiza 
és ezukraszd ija.Érsekújvár NEMZETI 
SZÁLLODA Marossi Ger- 
zson). 18 szoba, K eresk . u t. 
szállója.

SZINGER LEÓ  vasú ti ven
déglője. A városi közönség 
k irándu ló . he ly e .

TREUER SÁNDOR első pilseni 
sö rcsam oka a Nemzeti szál-

Eger. MÁRTON BÉLA .K a 
szinó- szállodája. Étterem, 
k áv éim , sörcsarnok

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

KORNSTEIN SAMU (Forgács
féle) vendéglője, Szent Janos- 
utca. Magyar konyha, eg'i

OTT FER ENC »Uri kaszinó-

Esztergom. — PORGKSZ 
BÉLA .K orona"-szállodáia. 
Dnnii-hiddal szemben.

AXDA GYÖRGY szállodája

déglője. .Magyar konyha.Term.

MEISLF.R JÁNOS .M agyar 
k i r á ly  szállodája.

NEUBÁUER MIHÁLY -Köz
ponti" kavébáza.Gombos. NEVORA JÓ 
Z SE F vasúti vendéglője. 
P.-udv.Garamberzence. 1FJ. 
CIDLIK FE R EC vasú ti ven-

Gyöngyös. BRUCKN'ER .1. 
szállodája. Étterem és kávéh.Győr MKIXNKK I.'- ... ' 
nagyszillodája.

ACÉL MIKSA . K isfaludy-- 
kávéháza, a  városházzal

TAKÁCS JENŐ vendéglője. 
Baross-utea, szem ben ti 
H ungária-kávéházzaL

NÉMETH FERENC -Erzsébet" 
kávéháza. A  p incér u rak  ta 
lálkozója.

BCGIILER LUKÁCS Sárkány- 
lyuk-vendéfflöje. Baross-u.

KRAXWACHER ELEK  ven
déglőié, Deák Ferenc-utca.

PKRN1TZ LAJOS „Velencze" 
kávéháza. a  Rábca partján 
és h íd ja  m e lle tt.

P R ÜC K L ER MÁT YÁ S .  A rany . 
postakiirt.--vendéglője. Győ
ri vendéglősök ta tá ik , helye 
villásreggeliné l.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a  _K isfaludi"-kávéházzal

WTNKLKR ISTVÁN vendég
lője. bor- és sürcsarnoku. 
K isfalud i-u . 3.

HOLLÓS (BALANEK) ÖDÖN 
vendéglője. Ü zletiek  ven
déglője. D eák -u trza  11.

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (He- 
b srling  A dolf Fö-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. V áradi 
Á rm in) Deák Ferenc -u tca

MAROSFI DEZSŐ .P e tö l i -  
kávéháza. üzletbeliek ta lálk .Galgóc. ERNSZT FERENC 
•Arany szarvas- nagyszállója.Gyulafehérvár LEFKO- 
V1TS .E rzsébet"  szállodája.

FR1DSAM GYÖRGY városi 
vendéglője, Fó -té r . Utazó 
közöuség vendéglője.Hatvan. SCHWARTZ EMIL, 
„Nemzeti" szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS »Graf- 
szállodája a vasútállomástól

VÖRÖS JÁ N O S vendéglőjeH.-M.-Vásárhely. KÖZ-

SCHULLERY KAROLY „Hunya-
dy" szállodája.Huszt. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme. 

W ERTHKIMER Sándor . Pan
nón ia - szállodája. Étterem, 
kávéház,

PEKÁROV1TS LAJOS »Kőbi- 
nyai- sörcsarnoka.

ASBÓTH JÁNOS Hopfinger-féle
beszálló-vendéglője. Nyári

S első Jója.

Kolozsvár K Ö Z P O í 
SZÁLLODA (Nagy Gál*.

szállodája.

India. IIARTBACIl JÁNOS 
•N-I..Z.-I: s/.á I ..Iája Ctterem 
k.ivéhaz az a llim as m ellen.

LAKY JÓ ZSEF vasú ti ven
déglője.Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV .K orona- szállodája.

FEKENC JÓ Z SE F fogadóiru l. 
Grünw ald Móri a  vasú ttó l 
3 percre.

LÖBL MIHÁLY ÉS FIA ven 
déglője, Kö-utca.

RKIDIXGER GYULA .Gnm- 
ha- vendéglője. H onvéd-u.

HÓDOSSI ADOLF K antin- 
veudéglóje. Nagy kaszárnya.

MANG JÓ ZSEF vendéglője és

MOLNÁR GYULA Hazám-ká- 
véháza, Zríny i-u tca , a vasúti 
átjáró  m e lle tt. .

SCHRE1BER L1POT .Fium e" 
kávéháza, 'a  központon.

SÁNTI1A JÓ Z SE F .Ip a r -  ven
déglője. M agyar konyha  és 
te rm . v e tt  italok.

SCHUBERT ED E -Hársta"- 
vendéglője. Fő-utca.Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 
„N agy vendéglője". K itűnt. 
K usti, Som lai, ó- és asztali

PATZEL GYÖRGY, Hungária 
kávéháza. Üzletbeliek talál
kozó helye.

ZÖLDFA-VENDÉGLŐ (Kud- 
licska  Kálmán). Szobák, lii-

KIKAKKR BOLDI
ZSÁR kávéim sa

rés házi konyha  és halat,.i, 
borok. Nagy nyári kerth .Kassa. SÖRÖS MÁRTON 
vendéglője és sörcsam oka. 
Magyar konyha.

SZKNTGYÖRGYT FEREXOZ 
v asúti vendéglője és sé tntéri 
-Kioszk“-ja.

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglőié és nyári kertie.

EURÓPA SZAI-LODA (özvegy 
Fritschi! Vilmoscé). Étterem, 
káveház, sörcsarnok.

NAGEL ADOLF (volt Mandl) 
szállodája. Vendéglő és olcso 
szobák.

STERN BÉLA uszoda kerti nagy 
nyári vendéglője.

KÁLMÁN GYULA »Otthon« 
kávéháza, Széchényi kioszkja.

BÉRES BÉLA vendéglője és 
nyeri kertbelyisége, tekepá-

MATEJOVSZKY ELEK (Köz
ponti) vendéglője.

RÓZSA FERENC .llungária--

Kisujszállás. K< >HN Adolf 
.Központi- szállodájaKrompach Vasgyár 
NEUMANN JÓZSEF Hun 
g á ria  szállodája.Kecskemét. M1LLKCKEK 

szállodája. A

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

TANTZER JÓ ZSEF keresk.
kö r vendéglő jén  központon. 

K N EFFEL LAJOS polgári sör-

déglöje.
HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ (W eisz 

Lajos) Kossuth Lajos-utca. 
Kiskunhalas. SZABÓ G. 

..Központi" szállodája.

PANNÓNIA SZÁLLÓ Fészl 
Józse t . Társaskocsi közle
kedés m inden vonathoz.

BUDAPEST KAVÉllÁZ G rün 
A.; Ü zleti kartát.sak ta lá l
kozója.

EURÓPA KAVKHAZ Rónai 
te stvé rek , a  város főterén.

FE K E T E  LAJOS Zöldfa ven
dégfogadója és vendéglője 
Ka.Iák- és T eleky-uteák sa r
kán. Pincéri kar találkozója

GÁRDONYI IMRE .K özpon ti, 
kávéháza

NEW YORK SZÁLLODA ml. 
Bogyó s Tausigi

G RÁ F JÁNOS vasú ti ven
déglője. A  közönség  kirán
duló helye.

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

PFF.RCHY FERENC vendég
lője és é tterm e i. Deák Fe-

GRANDU KÁVÉHÁZ (Gyárfás 
Dezső) Deák-Fereuc-utea 2. 
(főtér.)

W EW ER JÓZSEF .K oroná
ké véhaza. Az erdélyi pincéri 
b a r, találkozója

MANAS JÓZSEF W esselényi 
ezallodaja

SÍPOS JÓZSEF K isripa  ven
déglőjeKirályháza. GÖDÖR Gyula 
vasúti vendéglőjeKörmend SCHKK IGNÁC 
.K orona- szállodája a főhe
lyen.

NEUBÁUER JÁNOS .Ma
gyar király" vendéglője.

H EIGLIGNÁC -Kulcsos" ven
déglője. K ulcsos-utca.

DONXER GÉZA vendéglője 
szem ben a  vasú tta l'Kőszeg. PERKOVITS -IÁ- 
NOS vendéglője a  „M ulató"-

SKRIBA SÁNDOR ..Arany- 
szarvas"  vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője 
M agyar konyha.Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA Reuglovits J .  
É tte rem , kávéhiz és söröző.

MA1TZ REZSŐ -V igadó- é t
te rm ei és sörödéje.

HAZAM KÁVÉHÁZ t. Jak- 
liny  Vilmos a Dunasoron. 
szemben a vasfaiddal.

MOLNÁR ZSIGMOND -Sport" 
kávéháza. A helybeli ka rtá r
sa k  ke d v elt ta lálkozó helye.

WASSEL GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem és 
sörcsamoka.

KREFT FERENCZ Széchenyi 
szállodája. Hajóállomástól 1

'lesó zobák.
TÓTH ÁRPÁD Piheni sörcsa'- 

noka Tiszti kaszinó vendéglő,Karansebos. l.K HTNKK- 
KER TESTVÉREK szállodája. 
Étterem, kávéház, Dyaxi ét-

KNIRSCII KÁROLY .Közpon
ti* kávéháza és sörcsamoka.

GRECSÁK RÓBERT vasúti ven
déglője. A közönség kirándu
lója.

Kis-Kun-Fé légy háza.
K N EFFEL.ED E .K nrm iu-- 
szdllodíja. É tte rem ,k ivébáz , 
söresarnok.

BAKOS SÁNDOR -Polgári 
vendéglője és étterme. 

MAKAY BÉLA Függetlenségi 
kör vendéglője , I '«kepályi- 
hoz szabad bem enet.

Kiscell. HUNGÁRIA. SZÁL
LODA iVarlaky Béla , É tte 
rem , kávéhiz , nyári kert.

HORVÁTH JÓ ZSEF vasúti 
vendéglője. A közönség k i
ránduló ja.

MÉSZÁROS JÁNOS .K orona- 
szállodája. T ársaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz.Keszthely. STRAUSZ M. 
„H ullám " szállodája .

VAS SÁNDOR (volt Brnnner 
szállodája. É tterem ,kávéház.

SZÍ EBEK JÓ Z SE F vendéglője, 
K ossu th  L ajos-utca IV*.. az 
udvarban

WALDMAN DEZSŐ vendég, 
lője (volt L eu tn e r vendéglő;- 
Bakács-utea.

Kalocsa. KORNÉL JÁNOS 
•Magyar K iiá iy . szállodájaLosonc. KUNSZTLKR JÓ
ZSEF kávébáza és vendéglője. 
Üzletbeliek találkozóhelye.Lúgos. CSONTOS GYULA 
..O oncordia" szállodája.

G1LG ANTAL -Központi- ?ér-
csarnoka és "Korona ' kávé
háza UzletbGiek találkozója.

SIXGER MIHÁLY Korzó-ká- 
véháza.

GERZSON JÁNOS -Hungáiia" 
kávéházaLéva. SCHMIDTJÓZSEF K ő
bányai sö rcsam oka és ét-

VÁRADY LAJOS .Oroszlán* 
szállód i ia.Étterem,söresarnok.

VILHKLM J AK AB vasú ti ven
déglője.Liptószcntmlkl6 s.‘-“TT-
FRIKD DEZSŐ vasúti ven-

Lőcse. BAMBALA MIHÁLY
vasúti vendéglője; a közönség 
kirándulója.

DEIMEL JÁNOS kávéháza. Üz
letiek találkozna.

KÁROLY ISTVÁN Úri kaszinó 
nyilvánosétterme.és kávéháza.

BAMBALA MIHÁLY vasúti 
vendéglőjeMarcali SZIYOSS LAJOS 
•Koroua- szállodája. Étterem,

SÍ MONTCS JÁNOS kávéháza, 
Főutca .

KAISER DÁVID vendéglője, 
termelőktől vett borok

NOÉ JÁNOS vendégfogadója a 
Bál kihoz.Mármarosszlgot. BE-
NETH KARI »LY -Otthon- ká 
véháza és kőbányai sörcsam.Módos WINKLE 11 MIK LÓS 
Zágráb szállodája. Étterem, 
kávéház.Medgyes. RÁCZKY ÁGOS
TON .Szőlő* szállodája. Étte
rem, kávéh ázMezöborény. STEIX JÁ 
NOS „N agyszállodá '-jn .Malacka. CHRISTEN JÓ
ZSEF vendéglője a vasút á l
lomással szembenMakó. W ISKI.ER JAKAB 
„Newyork" kávébaza a fő
téren.

SPITZER BERNÁT „Abbázia" 
kávébáza. üzb'tiek találkozója.

VARGA ANTAL vasú ti ven 
déglője. a közönség kirán
dulója.

VOGEL PÉTER .K orona- 
szállodája
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Marosvásárhely. TRAS- 
SYI.VANIA SZÁLLODA T. 
L o rber Sándor és Fia)-

KORZÓ KÁVÉHÁZ Ita l. Rech- 
n itz er Adolf) a  lő té ren .

LETZTER SAMU vasú ti ven 
déglöje A közönség kirán- 
d a lé  helye.

GODT IGNÁC F eh ér'/, ven 
déglö és kávéháza. Üzletiek 
ta lálkozó  helye.

CASPÁR SÁNDOR Központi 
szállói Iája a  város központján

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodáin 
és vendéglője. T erm elők tő l 
v e tt  borokMosott. TÓTH ANTAL ven- 
deglöjeaz,Aranybáráiiy"-hoz.Munkáos. OROSZ M oll 
...Magyar király" szállodája.

CSILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
Kiss és WLmaje étterem, 
kávéház, sörcsarnok

I’ERUZZI FERENC .Uradalmi 
sói csarnoki vendéglője

GERBER JENŐ Abbázia kivé- 
háza (Egész éjjel nyitva)Miskolc. , KORONA SZÁL
LODA- Bokros K á ro ly -É t
te rem . sörödé, káréház.

K1SPIPA VENDÉGLŐ (tá l. 
Mayer -lézsef

PANNÓNIA KAYEHAZ tú l. 
A nslünder H. és Gyula.)

PERL GYULA „T űzoltó" kA 
véháza. Ü zletiek Találkozója.

PAPSZT JÓ Z SE F vendéglője 
Zsoli-ai kapu  1. sz.

SZÉCHENYt-SZÁLLODA _és 
kávéház. iK ellner Lajos) l 'z -  
letbelieknek olcsó szobák.

IPA R KÁVÉHÁZ 'B rann  Már
ton). Az üzletiek  ta lálkozó 
helye.

KOCH JÁ N OS polgár egy leti 
vendéglője. Magyar konyha, 
term elői borok.

RCMPOLD JÓ ZSEF „Vörös 
rak" vendéglője. T éli, nyári 
k iránduló .

BALATON KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozóit.

L E PLEK  BÉLA ..Polgári., sör- 
i-samok vendéglőié, üz letbe
liek találkozó helye.Miklósfalu. W EISZ PÁL

Nagyvárad. BENBAD AL
BERT vendéglője. Füchsl- 
jm lota, Bihar-kávóbáz mel-

CEGLÉDY SÁNDOR vendég
lője, Telaky-u. Városházzal 
izem ben.

FÜLÖP ISTVÁNT „Európa"- 
szállodája, a  vasú ttó l három  
perere . M agyar konyha.

KARNERGYULA „Pannónia1 
sö rcsam nka  és étterm ei.

SZAUER és DOLGOS „Bazár" 
é tterm e  és sörcsarnoka, a  
Fő-utcán.

STEKN SÁNDOR „Széchenyi" 
kávéháza. Ü zletbeliek talál*

,.KÉKJ MACSKA" (tnl. Leit- 
n e r  Feren). Magyar konyha, 
te rm elői borok.

KISPIPA-VEN DÉGLÖ (F ülöp 
K atalin). Saját te rm . borok.

KRISZTA SÁNDOR vasú ti ven- 
déglöje. A közönség k irán
duló helye.

KURTÁK DEZSŐ „L lo jd"  kávé
háza. Nagy piactér. Keresk. 
utazó urak találkozó helye.

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

CÁLOV1TS ANDRÁS Polgár
egyleti é tte rm e i és nagy 
nyári k e rti  vendéglője.

X ERK LY  JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. S ajá t te rm ésű  
borok.

CÁR JÁNOS .,Vaskiipu"-szál- 
lodája, é tterm e  és sörcsar-

K KA l'S Z  IGNÁC „Erzsébet- 
kávéháza", Ü zletbeliek  ta 
lálkozó he lye .

ÖZV. KRAUSZ L.-NE „Zöld- 
fa"-vendéglője.

vendéglője Fó ut.-a ifi. Nagy bocs kerek l í l  >VA
JÓZSEF Rozsa szállodája 
terűm, kávéház sörödé.

MAYER JÁNOS Pestváros sz 
ioda — étterem, kávéház 
pilzeni sörcsarnoka.

Ét-

4 és

REBER FERENC „Club" nagy

rlOCHOLTZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Term. vett s  tisz,

VVINKLER OTTÓ -Korona"
szallodas. É tterem , kávéltáz.

FEK ETÍTS MIHÁLY vasúti 
vendéglője a közönség k i
rándulója.Nagyanyád. BOG0V1CS 
JAKAB »Kéthatryui sztllod ijj 
Étterem, kávéház.

PETRITS FERENC vendég
lője, Király-nten.

KORONA SZÁLLODA tn l. 
Bogenrieder Károly)Nagy-Szalon la. PRINTZ 
I.IPÓT ..N em zeti" szállodája. 
É tte re m  é ; Aávéház.

ELLMAN JÓZSEF „K özponti"Nagyatád. BERTA GÁBOR 
.Bárány- vend;glöje. Magya
ros olcsó konyha.Nyíregyháza. KORONA- 
SZALLODA Salam on János 
és T-sa.

Gl'TTMAN SAMU Polgári ven
déglője. állomással szem ben.

ZRINY1-VFNDÉGLÖ és kávé- 
ház. (H erskovits M árton, i 
Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF "Kiskorona-- 
kávéháza és vendé ” 'Nagy-Károly.

LÁSZLÓ „Úri kasz 
déglöje. Érmelléki sa ját

SCHWARTZ A. ,.Balaton‘‘ká- 
véháza. Ü zletiek találkozója. 

W ESSELY  MANÓ ..Magyar 
K irály" szállodája

Nagymaros, sTACDHA.M- 
MER ÁDÁM szállodája.

Nyílra. PXTZER ésHAU«ER 
„ H ungária"  szálloda. É tte 
rem , kávéház. sörödé.

KN'OTEK LŐRINC „Sá to rtá 
bor"  vendéglője.

KARDOS KÁROLY vendéglő 
és kávéház: Termelőktől vett 
bot ok

Nagybánya. RCMPOLD 
GYULA „N agyszállodá"-ja.Nagyszeben. BONFERT 
JÁNOS "Meltzer* szállodája. 
Magyar konyha.Németu/vár. KNEFFEL 
JÓ ZSEF Korona szállodája.Ó-Becse LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája". Él* 
terem kávéház,Orosháza. JANKÓ JÓ ZSEF 
..Jó-pásztor-- szállodája a 
vasútnál.

ROSENBERC. JÓ Z SE F .A l
föld- szállodája, étterem , 
kávéház. .

CSEH HUGÓ .K özpon ti-szá l
lodája, é tterem , kávéház.

NAGY IMRE „Ipartestületi 
kö r-  vendéglője

Orsóvá. RÉMY A. RÓBERT 
..Magyar K irály- száll dója. 
É tterem , kávéház. Ódombovár. RAISZ FE- 
RBNC vasúti vendéglője Pancsova■ JÓZSEF
„Korzó" kávchaza üzietbíliek 
találkozója.

VVITTLINGER BÉLA »T:om- 
'edája. «

ivéház üde.

véház.
GRÁF ÖDÖN kávéliáza. K e

resk . utazók s iizl. k artársak  
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem és 
kávéháza a  főtéren.

B R IN N E R  JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári k irán
duló hely.

KCIROVÁTZ JÓZSEF «Köz-
ötlcj, a lőtér

KERN JÓ ZSEF sörödéje. Ol
csó m agyar .konyha.

TIVALD MIHÁLY vnsuli ven
déglője, a  közönség k irán
duló ja .

VINKOVITR SÁNDOR szálló- 
vendéglője a  »Szölö«-höz.Paks BÁLINT LAJOS szál
lodájaPiski. RADISITS MIKLÓS 
vendéglője és é tterm e .

HEIDECKFR Oszkár .Vasúti- 
szállodája. Kávéház és ét-

Pozsony. FR1DRICH KA
ROLY PozHouy-uj városi vas- 
n ti  vendéglője.

PELLF.R G ynla vendéglője a 
„Szom jas esküdthöz--, Kis- 
falndi-utca.

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

WELL1SCH A ntal vasú ti ven
déglője. iőpályauilvar.

COVOkKA ISTVÁN éttermei

RESNÁK JÁNOS „Imperiál-- 
k ivéháza, üzletbeliek  ta lá l
kozója.Perlak Znlam.i PANATZ 
TESTVEREK „M uraköz- 
szállodája.Pécs. A ranyhajó Szálloda, 
(túl. Szigetv Ede) Királv-n.

CSERTA Vince ..M agyar' ki
rály -szá llodája

FENRICH Lajos .István ki
rály- beszálló vendéglője, 
ludóháx-u. -dl. (S a ját ház.)

FOLDVARY FERENC Sc-holtz- 
félu sörcsarnoka. Sörhiz-utca.

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

HUNGÁRIA kávéház é t söröző 
Schw artz P. Ferenc  . Irgal- 

inas-u. sarok.
JENOVAY József „Zöldhordó" 

vendéglője. Sörház-u tca.
KASS GUSZTÁV >O tthoni ká

véháza a városi N. színház

KADOCSAY Im re „K orona", 
szállodája. Saját te rm ésű  bo-

ROYAL kávéház. (Kádár Ist
ván tuí.i

SCHNELL József vendéglője. 
B uza-tér és Pálya-u tca  1.

UDVARDY N ándor „Turin- 
város" fmladója. Siklósi o r
szágú t. Olcsó étkezés.

„VADEMBER SZÁLLODA" ítu- 
la jd . Mayer Lajos).

VVEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

Ilj. ZIDARITS Józset vendég
lője, M akár-u. 7. sz. Saját 
te rm ésű  borok.Petrozsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét-

GROSZ ISTVÁN vendéglője, 
étterem, kávéház.

BÓZSA JÓ ZSEF vasú ti ven
déglője.

Poprád. STEINHARDT Vj'.- 
mos »Tátta« szállód 'ja  a vasút

Pinkafő. LEHNER FERENC 
„Nagy" szállodája.Rózsahegy. Pátek G usztáv

KAPELLEIt M il iáK '"" (( i" 'k a 
szinó* vendéglője.

ELSZASZ ÁRPÁD »V.trosi« szál
lodája.

LANGDORF JÓZSEF»K5zponti" 
vendéglő és kávéliáza.Rimaszombat. GEDE IST
VÁN »Tompa« szállodája. Étie
rem. kávéház a  Tompa-téren.Répcelak. BÖHM JÁNOS 
vendéglőjeSzabadka -NEMZETI* 
SZÁLLODA (Horváth D ezs, 
igazgató .

TÓTH JÓZSEF ■ Polgári szállo
dája, szemben az állomással.Sárospatak. KLEIN ÁBRA- 
HAM „Központi" szállodája.Sepsiszcntpyörgy. PO- 
GÁTS VILMOS vasúti és 
nyári k iráudulú vendéglője.

TANKÓ DÉNES vendéglője. 
L ipó t-n . te rm . ve tt borok.

GROSZ SAMU „Zöldfa" ven
déglője.

ÚJHELYI ADOLF »Városii 
szállodájaSzigetvár. KÁTAY LAJOS 
vasú ti vendéglője.

HAD1NGER ÖDÖN „ O tthon" 
kávéháza, üzletik találkozója.Sárvár. R1TTER L. „Korona- 
szállodája.

STROHOFFER VIKTOR szállő- 
nagyvendéglője a "Szarvasi
hoz. CIcsó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a »Fehér rózsá«-hoz.Sümeg. MESTERHAZY SÁN
DOR „Korona ■ szállodája. 
Saját termésű borok.

TALABÉR KÁROLY (borter
melő). „Bárány" vendéglője.Sátóraliauihely. MAGYAR 
KIRÁLY szá!loda(CsernickyI.)

SKERGULA ISTVÁN ..Közpon
ti" kávéháza

FRISCH V. ..M agyar k i r á l y  
kávóbáza. Ü zleti ka rtá rsak  
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség k irán 
dulója.

SZILÁGYI Lajosné „Vadá.z- 
k iir t"  é tterm e és sőrcsar- 
noka.Szatmár. PONGRÁC LAJOS 
kath . kör vendéglő.e. Sajá t 
te rm ésű  érm elléki borok.-Selmecbánya.
RENCZ „Hungária 
étterem  és kávét

ÁCS FE- " szálloda.

SZILY ZSIGMOND ..Korona 
szállodája.Szászrégon. MÜLLER A 
»Kőzponti« kávéháza 

SZABÓ ISTVÁN sétatéri ven

Saigőtarfán. BARABITS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természetes borok.Segesvár. KÁDÁR BÉLA 
"Z rínyii vendéglője. Magyar 
konyha. Olcsó szobák.Somogyszabb. BREM Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye.Szolnok. YESZTER „K os
su th "  szállodája nzállom ás-

FRJEDRICH Vilmos „Korona-- 
káséháza a  Fő-u tcán .

„MAGYAR KIRÁ LY - szál
loda. (ENGL LIPÓTi a  Fő
utcán.

S T Ö G E K M A  Y E R ANTAL 
,,A rany  la k a t"  vendéglője, 
tú l  a  Tiszán.

Szeged. CSIKÓS PEREN C 
nagy vendéglője és kiránduló
ja. Kossuth Lajos-sugá'U t. 

HORVÁTH TESTVÉREK ven. 
déglöje.

JURA- -r- -  - -
NOVICS „  J

■ szálló. U--.V ' - J F & á f f l

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

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

KETTER ANTAL »üjvilág« 
vendéglője Kossuth Lajos- 
sugám t (Zsótér-ház .

SCHYARTZ JA K A B vendég
lőse és sö  v sa  noka a főpostn 
m e lle tt Ü zletiek találkozója.

PRÓFÉTA SZÁLLODA (túl. 
D aneinger Jánosi étterem  és 
sörcsarnok.

BERNAT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglőjén 
„Fehérb írány" - hoz, olcsó 
szobák.

Ifi. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője Laudon-ulca 8.

MARTONOSSY FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kor helyiségeSzentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája .Szombathely. HAINTZ- 
MANN JÁNOS .S z a b aria-  
szá llodája  és v a sú ti ven
déglője.'

„HUNGÁRIA- nagyszálloda . 
(Posch K áro ly  és Gyula.)

K Ö H LER GYÖRGY vendég
lője, a  ba rá tok  tem plom ával 
szemben.

PORTSY TÓBIÁS „Nagy sör- 
ház" vendéglője (Püspöki- 
féle sörház).

D E Á K  PARK é tterem  és 
sö rosarnok  (túl. Posch test-

STROBL JÁNOS vendéglője, 
Széli K álm áu-utca. Saját 
szü re te lésü  borok.

ZÁMBÓ ISTVÁNNÉ vendég
lője a  vasú ti állom ásnál.

HF.IGL1 ISTVÁN kávíháza. Üz
letbeliek találkozó helye,

FRISCH VIANN ERNŐ ..Széli 
Kálmán" kávéháza és nyá'i 
kert helyisége.

BALASSA MIHÁLY „Elité" 
kávéháza a főtéren.

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

SIMON ISTVÁN, Szőlőst nagv 
vendéglője, a közönség ked-

KORÁDY FERENC kiránduló 
n agy vendéglője Villa»sor 'J4.Székesfehérvár. BARNAI
IGNÁC „M agyar királv " 
szállodája.

„FE K E SE  SA S" szálloda (tnl. 
E n d ersz  János .

EHMHECHT GYULA „Fehérbi- 
rány" szállő-nagy vendéglője. 
Olcsó szobák.Szék szárd. HASPELL JÓ
ZSEF „Szekszárd" szállodája.

ALMASSY LAJOS polgári van- 
déglöje a  főtéren.

OBERNIK KÁROLY Maavar 
király szállodája. Étte'eni ká- 
véház. Olcsó szobák.Szenfgotthárd. H E G E 
DŰS GÉZA vendéglője Szerencs. 1‘FISTER Gyula 
.M agyar Király" szállodája. Somogyvár. CSÉRY IGNÁC 
nagyvendéglője
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Cegléd. BÁBÁN Y LAJOS.
Úri kaszinó vendéglője. 

OROSZVÁRT LÁSZLÓ Nem
zeti szállodája. É tte re m , 
sörcsarnok .Csákóvá. SIMONCS1TS JÁ
NOS szállodájaCsorna. „A ngya l"  vendéglő 
(D reisziger te stvérek) Saját 
szü re tü  borok.

CISZTERER ISTVÁN vendég
lője. Á llom ássa l szemben. 
Olcsó m agyar konyha. 

G R Ü N F E L D  A. „Központi" 
szállodája: olcsó szobák. 

NEM ES IG 
NÁC E r
zsébet ká- 
v é h iz  és

K ereskedő 
u tazók  s  üz
le tiek  ta lálkozója . Csurgó. HAJAS JÓZSEF 
•Korona* szállodája. Étterem, 
kávébáz, sörisarnok. 

KREINER EERENO szálió-ven- 
dégiöje az »Oroszlán«-hoz. 

A1GNER GÉZA .Központi* ven
déglője. Olcsó szobák. Csíkszereda. - HUTTER 
FOGADÓ (üzletv. Benkö Zs.) 

LACHER GYULA »Otthon* ká- 
véháza. Ü zletiek találkozója Csip kerek ' Vas-m.) TÖRÖK 
ANTAL nagy  vendéglője Deés HUNGÁRIA . SZÁL
LODA (Ment Béla.) É tte rem  
kávébáz, sörödé. 

NAGYFA-VENDÉGLŐ (Szilá
gyi Gyula.) E rdély i konyhi-., 
siyá t szűr. borok. 

tíOLDSTEIN A.-ADgol szállo
dája, é tte rm e  és kávéháza. 

VASÚTI VENDÉGLŐ (R oller 
Sándor). A  közönség  fcirár-

SZONGOTT JAKAB .Európa* 
szállodája és vendéglője a 
főtéren. Olcsó szobák.Déva. FEH ÉR-K ERESZT « 
FOGADO (városi szálló ) Ex.- 
g lisch  Béla.

SCHWARC N. rK orona'-ven 
dégfogadója. Ü zletiek  ta lá l 
kozó vendéglője. Debrecen. ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tu- 
Iajd. Hauer Bertalan.) 

ARANYBIKA SZÁLLODA 
(tú l. N ém et András.)

GEISZT KÁLM ÁN „K ispipa- 
vendéglője, gr. Degenfeld-tér. 

DEBRECF.N-SZÁLLOD A. Fő
u tca  ( tú l. H arangi György). 

ERŐS JA K AB „M agyar k i
rály - kávéháza. Ü zleti kar- 
tá rsak  ta lálkozója .

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

OTTHON KÁVÉHÁZ (tú l. Ro- 
senberg S.) A  p in c én  ka r ta 
lálkozó helye.

OTTÓ SÁNDOR vasúti ven
déglője, a  városi közönség 
kirándulója.

Dália. SCHLÖGEL MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

és ezukrászd íja.

Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA (Marossi Ger- 
zson). 18 szoba. K eresk . u t. 
szállója.

SZINGEK LEÓ vasú ti ven 
déglője. A  városi közönség 
kiránduló helye.

TREUER SÁNDOR első pilseni 
söresam oka a Nemzeti sz á l
loda  épületébenEmsék. (Alsóváros) MATE FE
RENC „Tackovits szállodája- . 
Étterem kávéház.Eger. MÁRTON BÉLA .K a 
szinó* szállodája. Étterem, 
kávéhiz, sörcsarnok

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

KORNSTEIN SAMU (Forgács- 
féle) vendéglője. Szent János- 
u tca. Magyar konyha, eg i 
borokEsztergom. — PORGESZ 
BÉLA -Korona“-szállodája. 
D nna-h iddal szemben.

ANDA GYÖRGY szállodája 
•Esztergom  varosához*, ven
déglője. Magyar konyha.Term. 
ve tt borok.

M EISLER JÁNOS .M agvar 
k i r á ly  szállodája.

NEUBAUER MIHÁLY .Köz
pon ti-  kávéháza.Gombos. NF.VORA JÓ-

Huszt. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme. Ipolyság. WAGNER JÁ 
NOS „Vasnti szállodája- , a 
közönség k irándulója. 

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál- 
'o d i a .  Étterem, kávéuaz 

PEKAROVITS LAJOS .R u b i
n jai* sö: csarnoka.

ASBÓTH JÁNOS Hnpfinger-féle 
beszálló-vendéglője. Nyári

Garsmberzence. IFJ. 
CIDLIK FER EC vasú ti ven
déglő je.Gyöngyöm. BRUCKNER J. 
szállodája. Étterem és kávéh.Győr. M EIXN ER „Royal- 
n agyszállodája,

ACÉL MIKSA .K is fa lu d y -  
kávéháza, a  városházzal 
özemben.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. 
Baross-utca, szem ben  a 
H ungária-kávéházzal.

NÉMETH FERENC -Erzsébet- 
kávéháza. A p incér n rak  ta 
lálkozója.

BUCHLER LUKACS Sárkány- 
lyuk-vendéglöje. Baroas-uj

KRANWACHER E L E K  ven
déglője, Deák Ferenc-ntca.

PERN1TZ LAJOS „Velencze- 
kávéliáza- a  Rábca partján 
és h id ja  m e lle tt.

PRÜCKLER MÁTYÁS. Arany, 
postakiirt"-vendéglője. Gvö- 
ri vendéglősök ta lálk . helye 
villásreggelinél.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a  .K isfaludi--kávéházzal 
szem ben.

WTNKLER ISTVÁN vendég
lője. bor- és sörcsarnoka. 
K isfalud i-u . i).

HOLLÓS (BALANEK) ÖDÖN 
vendéglője. Ü zletiek ven
déglője. D eák-utcza 11.

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (He- 
b srling  Adolf) Fő-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. V áradi 
Á rm in) Deák F e renc-n tca

MAROSFI DEZSŐ »Petőfi«- 
kávéháza. üeletbeliek ta lálk .Galgóc. ERNSZT FERENC 
•Arany szarvas* nagyszálloda.Gyulafehérvár. LEFKO- 
V1TS „Erzsébet- szállodája.

FRIDSAM GYÖRGY városi 
vendéglője, Fó-tér. U tazó 
közönség vendéglője.Hatvan. SCHWARTZ EMIL, 
„Nemzeti" szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS *Graf« 
szállodája a vasútállomástól

GUT^íF BERTALAN »Zóna* ká
véháza. Üzletbeliek találkozó 
helye.H.-M.-Vásárhely. KÖZ
PONTI-SZÁLLÓD A (Kun 
József ü . vezető).Hátszeg. VAS BÉLA -Arany 
bárány« fogadója- Étterem, 
kávéház.

SCHULLERY KAROLY „Hunya- 
dy“ szállodája.

rés  házi konyha  és ha latou  
borok. N agy n yári kerth .Kassa. SÖRÖS MÁRTON 
vendéglője és söresam oka. 
Magyar konyha.

SZENTGYÖRGYI FERENCZ 
vasúti vendéglője és sé tatéri 
„K ioszkba.

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Vilmosáé). Étterem, 
káv.ház, sörcsarnok.

NAGEL ADOLF (volt Manöl) 
szállodája. Vendéglő és olcso 
szobák.

STERN BÉLA uszoda kerti nagy 
nyári vendéglője.

KÁLMÁN GYULA -O tthon- 
kávéháza, Széchényi kioszkja.

BÉRES BÉLA vendéglője és 
nyári kerthelyisége, tekepá
lyákkal.

MATEJOVSZKY ELEK (Köz- 
ponti) vendéglője.

RÓZSA FERENC .H ungária - 
száUodája a vasú ttó l '5 perc.Kisújszállás. KOHN Adolf 
„Központi- szállóéi aKrompach (Vasgyár). 
NEUMANN JÓZSEF Hun
g á ria  Szállodája.

K o lo z s v á r  K Ö Z P O N T I  
SZÁLLODA (Nagy Gáb. m l.

KIKAKER BOLDI
ZSÁR kávéháza

India. IIARTBACH JÁNOS 
•Nemzeti* szállodája, étterem 
kávéház az állomás m elle tt.

LAKY JÓ ZSEF v asúd  ven
déglője.Jászberény. KOZÓ JÓZSEF 
„Pannónia" szállodája, étte
rem, kávéház.Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV „Korona- szállodája.

FERENC JÓ ZSEF fogadoítul. 
Grünw ald Mór) a  vasú ttó l

LÖBL MIHÁLY ÉS FIA ven
déglője, Fö-utca.

REID IN G ER GYULA „Gom
ba* vendéglője. H onvéd-u.

HÓDOSSI ADOLF H antin- 
vendéglője. Nagy kaszárnya.

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

MOLNÁR GYULA Hazám-ká- 
véháza. Z rínyi-utca, a  vasúti 
átjáró  m e lle tt. ,

SCHRE1BER LIPOT „Fiume- 
kávéháza. a  központon.

SÁNTHA JÓ Z SE F -Ipar* ven
déglője. M agyar konyha és

SCHUBERT *EDE „Hársfa-- 
vendéglője, Fő-utca.Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 
„N agy vendéglő je". K itűnt- 
K usti, Somlai, ó -  és aszta li

PATZEL GYÖRGY, Hungária 
kávéháza. Üzletbeliek talál
kozó helye.

ZÖLDFA-VENDÉGLŐ (Kud- 
licska  Kálmán). Szobák, hi-

BIAZINI SZÁLLODA Rónai 
János). T ársaskocsi m inden 
vonathoz.

PANNÓNIA SZÁLLÓ Feszi 
József,. T ársaskocsi közle
kedés m inden vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ G rün 
A.) Ü zleti k a rtá rsak  ta lál
kozója.

EURÓPA KAVÉHÁZ ,'Rónai 
testvérek) a  város főterén.

FE K ETE LAJOS Zöldfa szál
lodája és vendéglője Széche
nyi-téren. Ü zleti kartársak 
találkozója.

NEW YORK SZÁLLODA túl. 
Bogyó s Tausig)

GRÁF JÁNOS vasn ti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

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

PFERCHY FERENC vendég
lője és étterm ei. Deák Fe-

GRAXD KÁVÉHÁZ (Gyárfás 
Dezső) Deák-Ferenc-utca 2. 
(főtér.)

W EW ER JÓZSEF -Korona*- 
kávéhaza. Az erdélyi pinoéri 
k a r. találkozója

MANAS JÓZSEF W esselényi 
ezállodaja

SÍPOS JÓZSEF K ispipa ven
déglőjeKirályháza. GÖDÖR Gyula 
vasnti vendéglője.Körmend SCHEK IGNÁC 
„Korona- szállodája a főhe
lyen.

NEUBAUER JÁNOS „Ma
gyar király- vendéglője.

HEIGL IGNÁC „Kulcsos- ven
déglője. Kulcsos-utea.

DOXNER GÉZA vendéglője 
szem ben a  vasúttal-

SKRIBA SÁNDOR ..Arany- 
szarvas"  vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője. 
M agyar konyha.Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA Renglovits J.) 
É tte rem , kávéház és söröző.

AKAXYHORDO SZÁLLODA 
iF ritz  Páli Ferenc  József- 
rakparton.

MA1TZ REZSŐ „Vigadó- é t
term ei és sörödéje.

HAZÁM KÁVÉHÁZ t .  Jak - 
liny  Vilmos' a  Dunasoron. 
szemben a vash iddal.

MOLNÁR ZSIG.MOXD „Sport- 
kávéháza. A helybeli kartár
sak  kedvelt találkozó helye.

WASSEL GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem és 
sörcsarnoka.

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

TÓTH ÁRPÁD P iheni sörcsar
noka Tiszti kaszinó vendéglő)Karansebes. LICHTNKK- 
KER TEST VEREK szülöd íja. 
Étterem, kávéház, nyári ét-

KNIRSCH KÁROLY .Közpon
ti* kávéhaza és söresamoka.

GRECSÁK RÓBERT vasúti ven
déglője. A közönség kinin.lu-

Kecskemét. MILLECKER 
L. (Beretvás) szállodája. A 
város e lső  fogadója. 

KARÁCSONYI LAJOS Vigadó 
vendéglője. A közönség k i
rándulója.

TAXTZER JÓ ZSEF keresk.
k ö r  vendéglője a  központon 

K X EFFEL LAJOS polgári sör- 
esarr.oka  ég kaszinó  ven
déglője.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ (W eisz 
Lajos) Kossuth Lajos-utca. KIs-Kun-FélmfíyhágM.
KM-.FFEL.KDK -K or.ina-- 
szállodája .E rterem ,kávéhiz, 
Körcsarnok

BAKOS SÁNDOR „Polgári- 
vendéglője és étterme. ~ 

MAKAY BÉLA Függetlenség i 
k ö r vendéglője (Tekepályá
hoz szabad bem enet, 

ifj. BAKOS SÁNDOR vendég
lője, saját szüretelesü be ok Kiskunhalas. SZABÓ 
..Központi" szállodája.

i, kávéi
HORVÁTH JÓ ZSEF vasnti 

vendéglője. A közönség ki- 
rándnlója.

MÉSZÁROS JÁNOS „Korona
szállodája. Társasko.-si köz
lekedés a  vonatokhoz.Keszthely. STRAUSZ M. 
„H ullám " szállodája.

VAS SÁNDOR (voit Bronncr 
szállo.lája- É tterem , kívéliáz.

MEDVED ISTVÁN „Sörgyári 
vendéglő" és nyári kirán
dulója.

SZIEBER JÓ Z SE F vendéglője, 
K ossuth Lajos-utca 19.. az 
ud»arban.

VVALDMAN DEZSŐ vendég, 
lője (volt L eu tner vendégl.Y - 
Bakács-ntca.

HELBECK JÓ ZSEF fogadója 
és vendéglője. Bakács-utca.Losonc. KUNSZTLER JÓ
ZSEF kávéháza és vendéglője. 
Üzletbeliek tahlkozőhelye.Lúgos. CSONTOS GYULA 
..Concordia*’ szállodája.

GILG ANTAL •Központi- sör- 
csarnoka és -Korona- kavé- 
háza Üzletbeliek találkozója.

SINGER MIHÁLY Korzó-ká- 
véháza.

YARADY LAJOS »Oroszlin« 
szállód i ja. Étté rém, sörcsamok.

VILHELM J AKAB vasúti ven
déglője.Lipt ózzon Imik 16a. (í  < iTT-
FRIED  DEZSŐ vasú ti ven 
déglője.Lőcse. BAMBALA MIHÁLY 
vasúti vendégleje; a  közönség 
kirándulója.

DEIMEL JÁNOS kávéháza. Üz
letiek találkozója.

KÁROLY ISTVÁN Úri kaszinó 
nyilvános étterme.és kávéháza.

BAMBALA MIHÁLY vasnti 
vendéglőjeMarcali. SZIYOSS LAJOS 
•Korona* szállodája. Étterem, 
kivéház.

KAISER DÁVID vendéglője.
termelőktől ve tt borok 

NOÉ JÁNOS 
Bá kához.

end égfogad ója a

Mármsrosszlget. BE-
NETH KAROLY .Otthon* ká- 
véháza és kőbányai sorosam. Módos. WINKLER MIKLÓS 
Zágráb szállodája. Étterem, 
kávéház.Madoyes. RÁCZKY ÁGOS
TON -Szőlő* szállodája. Étte
rem, kávéhAz.
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Maroavásárhety. TRAN 
STLVANIA SZÁLLODA t 
B erber S ándor és Fia)- 

KORZÓ KÁVÉHÁZ (tá l. Roch- 
niczer Adolf) a  fő téren . 

KÖZPONTI SZÁLLODA (Pán
cél G yörgy), Fő -u tca. 

LÁZÁR ISTVÁN étterm ei és 
nyári kertvendéglö je  F ő -té r . 

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

GODT IGNÁC F e lié r j, ven 
<léglő és kávéhaza. Üzletiek 
ta lálkozó  helye.

REITZER MÁRTON m ityistéri 
Kioszk-vendéglője.

SZABÓ ISTVÁN "Tag” vendég
lője, n y íri kerthe‘yiség Moaon. TÓTH ANTAL veu- 
(légHJjeaz, Arany bárányához. Mezöb erény. STEIN JÁ 
NOS „X agyszállodá '-ja . Malacka. CHKISTEN JÓ 
ZSEF vendéglője a vasút á l 
lomással szemben Makó. W INKI.ER JAKAB 
„Nev.-york" kávéháza a  fő
téren.

SPITZF.R BERNÁT „Abbázia1* 
kávéháza. üzletiek találkozója- 

VARGA ANTAL v a sú ti ven
déglője, a közönség kirán
dulója.Munkács. OROSZ Mr-R 
...Magyar király" szállodája. 

CSILLAG SZÁLLODA (tulajd. 
Kiss és Wjtmajer étterein, 
kávéház, söresarnok 

PERUZZI FERENC -Uradalmi 
sorcsarnok* vendégiőj e 

GKRBER JENŐ Abbázia kávé
háza (Egész í j  je l nyitva) Mlakolc. KORONA SZÁL
LODA" (Bokros Károly .É t 
te rem . sörödé, káréház. 

KISPIPA  VENDÉGLŐ (túl.
Mayer József),. . ,

PANNÓNIA KAVEHÁZ tú l 
A uslander H. és Gyula.) 

PERI. GYEI.A „T űzoltó" ká 
véháza. Ü zletiek találkozója. 

PA PSZT -JÓZSEF vendéglője 
Zsolnai kap u  1. sz. 

SZÉCHENYI-SZÁLLODA „és 
kávéház. (Kellner Lajos) Üz
letbelieknek olcsó szobák. 

IPA R KÁTÉHÁZ (B raun Már
ton). Az üz letiek  ta lálkozó

KOCH JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha, 
term elői borok.

RC.MPOLD JÓ ZSEF „Vörös 
rák "  vendéglője. T éli, nyári 
k irán d n ló .

BALATON. KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozóit. 

L E FL E R  BÉLA -Polgári, sör- 
csatnok vendéglője, üz letbe
liek találkozó helye.Nagybecskerek. KOVÁCS 
JÓZSEF Rozsa szállodája Ét
terem, kávéház sörödé.

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

REBER FERENC „Club" nagy 
kávéháza.

rIOCHOLTZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Term. vett s tisz, 
tá n  kezelt borok 

W1NKLER OTTÓ „Korona” 
szállodás. É tterem , kávéház. 

FEK ETÍTS MIHÁLY vasú ti 
vendéglője a  közönség ki-

Nagyenyed. BOGOV1CS 
JAKAB -Kéthattyu* szülöd >ja 
Étterem, kávéhaz.

" S íHagy-Károly. Kl'DLA
LÁSZLÓ f r i  kaszinó"  ven
déglője. Erm elléki és sa ját 
term . borok.

Nagyvárad. BENRAD AL
BERT vendéglője. Füclisl- 
jtnlota, Bihar-feávéház mol-

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

FÜLÖP ISTVÁN „Európa"- 
száilodája. a  vasú ttó l három

sörcsa rnoka  és étterm ei.
SZAUER és DOLGOS ..Bazár • 

é tte rm e  és sörcsarnoka, a  
Fő-utcán.

STEEN SÁNDOR „Széchenyi" 
kávéházit. Ü zle'beliek talál- 
kqzóia.

„K E K  MACSKA" (túl. Leit- 
n e r  Feren). M agyar konyha, 
term előt borok.

KISPIPA-VENDÉGLŐ (Fülön 
K atalin). Saját te rm . borok.

KRISZTA SÁNDOR vasú ti ven- 
déglöje. A közönség kirán
duló helye.

KURTÁK DEZSŐ „Lioyd" kávé
háza. Nagy p'actér. Keresk. 
utazó urak találkozó helye.

PANNO-

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

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

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
K inizsi-utca. S ajá t te rm ésű

CÁR JÁNOS „Vaskapu"-szál- 
lodája, étterm e és sőrcsar-

KRAUSZ IGNÁC ..Erzsébet- 
kávéháza", Ü zletbeliek  ta 
lálkozó helye.

ÖZV. KRAUSZ L.-NÉ ..Zöld- 
fa"-vendéglője.

PETRITS FER ENC vendég
lője, K irály-utca. Nagymaros. STAUDHAM- 
MER ÁDÁM szállodája, 
kávéháza.Nyílra. PITZKR és HAU.SER
„ H uugária"  szálloda. É tte 
rem , xávébáz. sörödé. 

KNOTEK LŐRINC „Sátortá
bor"  vendéglője.

KARDOS KÁROLY vendéglő 
és kívéház. Termelőktől vett

Nagy-Szalonfa. PRINTZ
I..IPOT.. N em zeti" szállodája. 
É tte re m  és Aávéház. 

ELLBLAN JÓZSEF „K özponti" Nagyszeben. BONFÉRT'A v n e  . M . . . . . .

Nagyatád. BERTA GÁBOR 
-Bárány- vend .glője. Magya
ros olcsó konyha.Nyíregyháza. KORONA- 
SZÁLLODA Salam on János 
és T-sa.)

GCTTMAN SAMU Polgári ven
déglője, állomással szem ben.

ZRINY1-VFNDÉGLÖ és kávé
ház. {Herskovits Márton.i 
Olcsó szobák.Orosháza. JANKÓ JÓZSEF 
..Jó-pásztor- szállodája a 
vasú tnál.

ROSENBERC, JÓ ZSEF .A l
föld- szállodája, é tterem , 
kávéház. .

CSEH HUGÓ »Küzponti« szál
lodája, é tte rem , kávéház.

NAGY IMRE -Ipartestü leti 
kö r” vendéglője

N ám stu/vár. KNEFFEL 
JÓZSEF Korona szállodáin. Ú-Bscoe LUSZT1G PÁL 
városi „Nagv szállodája". É'- 
terem kávéház,

Ó d om b ová r.  RAISZ FE- 
RBNC vasúti vendéglője 

O rsóvá .  RÉMY A. RÓBERT 
• Magyar Király* szállodája. 
É tterem , kávébáz. 

P a n csova .  FÁY JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza üzletbeliek 
találkozója.

W ITTLINGER BÉLA .T rom 
bita* nagy  szálledája. é tte
rem, kávéház és Bőrödé. Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
Griff-szállodája. É tterem , feá- 
véház.,

GRÁF ÖDÖN kávéháza. K e
resk . utazók 8 üzl. k artársak  
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem és

BI! U NN  £ R JÁNOS,' „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári k irán
duló hely.

KÜTROVATZ JÓZSEF -Köz
ponti* sörödéi e a lőtéren. 

KERN JÓZSEF sörödéje. Ol
csó m agyar konyha. 

TIVALD MIHÁLY vasú ti ven
déglője, a  közönség k irán
dulója.

VINKOVITR SÁNDOR szálló- 
vendéglője a »Szőlö«-hüz. 

P ls k l.  RADISITS MIKLÓS 
vendéglője és étterm e. 

HEIDECKFR Oszkár .Vasúti- 
szállodája. Kávéház és é t 
terem .

; x
ú ti vendéglője.

PELLER G yula vendéglője n 
.„Szomjas eskiidthöz", Kis- 
faludi-ufea.

SZIRMAY Károly vendéglője, 
„Vörös Ökör* szálló. 

WELL1SCB A ntal vasú ti ven
déglője. íöpályandvar. 

UDVORKA ISTVÁN éttermei 
a  .Fácánéhoz

RESNÁK JÁNOS „Imperiál”- 
kávéháza, üz letbeliek ta lá l
kozója.

P o r ia k  . (Zalam.i PANÁTZ 
TESTVÉGEK „M uraköz" 
szállodája.

P in k a fő i  LF.HNER FERENC 
„Nagy" Szállodája.

P o p r á d . STE1XHARDT Vil
mos »Tátia* szállodája a vasút 
mellett.Pécs. A ranyhajó Szálloda.
(túl. Szigéty Ede.i Király-n. 

CSERTA Vince „M agyar ki- 
rálv-.szállodája.

FENRICH Lajos .István k i
rály" beszálló vendéglője, 
Jndóház-u. 21. (Sa ját ház.) 

FOLDVARY FERENC Scholtz- 
féle sőrc-sarnoka. Sorház-utca. 

HORVÁTH MIHÁLY .Abbázia" 
vendéglője (Uj sörgyári. Ki
ránduló ijply.

HUNGÁRIA kávéház és söröző 
(S chw arn  P. Ferenci, Irgal- 
mns-u. sarok.

JENOVAY József „Zöldbordó" 
vendéglője. Sorház-u tca. 

KASS GUSZTÁV -Otthon* ká
véháza a  városi N. színház 
mellett.

KADOCSAY Im re „Korona"- 
szállodája. Saját té rm ósü bo
rok. Szigeti, országút.

ROYAL ^kávébáz. (Kádár Ist-

Patrozsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem. kavenáz. sörcsarnok. 

ÚJHELYI ADOLF vasú ti ven
déglője, a  kőíőnség kiránd.

Szeged. CSIKÓS PERENf 
nagy vendéglője és kiránduló- 
ia. Kossuth Lajos-'ugá-ut. 

HORVÁTH TESTVÉREK ven. 
déglöje.

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

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

\ \  EINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

Ilj. ZIDARITS József vendég
lője, M akár-n. 7. sz. Saját 
te rm ésű  borok.

Rózsahegy. Pátek G usztáv 
vendéglője. Magvar konyha. 

KAPELLEK Mihály „ l ’ri k a 
szinó" vendéglője.

KLSZASZ ÁRPÁD -Városi* szál
lodája.

LANGDORF JÓZSEF -Központú.
vendéglő és kávéháza. Rimaszombat. GEDE IST
VÁN -Tompa* szállodája. Étte
rem. kávéház a  Tompa-téren. Szabadka. -NEMZETI* 
SZÁLLODA (Horváth Dezső 
igazgató:.

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az állomással. Sárospatak. KLEIN ÁBRA
HÁM „Központi" szállodája. Sepslszenlgyörgy. PO- 
GÁTS VILMOS vasúti iés 
nyári, k iránduló vendéglője. 

TANKÓ DÉNFS vendéglője.
L ipót-p. te rm . vett borok. 

GROSZ SAMU „Zöldfa" ven- 
déglöje.Szigetvár. KÁTAY LAJOS 
vasú ti vendéglője. 

HADINGER .ÖDÖN „O tthon" 
kávéháza, üzletik találkozója. Sárvár. RITTER L. „Korona' 
szállodája.

STROHOFFER VIKTOR szálló- 
nagy vendéglője a -Szarvasi
hoz.. Olcsó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a -Fehér rózsá«-hoz. Sümeg. MESTERHAZY SÁN
DOR „Korona" szállodája. 
Saját termésű borok. 

TALABER KÁROLY (borter
melő), „Bárány" vendéglője. Sátoraljaújhely. MAGYAR 
KIRÁLY szálloda(Cseriiic!vyI.) 

SKERGULA ISTVÁN..Közpon
ti" kávéháza

FRISCH V. ...M agyar király" 
kávéháza. Ü zleti ka rtá rsak  
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség k irán 
dulója.

SZILÁGYI Lajosné „V.uláiz- 
k ü r t"  étterm e és sőrcsar-

Szatmár. „EURÓPA" kávé
ház és étterem , (tulajdonos 
Schw arz Miksa). Fő-u tca. 

PONGRÁC LAJOS kath . kör 
vendéglője. S a já t term ésű 
erm elléki borok. Selmecbánya. ÁCS FE- 
RENCZ „Hungária" szálloda, 
étterem  és kávéház. Szamosujvár. VARADY 
ELEK  vendéglője a  vasúthoz. 

SZILY ZS1GMOND -Korona* 
szállodája.Sziszrégen. MÜLLER A.
-Központi* kávéháza.

SZABÓ ISTVÁN sétatéri ven
déglője.Salgótarján. BARABITS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természetes borok. Segesvár. KÁDÁR BÉLA 
-Zrínyi* vendéglője. Magyar 
konyha. Olcsó szobák. Somogyazobb. BRE.YI Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye. Szolnok. VESZTER „K os
su th "  szállodája az á llom ás
sa l szemben

ÍR IE D R IC H  Vilmos „K orona" 
kávéháza a  Fő-utcán. 

„MAGYAR K IR Á LY - szál- 

utcán <ENGL LIP° T'  a  F 5 ‘ 
S T Ö G É R M A  Y E R  ANTAL 

,,A rany la k a t"  vendéglője, 
tú l  a  Tiszán.

S z e r e n c s .  PFJSTER Gyula 
.M agyar Király” szállodája.

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

NE( MÁN FERENC Kossuth-ká- 
véház a  színház mellett. Üz
letbeliek találkozó helye.

ARANYOS VILMOS Newyork 
kávéháza és mulatója. Üzlet- 
beliek látogatják

KETTER ANTAL -Újvilág* 
vendéglője Kossuth ' Lajos- 
sugárn t (Zsótér-ház;.

SCHVARTZ. JA K A B  vendég
lőse és sö-csarnoka a fópnsta 
m elle tt. Ü zletiek találkozója

PRÓFÉTA SZÁLLODA (túl. 
Dancinger^.Iános) étterem  és

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője a 
„Feliérbirány" - hoz, oksó 
szobák.

Ifj. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője Laudon-utca 8.

MARTONOSSY FERENC ven 
déglöje ós Felsővárosi iparos
kor helyiségeSzentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.Szombathely. HAIXTZ- 
.MANN JÁNOS _Sz a b ad  u 
szállodája  és vasú ti ven
déglő) p.

„HUNGÁRIA” nagyszálloda. 
(Posch K ároly és Gyula.)

K Ö H LER GYÖRGY vendég
lője, a  bará tok  tem plom ával 
szemben.

PORTSY TÓBIÁS -Nagy sö r
ház” vendéglője (Püspök i- 
féle. sörház).

D E Á K PARK étterem  és 
sörcsa rnok  (túl. Posch test-

W ITTMER JÁNOS vendég
lője. Fal'Jdy Ferenc-utca,

STRÓBL JÁNOS vendéglője. 
S zéli K álm án-utca. Saját 
szü re te lésü  borok.

ZÁMBÓ ISTVÁNNÉ vendég
lője a  vasú ti á llom ásnál.

HEIGLI ISTVÁN kávíháza. Üz- 
Letbeliek találkozó helye.

FRISCHMANN ERNŐ „S éll 
Kálmán" kávéháza és nyá'i 
kerthelyisége.

BALASSA MIHÁLY „Elité" 
kávéháza a  főtéren.

STRÓBL ISTVÁN „Oroszlán" 
szálloda és káveh-tza, a  vasút 
mellett.

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

Özv. BERZAY LAIOSNÉ ven- 
dég'Bie, (Kossuth Lajos-utca . 
Üzletbeliek találkozó helye.

KORÁDY FERENC kiránduló 
nagyvendéglöje V illa-sor 24.Székesfehérvár. BARNAI 
IGNÁC „M agyar király “ 
szállodája.

„FE K E SE  SA S" szálloda  (túl. 
E n d ersz  János;.

EHMHECHT GYULA „Fehérbá
rány" szálló-nagyvendéglöje. 
Olcsó szobák.

STRASSER BERTALAN Ipnr- 
kávéháza, üzletiek találkozó 
helye.Szekszárd. HASPELL JÓ
ZSEF „Szekszárd" szállodája.

ALMASSY LAJOS polgári van- 
déglője a  főtéren.

ká-
OBERNIK KÁROLY Maty 

király szállodája. Étté1 
véház. Olcsó szobák.Somogyvár. CSÉRY IGNÁ'' 
nagyvendéglöje
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Csorna. „A ngya l"  ve* 
iD reisziger testvérek ; 
szüre tü  borok 

CISZTEIJEII IsvTVAX vendéi 
lője. Á llom ásáu l szembe: 
Olcsó m agyar konyha. 

G R Ü N F E L D  A. „Kőzponii 
szállodája: olcsó szobák. 

NEM ES IG-

lálkozója.Csurgó. HAJAS JÓZSEF 
»Korona« szállodája. Étterem, 
kávéház, sörtsam ok.

KRE1NER EERENC szálió-ven- 
dég'ője az  »Oroszlán«-hoz.

AlGNER GÉZA .Központi* ven
déglője. Olcsó szobák.Csíkszereda. HUTTER 
FOGADÓ üzletv. Benltö Zs.)

LACKER GYULA »Otth»n« kú- 
véháza. Üzletiek találkozójaCsip kerek Vas-m.) TÖRÖK 
ANTAL nagy vendéglőjeDeés. HUNGÁRIA .SZÁ L- 
LODA (M ent Béla.; É tterem

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

üO LDSTEIN  A.-A ngol szálló- 
ilája, é tte rm e  és kávéháza.

VASÚTI VENDÉGLŐ (K eller 
Sándor). A közönség k irán
dulója.

SZONGOTT JAKAB »Európán 
szállodája és vendéglője a 
főtéren. Olcsó szobák.Déva FE H É R -K E R E SZ T « 
FOGADÓ (városi szálló; E n- 
g lisuh  Béla.

SCHWARC N. : K orona--ven- 
dégfogadója. Ü zletiek  ta lá l
kozó vendéglője.Debrecen. ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tu- 
lajd . Hauer B ertalan.;

ARANYBIKA SZÁLLODA 
( tú l. N ém et A ndrás.)

G EISZT KÁLM ÁN -Kispipa*
vendéglője. gr. D egenteld-tér.

DEBRECEN-SZÁLLODA. Fő
u tc a  (tú l. Harangi G yörgy).

ERŐ S JA K AB ,■ M agyar k i
r á ly  kávéháza. Ü zleti kar- 
tá rs ak  ta lálkozója .

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

OTTHON KAVEHAZ tú l. Ro- 
senberg S.i A p ineéri k a r ta 
lálkozó helye.

Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA (Marossi Ger- 
zson). 18 szoba. K eresk. u t. 
szállója.

SZ INGER LEÓ vasú ti ven- 

kiránduíó helye.
TREUER SÁNDOR első pilseni 

sörcsarnoka a  Nemzeti szál-

és c ukrns

köz

OTTO SÁNDOR vasúti ven
déglője. a  városi közönség 
kirándulója.

ROLLIG EDE vendéglője, At 
tila-tér.Dombóvár. BANDI SIMON 
vendégiogadó.Dálja. SCHLÖGEL MÁTYÁS

Esztergom. — PORGKSZ 
BÉLA  .K orona--szállodája. 
D una-h iddal szembein 

ANDA GYÖRGY szállodája

déglóje. Magyar konyha.Term. 
vett borok. .

M E ISLER JÁNOS -M agyar 
k irály” szállodája. 

NEUBÁUER MIHÁLY -Köz
p o n ti ' kávéháza.Érmlhály falva. KEREKES 
András Nemzeti szállodája. 
Étterem, kávéház.

KIKA KÉR BOLDI
ZSÁR kávéhisa

Eger. MÁRTON BÉLA .K a 
szinón szállodája. Élterem, 
kávébiz, sörcsarnok 

KÓCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskor vendéglője. Étter
mek, bor- és sörcsarnok. Gombos NEVORA JÓ- 
Z SE E  vasú ti vendéglője. 
P.-odv.

Gyöngyös. BRUCKNER .1. 
szállodája. Étterem és kávéh.Győr. M El X N ER -Roval- 
nagyszállodája.

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

TAKÁCS JEN Ő  vendéglője. 
Baross-ntcn, szem ben a 
H ungária-kávéházzal.

NÉMETH FERENC ‘-Erzsébet* 
kávéháza. A p incér u rak  ta 
lálkozója.

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

K RAX WACHEfi ELEK  ven
déglője. Deák Ferenc-utca.

PERNITZ LAJOS „Velencze* 
lvávéháza. a  R ábca partján 
és h íd ja  m e lle tt.

PRÜCKLERMÁTYÁS ..Arany, 
postakiirt--vendéglő je. Győ
ri vendéglősök ta lá lk . helye 
villásreggeliné l.

NÉMETH LAJOS vendéglője, 
a  -K isfaludi“-kávéházzal

W ÍNKLER ISTVÁN vendég
lője. bor- és sörcsarnoka. 
K isfalud i-u . S.

HOLLÓS (BALANEK) ÖDÖN 
vendéglője. Ü zletiek  ven
déglője. D eák-uteza 11.

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (He- 
b srling  A dolf. Fö-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Váradi 
A nnin) Deák Ferenc -u tca

MAROS F I  DEZSŐ .P e tő ii .-  
kavéháza. iizlelbeliek ta lálk .Galgóc. ERNSZT FERENC 
•Arany szarvas« nagyszalloda.Gyulafehérvár. LEFKO- 
V1TS „Erzsébet* szállodája.

7RIDSAM  GYÖRGY városi 
léglóje.

rém, kávéház.Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV .Korona- szállodája.

FEliF.NC JÓZSEF’ fogadódul.
Grüi 
h pei

vald Mé.

LOBI. MIHÁLY ÉS FIA ven
déglője. Kő-utca.

R E ID IX CE R GYULA .G om 
ba- vendéglője. H onvéd-u.

HÓDOSSI ADOLF K antin- 
vendéglője. Nagv kaszárnya.

MANG JÓ ZSEF vendéglője és

MOLNÁR GYULA Hazám-lcá- 
véházu, Z rinyi-ntca , a  vasúti 
á tjáró  m e lle tt. .

SC H REIB ER LlPOT -Fiume* 
kávóliáza. a  közpouton.

SÁNT1LA JÓ Z SE F -Ip a r-  ven 
déglője. M agyar kon y h a  és

SCllUBERT ED E „Hársfa*- 
vendéglője. F5-ntca.Kecskemét. MILLECKER 
L. (Berctvás) szállodája. A 
város e lső  fogadója.

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

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

K X EFFEL LAJOS po lgárisör- 
csarnoka  és kaszinó  ven
déglője.

HUNGÁRIA KAVEHÁZ (W eisz 
Lajos) Kossuth Lajos-utca.Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 

endégló je" . K itűnt.
líu s t

Hatvan. SCHWARTZ EMIL, 
„Nemzeti" szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS .G ráf. 
szállodája a  vasútállomástól

GUTH BERTALAN »Zóna* ká- 
véltáza. Üzletbeliek találkozó 
helye.H.-M.-Vásárhely. KÖZ
PON ri-SZA LLO D A  i Kuu 
József ü . vezető).Huszt. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme.Hátszeg. VAS BÉLA.»Arany 
biranyn fogadója- Étterem,

SCHULLERY KÁROLY „Hunya- 
d y  száll. d ija.Ipolyság. WAGNER JÁ 
NOS „Vasúti szállodája*, a  
közönség k iránduló ja.

SÁRKÁNY ISTVÁN Négy szál
lód ja . Étterem, kávéház.

PEKÁROVITS LAJOS .Kőbá
nyai" söcsarnoka.

rés házi konyha  és be lato l, 
horok. N agy’ n yá ri kertli.Kassa SÖRÖS MÁRTON 
vendéglője és Körcsarnoka. 
Magyar konyha.

SZENTGYÖRGYT FERENCZ 
vasúti vendéglője és sé tatéri

BRAUN FERENC K aszinó ven
déglője és nyári kertje.

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Vilmosné). Étterem, 
kávéház, sörcsarnok.

NAGEL ADOLF (volt Maiid!) 
szállodája. Vendéglő és Olcsó 
szobák..

STERN BÉLA uszoda kerti nagy 
nyári vendéglője.

KÁLMÁN GYULA .O tthon* 
kávéháza, Széchényi kioszkja.

BÉRES BÉLA vendéglője és 
nyári kerthelyisége, tekepá
lyákkal.

MATEJOVSZKY ELEK (Köz
ponti) vendéglője.

RÓZSA FERENC „llungária*- 
szállodája a  vasú ttó l n perc.

AZINI SZÁLLODA Kór 
János). Táraaskocsi mind

kedés m inden  vonathoz.
BUDAPEST KÁVÉ HÁZ tiriin  

A .' Ü zleti kartársak  talal-

EUKOPA KÁVÉHÁZ ' Ilonái

FE K E T E  LAJOS Zöldfa szál
lodája és vendéglője Széche- 
nyi-téren . Ü zle ti kartársak 
találkozója.

NEW YORK SZÁLLODA túl.

GRAK

(főtér

ANOS

E W É R  JÓZSEF .K orona.- 
kávéháza. Az erdélyi pineéri 
k a r .találkozója

MANAS JÓZSEF W esselényi 
ezallodeja

SÍPOS JÓZSEF K ispipa ven
déglőjeKirályháza. GÖDÖR Gyula 
vasúti vendéglője.Körmend SCH EK IGNÁC 
-K orona- szállodája a  töbe-

XEUBAUER
üdét

PATZEL GYÖRGY. Hungária 
kávéháza. Üzletbeliek talál
kozó helye.

ZÖLDFA-VENDÉGLŐ (Kud- 
licska  Kálmán). Szobák, hi-

Karansebes. I.b illN E K  
KÉR TESTVÉREK szállodája. 
É ltetem , kávébiz , nvari ét
terem.

KXIRSCíl K A Ri'l.v  .-Közpon
ti* kávéhaza és sörcsarnoka.

GRECSÁK RÓBER T vasúti ven
déglője. A közönség kirándu
lója.Kiscell. HUN'.ARI \  SZÁL 
LODA Várlak* Béla . É tte 
rem , kávéház. oyari kert.

HORVÁTH JÓ ZSEF vasu l 

rémlnfójn!"' "

lekedés tokho:Keszthely. STRAUSZ M 
„ H allám " szállodája.

VAS SÁNDOR (volt Bronner 
szállodája. É tterem  .kávéház.

MEDVED ISTVÁN „sörgyári 
vendéglő" és nyári kirán
dulója.

SZIKBER JÓ Z SE F vendéglője. 
K ossuth L ajos-u tca  1!'.. ;,z

WALHMAN DEZSŐ indér

„Ma-

HKIGL IGNÁC .K ulcsos* ven- 
déglóje. K ulcsos-utca. 

DONNER GÉZA vendéglője 
szem ben a vasúttal* Kőszeg. I'ERKOVITS JÁ 
NOS vendéglője a „Mulaté*1-

SKRIBA SÁNDOR ..Arany- 
szarvas'; vendéglője.

TÖRÖK J  ÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője- 
M agyar konyha.Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA K englovits J. 
F itterem . kávéház é s  söröző.

ARAXYHORDO SZÁLLODA 
iFrir*  Pál Feren , .lózsef- 
rakparton. ..

MA1TZ REZSŐ .V igadó- é t
te rm ei és sőrödéje.

HAZÁM KÁVÉHÁZ t. Jak - 
liny  Vilmos; a  D unasoron.

MOLNA R1 ZSIGMON D -S | ,o r r  
kávéháza. A helvbeii ka rtá r
sak kedvelt ta lálkozó llelve.

WAsSF.I. GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem és

KREFT3' FERENCZ Széchenyi 
szállodája. Hajóállomástól l 
percre. Olcsó szobák.

szállodája É tterem ,kávéház, 
sörcsarnok.

BAKOS SÁNDOR .Polgári- 
vendéglője és étterme. 

MAKAY BÉLA F üggetlenség i 
kö r vendéglője .Tekepálvá-

k inek.Kiskunhalas. SZABÓ G. 
..Központi" szállodája.

Bakács-nt.-a.
HELBECK JÓ ZSEF fogadója 

és vendéglője. liakács-ute*.Losonc. KCNS/.TLF.R JÓ
ZSEF k íveli iza és vendégi, je. 
Üzletbeliek találkozóhelye.Lúgos. CSONTOS GYULA 
.Coucordia** szállodája.

GILG ANTAL Központé sör- 
csarnoka és “Korona* kávé
háza Üzletbfliek találkozója.

S1XGER MIHÁLY K erz,-ká 
véháza.

VARADY LAJOS .Oroszlán* 
szállód iia.Étterem,sörcsarnok.

VILHKLM J AKAB vasúti ven
déglője.Llptőszentmlklós. ' I ' 'TT-
FRIED  DEZSŐ vasú ti ven
déglője.Lőcse. BAMBALA MIHÁLY 
vasúti vendégleje; a  közönség 
kirándulója.

DEIMEL JÁNOS kávéháza. Üz
letiek találkozója

KÁROLY ISTVÁN Úri kaszinó 
nyilvános étterme, és kávé háza.

BAMBALA MIHÁLY vasúti 
vendéglőjeMarcali SIYIONICS JÁNOS 
kávéháza. Fő utca.

NOÉ JÁNOS vendégfogadója a 
Bá. kához.

SZ1Y0SS LAJOS .K orona, szál
lodája. Étterem, kávéhoz.Mármamsszlqet. BF.- 
NETH KAROLY „Otthon* k i 
véháza és kőbányai sörcsarn.Módos. WÍNKLER MIKLÓS 
Zágráb szállodája. Étterem, 
kávéház.

I.o rber Sándor és Fia  -
KORZÓ KÁVÉHÁZ tú l Roc.li 

n itzer Adolf) a  fő téren .
KÖZPONTI SZÁLLODA Pán

cél György). Fö-utca.
LÁZÁR ISTVÁN é tterm ei . - 

nyári k e rt vendéglője K - t - r .
LKTZTER SAMU vasúti ven 

déglöje. A közönség k irán
du ló  helye.

G O PT IGNÁC Fehér’ ven
• léglő és kávóliáza. Ü zletiek 
ta lálkozó  helye.

REITZER MÁRTON m ity istéri 
Kioszk-vendéglője.

SZABÓ ISTVÁN “Tag vendég
lője, nyári kerthelyiség.Moson. TÓTH ANTAL ven
déglője az, A ranybárányáhozMezőberény. STEIX JÁ 
NOS „ \ag y sz á llo d á ‘*-jaMedgyes. RÁCZKY ÁGOS
TON .Szőlő* szállodája. Étte
rem. kávéház.



i : e r * .  es kiadóhivatal 
V il i ..  Kerepesi-ut 13. Útmutató szerk. és kiadóhivatala 

Vili.. K erspesi-ut 13-

téten.'
SPITZER BERNÁT „Abbázia*' 

kávé háza, üzb-tiek találkozója-
VARGA ANTAL v a sú ti ven

déglője, a közönség kirán-

Munkáos. OROSZ Mg R 
..M agyar király" szállodája.Miskolc. , KORONA SZÁL
LODA- (Bokros Károlyi. É t
terem . sörödé, káréház.

KISPIPA VENDÉGLŐ (tá l. 
Mny-r József),. .

PANNÓNIA KAVEHAZ túl. 
A nslS nder H. és G yala.l

PERL GYULA „T űzoltó" ká 
véháza. Ü zletiek találkozója.

PAPSZT JÓ Z SE F vendéglője 
Zsol.-ai kapu  1. sz.

SZÉCH E NYI- SZ ÁLLÓD A _és 
kávéház. (Kellner Lajos) Üz- 
letbelieknek  olcsó szobák.

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

KOCH JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha, 
term elői borok.

R Í M POLD JÓ Z SE F „Vörös 
rak"  vendéglője- T éli, nyár. 
k irán d u ló .

BALATON KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozóit.

L E PLEK  BÉLA -Polgári- sör-
csainok vendéglője, üzletbe- 
liek találkozó helye.

palo ta, B ihar-káveház mel-

CEGLÉDY SÁNDOR ve n d ég 
lője, Teleky-u. Városházzal 
szem ben.

Fl'L Ö P ISTVÁN „Európa"- 
sziilIndája, a  váso ttó l három  
percre . M agvar konyha.

KARNEK GY l'LA  „Pannónia* 
sö rcsa rnoka  és étterm ei.

SZ.AX'ER és DOLGOS „Bazár* 
é tterm e  és sitrcsarnoka, a 
FÖ-utcán.

STERN SÁNDOR „Széchenyi-* 
kávéháza. Ü zlelbeliek ta lá l
kozója. .

„K E K  MACSKA-' (tnl Leit- 
n e r  Feren). M agyar konyha, 
te rm elői borok.

KISP1PA-VENPÉGLÖ (Fiiliip 
K atalin). S ajá t te rm . borok.

KRISZTA SÁNDORvasuti ven
déglője. A közönség k irán
duló helye.

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

PANNO- r - o z r r

MÁRKUS S. -Royal* kávéház.Nagybecskerek Ki >VÁCS 
JÓZSEF Rózsa szállodája É t
terem, kávéház sörödé.

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

REBER FERENC „Club" nagy 
kávéháza.

rlOUHOLTZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Term. v e t ts t .s z ,  
tá n  kezelt borok

VV1NKLER OTTÓ „Korona" 
szállodás. É tte rem , kávéház.

FEK E T ÍTS MIHÁLY vasú ti 
vendéglője a közönség ki- 
rándulója.Nagyonyed. BOGOV1CS 
JAKAB -Kéthattyu" szállodája 
Étterem, kávéház.Nagyszeben. BONFERT 
JÁNOS »Meltzer« szállodája. 
Magyar konyha.

nagymamidat, ■
SZÁLLODA Étterem, kavéház 
(Szilágyi Adoli.) . 

GALOYITS ANl'R AS Polgár-

nyári k e rti  vendéglője. 
MERKLY JÁNOS vendéglője. 

K inizsi-utca. Saját te rm ésű

KRAUSZ IGNÁC „Erzsébet- 
kávéháza-*, U zletbeliek ta 
lálkozó helye.

ÖZV. KRAUSZ L -NE „Zöld- 
fa--vendéglöjo.

PF.TRITS FERENC vendég
lője, K irály-utca. ____Hogy marom. ST A l DHAM- 
MER ÁDÁM szállodájanagybánya. BUMPOLD 
G Y l'L A  „Nagyszállodá‘--ja.Magv-Károly. Kl'DLA 
LÁSZLÓ „Ú ri kaszinó*- ven
déglője. Érm elléki és Baját

SC H W A K JZ Á. „Balaton*‘ka. 
véháza. Ü zletiek  találkozójá-

É tte re m  és Aávéház.
ELLMAN JÓZSEF „K özponti" 

kávéháza.Nyílra. PITZ E H és 11 AUSF.R 
„H ungária -1 szálloda. É t te 
rem , kávéház, sörödé.

KNOTEK LŐRINC „Sátortá- 
bor"  vendéglője.némái újvár. K NE FF EL
JÓ ZSEF Korona szállodája.Nagyatád. BERTA GÁBOR 
.Bárány- vendéglője. Magya
ros olcsó konyha.Nyír agyháxa. KORONA- 
SZÁLLODA /Salam on János 
és T-sa.i

GUTTMAN SAMU Polgári ven
déglője, állomással szem ben.

ZRIXY1-VFNDÉGLÖ és kávé
ház. (H erskovits Márton.) 
Olcsó szobák.Oromháza. JANKÓ JÓZSEF 
..Jó-pásztor-- szállodája a 
vasú tnál.

ROSKNBF.RC, JÓ Z SE F -A l
föld" szállodája, étterem , 
k iv é h áz . .

CSEH HUGÓ .K ö zp o n ti, szál
lodája, é tterem , kávéház.

NAGY IMRE -Ipartestü leti 
kör* vendéglőjeÓ-Becmo LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája".Él
terem kávéház,Ódombovár. RA1SZ FE
RENC vasúti vendéglője

O r s ó v á .  RÉMY A. RÓBERT 
".Magyar Király« szállodája. 
É tterem , kávéház.Pancmova. FÁY JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza iizietbeliek 
találkozója.

WTTTLINGER BÉLA -Trom-

Pápa. Z SILINSZKY  LAJOS 
GritT-szállodája. É tterem , ka
véház.

GRÁF ÖDÖN kávéháza K e
resk . utazók  s üzl. kar-társak 
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem és 
kávéháza a  főtéren.

B R U N N E R  JÁNOS, „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári k irán
duló hely.

KUTROVÁTZ JÓZSEF »Köz-

K ERN J ÓZSEf^ körödé ja*”  Ol
csó  m ag y ar konyha.

TIVALD MIHÁLY vasú ti ven
déglője, a  közönség k irán 
dulója.dúl

V1NKÖVITR SÁNDOR szálló- 
vendéglője a  »Szölö«-höz.Plmkl. RADISITS MIKLÓS 
vendéglője és é tterm e .

H EID ECK FR O szkár .Vasnti- 
szállodája. Kávéház és ét-

ndéglője.
PELLER G yula  vendéglője n 

„Szom jas eskiidthöz". Kis
fal udi-utca.

SZIRMAY Károly vendéglője, 
..Vörös ökör* szálló.

WELLISCH A ntal vasn ti ven
déglője. löpál.vaudvar.

UDVORKA ISTVÁN éttermei 
a  -F ácánéhoz

RKSNÁK JÁNOS .Im periáP- 
kávéháza, iiz ietbeliek talál-

Perfak Zalam.) PANÁTZ 
TEST VEREK „M uraköz" 
szállodája.Pinkafő. LEHNER FERENC 
„Nagy" szállodája.Poprád. STEINHARDT Vil
mos »Tátia« szállodája a vasút 
mellett.Potrozsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállodája. Ét
terem. kávenáz. sörcsarnok.

ÚJHELYI ADOLF vasú ti ven 
déglője, a  közönség kiránd .

OROSZ ISTVÁN vendéglője, 
étterem, kávéház.Pécs. A ranyhajó Szálloda, 
(túl. Szigety Ede) Király-u.

CSERT A Vince „Magyar ki
rályi-szállodája.

FENRICH Lajos -István ki
rály- beszálló vendéglője, 
Indóház-u. ü l. (Sa ját ház.)

FÖLDVARY FERENC Scholtz- 
féle sörcsarnoka. Sörház-utca.

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

HUNGÁRIA kávéház éssörözö 
(Schwartz P . F e renci, Irgal-

JENOVÁY József „Zöldhordó" 
vendéglőin Sürl.áz-utca

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

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

ROYAL kávéház. (Kádár Ist
ván túl.)

SCHXELL József vendéglője, 
B uza-tér ó l Pálya-u tca  1.

UDVÁRDY N ándor „Turin- 
város" fodadója. Siklósi or
szágút. Olcsó étkezés.

„VADEMBER SZÁLLODA" (tn- 
la jd . Mayer Lajos).

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

Ifj. ZIDAR1TS József vendég
lője, M akár-u. 7. sz. S ajá t

Rózsahagy. Pátek Gusztáv 
vendéglője. M agyar konyha.

KAPELLER Mihály ,.U ri'  k a 
szinó*- vendéglője.

ELSZASZ ÁRPÁD -Városi- szál
lodája.

LANGDORF JÓZSEF “Központi
vendéglő és kávéháza.Rimaszombat. GEDE IST
VÁN .-.Tompa" szállodája. Étte
rem, kávéház a  Tompa-téren.Szabadka -NEMZETI.. 
SZÁLLODA (Horváth Dezső 
igazgató .

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az állomással.Sárospatak. KLEIN ÁBRA- 
HÁM „Központi" szállodája.SepsIszentgySrgy. PO- 
GÁTS VILMOS vasúti és 
nyári, k iránduló vendéglője.

TANKO DENFS vendéglője. 
L ipó t-u . te rm . vett borok.

OROSZ SAMU „Zöldfa" ven
déglője.Szigetvár KATAY LAJOS 
vasú ti vendéglője.

HADINGER ÖDÖN „ O tthon" 
kávéháza. üzletik találkozója.Sárvár. R1TTER L. „Korona* 
szállodája.

STROHOFFER VIKTOR szálló- 
nagvvendéglöje a  "Szarvas
hoz. Ctcsó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a  -Fehér rózsáo-hoz.

Sümeg. MESTERHÁZY SÁN
DOR „Korona* szállodája. 
Saját termésű borok.

TALABÉR KÁROLY (borter
melő), „Bárány" vendéglője.Sátoraljaújhely. MAGYAR 
KIRÁLY szálloda(CsemickyL)

VEISZ MIKSA,,Klub‘‘-kávéliaza 
a Fö-utczán.

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ.(Breiner
Hermán.

FKISCH V. ..Magya: k irá ly "
■óbázB. Ü zlet............ ..

találkozó helye. 
KOVÁCS Károly vasnti 

déglöje. A  közönség ki

noka.Szeged. CSIKÓS PERENC 
nagy vendéglője és kiránduló
ja . Kossuth J.ajos-sugárút.

HORVÁTH TESTVÉREK ven. 
déglöje.

S1CHKRMANN JÓZSEF „Hét 
választó fejedelem" kávéháza. 
Uzletbeliek találkozója.

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

BOHX J. sörcsamok Vár- és 
Deák Ferencz-utca sarkán. 
Étterme és Dréher-söresarnoka

ARANYOS VILMOS Newyork 
kávé haza és mulatója. Üzlet - 
beliek látogatják

KETTER ANTAL -Ú jvilág, 
vendéglője Kossuth Lajos- 
Sugárut (Zsótér-ház .

SCHVARTZ JA K AB vendég
lőse és sö 'csam oka a főposta 
m elle tt . Ü zletiek találkozója.

PRÓFÉTA SZÁLLODA (túl. 
D ancinger János) étturem  és 
sörcsam ok.

BERNÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek ta lálkozója.

SZABÓ MÁRTON vendéglője a 
„Fehérb irány" - hoz, olcsó 
szobák.

Ifi- VÖRÖS FLÓRIÁN polgár' 
vendéglője Laudon-utca 8.

MARTONOSSY FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos
kor helyiségeSzentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája.Szerencs. PFJSTER Gyula 
-Magyar Király" szállodája.Somogyszobb. BREM Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye.Szolnok. VESZTER „K os
s u th "  szállodá ja  az állom ás
sa l szem ben.

FRIKDRICH Vilmos „Korona-- 
kávéháza a  Fö-u tcán .

„MAGYAR K IRÁLY" szál
loda. (ENGI. LIPÓTj a  Fö- 
utcán.

S T Ö G E  R M A Y E R  ANTAL 
,,A rany la k a t"  vendéglője, 
tú l a  Tiszán.Szamosujvár. VARADY 
E L E K  vendéglöje'a vasúthoz.

SZILY ZSIG.MOND -Korona* 
szállodája.Szászrógen. MÜLLER A. 
-Központi" kávéháza.

SZABÓ ISTVÁN sétatéri ven
déglője.Salgótarján. BARAB1TS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természet-s borok.Segesvár. KÁDÁR BÉLA 
-Zrínyi" vendéglője. Magyar 
konyha. Olcsó szobik.Szatmár. ..EURÓPA" kávé- 
ház és étterem , (tula jdonos 
Schw arz Miksa). F ö -u tca.

PONGRÁC LAJOS kath . k ö r 
vendéglője. S a já t te rm ésű  
érm elléki borok.Selmecbánya. ÁCS FE- 
RENCZ „Hungária" szálloda, 
é tterem  és kávéház.

Szombathely. IIAIXTZ- 
MANN JÁNOS .Szabaria"  
szó 11 ódája  és vasn ti ven
déglőié.

„HINGARTA“ nngyszálloda.
(Posch K ároly és Gyula.) 

K Ö H LER GYÖRGY vendég
lője. a  ba rá to k  tem plom ával 
szemben. ,

PORTSY TÓBIÁS „Nagy sör- 
ház" vendéglője iPiispüki- 
féle. sörház).

D E  A K  PAKK étterem  és 
sö rcsam o k  (túl. Posch test-

W ITTMÉR JÁ N O S vendég
lője. F a lndy  Ferenc-u tca , 

STRÓBL -JÁNOS vendéglője, 
S zéli K alm án-utca. S ajá t 
sziiretelésQ  borok.

ZÁMBÓ ISTVÁNNÉ vendég
lője a vasú ti állom ásnál. 

HEIGLI ISTVÁN kávéháza. Üz
letbeliek találkozó helye. 

FRISCHMANN ERNŐ „Széli 
Kálmán" kávéháza ás nyári 
kert helyisége.

BALASSA MIHÁLY „Elité" 
kávéhá a a főtéren.

STRÓBL ISTVÁN „Oroszlán" 
szálloda és káveh»za, a vasút 
mellett.

SIMON ISTVÁN, Szöllösi nagy 
vendéglöje, a közönség ked
venc kiránduló helye.

Özv. BKRZAY LAIOSNÉ ven
déglője, (Kossuth Lajos-utca 
Uzletbeliek találkozó helye. 

KORÁDY FERENC kiránduló 
nagyvendéglője V illa-sor 24. Székesfehérvár. BARNAI 
IGNÁC „M agyar k irály ** 
szállodája.

„FEK K SE SA S" szálloda  (tnl.
E n d ersz  János.. , 

EHMHECHT GYULA .Fehérbá
rány- szálló-nagyvendéglője. 
Olcsó szobák.

STRASSER BERTALAN Ipar- 
kávéháza, üz letiek  találkozó 
helye.Sopron. GROSZNER PÁL 
„Étterme és sörcsarnoka" a 
Pannónia szállodában. 

FRÖHLICH-KÁVÉHÁZ, Szent- 
györgyi-utca. Üzletvezető 
Fröhlich Oszkár.

KAL.MER MÁTYÁS Polgári ká
véháza, Színháztér.

PÁL SAMU Hodics-féle vendég
lője. Szentgyörgyi-utca. 

KRANTZ LAJOS vendéglője, 
Szmház-u:ca 13. Étterem és 
polgári vendégszoba.

PECK LŐRINC Lisingi sör- 
csarnoka. Term előktől vett 
borok. Olcsó konyha. 

FEH ÉRLÓ  SZÁLLODA. Vár-

HODICS FERKNifkovéhlfza.'
A soproni elit.- közönség 
ke d v elt találkozóhelye. Szekszárd. HASPELI. JÓ 
ZSEF „Szekszárd" szállodája 

ALMÁSSY LAJOS polgári van- 
déglöje a főtéren.

O BERN TK KÁROLY Magyar 
király szállodája. Étte-em ká
véház. Olcsó szobik. Tatatóváros. NOLL MIK
LÓS »Eszterh4zy« szá llo 
dá ja . É tte rem , k véliaz 

KISS ANTAL ..O tthon" kávé-

Trencsén. C S E R M Á  K 
ÁGOSTON „ E rzsébe t- szál
lodája. É tte re m , sörödé ká
véház.

ZOLTÁN SIMON „R ákócy - 
, (kávéháza. Ü zletiek találk. Torda. K IS S  LAJOS -Sör- 

h:iz« vendéglője és nyári 
kerthelyiáége.

EURÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ
HÁZ (Túl. Himmer János) 

LIPOV1CS FERENC -Japán  
kávéháza. Ü zletbelik  ta lá l
kozója.

PLACSINTÁR REZSŐ. -Vi
gadó" vendéglője. Turőczszontmárton.
RÖSSLER JÓZSEF »D mi" 
szállodája,



F O G A D Ó , ,  „
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V ili..  Kerepesi-ut 13.

Csorna. „Á ngyul" vendéglő 
iD roisziger testvérek) S.iját
szüretii borok

CISZTEIÍEK IsTVÁX vendég
lője. Á llom ással szemben.

G R Ü N F E L D  A. „Központi" 
szállodája: olcsó szobák. 

NEMES K Í
N A I' Kr- .
zsebet ká- 
véház és

Kereskedő

letiek találkozója .Csurgó. HAJAS JÓZSEF 
»Korona« szállodája. Étterem, 
kávéház, sörtsarnok.

KRK1NKR EERENC szilió-ven- 
déglöje az »Oroszlán«-lioz

BAUSZ ILLÉS szálló-nagvven
déglője a- ‘■Utolsó garat*-hoz.

AIGNER GÉZA »Központi« ven
déglője. Olcsó szobák.Csíkszereda. HUTTER 
FOGADÓ (iizletv. Ben hő Z-.)

LACII EK GYULA -Otthon- k i
véti iza. Üzletiek ta lilk 'Z Ó jiCslpkorck Vas-m.) TÖRÖK 
ANTAL nagy  vendéglőjeDeós HUNGÁRIA .SZ Á L 
LODA (Ment Béla-) É tterem  
kávéház, sörödé.

NAGYFA-VENDÉGLŐ Szilá
gyi Gyula.) E rdélyi konyha, 
sa já t szűr. borok.

liOLDSTEIN A.-Angol szállo
ttája, é tte rm e  és kávéháza.

VASÚTI VENDÉGLŐ K eller 
Sándor). A  közönség kirán-

STONÓÓTT JAKAB -Európa- 
szállodája és vendéglője a 
főtéren. Olcsó szobák.Dóvá. FE H ÉR-K ERESZT« 
FOGADÓ városi szálló) E n- 
g lisch  Béla.

SCHWARC N. -Korona- ven
dégfogadója. Ü zletiok ta lá l
kozó vendéglője.Debrecen. ANGOL KI
RÁLYNÉ SZÁLLODA. (Tu- 
lajd . Hnuer Bertalan.;

ARANYBIKA SZÁLLODA 
( tú l. N ém et András.)

BEKE A LADA li „Kispipa"
vendéglöje. gr. Degenteld-tér.

DEBRECEN-SZÁLLODA. Fő
n t ca  ítu l. Harangi György).

ERŐ S JA K AB ..Magyar k i
rály- kávéháza. Ü zleti kar
tá rsak  találkozója .

NÉMETH MÁTYÁS vasúti 
szállodája, szem ben az  állo-

OTTHON KÁVÉHÁZ tú l. Ro- 
senberg S.i A  pinoéri kar ta 
lálkozó helye.

RÓLLIG EDE vendéglője, At

Dombóvár BANDI SIMON 
vmdég'ogadó.Esztergom — POR GESZ 
BÉLA .K orona"-szállodája. 
D nna-liiddal szemben.

AND A GYÖRGY szállodája 
■■Esztergom városához-, ven
déglője. Magyar kony'a.Term .

M E ISLER JÁNOS .Magyar 
k irá ly ' szállodája.

NEUBÁUER MIHÁLY „Köz
ponti" kavébáza.Ér ml báty falva. KEREKES 
Andr.'s Nemzeti szállodája. 
Étterem, kávéház.

Érsekújvár. NEMZETI 
SZÁLLODA (Marossá Ger- 
zsonk IS szoba. K eresk. nt.

SZ INGEK I.E ., ynsuli von- 

kirénduló helye.Eszék Alsóváros) MATE FE
RENC „Taekovits szállodája". 
Étterem kávéhoz. 

£>-r!Bé 6 e f v á r o * .C S E l ,CSIK 
JÓZSEF »Erzséhet« kavéh iza 
és ezukrászd ■ ja.Eger. .MÁRTON BÉLA -K a
szinó- szállodája. Étierem, 
kavéh iz. sörcsarnok 

KÓCÁN SÁNDOR Keresztény 
Irarosköi vendéglője. Éttur- 
mek. bor- és söresarnok. Gombos NEVORA JÓ 
Z SE F vasú ti vendéglőié 
P.-udv.Garambcrzenco IFJ. 
CIDLIK FEREG vasú ti veii-

Gyöngyös- BRUCKNER J.
szálló Jaja. Étterein és kivéti. Győr MELYNEK „Royal- 
nagy  szál lodáj a .

ACÉL MIKSA -K isfa ludy-- 
kávéházit, a  városházzal 
czem ben .

TAKÁCS JENŐ vendéglője. 
Baross-utca, szem ben  a 
H ungária-kávéházzal. 

NÉMETH FERENC “E rzsébet" 
kávéháza. A p incér u rak  ta 
lálkozója.

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

KRANWACHER ELEK  ven
déglője, Deák Ferenc-ntca. 

PERNITZ LAJOS „Velenoze- 
kávéliáza. a  Rábca partján 
és h ídja m e lle tt.

PRÜCKLER MÁTYÁS .A rany, 
postakört--vendéglő je . Győ
ri vendéglősök ta lá lk . helye 
y illásrcggelinél.

NÉMETB LAJOS vendéglője, 
a  .  K i sfal ud i“-ká véliázzal

W INKLEÓ ISTVÁN vendég
leje. bor- és sörcsarnokn. 
K ista liid i-u . 3.

HOLLÓS (BALANEK ÖDÖN 
vendéglője. Ü zletiek ven
déglője. D eák-n trza  11. 

FEHÉRHAJÓ SZÁLLODA (lle- 
bsrling Adolf: Fő-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Váradi 
A nnin) Deák Ferenc-u tca  

MAROSFI DEZSŐ »Petö(i«- 
kiv.-báza. üzletbeliok ta lálk . Galgóc. ERXSZT FERENC 
-Arany szarvas- nagyszálloda. Gyulafehérvár I.EFKO- 
V1TS r Erzsébct“ szállodája. 

7RIDSAM GYÖRGY városi 
vendéglője, Fő -té r . U tazó 
közönség vendéglője. Hatvan. scilW A R T Z  EMIL, 
„Nemzeti" szállodája. 

SCHRANTZ MÁTYÁS »Graf« 
szállodája a vasútállomástól 
2 perc

GU I H BERTALAN -Zóna- ká
véháza. Üzletbeliek találkozó 
helye.H.-M.-Vásárhely. KÖZ
FON n-SZA LLOD A  Kuu 
József n . vezető).Huszt. NOVOTNY Károly 
Kaszinói nyilvános étterme. Hátszeg. VAS BÉLA -Arany 
bárány- fogadója. Étterem, 
kávéház.

SCHULLERY KÁROLY „Hunyt- 
d , “ szállt d ija.Ipolyság. WAGNER JÁ 
NOS .V asúti szállodája", a 
közönség kiránduló ja. 

SÁRKÁNY ISTVÁN -Nagy szól
od ja. Étterem, kávéiinz. 

PEKÁROVITS LAJOS -Kőbi-

ASBÓTH JÁNOS Hopfinger-féle 
beszálló-vendéglője. Nyári 
kert.

Igló.
PFEILKR 

S. Városi

szállodája.

India. HARTBACH JÁNOS 
"N imzcTi-szá'Iodája. ett-rem  
kiivéház. az állomás m elle tt. 

LAKY JÓ ZSEF vasú ti ven-

Jászbcrény. KOZO JÓZSEF 
„r..nnonia" szállodája, étte
rem, káveház.Kaposvár. TATÁR GUSZ
TÁV .Korona" szállodája.

F EltENC JÓ ZSEF fogadul túl. 
G rünw ald Móri a  vasú ttó l 
ö percre.

LÖBL MIHÁLY ÉS FIA ven- 
déglője. Fő-utca.

RE1DINGER GYULA .G om 
ba- vendéglője. H onvéd-n.

HÓDOSSI ADOLF K antin- 
vendéglője. Nagy kaszárnya.

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

MOLNÁR GYULA Hazám-ká-

átjáró  m e lle tt. .
SCH REIB ER LI PÓT „Fiume" 

kávéháza. a  közpoition.
SÁNTHA JÓ Z SE F -Ip a r-  ven

déglője. M agyar konyha  és

SCHUBERT ' e DE  -Hársta"- 
vetidéglője. Fő-utca.Kecskemét. MILLECKF.il 
L . (Beretvás) szállodája. A 
város e lső  fogadója.

KARÁCSONYI LAJOS Vigadó 
vendéglője. A közönség ki- 
ránduló ja. ,

TANTZER JÓ ZSEF keresk. 
kö r vendéglője a  központon.

KN EFFEL LAJOS polgárisör- 
csn rnoka  és kaszinó  ven
déglője.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ (W eisz 
Lajos) Kossuth Lajos-utca.Kapuvár. VETŐ ISTVÁN 
„N agy vendéglője". K itűnt. 
Kusti, Somlai, ó - és aszta li

PATZEL GYÖRGY, Hungária 
káveháza. Üzletbeliek talál
kozó helye.

ZÖLDFA-VENDÉGLŐ (Kud- 
licska  Kálmán). Szobák, h í

re s  házi konyha  és ba laton  
borok. N agy n yári leerth.Kassa SÖRÖS MÁRTON 
vendéglője és sö resam oka . 
Magyar konyha.

SZENTGYÖRGYI FEREXCZ 
vasúti vendéglője és sé tatéri 
-Kioszk--ja.

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Vilmosné). Étterem, 
káveház, sörcsarnok.

NAGEL ADOLF (volt Mandl) 
szállodája. Vendéglő és olcso

STERN BÉLA uszoda kerti nagy 
nvári vendéglője.

ROZKA FERENC ..llnngiria- 
szállodaja, a  vasúttól 5 pere

KÁLMÁN GYULA »Ottlion« 
kavéhaza, Széchényi Kiosztja.

BÉRES BÉLA vendéglője es 
n y íri kerthelyisége, tekepá
lyák k*l.

MÁTEJOVSZKY ELEK (Köz
ponti) vendéglője.Kiskunhalas. SZABÓ G. 
..Központi" szállodája.Krompach Vasgyár). 
NEUMANN JÓZSEF Hun
g á ria  szállodája.

Kol-.rsvár K Ö Z P O N T I  
SZÁLLODA (Nagy Gál', tú l.

* KIKAKKR BOLDI- 
« * «  « v é l , . „

%
BIAZINI SZÁLLODA Rónai

János) Társaskocsi m inden
vonathoz.

PANNÓNIA SZÁLLÓ Fészl 
József . Társaskoi si közle- 
keilés m inden vonathoz. 

BUDAPEST KA V ÉHÁZ I írón 
A., Ü zleti kartársak ta lál
kozóin.

Karansebes. l.lt'HTNEK- 
KER TESTVÉREK szdlodajH. 
Étterem, kivél.áz, nyári ét-

KN1RS TI KÁROLY -.Közpon
ti- Kávéhiza es Körcsarnoka.

'■RT:- >AK RÓBERT vasúti ven
déglője. A közönséghirandii- 
loja.Kiscell. HUN-.ÁRI K s Z \ l .  
L> *D A Várlak)’ Béla . Ért -- 
rein , kávéház. nyári kert.

HORVÁTH JÓZSEF vasúti 
vendéglője. A közönség ki-

MKSZÁRÚS JÁNOS „K<>ron 
s /á llo .|á jn . Társu-ki.esi köz
lekedés a vonatokhoz.Keszthely. STKAUSZ M 
„H u llan i- szállodája.

EURÓPA KÁVÉHÁZ Ilonái 
testvérek) a város löterén.

FE K E T E  LAJOS Zöldfa sz á l
lodája és vendéglője Széche- 
ny i-téren . Üzleti k a rá rsak  
találkozója.

NEW YORK SZÁLLODA túl. 
Bogyó s Tausigi

G RÁ F JÁNOS vasú ti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

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

PFERCHY FERENC vendég
lője és é tterm ei. Deák F.-

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

\ \  EW KR JÓZSEF -Koronm.- 
kivóhiiza. Az erdélyi pineéri 
kar.találi'oréija

MANAS JÓZSEF W esselényi 
ezállodeja

SÍPOS JÓZSEF K ispit.a ven
déglője

GRÜN ADOLF -.Budapest- ká
véházi.Királyháza. GÖDÖR Gyula 
vasúti vendéglője.Körmend >CHEK IGNÁC 
-Korona- szállodája a tőbe

XKUBAUER JÁNOS .Ma
gyar király" vendéglője.

HEIGI.IGNÁC „Kulcsos- ven
déglője. K ulcsos-utca.

DONNKR GÉZA vendéglője 
szem ben a  vasúttal*Kőszeg. PERKOVITS JÁ 
NOS vendéglője a ..Mulató*'-

RANDVÉGH JÓ ZSEF (Kam- 
pertli-léle kávéháza. Bel-

SKRIBA SÁNDOR ..Arany- 
szarvas"  vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány- 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője. 
M agyar konyha.Komárom. KÖZPONTI 
SZÁLLODA K englovits .T. 
É tte rem , kávéház és söröző.

ARAXYHORDO SZ Á LLO1 >A 
Fritz Pál Ferenc  József- 

r’ kparton.
MA1TZ REZSŐ „Vigadó- é t

term ei és sörüdéje.
HAZÁM KÁVÉHÁZ t. Jak- 

liny Vilmos a Dunasorou. 
szemh»n a vash iddal.

MOLNÁR ZSIG.MOXD „Sport- 
kávéháza. a helybeii ka rtá r
sak  kedvelt találkozó Kelve.

WASSEL GUSZTÁV Magyar 
király szállodája étterem és 
sörcsarnoka.

KREFT FERENCZ Széchenyi 
szállodáin. Hajóállomástól 1 
percre. Olcsó szobák.Kls-Kun-Fólegyháza.
KN E F F E I .. EDE „Korona - - 
szállodája E tte rem .kávéhár, 
sörcsarnok.

BAKOS SÁNDOR „Polgári- 
vendéglője és étterme.

MAKAY BÉLA Fiiggetlenséiri 
kö r vendéglője (Tekepályá
hoz szabad bemenet minden-

VAS SÁNDOR (volt Bronner 
szállodája. É t terem,kávöház. 

MEDVED ISTVÁN „Sörgyári 
vendégiö" és nyári kuán-

s z i  e b e i:  J ó z s e f  v -nd.giöje,
K ossuth Lajos-uTi-H . ,,z

WALDMAN DEZSŐ vendég, 
lője Ivóit L eu tner vendéglő - 
Bakács-utca.

HELBECK JÓ ZSEF fogadója
es vendéglője BakAcs-ntc-.Losonc. KUNSZTLER JÓ- 
ZSEF kVvéh-.za cs vendég!..j- 
Uzlelbeliez taldkozóhely.-. Lúgos. CSONTOS GYŰL \  
.Cnncnrdia" szállodája. 

GILG ANTAL -Központi För- 
csarnoka és Korona- kávé
háza Üzletbeliek találkozója. Léva.SCHMIDTJÓZSEF K, 
bányai sö resam oka es ét-

VÁRADY LAJOS -Oroszt m« 
szailod'ja.ÉUei cm,sörcsarnok Liptőszentmiklós.' ")TT- 
FRIED DEZSŐ vasúti ven
déglője.Lőcse. BAMBALA MIHÁLY 
vasúti vendéglője; a közünsrg 
kirándulója.

DEIMEL JÁNOS kavébáza. Üz
letiek találkozna.

KÁROLY ISTVÁN Úri kaszic 
nyilvános étterme és kavéhaza. Marcali HWONICS JÁNOS 
kávéháza. Fő utca 

NOÉ JÁNOS vendégf -gadója a 
Bá kához.

SZIVOSS LAJOS ■■Korona', szál
lodája. Étterem, kivehaz Mármarnaazlqet. BF.-
NKTH KAROLY .O tthon, ká
véháza es kőbányai sörcsarn. Módos WINKLER .MIKLÓS 
Zágráb szállodája. Étit rém. 
káveház.Marosvásárhely. TRAN- 
SYI.VANIA SZÁLLODA t 
l.o rber Sándor és F ia -  

KORZÓ KÁVEHÁZ tú l. Recli- 
n itzer Adolf) a fő téren. 

KÖZPONTI SZÁLLODA Pán 
cél György), Fő-u tca. 

LÁSZLÓ GYÖRGY étterm ei 
és nyári k e rt vendéglője,

I.ETZTER SAMU vasúti ven 
dóglöje. A közönség k irán
du ló  helye.

GODT IGNÁC Fehér]/, v n 
déglö és kávéházi! Üzletiek 
ta lálkozó helye.

REITZE1Í MARTON máty'Stéri 
Kioszk-vendéglője.

SZABÓ ISTVÁN -Tag: v-i d ;
lője, nyári kertbe..visíg Moson. TÓTH ANTAL v  
d- glö eaz ,A ranyI.irány"• I* •• Mozöbcrcny. STEIN JÁ 
NOS „ N agys/állodá' -ja. Modtjycs. PÁUZKY ÁGOS
TON >-.Sfö!ö« szállodája. Élte
rem, kávéház.Munkáos. OROSZ M • 
..Magyar k irály" szállodája Mu~aszerdahely. sZI- 
VOS LAJOS nagyvendvglöjc
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Miskolc. . KORONA SZA.U 
LOO.V 'Bokros Károly -É t
terem . sörödé, kan-ház.

KISI’IPA VF.NDÉOI.Ö (tál. 
M n y r -József.', . .

PANNONJA KAVEHAZ tá l 
AualSnder II és Gyula.)

PERL GY'L .A „Tűzoltó" kft 
véháza. Ü zletiek  találkozója.

PAPSZT JÓ ZSEF vendéglője

SZÉOHEXYl-SZÁLLODA „és 
kávéház. iK.-lir.or Lajos) Uz- 
letbelieknek olcsó szobák.

IPAR KÁTÉHÁZ (Braun Már
ton). Az üzletiek találkozó 
be ire .

KOCH -JÁNOS polgár egyleti 
vendéglője. Magyar konyha, 
term elői borok.

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

BALATON. KÁVÉHÁZ (Ceizler 
Lajos). Üzletbeliek találkozóit.Nagssárad. BENRÁD AL
BERT vendéglője. Füchsl- 
palota, Bihar-kávébáz mel-

CEíí ndég-

FÜLÖP ISTVÁN „Enrópa"- 
szállodája, a  vasú ttó l három  
percre. M agvar konyha.

KARNER GYULA „Pannónia* 
sö rcsarnoka és étterm ei.

SZAUER és DOLGOS ..Bazár * 
é tterm e  és sörcsaraoka. a 
Fó-ntcán.

STERX SÁNDOR „Széchenyi" 
kávéháza. Üzletbeliek ta lál
kozója.

..KEK MACSKA" (túl Leit- 
i. M agyar konyha,

nelSi erők.

ség kirán-

KISPI PA-VEN DEG L1 
Katalin). Saját te rm . borok.

KRISZTA SÁNDOR v 
déglője. A közön 
dúló helye.

KURTÁK DEZSŐ „Lloyd" kávé
háza. Nagy piactér. Keresk. 

k találkozó helye.

MÁRKUS S. -Royal* kávéház.
N a g y á s e s k e r e J t .K I  IVÁl'S 

JÓZSEF R >zsa szállodája Ét-

MAYER JÁNOS Pestváros szál
loda — érterem, kávéház és 
pilzeni sorcsarnoka.

REBER FERENC „Club" nagy 
kávéháza.

.10CH0LTZER JÁNOS Polgári 
vendéglője. Term. v e tts tisz , 
tán  kezelt borok

WINKLER OTTÓ ..Korona** 
szállodás. É tterem , kávéhál.

FEK ETÍTS MIHÁLY vasú ti 
vendéglője a közönség ki
rándulója.Nagykanizsa. SZAKNAS 
SZÁLLODA Étterem, kávéház 
(Szilágyi Adoli.) .

OÁLOVlTS ANDRÁS Polgár-

nyári k e rti  vendéglője.
MERKLY JÁNOS vendéglője.

KRAJ SZ IGNÁC ..Erzsébet- 
kávéháza", Ü zletbeliek ta- 

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

fa- -vendéglője
PETRITS FERENC vendég- 

lője. Király-utca. Nagymaros. sTAl'DHAM- 
MER ÁPÁM szállodája.

Magyar konyha.Nagykikinda. NEMZETI 
SZÁLLODA G roszS am ues 
Albert).Nagybánya. RUMPOLD 
GYULA ,,N agyszálló jáéin .Nagv-Károly. KUDLA 
LÁSZLÓ „Úri kaszinó" ven
déglője. Érmeiléki és sa ját

SCH W A RJZ Á. „B alaton"ka. 
véháza. Ü zletiek találkozójá-Nagy-Szalont a. PR1NTZ 
L1POT.. N em zeti" szállodája. 
É tte re m  és Aávéház.

ELLM AN JÓZSEF „K özponti" 
Kávéházi'.Nyílra. PITZER ésHA l’SER 

Hungária'* szálloda. É tte-
. kávéh

KNOTEK LŐRINC „Sátortá
bor"  vendéglője.Nagyszombat. A X A Ist-

Term. vett borok.Námotujsár. KNEFFEL 
JÓ ZSEF Korona szállodája.Nagyatád. BERTA GÁBOR 
-Bárány- v- nd.glóje. Magya
ros olcsó konyha.

és T-sa.)
GUTTMAN SAMU Polgári ven- 

déglője. állomással szem ben.
ZRINYl-VFNDÉGLÖ és kávé

ház. (H erskovits Márton.) 
Olcsó szobák.Orosháza. JANKÓ JÁNOS 
..Jó-pásztor”  szálloilaja a 
vasútnál.

IlOSENBERG JÓ ZSEF -A l
föld- szállodája, é tterem , 
kávéház. .

CSEH HUGÓ -Központi*szál
lodája, é tterem , kávéház.Ó-Becse LUSZTIG PÁL 
városi „Nagy szállodája". É'- 
terem kávéház,Ódombovár. RA1SZ FE- 
RBNC vasúti vendéglőjeOrsósa. líÉMY A. RÓBERT 
»vlagyar Király* szállodája. 
É tterem , kávé ház.

P a n c s o r a .  FÁY JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza üzletbeliek 
találkozója. .

KLJ-TN KONRAD vendéglője. 
Ü zletbeliek tasalkozója.

IYITT1.INGER BÉLA -Trom 
bita* nagy szálledája. é tte
rem, kavéház és -őröde.Pápa. ZSILINSZKY LAJOS 
Gritt-szállodája. É tterem , ká- 
vébáz.

GRÁF' ÖDÖN kávéháza. Ke
resk . n tazóks űzi. karlársak 
találkozó helye.

BAUER KÁROLY, étterem és 
kávéháza a főtérén.

B R Ü N N E R  JÁNOS. „Csóka" 
vendégfogadója. Nyári k irán
duló hely.

KI IROVÁTZ JÓZSEF »Köz-
.  U'*lir •‘VJ® *KERN JÓ ZSEF sörüdéje. 01-

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

V1NK0VTTR SÁNDOR szálló- 
vendéglője a  »Szőlö«-höz.Pinkafő. LEHNER FERENC 
„Nagy" szállodája.Pozaóny. FRÍDRICH KA
ROLY Pozsony-ujvárosi vas
ú ti vendéglője.

EESNÁK János „Im ponál" 
káváháza.

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

MÉSZÁROS Ferenc kávéháza, 
Kórház-utca 31.

SZIRMAY Károly vendéglője, 
..Vörös ökör* szálló.

WELL1SCH Antal vasú ti ven
déglője, főpályaudvar.

Perlak . Z alam é P.ANATZ 
TESTVÉREK „M uraköz" 
szállodája. ,Plskl. RADISITS MIKLÓS 
vendéglője és étterm e. 

HE1DKCKFR Oszkár ,Vasnti- 
szállodája. Kávéház és ét-

Petrozsény. WAGNER 
GYULA Nagy szállod-tja. Ét
terem. kávenáz. sörcsarnok.

ÚJHELYI ADOLF vasúti ven
déglője, a közönség k inind.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, 
étterem, kávéház.Pécs. Aranyhajó Szálloda, 
(túl. Szigety Ede) Király-u.

CSERTA Vince „M agyar ki- 
rálv'*-szillodája.

FENRICH Lajos .István ki
rály** beszálló vendéglője, 
Im'lóház-u. 21. (S a ját ház.)

FÖLDVARY FERENC Scholtz- 
félc sörcssrnoka. Sörház-utca.

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia** 
vendéglője (Uj sörgyára Ki
ránduló hely.

HUNGÁRIA kávéház és söröző 
(Schwartz P. Ferenci, Irgal- 
mas-n. sarok.

JENOVAY József „Zöldhordó" 
vendéglője. Sörliáz-ntca.

KASS GUSZT V -Otthon* ká
véháza a városi N. színház

KADOCSAY Imre „Korona**- 
szállodaja. Saját te rm ésű  bo-

'Á l ’ká
n tá l. í

SCHNELL József vendéglője, 
Buza-tér és Pálya-ntca 1.

UDVARDY N ándor „Turin- 
város" fodadója. Siklósi or-

„VADEMBER SZÁLLODA" (tn 
lajd. Maver Lajos).

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

Ilj. ZIDAR1TS József vendég
lője, M akár-n. 7. sz. Saját 
te rm ésű  borok.Rózsahegy. Pútok Gusztáv 
vendéglője. Magyar konyha.

KAPELLER Mihály „Úri ‘ ka-

ELSZÁSZ'á RPÁD *»Városiic szál
lodája.

LANGDORF JÓZSEF -Központi* 
vendéglő és kácéháza.Rimaszombat. GEDE IST
VÁN -Tompa* szállodája. Étie
rem, kávéház a  Tompa-téren.Szabadka -NEMZETI- 
SZÁLLODA (Horváth Dezső 
•gazga'ó .

TÓTH JÓZSEF Polgári szállo
dája, szemben az állomással.Sárospatak. KLEIN ÁBRA
HÁM „Központi" szállodája.Sepsiszentgyörgy. PO- 
GÁTS VILMOS vasúti és

TANKÓ Dé n e s "  vendéglője! 
L ipót-u. term . vett borok.Sümeg. MESTERHAZY SÁN
DOR „Korona" szállodája. 
Saját termésű borok.

TALABÉR KÁROLY (borter
melő), „Bárány" vendéglője.Sársár. RITTER L. „Korona' 
szállodáin.

STROHOFFER VIKTOR szálló- 
nagvvendéglöje a  - S z á n o d 
hoz! Olcsó szobák.

MÉSZÁROS ISTVÁN vendéglője 
a -Fehér rózsá«-hoz.Sátoraljaújhely. .MAGYAR 
KIRÁLY szá|loda(CsemickyI.)

VEISZ MIKSA,,Klub“ -kávéhaza 
a Fö-utczán.

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ. (Breiner 
Hermán.

FRISOH V . .„M agyar k i r á l y  
kávéháza. Ü zleti kartársak  
találkozó helye.

KOVÁCS Károly vasúti ven
déglője. A közönség k irán 
dulója. I

SZILÁGYI Laj.tené „Vadász- 
k ü r t-  étterm y és sörcsar-

Szeged. CSIKÓS l’ERENC 
nagy vendéglője és kiránduló
ja. Kossuth Lajos-sugá'ut. 

HORVÁTH TESTVÉREK ven.

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

NF.C.MAN FERENC Kossuth-ká-
véhiiz i ii ház lellett. Üz-

.nye.letbeliek találkoz 
BOHN J. sörcsarr 

Deák Ferencz-utca sarkán. 
Étterme és Dreher-sőrcsarnoka 

ARANYOS VILMOS Newyork 
kávébáza és mulatója. Üzlet
beliek látogatják 

KETTER ANTAL .Újvilág* 
vendéglője Kossuth Lajos- 
sugárnt (Zs Atér-ház . 

SCHVARTZ JA K AB vendég
lőse é.s sö-csarnoka a főposta 
m elle tt. Ü zletiek találkozója. 

PRÓFÉTA SZÁLLODA (túl. 
Dancinger János) é tterem  és 
sörcsarnok.Szentes. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi" szállodája. Szerencs. PFISTEK Gyula 
-Magyar Király** szállodája. Somogyszobb. BREM Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye. Szombathely. HAINTZ- 
MANN JÁNOS -Szabaria** 
szállodája  és vasúti ven
déglője.

-HUNGÁRIA- nagyszálloda.
(Poseh K ároly és Gyula.) 

KÖHLER GYÖRGY vendég
lője. a  bará tok  Templomával 
szemben.

PORT.SY TÓBIÁS „Nagy sör- 
ház1* vendéglője (Püspöki- 
féle. sörház).

DE A K  PARK étterem  és 
sö rcsarnok  ita l. Poseh te s t
vérek.)

WITTMER JÁNOS vendég
lője. Fal'Kiy Ferenc-utoa, 

STRÓBL JÁNOS vendéglője, 
Széli K álm áu-utea. Saját 
szüre te lésü  borok.

ZÁMBÓ ISTVÁNNÉ vendég
lője it v asú ti á llom ásnál. 

HEIGLI ISTVÁN kávéháza. Üz
letbeliek találkozó helye. 

FRISCHMANN ERNŐ „Széli 
Kálmán" kávéháza és nyári 
kerthelyisége.

BALASSA MIHÁLY „Elité" 
kávéhá'a a főtéren.

STRÓBL ISTVÁN „O roszlán" 
szálloda és kávéházit, a  vasút 
mellett.

SIMON ISTVÁN, Szöilösi nagy 
vendéglője, a közönség ked- 

_ véne kiránduló helye.
Ozv. BERZAY LAJOSNÉ ven

déglője, (Kossuth Lajos-utca 
Üzletbeliek találkozó helye. 

KORÁDY FERENC kiránduló 
nagy vendéglője V illa-sor 24. Salgótarján. BARABITS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természetes -borok. Segessár. KÁDÁR BÉLA 
-Zrínyi* vendéglője. Magyar 
konyha. Olcsó szobák. Szolnok. VESZTKR „K os
su th "  szállodája azúlloinás-

Szamosujsár. VAR ADY
ELEK vendéglője a vasúthoz. 

SZ1LY ZSIGMOMt -Korona* 
szállodája.Szászrógen. MÜLLER A.
-Központ kávé háza.

'2  A BŐ ISTVÁN sétatéri ven
déglőjeSzigetvár. KATAY LAJOS 
vasú ti vendéglője.

Szatmár. „EURÓPA" kávé
ház és é tterem , (tula jdonos 
Schw arz Miksa). Fő -u tca.

PONGRÁC LAJOS ka th . kör 
vendéglő e. S a já t term ésű 
érm eiléki borok.

étterem  és k Szókos fehérsár. BARXAI
IGNÁC „M agyar király *■ 
szállodája.

„FKKKSE SAS" szálloda (lul.
E ndersz  János,.

EHMHECHT GYULA „Fehérbá
rány- sznlló-nagy vendéglője.
Öles tubák.

h e ly i.Sopron. GROSZNER PÁL 
„Étterme és sörcsarnoka" a 
Pannónia szállodában.

FRÖHL1CH-KÁVÉHÁZ, Szent-
györgyi-utca. Üzletvezető 
Fröhlich Oszkár.

KAL.MER MÁTYÁS Polgári ká 
véháza, Szinbáz-tór.

PÁL SAMU Hodics-féle vendég
lője. Szentgyörgyi-utca.

KRANTZ La j o s  vendéglője, 
Szinház-uica 13. Étterem és 
polgári vendégszoba.

PECK LŐRINC Lisingi sör- 
c sarnoka. T erm előktől vett 
borok. Olcsó konyha.

FEHÉR LÓ SZÁLLODA. Vár-

HODICS* FF.R ENc’ká véháza.1 
A soproni e litc  közönség 
kedvelt találkozóhelye.Szekszárd. HASPELL JÓ
ZSEF „Szekszárd" szállodája.

ALMASSY LAJOS polgári van- 
déglője a főtéren.

OUGRNIli KÁROLY Magyar 
király szállodája. Étierem ’ká- 
véház. Olcsó szobák.Tatatósáros. XOLL MIK
LÓS

ia. En,
i izy« tillo -

KtSS ANTAL ..O tthon" kúvé-

Tr öncsőn. C S E R  M Á lí 
ÁGOSTON „Erzsébet** szál
lodája. É tterem , sörödé ká
véház.

ZOLTÁN SIMON „Rálcócy*--
, , kávébáza. Ü zletiek ta iálk .Temessár. HAUNOLDJÁ- 

NOS ,,Koroua'*-szállodája. 
a  józsetvárosi indóliázzal 
szemben.

MÜLLER „Hungá
ria"  szállodája é: 
nagy

DOZSE EMIL ,Oroszlán**-szál- 
lodája. Józsefváros. 

STERBENC FERENC kőbányai 
sőrcsam oku, Józsefváros. 

DÉLVIDÉKI KASZINÓ é tte 
rem és kavéház. (Tulajdonos 
Büchler György.)

GOMBÁS GYULA P acsirta- 
mező vendéglője. G yárváros. 
A közönség té li-nyári k irán 
dulója.

PUMMER rPilseni“ sörcsarnok 
B elváros.JFrisch Ede üzletv.) 

DOZSE DÖME vasú ti vendég
lője. A közönség kiránduló  
vendéglője.Torda. K ISS LAJOS -Sör-

EURÓPa ' s ZÁLLODA és KÁVÉ
HÁZ (Túl. Himmer János) 

L1P0V1CS FERENC .Jnpán - 
kávéháza. Ú zletbelik  ta lá l
kozója. .

PLACSINTAR REZSŐ. .V i
gadó- vendég  Ője. Turócszen tn árion.
ROSSLER JÓ iSHF »Dom« 
szállodája,
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PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

VOLT SZEGEDI „Ú JK O R "

A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a HAZAI és IDEGENFORGALOM és BORGAZDASAGI ERDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

Előfizetés : Egv évre 12 kor. fé lé v re  6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos
N egyedévre 3 kor. ____  FLÓR GYŐZŐ.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VII., Kerepesi-ut 13. sz.

Apró dolgok.
Sö mizériák. — A honi cikkek pártolása minálunk. 
Hi.zai gyárak a magyar sörirar pártolása ellen. -  J>e- 

pós állapotok.

A vendéglősök múlt havi győri köz
gyűlésén jelen volt egy erős magyar
ságáról ismert fogadós is, aki az ottan 
több helyütt szembe tűnő Licsingi 
és Svechati sörök szóbahozatalánál 
mondta ezeket:

„Én nálam, amióta csak vendéglős
nek tudom magamat, egy sziporkányi 
külföldi vagy ausztriai cikk sem került 
forgalomba, kivéve a teát és kávét, mi
ket a déli külföld termel és importál 
számunkra. Bor, sör, likőr, pezsgő
féle, esetleg sonka, kaviár, melyek
nek külföldi származását sok jó magyar 
kartársam oly kiváló szeretettel hangoz
tatja ; nálam még nem szolgáltatott föl 
sem helybeli, sem idegennek, kik pedig 
első napi ételüket — kávé, sonkás 
stb. früstökjüket — rendszerint az én 
fogadóm kávéházi vagy éttermi helyi
ségében fogyasztják el. De nem is tu
dom én megérteni, hogy sokan mi
féle előnyét vagy hasznát látják an
nak a prágai sonka vagy Heitschick 
Mumm s többi külföldi-féle likőröknek. 
Bátor, tegyük föl, hogy az a Mumm 
és Pommery több nyerességet hoz a 
hazai pezsgőnél . . .  Ám, csakhogy amig 
az én K—s kollegámnál az egy üveg 
Pommery vagy Mummnál, addig az én 
vendégem már a második Törleynél 
tart, s igy én nemcsak a jobbik üzletet 
csináltam, hanem egyszersmind eleget 
tettem annak a kötelezettségnek is, 
amely a mi szegény hazánk népe ter
melte és előállította mezei, ipari vagy 
gyári cikkeire vonatkozik. Hogy sok 
helyen kartársaim mégis mért cserkesz
nek ellenére ennek az olyan igen kö- 
telességszerü hazafias dolognak — 
igazán nem tudom fölfogni. De nem 
bírom megérteni azt sem, hogy itt 
Győrben miért csapolja minden máso
dik vendéglő az osztrák Licsingi és 
Svechati gyárak sörét?

Egy ottani intelligens vendéglős, aki 
a győri kongresszus vezetésében is

egyik főszereplő volt, adta elő aztán, 
hogy a győri, de nemcsak ezek, ha 
nem tuladunának több, mint fele 
vendéglőse miért és mily okból sze
gődött az osztrák iparnak a hazai
nál sokkal silányabb és gyairább 
cikke terjesztésére. Ezen előadottakból 
pedig világosan kitűnt, hogy a nálunk 
való söriparpártolás semmibe vételé
nek nem a vendéglősük, hanem egyedül 
a hazai gyárosok az okai. — „milliókat 
óhajtanak ezek azonnal szerezni, mely 
óhajukat, hogy valósággal keresztül is 
hajtsák, a legördögibb céloknak szem 
előtt tartásával léptek szövetségre egy- 
mással.“ — (Győri vendéglős szaktár
sunk ezt a budapesti főzdék kartelbeli 
állapotára vonatkoztatta) . .  .

Azonban, hogy nemcsak tuladunán, 
hanem másfelé is léteznek (bár ugyan 
más-más alak és módban) fentieket tá
mogató okok — ez hasonló hűséggel egy 
erdélyi előkelő fogadósunk következő 
soraiból tűnik k i:

Napi lapok cikk- és hirközleniényei- 
ben látom gyakran a magyar vendéglős- 
ipart űzőknek, hol gyengédebb, hol 
meg erősebb megsimogatását avégböl, 
hogy azok a magyar sörgyárak rová
sára az osztrák sörfőzdék s lány gyár
tású sörét mérik és adják nagy szere
tettel. A napi-sajtó, persze, egytől-egyig 
megüti a vendéglősöket ezért az eljá
rásért, amely igen csúnya jellem
vonása minden a magyar földből táplál
kozó vendéglős vagy bármely honfinak.

Értem én a magyar lapoknak ezt a 
kifakadását, de értem még akkor is, 
ha e kommentárok közzétevésében a 
milliomos gyárak keze működik közre. 
De hiszen épen csak az a baj, hogy 
ezt az ügyet én és nem a napi
sajtó és nem minden vendéglős társam 
érti. Mert ha a sajtó értené vagy óhaj
taná érteni, a közölt dolgot nemcsak a 
napos felén, hanem a másikon is meg
világíthatná úgy, hogy a nagy kényszer- 
helyzetben lévő vendéglősök fenti el

járását a nagy közönség is megokolva 
látná.

De a magyarság általános javát 
szolgáló sajtó talán el sem fogja 
hinni azt a körülményt, hogy a magyar 
sörpártolásnak maguk a hazai sörgyárak 
az ellenségei. .  . Eltekintve attól, hogy 
a fővárosi sörgyárak a vendéglősök 
jobban való kiszipolyozhatására vannak 
egymással kartelban, illetőleg hogy a 
mindenféle külföldi sörök beözünlését 
ez a karteles körülmény segítette elő, — 
én csak egy és pedig az erdélyi rész 
vendéglőseit érintő esetet emiilek meg.

A bpesti sörgyárak, mimán szent- 
István birodalmát szépen felosztották 
maguk közt, az igy rájuk eső földré
szeken fölálitották az 1., a II. és a
111-ad fokú sördepókat és pedig oly 
képen, hogy én, vagy egy másik ven
déglős, aki a gyártól közvetlen óhajt
ja beszerezni sör-szükségletét, ezt 
csak a ill-ad és ll-od, pl. elsősorban a 
Marosvásárhelyi sörraktáros és másod
sorban a kolozsvári fő-depós utján 
teheti meg; különben az immár meg- 
milliósodott sörgyáros szóba sem áll az 
ö közönséges vendéglős kundsaítjával.
F.nnek a két-három depósnak a dol
gait persze nekünk, a nagyfogyasztó 
vendéglősöknek kell megfizetni és pe
dig olyformán, hogy azt a márciusi 
sört, amit a fővárosi vendéglősök 32 
koronájával, házhoz szállítva és jéggel 
együtt kapnak, azt nekünk: a ko
lozsvári és helybeli sördepósok feje- 
tetején át, 44 (negyvennégy) koronáért 
szállítja a bpesti osztrák Dreher-gyár. 
Megjegyezni kívánom, hogy a gyáros 
és fogyasztó közé erőszakolt harmadik : 
Szántó és Bognár, kolozsvári fődepó- 
sok ezért évi 40 (negyven) ezer korona 
tiszta hasznot vágnak zsebre, de hogy 
a negyedik személyt képező aldepósok 
sem maradnak messze a fődepósok 
mögött, erről szinte meg lehetünk győ
ződve. De hát — elég jól jövedelmező a 
vendéglős mesterség, az ide nem tar
tozók had' hízzanak és boldoguljanak.

Mindazáltal a sajtó az érdekeikben

fogadós, r e n -  ®
DÉGüÖS, KftoÉS
ÉS PincÉR q ALMANACH ü Vendéglői szakács- 

könyv. — Étel- és 
Étlapisme.

p>Fogadó fllburm>-a.
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minden uton-módon megtámadott ven
déglősöket okozza, hogy a fenti és többi 
hasonló kényszerok miatt a külföldi 
söripart pártolják. . .  Azonban a mi napi 
sajtónk ezeket az itt fölhozottakat nem 
ismeri, ép aminthogy nem bir sejte
lemmel arról sem, amit fentiekre nézve 
közelebb fogok ismertetni.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

Jegy2Őköuyvi kivonat. A Budapesti 
Pincér-Egylet saját helyiségében (Vili.. 
Kerepesit-ut 9 B) 1905. szept. 28—29. 
éjjel 1 órakor folytatólagosan f. évi ok
tóber hó 2-án d. u. 4 órakor tartott 
választmányi üléséről.

Jelen voltak: Varga István elnök, 
Pauly Antal alelnök, Ebenhö Károly tit
kár, Kövcsy István, Hautzinger János, 
Döf fing  Frigyes, Wirth Ferenc, Pántolt 
Márton, Holub Rezső, Kolb Gusztáv, 
Mayr József, Csornák József választ
mányi tagok.

Varga István elnök megnyitja az ülést. 
Üdvözli a megjelent választmányi tago
kat és kéri a múlt ülés jegyzőkönyvének, 
valamint a titkári jelentés felolvasását.

A jegyzőkönyv hitelesítése után fel
olvastatván a titkári jelentés, mely sze
rint 1905. évi augusztus hóban volt

Bevétel :
Pénztári maradvány múlt hóró!-------- 214.17
Tagsági díj számla -----   808.—
Beiratási számla------- ---- ----------------  66.—
Tagsági könyvecske szám la..... ................12.80
Pesti hazai első tak. pénzt, számla

pénzkivételért összesen...................2000.—
Előlegszámla --------  120.—
Tartalékalap szám lára___ __________ 75.—

ö$szesen_3495.97
Kiadás :

Betegsegély és táppénzekben kifizet
tetett. —  ------------------------------ 516.—

Augusztus negyedi házbér - ------  900.—
Fogyasztás-számla______ __________  275 44
Előleg-számla —_____   50.—
Leltár-számla (beruházásokért)_____  568.45
Temetkezési költség-számla -----------  203.—
Általános költség-számla___ _________188.36
Fizetés-számla (személyzeti illetmények) 547.30

Pénztári maradvány_____  247.42
összesen—3495.97

A titkári jelentés azon örvendetes 
jelenséghez, hogy a tagok felvételénél 
emelkedés mutatkozik főképpen a vi
dékről megérkezett Pantoll Márton, Kolb 
Gusztáv és Spesny Gusztáv urak érdeme, 
miért Varga István elnök ur indítvá
nyozza, hogy nekik jegyzőkönyvi kö
szönet mondassák.

Elnök bemutatja a pincérek lapja 
ajánlatát, de miután a választmány meg
bízásából egy más szaklappal már is 
tárgyalások folynak a fenti lap ajánlatát 
elutasítani határozta. Úgyszintén bemu
tatja a pincérek ‘lapja által hozzánk 
beküldött egy átiratot, melyben a Krak
kói pincér-egylet meghívja a Budapesti 
pincér-egyletet, f. évi november hó 7-én 
tartandó 25 éves egyleti jubileumokra.

A rokan-egyesület meghívására vonat

kozólag olykép határoz, hogy miután 
nincs módjában jelenleg személyesen 
képviseltetni magát, azonban az ünne
pélyhez hozzájárulni kívánván, ezen al
kalomból 25 koionát szavazott meg. 
Egyúttal elrendeli, hogy az ünnepély 
megtartása napján üdvözlő táviratot fog 
meneszteni lengyel nyelven.

Következett az alapszabályok módo
sításának tárgyalása. Az 1 ,2 , 3, 4, 5, 
6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, és 13. paragra
fusok változatlanul, a 14-ik paragrafus 
5-ik bekezdésének (iszap-fürdők kivé
telével) ugyazon paragrafus 6-ik bekez
désének folytatólagosan a női tagokra 
vonatkozólag „igazolt szegénység esetén 
25 évi szakadatlan tagság után a tag
dijak fizetése alól, jogainak teljes épsé- 
ben tartása mellett felmenthető" a
16-ik paragrafustól bezárólag 26. §-ig 
változatlanul, a 27. §. utolsó bekezdése 
„A választmányba csak oly rendes tag 
választható, ki 24. élet-évét betöltötte 
veendő be, a 28. §-tól 34. §-ig válto
zatlanul, a 35. §. 2-ik bekezdése végén 
„minden tapasztalt visszaélést az elnök
ségnek azonnal bejelenteni". — A 38. 
§-tól — 43. §-ig változatlanul, a 44. §. 
utolsó sorát „minden kárpótlás igénye 
nélkül állásától felmenthető. A 45, 46, 
47. §-ok változatlanul, a 48. §. 3-ik 
bekezdése után a Budapesti pincér
egylet és önképző kör vagyona árva
biztonsági elhelyezésével egy 3-as tagú 
bizottság bizatik meg, melynek tagjai 
az elnök és titkár is egy a közgyűlés 
az egylet vagyonát képező tőkék rész
ben vagy egészbeni felvétele csakis ezen
3 aláirás ellenében eszközölhető. A 49. §. 
változatlanul, az 50-ik §. végére foly
tatólagosan „és ennek *.'s része a fel
oszlás mellett foglal állást."

Mindezek után az elnök az alapszabá
lyok módosítását befejezettnek nyilvánítja 
és egy a f. évi október hó 30-án d. u.
4 órakor egybehívandó rendkiAüli köz
gyűléshez beterjesztetni rendeltetett.

Egyébb apró folyó ügyek elintézése 
után az elnök az ülést bezárja.

BUDAPESTI PINCÉR-EGYLET
VII., Kerepi-si-ut VB

---------  A lop iflo to tt 1835-ben. ____  ■

M egh ívó .
A Budapesti Pincér-Egylet 1905. évi 

október hó 30-án, hétfőn, éjjel 1 órakor 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre t. tag
társ urat tisztelettel meghívja

az Elnökség.
Tárgy. 1. Elnöki megnyitó. — 2. 

Alapszabályok módosításának tárgya
lása. — 3. Indítványok.

Figyelmeztetés! A tisztelt tag urak figyel
meztetnek alapszabályaink 48. §-ának 4. be
kezdésére, miszerint csak azon tagok bírnak 
szavazati jogosultsággal, kik tagdijaikkal 3 
hónapon túl hátralékban nincsenek.

A közgyűlésre a tagkönyv elhozandó.

Kongrestzuti emlékek.
Irta: Minden Tárnát. (2)

A velünk legközelebbi érdekeltségű 
cinkotai nagy itce után egy afféle régi 
céh- (pénzes) ládát csodáltunk meg. 
mely a régi céhvilágnak szintén egyik 
legszebb remekeként őrződik a székes
egyházi szertárban. Az erősen vasazott 
és a legtömörebb fából készült alkot
mánynak fő érdekessége — az ő 250 
éve mellett — abban áll, hogy a szo
kásos helyen alkalmazott kulcs-szer
kezet egyszerre tizenkét helyen zárja és 
nyitja a máskülönben igen egyszerűnek 
kinéző pénzes ládát.

Bakacs József, a társaság vezetője 
ezután a legszebb régiségeket képező 
és sok vagyonokat érő misemondó 
ruhákat mutogatta meg . . .  A legszebb 
régiségeknek és méltán nevezem ilyen
nek, mert azokat, kis kivétellel legszebb 
asszonyaink, a régi dicsőségünket árasztó 
nagy magyar királyok gyönyörű asz- 
szonyai szőtték, várták és hímezték. A 
roppant számot kitévő egyházi ruhák 
közt a nagyobb részt ugyanis azok a 
mise -mondók képezik, amelyeket Szent- 
István király, Mátyás az igazságos. 
Nagy Lajos és többi nagy királyaink 
nejei ajándékoztak az ősi szép temp
lomnak.

Jól estére járt már az idő, amidőn 
Bakacs József és neje körülvezettek 
bennünket a püspöki rezidenciát övező 
gyönyörű parkban, amelynek teker- 
vényes utain, hogy egyik-másik kon- 
greszista el nem tévedt — a hátvédet 
képező Takács Jenő és Bakacs Mariska 
kisasszonynak volt köszönhető. Egyéb
iránt Cirják bátya, Takáts János bpesti 
vendéglőssel egyetértőn az itteni rózsa- 
és fehér gyöngy-bogyós bokrokkal 
szegélyzett sétányon jöttek arra a kö
vetkeztetésre, hogy a székesegyházbeli 
magyarázatokkal oly készséggel szol
gáló Takáts Jenő, aki Bakacs vezetőnk 
bájos kis leányát ugyancsak féltő gond
dal vigyázta a park után való eltéve
lyedéstől, mégis csak előrelátó és nem 
ép az unpraktikus vendégfogadósok 
fajtájához tartozik.

— Csak ne legyetek annyira egyezők 
Plátó mondásával, melyben a hajdani 
bölcs, a nős embereknek a nőtlenekkel 
szembeni önző indulatát oly meggyő
zően mutatta ki — jegyezte meg Bózsa 
József, pécsi elnök.

Mert mivelhogy Takáts Jenő is nőtlen 
ember volna; akinél azonban ez a 
körülmény csak ily esetben, ám, máskor 
és másutt cseppet sem tűnik ki. Ven
déglői háza tája mindig oly példás 
rendű, mintha annak rendjét a gondos 
feleségek leggondosabbja tartaná kezébe. 
Igaz bár, hogy az ebbeli érdem nem 
őt, hanem vendéglője derék kis gazd
asszonyát, Irénke nővérét illeti, aki a 
háznak, illetve a sütés-főzésnek gond
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iát ugyancsak mindenek megelégedésére 
való kiválóan teljesiti.

A baranyai kongreszisták pedig eddig- 
elé már nemcsak a múlt Török-világ
ban itt székelő hatalmas basák háremeit, 
hanem az ezek helyét jelenleg elfoglaló 
győri püspöki pincék 100 és 1000 akós 
hordáit is körül-körül járták és szem
lélték. A nagy pincének egyébként nem
csak hordói, de borai is a legvénebb 
és legjava fajtából valók. Kóstoltunk mi 
itten — a gazdag ozsona számba menő 
harapások mellett — még a múlt szá
zad 20—30-as éveiből való oly kitűnő 
minőségű borocskát, hogy ezt Győrben 
egy vendégfogadó se mérné 8— 10 
koronán alul. Bózsa és Cirják pécsi 
vendégfogadósok a velük egyidőbeli 
(73 éves) somlyaiból csak egy-egy 
glyázedlival Ízleltek, de ez a glyázedli 
is elég volt arra, hogy a sok száz éves 
pince tömött légköréből, ki a szabadba 
kívánkozzanak. Bár ugyan a többi se 
sokáig maradt oda lent; — a kata
komba-szerű helyiségből a hármas folyó 
alatt átvezető ama történelmi neveze- 
teségii alagút szája — ('amelyen annak 
idején a törököt ostromló magyar sereg 
egy része szökdösött be a győri várba), 
ezenkívül a több szárnyra- és részre 
oszló földalatti termek látása és a 
tüzes, vén borok kóstolgatása után 
minél hamarább igyekeztek a szabad 
föld színén lenni, már csak azért is, 
mert az ismerkedési estélyre sem sze
rettek volna valami szörnyen elkésve 
érkezni.

Az ismerkedési estély különben pom
pásan, de hamar múlt el. Aminek persze 
föoka az volt, hogy a „Fogadó" és a 
Fogadó „Albumáéból a jelenlévők már 
annyira ismerték egymást, hogy a be
mutatkozás szinte fölöslegessé vált. 
Továbbá meg a Törley gyár főutazó
mestere, Decsényi uram, oly sűrűn 
rakatta meg az asztalokat a jó Talismán- 
okkal, hogy a más körülmények közt 
legalább is 12-ig tartó toasztoknak már 
9 perccel 9 után vége volt. A körül
ményeknek ilyképen való alakulása 
egyébként és legjobban szép hölgyeink
nek tetszett, akik kellő szórakozás és 
udvaroltatáshoz csak ezután jutottak. Ö 
nekik nem valami kellemes mulatságot 
okozó az emberi gyarlóságokat ostorozó 
és azután egymásnak sok minden jót 
kívánó eme fölköszöntők, amelyek, 
miként a Fogadó szerkesztője és mun
katársának derék háziasszonya, Zsombor 
Lászlóné mondta az nap, igen gyakran 
a legkeseriibb asszonyi könnyeknek az 
okozói. A szép asszony eme szavainak 
egyébként históriája van . . .  (Ezt azon
ban nem tőle, hanem egy ugyancsak 
ottani és spórolásáról hires szép asz- 
szonytól hallottam a következőképen):

. . .  Egy nem régi télen, az egyik győri 
újságnak az jutott eszébe, hogy a győri 
iparos-világban szép asszony-versenyt

20. szám.______________

rendez. Felhívta a hölgyeket és (hogy 
az ügy minél jobban sikerüljön) a férj
urakat is, hogy a szépség-versenyben 
kegyeskedjenek közre fáradni és részt- 
venni. A férj urak persze kaptak ezen 
(melyik férj ne volna büszke a maga 
szép asszonyára . . .) minélfogva a szép 
asszony-verseny kitünően sikerült. A 
versenyen voltak szépség-dijjak is, 
melyek közül az elsőt a legszebb asz- 
szony, Zsombor Lászlóné nyerte el.

Ennek az esetnek lett aztán az a 
következése, hogy Zsombor László (a 
„Royal" fogadónak köztiszteletben lévő 
főpincére) afféle bankettet adott a saját 
házánál, aminek ugyan erősen ellene 
volt szépséges asszonya; de végre is 
sikerült megegyezniök a dologban. 
Az ünnepélyre, az asszonyára büszke 
Zsombor, minden jó barátját és ismerős 
kartársát meghívta s ép ezen okból lel
kére kötötte feleségének, hogy a disz- 
ebéd is hasonló nevezetes légyen . . . 
Az is volt . . .  A legkényesebb gour- 
mond gyomor se találhatott volna azon 
egy porcikányi hibát se. Az ételek — 
leves-, mártás- főzelék-féle, hát még a 
pecsenyék, — valódi remeklései a jó 
gazdasszony konyhai tudásának . . . 
Mindezek a remekek pedig valósággal 
eltörpültek ama Gyöngyvirág tészta előtt, 
melyet Zsomborné sajátkezüleg és az 
ünnepély alatt készített, s amely három 
formában az asztalra helyezve úgy 
nézett ki, mint egy-egy óriási és igen 
gyönyörű gyöngyvirág-csokor. — Ah! 
csodálkoztak el a jelenlevő hölgyek, — 
oh, be csuda szép! kiáltottak föl a 
hölgyek urai . . .  Egy pedig (nőtlen 
em ber. .  .) hirtelen föláll, hogy a házi
asszony ebbeli kiváló művészetét toaszt- 
ban dicsőítse . . . Dicsőítette is, csak
hogy mire annak végére ért, az omlett 
módjában készült Gyöngyvirág-tészta 
egészen lelaposult. . .

Hogy a Zsombornénak — mondta 
az elbeszélő — majdnem könnyei jöt
tek a toaszt miatti bosszúságában, ezt 
tán mondani is fölösleges.

iBefejezése következik.)

A Ml CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

Ceglédy Sándor.
Nagyvárad városának eme nagy köz- 

tiszteletben álló polgára szintén a mi 
szakcsaládunk egyik vérbeli tagja. Ami 
ugyan ezt a vérbeliséget illeti, elég 
annyit mondanunk, hogy Vasvármegye 
szülötte, de szakfoglalkozását szintén ott 
kezdte és fejlesztette oda, hogy amidőn 
a fővárosbani alkalmazása után ezelőtt 
32 évvel Nagyváradra került, az itteni 
első fogadói üzleteknek mindjárt neve
zetes és becsült főpincére lett. A Ceg
lédy nevek egyébként is amily tisztelet
ben részesülők a nagyközönségnél, ép

oly előnyösen ismertek a mi szakkö 
reinkben, ahol úgy Ceglédy Sándor 
kiváló fogadós szaktársunk, mint bol
dogult fivérét, a 6-ik éve N.-váradon el
hunyt Ceglédy Gyulát az első szak- 
tekintélyek közé sorozták.

A tuladunáról Nagyváradra szakadt 
és itt meg törzsökösült Ceglédy 
szaktársunk azonban nemcsak szak- 
jelessége, hanem arról is nevezetes, 
hogy a tuladunai s a vasmegyei jó 
magyar és jó szakpincéreknek von
zóvá és legjobb állomáshelyévé ő 
tette Nagyváradot. Igaz bár, hogy az 
ifjabb generációból (Karner Gyula, 
Szauer Kálmán és hasonlók korából) 
valók, öt már mint vendéglőst találták. 
A Püspök — (Szent László-) fürdőnek 
majd a Zöldfa szállodának volt hosszú 
éveken át kedvelt és tevékeny tulaj
donosa. Hogy tevékenysége mennyire 
terjedt, mutatja az a körülmény, hogy 
a fogadós-iparral testvér-rokon szőlő- 
mivelés és mintaszerű borgazdaságán 
kiviil a Váraddal Püspük-Felix füidőt 
összekötő kis — vasutat is ő alapította. 
Bárha ugyan ez utóbbi vállalata nem is 
a legfényesebben vált be, mindez mit 
se von le abból a tényből, hogy a 
perfekt fogadóst jellemző jó vállalkozói 
kedv és szellem, a széleskörű tudás 
és szakavatottság jobban, mint Ceg
lédy szaktársunkban, vajmi kevés foga
dósban egyesült. Miután pedig sokáig 
bírt Zöldfa fogadóját átadta (Maresch 
Károly ugyancsak derék fogadós tár
sának) a Teleky-utcában lévő saját há
zában nyitott szerényebb polgári ven
déglőt, ahol azonban a régi jó fogadója 
és vendéglösége ismeretéből folyólag 
ugyancsak alig győzi elmérni a saját 
termelésű és szüretelésü sok jó borát.

Nagy Dezső és neje.
Az ifjabb gárdának ez az ugyancsak 

kiváló szakképzettségű tagja szintén 
Vasmegyc közepéről, Körmendről való, 
s pincén’ pályafutását szintén itt, Schek 
Ignác Korona szállodájában kezdte, 
ahonnan 3 éves felszabadulásával a 
szombathelyi Szabária, majd a Hungá
riába ment, mely üzletekből mint kép
zett éthordó Gödöllőre, majd a fővá
rosba került. Utóbbi helyéről azonban 
már mint főpincér és újból Szombat
helyre a „Vámház" vendéglőbe jött 
vissza, mig innen Érsekújvár, Kassa, 
Ruttka, Bártfa stb. nagy városok első
rendű üzleteibe ment hasonló minő
ségbe. Végül Zalaegerszegen állapodott 
meg, ahol a Korona fogadónak lett 
kedvelt főpincére; ugyancsak ez időben 
házasodott meg, magáévá tévén egy 
oly kitűnő kis feleséget, akinek az egyik 
főrésze van abban, hogy az ez évi 
júliusban nyitott saját Polgári vendég
lőjét nemcsak szüztisztán mért borai, 
hanem főként a házias és igazi magya
rosan vezetett konyhája révén látogatják'
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Szauar Kálmán.
Van-e még abból a seregből, vagy hol, 

merre van az a gárda, melynek egyik elő
nyösen ismert és hasonló kedveltségi] tagja 
Szauer Kálmán volt . . .  Ez persze még a régi 
jó világban volt s akkor, amikor bu-bajt és 
rósz viszonyokat még alig ismerték a mi 
fajtánkbeliek s amidőn minden jó szakember 
úgy boldogult, ahogyan akart. A foglalkozása 
minden csinját-binját jól ösmerö az á föpincér. 
aki máma hegedüszó. esetleg az alattomos 
21-es mellett elvesztette ovadékját és min
den kincséröjéj nem félt azon, hogy a ne
talán másnap előforduló egyik nagyobb fö- 
pincéri állását, hogy foglalja el. Irt drótutján 
Szeged, Kolozsvár vagy a jó ég tudja, melyik 
táján lévő föpincér kollegájának 5—rt száz 
forintért, iákkor még nem voltak 2 4 ezer 
koronás ovadékok) s a keit összeg a drót 
másik fordulatával ott volt. Váltó vagy irás — 
dehogy jutott volna eszükbe ilyesmi. . . Olyan 
bizalmat helyeztek egymásba, mint tenmagukba. 
.Meg azután, ha el is veszett volna az. összeg 
— oda se neki . . . Egy szerencsés éjszaka az 
egészet, vagy háromszor annyit helyrepótolt.

Szauer Kálmán szaktársun’k a nagyváradi 
„Bazár éttermek" joviális és népszerű t.-tu- 
lajdonosa ebből az időből és Vasnak szom
szédja : Zalavármegyéböl való. Ott is tanult ki 
Kiskomáromtól (szülőföldje) nem messze lévő 
Nagykanizsán, a szakavatottsága és üzleti 
pedánságáról nevezetes Knortzer K „Szarvas" 
fogadójában, melynek utána, miként többi 
hasonkorbeli kartársa, volt a vidék és a fö-

innen vidékre, hol Szolnok, Kassa, 
Kolozsvár stb. nagyvárosok elsőrendű 
üzleteiben működött hosszabban mind 
föpincér; ily minőségben került vissza 
megint Újpestre, hol nemsokára önálló 
lett, majd mikor üzletét eladta, az

Ceglédi Sándor Nagyvárad
ottani előkelő színvonalú Hungáriának 
lett főpincére, mely állásában derék 
főnöke s a vendégközönség megelége
dése és tisztelete mellett törekszik újból 
való önállóságára. Őszintén kívánjuk, 
hogy mielőbb úgy legyen.

20. szám.

Szombathely (Sabária) és a környék
beli községek, úgyszintén Körmend, 
még a rómaiak uralkodása előtt léteztek.

Heigli Ignác eme nevezetes vendég
lőnek a gazdája. Igaz, hogy a „Kul
csos11 vendéglő máma csak az egy
szerű polgári vendéglők sorában áll, ám 
annál kitünőbb szakember gazdája, akit 
ép ez okból nemcsak az iparos világ, de 
az elsőrendiiek is számosán és szeretettel 
látogatnak. Az egyszerű kinézésű ven
déglőé jóforgalmuságában persze Heigli 
Ignác kiváló nejének, (akit férj ura 
kedves feleségéül még Budapesti fő- 
pincérsége idejében szerzett) szintén 
nagy része van és pedig otthonias és 
ugyancsak magyaros jó főztje révén.

A „Kulcsos11 vendéglőnek ekként 
való derék gazdája mindazáltal nem 
Körmendről, hanem Pinkamindszentről 
(szintén Vasmegye) származik, mig pá
lyáját 1878-ban a pornói Posch nagy
vendéglőbe kezdte, honnan 3 éves ta
nulása után Budapestre került föl 
hosszú időre. Innen — miután Geiger 
Máriát kedves hite társává tette, haza 
ment Vasba, ahol a csörötnöki nagy 
vendégfogadót vette át, majd ennek át_

Kihel Vilmos Újpest

város számottevőbb üzleteiben, azután, de már 
mint föpincér lement Nagyváradra, ahol fia
talsága és főpincérségének javarészét úgy el- 
töltötte, hogy még máma is ott van. . . . 
Ennek immár 22 éve. mig annak, hogy Nagy
várad egyik jobb nevű éttermi üzletét, a 
„Bazár“-t kivette a nemcsak Magyarországot, 
de Poroszországot is jól ösmerö Dolgos szak
társával' szintén öt esztendeje lesz ez év 
utolján . ..Kartársai, a régi gárdának mindmeg
annyi derék és jó cimborális tagjai, persze 
azóta elszéledtek, ki erre. ki arra, s  a kiket közü
lük a jó szerencse egy jobb fogadó vagy ven
déglővel meg nem ajándékozott, azok még 
máma is a jobb világból visszamaradt egy- 
egy több jövedelmű állást töltenek be, miköz
ben szeretettel gondolnak vissza a régi korra 
és a Szauei Kálmánhoz hasonló egyik-másik 
jó cimborájukra.

Eihel Vilmos
A régi derék gárdából került megint 

egy a mi szakcsaládunk díszes Albu
mába . . . Eihel Vilmos, aki ezen pá
lyát ugyancsak kis gyermek korától 
ismeri és 3 éves tanonci-dejét a 80-as 
évek elején Újpesten, Török J. „Árpád" 
kávéházában töltötte el, melynek utána 
hosszabb időre a fővárosba jött szak- 
képzettsége fejlesztésére. A szakavatott- 
ság és tudás teljes birásával ment

Heigli Ig n ác  és neje Köimend

Heigli Ignác és neje.
Miként Szentest, úgy tartják Kör

mendet is Magyarország illetve — Vas
megye közepének. (Amiben ugyan, ha 
lelkiösmeretesen vesszük az ügyet, leg
alább is 10 és 100 kilométeres tévedés 
van). . .  Ezt a dolgot pedig csak azért

Nagy Dezső vendéglős és neje Z alaegerszeg

említem föl, mert Körmendnek szintén 
a közepére esik ama „Kulcsos11 ven
déglő, amely egy régi monda szerint 
még a Krisztus előtti korból való, és 
abban Szent Péter ur is gyakran 
megfordult. Ez a regeszerii eset külön
ben annál inkább is hihető, mert

Z-izsek János * lyűr

adása után 1900-ban megvette jelenleg 
nevezetes üzletét, mely ugyan ezidö- 
szerint nemcsak hírben, de forgalmas- 
ságban is egyike a legjobb vendég
lőknek.

Kondor Ferenc.
Újabb korunknak egyik tehetséges és 

ugyancsak derék szakavatottságu tagja; 
hogy törekvő is, azt szeretetreméltó 
nője bizonyítja, akivel szintén a leg
boldogabb s szebb családi életet éli. 
Pályáját egyébként szülő megyéje, 
Torontál szomszédságában, Temesvárt, 
a régi „Hét választó11-bán kezdte, hon
nan 3 évi tanonckodás után az ottani 
Koronaherceg szállodába, majd a nagy- 
becskereki Magyar királyba került. Sze
geden a volt Kass szállodában mint 
szobafő s mint főpincér az eszéki Grand 
és Bukaresten az Európa szállodákban, 
mig ezután a fővárosba jött, ahol 
ugyancsak az előbbiekhez hasonló több 
nagy üzletben működött huzamosban. 
Utóbbi főpincérségét fürdőn, mig jelen
leg a fővárosi Faragó kávéházban 
tölti.
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Csoport képünk.
A Nagyvárad melletti nagy látogatott

ságnak örvendő szép Felix-fürdőről 
való fenti Csoport-képünk, mely az ot
tani fürdő-nagyvendéglö főpincére és 
környezetének képezi szép és kellemetes 
emlékét. A sárguló levelek hullásával 
kapcsolatos fiirdő-záruláskor szerzett 
csoport-kép központján a kartársi érde
kekért folyó cselekvéseknek ugyancsak 
központját képező Somhegyi Dezső, a 
váradi Széchenyi fogadónak joviális 
mindamellett igen komoly föpincérc 
van, mig mellette Popovits János a 
fürdőnek régi szobapincére és Radler 
János mindenben hűséges bajtársa fog
lalnak helyett. A csoport fötagja egyéb
ként Kótzy Szilárd, Felix-fürdö derék 
főgondnoka s kívüle Sods Béla s a többi 
éthordók, akiket fentiekkel a jövő első 
nyári napsugár a sejtelmesen susogó 
Felikszi lombok alatt hoz ismét össze 
egy csoportba.

Kimaradtak. — (Képeinkről) Zsizsek 
János főpincér (Győr, Takáts vendéglő) 
közlése a jövő számra.

A pincér é t a vendeg.
Látz J. F. töl

E tekintetben még sok a baj. Főleg 
a fiatalabb generáció, szeret megfeled
kezni arról, mivel tartozik ő magának, 
s mivel a vendégnek. Vagy kiallhatat- 
lanul konfidens, vagy kiállhatatlanul 
csuszó-mászó. Ennek oka leginkább 
az, hogy a tanonc otthon nem részesül 
semmi nevelésben, viszont sok helyütt 
a tanoncot felvevő főnök sem törődik 
azzal, hogy a pincértanuló üzleten 
kivül mit csinál.

Ez különben sok bajnak az okozója. 
A nagy, első rangú üzletet nem a sok 
csillagos arany, fény és óriási üveg
tábla teszik azzá, hanem a személyzet
nek méltó magaviseleté és a megkiván-

tatható intelligenciája. Ez azonban csak 
úgy érhető el, ha a pincér a főnök ré
széről is méltó és az őt megillető bánás
módban részesül s ha inkább a jó
modorú és intelligen főpincérek szer
ződtetésére irányul az igyekezet s nem 
arra, hogy kinek nagyobb az óvadéka. Jó 
volna, ha úgy a főnökök, mint a pincérek

ez ügygyei behatóbban és egyetértőbben 
foglalkoznának. Ámbár a pincérek részé
ről már több félét megkisérlettek a baj 
orvoslásra, de bizony silány eredmény- 
nycl, mert sajnos, de igaz. hiányos az 
összetartás. . . .  Ha ezt a dolgot ko
molyan kézbe vennék mindkét részről, 
mind a két félnek csak előnyére válna.

Ámbátor, be kell vallanunk, hogy a 
pincér helyzete nálunk kétszerte oly 
nehéz, mint külföldön, mert vendégeink 
jó részénél még mindig hiányzik a 
külföldi vendégek ama bizonyos művelt
sége, ami a pincér állását amott oly 
szerfölött megkönnyíti. De hát annál 
nagyobb tisztesség illeti meg a magyar 
pincért, ha mind é nehézségekkel dia
dalmasan megküzd és legyőzi az e kö
rülményekkel kapcsolatos többrendbeli 
— és sok estben ugyancsak nehezen

elszivelhető — kellemetlenségeket. Ame
lyeknek legkönnyebb és legalkalmasabb 
módszere, fegyvere a jó modor s a 
minden kicsinységeken fölülemelkedő 
műveltség tudata. Az a pincér, aki eme 
mindennél szükségesebb 
tudás és tulajdonsággal 
bir, sose jöhet kellemet
len helyzetbe sem a ven
dég, sem a főnökével 
szemben. Hozzáfűzöm, 
hogy egyes szaktársaim 
modortalansága egysze
rűen kétségbeejtő. Van 
olyan, sőt igen gyakori 
eset, hogy a vendégnek 
egyszerűen azt feleli a pin
cér : „Ez nem az én asz
talom; tessék más pincér
hez fordnlni\“

Nem inkább a rossz 
modor, mint a rossz, hi
ányos nevelésből szárma
zó a vendégek jelenlété
ben az egymással való 
összetűzés, az egymás lepiszkolása. 
avagy az ablakon keresztül, az arra járó 
hölgyekre vaió integetés, nemkülönben 
az étterem mellett levő szolgálati 
szobában (Office), ahol ugyan van. a 
hangos trécselés, a fütyülés és dudolás.

Mind olyan dolgok ezek amelyek nem

engedhető meg s amelyet jómodoru és in
telligens pincér sem engedhet meg 
magának.

Egyébiránt a pincérek társalgása s 
tartózkodása az étteremben még akkor

SzattiT Kil .. m Xmryvar

sem engedhető meg. ha abban vendég 
nem tartózkodik. Igen kellemetlen be
nyomás lehet ez egy étterembe belépő 
finom ízlésű vendégre, ha egy mulatozó 
pincér-kompániát lát mindjárt maga előtt.

Az éttermek mellett — különösen 
1. ranguaknál — mindig van szolgálati 
szoba vagy fülke (Office), mely ilyen
kor legjobb tartózkodási helye a pin
céreknek. (Az inspekciós pincért kivéve, 
akinek mindenkor az ettereraben a 
helye.) Minden az üzletre vonatkozó 
szóbeli közlés lehetőleg ne a vendég 
jelenlétében történjék, vagy' ha az el
kerülhetetlen, akkor halkan, szabatos 
rövidséggel intézendő el. Ilyenkor min
den nevetés kerülendő, mert az köny- 
nyen okot adhat esetlege s félreértésre és 
félremagyarázásra a vendégek részéről.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Kere!-m 1 Mindazon t. előfizetőinket, 
akiknek a múlt és a jelen számmal 
postautalvány mellékeltektt. kérjük,hogy 
előfizetésüket szíveskedjenek mielőbb 
beküldeni.
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Tisztelt olvasóinkat, barátainkat és 
ösmet őseinket kérjük, hogy „Fogadó11 
szaklapunkat terjeszteni és pártolásra 
ajánlani szíveskedjenek.

A „Fogadó*' előfizetési feltételei:egy 
évre 12 kor., félévre 6 korona.

Kimaradt*k. Lapunk mai számából 
térszüke miatt több közlemény, közte 
a Borgazdaságunk rovat, Utazás (Bo- 
tosz-tól) stb. különféle közlemények tér- 
sziike miatt a jövő számra maradtak.

Uj sörgyár. Ha ma nem. holnap, ha 
előbb nem utóbb, de egyszer csak és 
valószínűleg nemsokára mégis létesülni 
fog az az újabb sörgyár, amelynek ér
dekében mi már évek óta, vagyis attól 
az időtől, hogy a bpesti sörgyárak kar- 
telosan egymásba ölelkeztek, folyton- 
folyton agitálunk, úgy sajtói, mind 
társadalmi és minden utón és módon. 
A mi ezen dolgunknak különben 
igen kis hijja, hogy teljes sikere nem 
lön és pedig két és fél évvel ezelőtt, 
amikor az uj sörgyár vállalat meg
alapítását aránylag csekély, alig 100 
ezer forint kérdése odázta el. A mos
tani esetben és ama néhány pénzes 
embernek, kik jelenleg igyekeznek ösz- 
szehozni az uj sörgyárt megalapító rész
vénytársaságot, ily financiális ok nem 
akadályozza munkáját s épen azért 
bizva-bizunk az egész kartelszövetséget 
momentán tönkresilányitó uj sörgyár 
létesítése sikerülésében. Az ügy érdeke 
kívánja, hogy egyelőre eltitkoljuk az 
alapítók neveit, akiknek egyébként mi 
leszünk a legtörekvőbb és azon önzetlen 
ügynökei, akik a magyar vendéglősök 
százait fogják megszerezni az uj gyár 
vevőinek. Iparunk összesége és minden 
egyesének kiszámíthatatlan nagy érdeke, 
hogy a milliós osztrák Dreher és a vele 
élő és haló minden gyárat mielőbb 
vigye a manó erről az oly sok jóval, de 
még több bajokkal megáldott magyar 
földszinéről.

Hymen hírek. A nagyváradi Széchenyi 
kávéház előnyösen ösmert tulajdonosa, 
Stern Sándor szaktársunk bájos, szép 
leánya Stern Józsa kisasszonnyal a m. 
hó 3-án tartotta menyegzőjét Bajor 
Zsigmond, nagyszalontai tisztviselő. — 
Palkovits Ferenc ismert fővárosi föpincér 
eljegyezte Strohm Lujza kisasszonyt. — 
Muladi Sándor, a szegedi Kass-kávéház 
régi alkalmazottja, Graisz Berta kisasz- 
szonnyal a napokban tartotta eljegyzését.

A Bpesti P. egylet uj alapszabályai. 
Mint egy múltkori lapunkban említet
tük, a Budapesti Pincér-egylet alap
szabályait az egylet elnöke olyképpen 
dolgozta át, hogy az uj érába lépett 
egyesület, a tagjait illető modem és 
sociális kor követelményeinek minden 
tekintetben eleget tudjon tenni. Az 
egyesület ennek óhajt eleget tenni az
zal is, hogy tagjait — a betegsegélyi 
és egyéb segélyeken kivül — ingyenes 
helyeszközlésben részesíti és rendelke
zésükre díjtalan szaklapot bocsájt. A

módosításában erre, valamint a magyar 
pincérség valódi létjövője megterem
tése és társadalmi életének megfelelő 
átalakulására irányuló alapszabályokat 
a mai számunktól folytatásokban fogjuk 
ismertetni, óhajtván egyszersmind az 
abban lefektetett nemes intencióknak 
teljes és mielőbbi sikerülését.

Névmagyarosítás. Kornhausei Henrik, 
a nagyváradi sétatéri Kioszk tulajdo
nosa s volt Pincér-egyleti elnök, nevét 
Molnár-ra magyarosította. A követésre 
méltó hazafias példa ajánlásával derék 
szaktársunkat őszintén gratuláljuk.

Doktor fogadósok. A vállalkozói kedv- 
és szellem térhódításának tudható De 
az a körülmény, hogy a mi foglalko
zásunkra ma már nemcsak kereskedők 
és épitész-iparosok, hanem doktorok, — 
valóságos doktorandusok is pályáznak.
A mi ipart űzőinkre ez a jelenség ugyan 
egy csöpp előnnyel sincsen, ha csak 
annyiban nem, hogy ezzel egyszersmind 
mi is vállalkozói kedvet kapunk az iránt, 
hogy a mi ipari és saját gazdaságunkat 
fejlesztő vállalataink iránt elsősorban 
mink magunk érdeklődjünk. A jelen 
esetben különben két nagyváradi doktor 
az érdeklődő, kik az ottani „Fekete 
sas“ és „Zöldfa" szállodákat akarják a 
tulajdonos Nagyváradtól megvenni és 
pedig a városi ingatlanok becslésére 
kiküldött bizottság által megállapított 
becsárban, vagyis 389.000, illetve 
352.300, együtt pedig 741.300 koro
náért. Dr. Adorján Emil és dr. Kur- 
lünder Ede ezt az ajánlatot immár meg
tették, s most Nagyvárad város hatá
rozatától függ, hogy doktor uramékat 
mielőbb — bár csöpp örömmel se — 
fogadós kartájainknak nevezhessük.

Zug fog idők. Debrecenben erősen ki
kel az ottani sajtó s ugyancsak neki
megy az ottani rendőrségnek, mely 
nem törődve semmivel, — a tisztessé
ges fogadós ipar kárára és hátrányára 
búrjánozni hagyja ezeket a kellemetlen 
helyeket. Elmondja, hogy eme debre
ceni „tivornya helyek"-en a véletlenül 
bevetődő, a viszony-okkal nem ismerős 
vendégeket — kik ott nem szerelmi 
ügyleteiket bonyolitjá k le, hanem nyu
godalmas szállást ki;resnek — semmi 
kényelemben nem részesítik, sőt úgy
szólván kinézik okéi onnét. Hát igaz, 
salakja mindennek var.', a tiszta búzában 
is akad egy-egy ocsu, de ha már a 
debreceni lapok szóvá teszik a dolgot, 
jól tették volna, ha megírnák, melyek 
azok a zúgszállodák!

„P incér!...-*  Ezen a ciraen már 
több Ízben irtunk, fölemlítvén az osztrák 
Krondorfi-s vizvállalat, nemkülönben egy 
kecskeméti konyak-féle gyárnak a pin- 
cérséget lealázó hirdetési közléseit, 
ahol a „Pincér egy iiveg!" — ezt vagy 
azt — szemtelen parancsoló hangon 
igyekeznek híveket szerezni a vendég- 
közönségből pancsaikn.ak. Dacára an-

________ FO GAD Ó_____________

nak, hogy e silány cikkek csak el
vétve és kevés vendéglő s kávéház- 
ban kaphatók, pincér-karunkat is
méden is fölhívjuk, hogy a mi társa
dalmunkat lealázó fenti vállalatok sem
mit érő cikkei terjedését minden utón 
és módon igyekezzenek meggátolni. Ne 
mulasszák el e mellett az üzleteinkből 
e kiinustrálandók sorába sorozni az 
ugyancsek csöpp értékkel sem biró 
Kristály-vizet se, amelyet szintén az 
efféle nagy dérrel-durral eszközölt hir
detésekre fogyaszt a szegény, jámbor 
publikum, rovására a többi valódi jó- 
minőségü ásványvíz és egyébb cik
keinknek.

Komikus szerencsétlenség. A szere- 
csen-utci „Unió“ ziígfogadó lépcsőháza 
a szálló forgalmának legteljében, hirte
len leszakadt. A halálra rémült női pa
sasokat a tűzoltók létrán és ölben hoz
ták le a II—HI-ik emeletről, amivel 
aztán az ott nagy tömeggé verődött pub
likumnak a legderüsebb pillanatokat sze
rezték. Ezek löbb hcisollyókat kwániak.

Aprópénz. . .  Melyik főpincérnek nincs 
szüksége aprópénzre? Krajcárra, ha
tosra s az üzleti forgandóság megkí
vánta töbrendveli váltó forintosokra . . .  
Természetesen szüksége van ily dol-- 
gokra mindenkinek és mivelhogy szük
sége van, be is szerzi mindenki a neki 
szükséges aprópénzt. Amiben ugyan — 
semmi különös és semmi baj se volna, 
ha mindazonáltal rendj én volna az ügy. 
Azonban nincs rendjén, mert baj van 
és pedig a beszerzésnél és olyan baj 
hogy hol ennek, hol amannak a fő
pincérnek szöknek el néhtány száz ko- 
ronányi apró pénzével a hűti en váltók . . .  
így történt ez tavaly Ruwald Gyula, 
fővárosi főpincérrel, akinek <000 és most 
Dékány Sándorral, az Erzs ébet-köruti 
Gambrinus sörödé föpincérév el, akinek 
520 koronájával lépett meg a hűtlen 
„aprópénz-hozó". Mind ennél, mind a 
másik esetnél pedig az a következés, 
hogy a tolvaj embereket megcsípik, 
elzárják és megbüntetik, ám a váltott 
aprópénzből egy árva fillér sem térül 
meg. Dékány Sándor szaktársunk tol
vaj éthordója, Tóháti Gyula, a vál tás 
céljából rábízott 520 koronával szinten 
megszökött s bár a rendőrség körözé
sére hamar le lett tartóztídva, (aminek 
a vége most egynéhány hónapig be- 
kasztlizás lesz) — a nem épen kisősz- 
szegű 590 kor. aprópénztől egy leg
apróbbat sem találtak nála. Mit tehet 
most más jobbat a kárvallott föpincér, 
minthogy főpincér társai figyelmébe a 
pénzváltás iránti jobb, óvatosb eljárást 
és ezenkívül Tóháti Gyula tolvaj éthor
dóját ajánlja.

Egyforma nevű ételek. A vendéglői 
konyhából kikerülő ételek közt több 
olyan étel fordul elő, amelyek íz és 
készítési módozatokban különbözők. 
Mindazáltal az egy néven való étlapi 
szereplésből csak egynek ismerik a
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vendégek, nemkülönben a szakbeliek 
közül is sokan. Az ilyen egyforma nevű 
ételek pl. a szegedi halászlé és a töl
tött káposzta, melyeknek háromféle ké
szítési módját mai lapunk „Konyha- 
művészed rovata mutatja be.

A fogadós ós pincsi kutyája. Egy 
miskolci fogadósnak, akinek nagy a 
fogadója, de kevés a szaktudása, volt 
egy pincsi kutyája. Ezzel az ostoba 
pincsi kutyával történt, hogy az üres 
söröshordók alá ment és ott olyasmit 
miveit, hogy a söröshordók olyformán 
találtak ráesni, hogy az ördög mind
járt elvitte. A pincsi kutya fogadós
gazdája eme súlyos csapásra mondta, 
hogy inkább minden pincérét érte volna 
ily eset, mint az ö drágalátos pincsi 
kutyáját . . . Mindazonáltal, hogy a 
kocsonyás város fogadósát e kijelen
tésért komolyan nem vesszük, annak 
tulajdonítható, mert ugyancsak ő vele 
történt az is meg, hogy egy éthordóra, 
akitől az ő jelenlétében kért angol-bél- 
szint egy utazó vendég, hangosan oda 
szólt: Csak nem nagyon kisütni!

Hamis ötvenkoroná8ok. Utóbb a fő
városban, nemkülönben a vidéken ha
mis ötvenkoronások kerültek forga
lomba. A hamis pénzek a magyar szö
vegen törvényes ércpénzt és főtanácsos 
helyetti törvényes ercpenzt és főtanácsos 
hibákról ismerhetők fel. — Különösen 
főpincéreink figyelmébe ajánljuk az öt
veneseket . . .

A vendéglős eszméje. Egy temesvári 
•vendéglős valamelyik terme részére 24 
clrb. szép széket rendelt, amit azonban 
az asztalos úgy állított elő, hogy az 
inkább egy privát szobába felelt volna 
meg. A vége aztán az lett, hogy 
a vendéglős nem fogadta el a székeket, 
azonban ekként szólott a tisler maj- 
szterhoz: ,,Sie, ich sag’ etwas lhnen“.

etwas mondás pedig az volt, hogy 
32 g^ztalos még ugyanaznap és ugyan
abban •' vendéglőben borozgatás köz- 
ben azt aja. "’lotta úriembernek, hogy 
igen finom m "w seZuJ t  daral’ .saekevolna _ N ' aztan hogy adna.-'-
Tréfás és komoly, V S o s S  
volt ez kérdezve, hogy ^  8! Í  f o . S  
komolyan az első székét SL-Í L  ó 
a 2-ikat ennek duplája s a „ \ á nlotta 
következőket szinte ily módon 3j 
A vevő, ki a sakk föltalálója bűz. -n, 
mes históriáját alig ismerheti, beleme. 
az ügyletbe, sőt 300 frt foglalót adott 
tanuk előtt az asztalosnak, "a szavai be
tartásai illetőleg. Azután hozzáláttak a 
számoláshoz s az egy fillérből — valami 
8,321.408 fillér jött ki . . . A székvásárló 
nagyott nézett erre, sőt mi több, vissza 
követelte háromszáz forintját, s mert 
hogy az asztalos nem adta vissza, pörre 
került az ügy, melynek tárgyalása e hó
9-én volt, amidőn is a járásbíróság — 
mint nem komoly ügyletet — vissza Ítélte 
a 300 frtot . . . Am az asztalos meg-

fellebezte az ügyet, aminek aztán, hogy 
mi és hogy is lesz a vége, azt talán 
még a magába csöndesen mosolygó 
temesi vendéglős szaktársunk se tudja . . .

-Magyar Gyárak és Iparvállalatok Gimtára '
cim alatt Bacskay Miklós Szepesvármegye fö- 
számvcvöje, in. kir. pénzű évi számvizsgáló 
nagy szorgalommal és szakértelemmel egvbc- 
gyüjtött legújabb hivatalos adatok nyomán 
sajtó alá rendezte és közre adja a magvar- 
urszági gyárak és iparvállalatok hiteles cim- 
és törzskönyvét. Ha meggondoljuk, hogv 
milliókat juttatunk évente a külföldnek s fö- 
képen Ausztriának olyan árucikkekért, amelyek 
ma már kiváló minőségben és versenvképes 
árak mellett hazai gyárakban is készülnek s 
hogy ezen sajnálatos állapotnak oka foképen 
abban rejlik, hogy nemcsak a fogyasztó közön
ség, de kereskedőink, sőt gyárosaink sincse
nek kellően tájékozva arról, hogy melyek azon 
cikkek, amelyekért ma már néni okvetlenül 
•szükséges idegenbe mennünk, csak örömmel 
kell, hogy üdvözöljünk minden olyan vállal
kozást, amely a magyar közönség ezirányu 
tá jé k o z ta tá s t 'c é lo z z a .A  cím tár'a  száraz 
címanyagon kívül az egyes gyárak és ipar- 
vállalatokra vonatkozólag minden olyan adatot 
közöl, amelynek tudása az üzleti érintkezézben 
hasznos, sőt nélkülözhetetlen s oly körülte
kintő gondossággal készült és a címek oly 
nagy tömegét foglalja magában, hogy gazda
sági feltámadásunk küszöbén biztos fegyver 
lesz az. a hazai piacot meghódítani törekvő 
minden élelmes és felvilágosodott magyar gyá
ros és nagyiparos kezében, de megbecsül
hetetlen szolgálatot fog tenni a hazai beszer
zési forrásokat kutató magyar kereskedő, iparos 
és nagyközönségnek is. — Minélfogva szerző 
bizalommal fordul az érdekelt körökhöz és 
kéri, hogy a nyomtatandó pcldányszámok meg
ái lapithatása céljából a címtárra vonatkozó 
rendeléseiket egy levelezőlapon már most 
szíveskedjenek megtenni, mivel fölös számú 
példányok nem fognak nyomatni. A címtár 
egy példányának ára 2(1 korona s megrendel
hető a szerzőnél: Bacskay Miklós p. ii. szám- 
vizsgálónál Lőcsén. (Szepesmcgyei.

Az álmos vendéglős. Reichcnauban 
történt nemrég, hogy N—ir ottani ven
déglős este 11 órakor kijelentette a 
vendégeinek, hogy <> már álmos, ke
gyeskedjenek haza menni. Mivel pedig a 
vendégek ennek a felszólításnak nyomban 
nem tettek eleget, kapta magát kolle
gánk és leoltotta a gázlángokat, minél
fogva vendégei sötétben botorkáltak 
ide-oda és kifelé a helyiségből. — Ha 
nem is érdemes, érdekes ezt a német „ge- 
müth!ichkeit“-ot szóvá tenni már csak 
azért is, mert ezt a vendégekkel való pac- 
kázási a „műveltségéről41 híres német 
vendéglősök egyike cselekedte meg. A 
magyar fogadós kar, mely pedig a vi
szonyok mostohasága folytán éppen 
nincs olyan előnyös helyzetben, mint a 
német, sose fog megfeledkezni erről, 
hogy mivel tartozik önmagának és a 

“lidégének, bátor, ha ez utóbbi okot 
"'szőr önként is szolgáltat a fenti 

tőbe . ^ j  esemenyre. 
reicneiu 4f főpjncerek. Az Isten tudja 

Megage. %ozás céljából alkotott do-
miféle szóra* kellemetes, néha éphányzás, amily j amjt
olyan kellemetlen ^  tSzesetek ba. 
egyébként nemcsaka. . W  többszöri 
nera az ezen elvezet ok.
életveszedelmek is b i z o n y u l j  
bányzásnak ezúttal két föptne- f

áldozata, kik a lefekvéskor élvezett 
cigarettától származó tűztél — miután 
a napi eltörödéstől mély állomba me
rültek oly súlyos égési sebeket, szen
vedtek. hogy a gyorsan alkalmazott 
orvosi segély is csak nagy nehezen 
birta őket megmenteni. A saját vigyá
zatlanságuknak ekként áldozatává lett 
l'itz Sándor, a gyulai Komló-szállodá
nak és a miskolci Vörös-rák vendéglő
nek volt főpincére Adorján Emil, akik 
jelenleg kórházban várják gyógyulá
sukat.

A Budapesti Pincór-Egyíet 
alapszabály tervezete iil. módosítása

1. §. Az egylet cime és székhelye. 
Budapesti pincér-egylet és önképzőkör, 
székhelye Budapest.

2. §. Az egylet pecsétje. Az egylet 
pecsétje budapesti pincér-egylet és ön
képzőkör száraz pecsét vagy magas 
nyomás.

3. §. Az egylet célja, a) Tagjait be
tegség esetén ingyenes orvosi és gyógy
szer segélyben, munka-képtelenség ese
tén napi táppénzben részesíteni, elhunyt 
tagjait eltemettetni és szegény egyleti 
tagok gyermekeit ingyenes ruhával el
látni.

b) Az egylethez rendkívüli tagokként 
tartozó pincér-tanoncok szellemi, er
kölcsi és szakszerű kiképeztetésének 
eszközlése és előmozdítása.

c) A szállodák és vendéglők alkal
mazottainak erkölcsi és anyagi ér
dekeit előmozdítani azok szakértelmét, 
valamint művelődését fokozni, s igy 
mindezekkel ezen ipar részére maga
sabb társadalmi állást biztosit, azon
kívül a munkaadókkal karöltve a ta- 
noneviszonyok és ezen iparnak képesí
téshez kötése érdekében közreműködjön 
és hogy a szállodai és vendéglői alkal
mazottak érdekeit egyáltalában, de 
különösen pedig tagjainak érdekeit is- 
tápolja.

d) Díjmentes elhelyezése állásnél
küli tagjainak.

e) Egyleti szaklapot ingyenesen adni. 
Tagjainak szükségben való támogatása, 
kezesség mellett kamatmentes kölcsö
nök nyújtása.

/ )  Minden oly lépés kezdeményezése 
és keresztülvitele, melyek alkalmasak 
arra, hogy a fennálló törvények keretén 
belül tagjainak anyagi vagy társadalmi 
előnyöket biztosítson.

g) Az ezen iparral szoros összeköt
tetésben levő és hazánkra előnyös és 
hasznos idegen forgalom emelése.

h) Közös érdekek képviselete és meg
védése minden irányban.

4. §. Az egylet vagyona és jövedelme.
1. Az egylet vagyonát teszik:
a) A felszerelési leltár.
b) A törzstőke, melynek nagyságát 

mindig a legutóbbi közgyűlési zárszám
adó jelentése mutatja ki.



8. oldal FOGADÓ 20. szám.

c) A tartalék-tőke, mely 100 koronán 
felüli táppénzekből levont 10 ' ,,-ból, 
valamint az egyleti bál s egyéb ünne
pélyek fölös jövedelméből gyüjtetik.

II. Az egylet jövedelmét teszik:
a) A beiratkozási és tagdijak.
b) Adományok, ajándékok, hagyo

mányok és bármely néven nevezendő 
rendkívüli bevételek.

5. §. Az egylet tagjai. Az egylet á ll:
a) tiszteletbeli,
b) pártoló,
c) rendes és
d) rendkívüli tagokból.
6. §. Tiszteletbeli tagok. Tiszteletbeli 

tagok a budapesti pincér-egylet és ön
képzőkör körül vagy általában az em
beriséggel szemben szerzett érdemeikre 
való tekintettel, ajánlat folytán a rendes 
évi közgyűlés á' ;1 választatnak.

Külföldi honoso.t az egylet tisztelet
beli tagjaivá csakis a Nagyméltóságu 
m. kir Belügyminiszter ur előzetes 
beleegyezése mellett választhatók.

7. §. Pártoló tagok. Pártoló tagok 
azok, kik évenként legalább a rendes 
tagok évi tagsági dijával felérő összeget 
az egyletnek önként adományoznak.

A tiszteletbeli és pártoló tagoknak 
nincs joguk és igényük az egylet va
gyonára, vagy segélyezésére, az egylet 
gyűlésein részt vehetnek és a kezelésbe 
betekinthetnek, de nincs szavazati joguk 
és egyleti tisztségre meg nem választ
hatók.

8. §. Rendes tagok. Rendes tagok
ként felvétetnek szállodások, vendég
lősök. kocsmárosok s ezen üzletágnál 
működő igazgatók, üzletvezetők, köny
velők, szállodai és vendéglői pincérek, 
szakácsok, szállodai portások, továbbá 
oly kávéházi segédek, kik okmányilag 
igazolják, hogy eredetileg a vendéglői 
szakmát tanulták, vagy abban 5 éven 
keresztül szakadatlanul működtek, ha 
18-ik életévüket már betöltötték, de a 
35-öt még meg nem haladták, fedhe
tetlen előéletüek és az egyleti orvos 
által egészségeseknek nyilváníttattak.

A belépő életkora a vezetőség kivá- 
natára hiteles okmánynyal igazolandó.

Rendes tagokat szavazati, választói 
és választhatói jog, valamint az önképző
kör által nyújtott szórakozási és önmű
velődési célokra berendezett helyiségeit 
díjmentes látogatása illeti meg.

Indokolás a 8. §-hoz. A hosszú éve
ken át szerzett tapasztalataink arról 
győztek meg bennünket, hogy kollégáink 
ifjabb éveikben elmulasztják az egylet 
tagjai lenni és csak később, amidőn 
már a hajlott korhoz közelednek, tehát 
a súlyos munka következtében meg
betegedési eshetőségük nagymértékben 
áll fenn, keresik csak fel az egyletet 
belépés iránt.

Ebből pedig az következik, hogy eme 
tagok a nélkül, hogy az egyletet huza
mosabban támogatták volna, már be
lépésük után az egylet terhére meg

betegednek, amely esetek az egylet 
pénztárára oly súlyosan nehezednek, 
hogy azt az egylet bevételei nem fedik, 
ennélfogva a belépési időt 45-ről 35. 
életévre kellett leszállítani.

(Folyt, köv.i

Konyhaművészet
Cinhober F.-től.

Szegedi halászlé.
A bográcsba elegendő apróra vágott 

hagymát, azután friss élő halakat u. m. 
kecsege, harcsa, ponty, ponty-ikrát .és 
fogast teszünk; most a halakat elfödő 
vizet és sót veszünk hozzá s nagy tűz 
felé tesszük, hogy hamar forjon; ha 
felfort, paprikát teszünk bele s egy
úttal a tüzet lokalizáljuk, hogy az egész 
— úgy s;4 óráig lassan rotyogjon, 
miközben a bográcsot gyakran tneg- 
rnegrázzuk, hogy a haldarabkák egy
formán főj jenek.

iEI van ismerve, hogy a Tisza vizével főzött 
halászlé különös jó zamatot kap, s nem is 
hiába mondja a szegedi nép szójárása, hogy 
a „Szegedi halászié" csak Szegeden jó.i

Szegedi halászlé 
(más módra.)

Apróra vágott hagymát megpirítunk, 
elegendő paprikát hozzáadva, vízzel föl
eresztjük. Azután a négyféle össze- 
apritott halat, vékony szeletekre szelt 
burgonyát és elegendő sót bele téve — 
puhára főzzük.

Szegedi halászlé 
imás módra.)

Apróra vágott hagymát megpirítunk, 
kellő paprikát bele téve vízzel föl
eresztjük, azután paradicsomot s annyi 
fehér bort veszünk hozzá, hogy kissé 
savanykás legyen; ezt puhára főzve 
szitán áttörjük s az aprított halat, apróra 
vágott pirított szalonát, apró kockára 
vágott paradicsomot és metéltre vágott 
zöld paprikát belé téve, puhára főzzük.

ÜZLETI HÍREINK

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

Üz et átvételek. Bózsa József ismert 
szaktársunk, pályázat utján a petro- 
zsényi vasúti vendéglő bérletét nyerte 
el. Az üzletet Bózsa szaktársunk e hó 
elejével vette át saját kezelésébe. Elődje 
Újhelyi Adolf szaktársunk ugyanaz idő
ben — mint egy múlt lapunkban is 
jeleztük — a sepsi-szent-györgyi városi 
szállodát vette át. — Szolnokon a Ma
gyar király szállodát Engl Adolf szak
társunktól f. hó 12-én vette át Vértes 
Miksa, aki az üzletnek előzetesen 
hosszabb ideig volt üzletvezetője. — 
Vállalkozásához kívánunk sok szeren
csét.

Zomborjan a „Vadászkürt" szállodát 
Bergmann Adolf átvette; a város

első nagy fogadóját ez alkalommal tel
jesen újonnan renoválta és rendezte be 
uj gazdája.

Kijavítás. A Kerepesi-ut 19. sz. alatt 
épülő kávéháznak tulajdonosa a múlt 
lapunk ide vonatkozó hírével ellen
kezően nem Weingruber K. (aki bécsi 
honosága miatt esett el az üzlettől), 
hanem Christe Károly, a „Svábhegy 
fogadó" bérlője lesz. Az uj üzletet 
Christe Károly ez év végével és „Má
tyás király" címen fogja megnyittani.

László György fogadója. A székely 
főváros népszerű vendéglőse, László 
György szaktársunk fogadójának épít
kezése, melyről egy tavaszi lapunkban 
tettünk említést, megfelelően halad a 
befejezés felé, úgy, hogy a jövő hó 
elsejére a tágas nagy éttermi és sör
házi helyiségek s az emeleti szobák 
teljesen fölszerelve állanak a közönség 
rendelkezésére. László szaktársunk fo
gadója Marosvásárhelynek, illetve szé
kelyföldnek egyik legszebb kis fo
gadója lesz.

Gardoryi Imre, a kolozsvári sétatéri 
Kioszk vendéglő tulajdonosa és volt 
ottani kávés, Nagy Gábortól, a Köz
ponti szálloda kiváló tulajdonosától a 
kávéházi helyiségeket kibérelte. Gár
donyi szaktársunk ez újabb üzletét e 
hó elejével vette át saját kezelésébe.

Balassagyarmaton a „Balassa" szál
lodát Mátrai Ignác vette á t ; az uj tulaj
donos üzletét az átvétellel ujan alakí
totta át és uj berendezéssel látta el.

Uj vendéglős A szombathelyi Sabaria 
szálloda és a vasmegyei kaszinó 
éttermeinek hosszú időn át volt szak
avatott és előnyösen ösmert főpincére, 
Huss László, a 80-as évek közepétől 
folytatott rögös pincéri pályától meg
válik közelebb, amennyiben a szombat- 
helyi jóhirü „Vadászkürt" vendéglőt 
fogja átvenni. Új vendéglős szaktársunk 
első uj üzletét saját tulajdonába és 
kezelésébe november hó 15-én veszi át. 
Vállalkozásához kívánunk sok szerencsét.

Brassóban az Európa fogadó étter
meit Conrad és Stein szállodásoktól 
Schuster Márton ismert vendéglős e hó 
elejével átvette. Schuster szaktársunk 
üzlete jó menetét jómagyaros konyhája 
és borai biztosítják.

Egerben a régi jó nevű és Márton 
Béla szaktársunk által ez év közepén 
átvett „Kaszinó" szálloda átalakítása 
és ujan való berendezése e hó elejével 
nyert befejezést. Ugyanekkorra lett 
készen a Kaszinó fogadó díszes kávé
háza is, amelyet uj tulajdonosa ugyan
csak kiváló ízléses berendezéssel lá
tott el.

Vendéglő átvétel Budapesten a Do- 
rottya-utcai (belvárosi) jóhiríi „Komló
kért" vendéglőt Ruzsicska József vette 
át. A régi vendéglő régi jó menetét a 
szakavatott kezű uj vendéglős már is 
föl lendítette.
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A „Mágnás kasszinó" gazdája. Kolozs
várt a régi jó Nemzeti (Mágnás) kaszinó 
vendéglői helyiségeit Feszi József szak
társunk, az ottani Pannónia fogadó nép
szerű gazdája vette át. Az uj gazda 
alatt a kaszinói üzlet régi jó neve már 
is visszatérőben van.

Uj fogadó. Huszton, Máramarosmegyé- 
nek e nevezetes ősi városában, Wert- 
heimer Sándor szaktársunk még ez év 
közepén egy modern Ízléssel berende
zett nagy fogadót nyitott Pannónia cím
mel. A tágas éttermek és elegáns kávé
házzal rendelkező szép fogadó nem
csak a kereskedelmi utazóknak, hanem 
a helyi előkelő publikumnak is kedvenc 
találkozóhelyét képezi.

Renováció. Porgesz Béla, az Eszter
gomi Korona fogadó derék tulajdonosa 
a szálloda kávéházát újonnan alakitja 
át és rendezi be, úgy, hogy kávéháza 
egyike lesz a vidéki legszebb ily üzle
teknek.

Molnár Henrik, a Nagyváradi Pincér
egyletnek volt népszerű elnöke és 
az ottani „Kioszk" vendéglő derék 
gazdája a Bémer-téri régi Magyar király 
szálloda helyén egy előkelő ízléssel be
rendezett nagy cukrászdát alapított. A 
szép üzlet megnyitása a múlt hó ele
jén volt.

Békésgyulán a Magyar Király szállo
dát, Debreceny Gábor szaktársunktól, 
Schaffcr Sándor előnyösen ismert ven
déglős a m. hó elején vette át.

Ke5<ttielyen. mint nemrégen említet
tük, Leutncr Mihály hévízi nagyvendég
lős a Kossuth Lajos-utcában, a vasúttól 
nem messze, szállodát építtetett. A mai 
modern kor Ízlésében berendezett szép 
fogadót Leulner szaktársunk e hó 15-én 
nyitja meg.

Szombathelyen a Király-utcai Soproni 
sörcsarnokot Straidt Ferenc, a Szent- 
Márton- utcai Straidt nagy vendéglős fi
vére átvette. Az üzlet megnyitását jó 
magyaros konyhával és ünnepélyesen 
f. hó 1-én eszközölte.

Balassa Pi*ta szerencséje. Szarvas
győri Balassa István, a kolozsvári pin- 
céri karnak egyik legkedélyesebb tagja, 
jövő hó, november 1-től az ottani 
egyik s ugyancsak jobb kis vendéglő
nek, amelyet á Jókai és Balambér-utcák 
sarkán álló épületben fog megfelelőn s 
szépen berendezni, lesz a gazdája. De 
Balassa I. nemcsak vendéglős, hanem 
ugyanekkor szép erdős ország egyik 
szép leányának boldog férje is lesz, 
minélfogva ottani kartársai a legszeren
csésebb emberek egyikének tartják s 
mint ilyent gratuláljuk mi is jó eleve.

Káveház vétel. Brassóban az „Elité" 
nagy kávéházat Malcher Mórtól Wöchter 
Gyula megvette s azt megfelelő uj 
alakításban f. hó 1-én nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Besztercebányán a vasúti állomással 
szemben Krausz Lajos szállodát épített, 
amelyet a mai modern kor igényeinek

megfelelően berendezve a m. hó utolsó 
felében nyitott meg.

Erzsébetvároson a „Takarék-szállo
dát Szenípéteri Gusztávtól — mint egy 
nyári lapunkban jeleztük — Radó Bernét 
ismert Borszékfiirdöi vendéglős a m. 
hó elejével vette át, mely alkalommal 
a jó hirü fogadó étterem és kávéházát 
egész ujan rendezte be. A „Takarék" 
fogadó üzletvezetője Fodor Imre lett.

Kolozsvárt a Honvéd-utca 12. szám 
alatt Kohn Izidor kávéház és vendéglőt 
rendez be, amelyet „Bátori kávéház" 
címen f. hó 28-án nyit meg.

Verseghy Károiya Bártfafürdői „New- 
vork“ szálloda ismert nevű vendéglőse, 
Balassagyarmaton a Magyar király fo
gadót e hó elején vette át. Ssakavatott- 
sága és jó konyhája üzlete jómenetét 
biztosítja.

Üzlet átalakítás. Kolozsvárt a Ferenc- 
József-ut 12. szám alatti Arany-sas 
szállodát Budai Mihály egész ujan 
renováltatta s az étterem és kávéházi 
helyiségeket hasonló csínnal rendezte be.

K e r e s t e t n e k .  T. olvasóinkat kérjük, 
hogy alábbi címek hollétét megtudni óhajtók
kal a kért fölvilágositást egy levelezőlapon 
tudatni szíveskedjenek:

Rútzky Vilmos a múlt évben a keszthelyi 
Hullám-szállodában volt éthordá.

Benkö Mátyá_s volt éthordó (jelenleg foga
dósa holléte Öváry János föpincér (B.-csaba 
vasúti vendéglő) kéri tudatni.

Üz etmegnyitás. A brassói Kcrtsch- 
villa vendéglő-helyiségeit Wcber Mátyás 
vette át s azt jó magyaros konyhával e 
hó elejével nyitotta meg.

H e ly  v á l to z á s o k . — Budapesten a Royal 
szálló udvari kávéháza föp állását Guál 
György, s u. itt a IV-ik em. szobatöpincéri 
állást Priiklcr Ferenc töltötték be. Az I-sö 
emeleten szobapincéri állást Balta Dénes 
nyert. A Drexler étteremben Cipóth Ferenc és 
Élő József töltötték be a föp. állási, mig a 
fizetöpincéri állást Wagner Ferenc nyerte el 
Eckcr József és Kűri: József éthordói állást 
nyertek. A Miksa-utcai Bableves csárda nagy- 
vendéglő föp. állását Piánk Ferenc és a Faragó 
kávéház éjjeli föpincéri állását Kondor Ferenc 
és a nappalit Vendeli János foglalták el. A 
Puschnik étterem föp. állását Szeititler Imre 
és az Erzsébet szálló föpincéri állását Ptilay 
József töltötték be. Az Erdélyi borozó föp. 
állását,Sc/mi7/<T Ferenc szaktanunk foglalta el. 
Berta Gyula a Teréz-köruti Váradi étteremben 
az étlapírói állást foglalta el. Tamási Ignác a
I.ippert étteremben éth. és étlapirói állást 
foglalt.

Schrantz János szaktársunk a ceglédi vasúti 
vendéglő föpincéri állását töltötte be. Léva 
(D. J. föp. tudósítása) Bernjén Jenő (levelezőnki 
a „Központi" kávéház föp. állását foglalta el; 
mellette mint segédpincér Fekete József nyert 
alkalmazást. Az Oroszlán fogadóban Potyondy 
József főpincér s mellette Sémcth Dezső ét
hordó foglaltak állást. Liebentritt Károly a 
Nemzeti kávéház föp. állását töltötte be. 
Miskolcon a Nemzeti kaszinó föpincéri ál
lását Dikker Géza foglalta el. Miller Ferenc 
a nyitrai Hungária szállodában nyert alkalma
zást. Erzsébetvároson a Takarék szálló éttermi 
föpincéri állását Shapson István s a kávéházi 
fizetöpincéri állást Dummeldmger Miklós fog
lalták el. Újhelyi Mór a dicsőszentmártoni 
Nemzeti szálló föpincéri állását tölti be Troli 
József a Gyulai Komló szálló föp. állását fog
lalta el. PécsetI a vasúti vendéglő éttermében 
Klánovits József éthordói állást nyert. Horváth 
Lajos, a miskolci (irand sörödének volt fö-

pincére, hasonló minőségben a Szolnok 
Magyar király s; állódéba lépett be. Weber 
Károly levelezőnk S.-a. L'jhelyen Skergala 
István központi kávéháza föpincéri állaséi 
foglalta el. Kolozsvárt Bülgözdy Rezső a Ki- 
kaker kávé-házban és bülgözdy Balamber 
a Pannónia szállodában p.-gvakórnoki állást 
nyertek. Oláh Vince a Magyaróvári Kloiber 
kávéház r. fizetöpincéri állását töltötte be. 
Kolozsvárt a Mágnás kaszinó föp. állását 
Dunszt Gyula töltötte be. Mánál |ózsef a 
Wesselényi szálloda és Orünfcld Sándor az 
Európa kávéház föp. állását töltötte be. Wink- 
ler Ferenc a Jókai kávéházban m. segédpincér 
mig hasonló minőségben Schobel Károly a 
Mágnás kaszinóban működik. A Nc-wvork 
szálló éttermében Varga József (levelezőnk' 
étlapiróval újabban Kolman Árpád és Brunner 
Gusztáv éthordók foglaltak állást. A Pannónia 
tFészI) szállodában Walt ne r  Károly és U ecser- 
nyés Ernő éthordói, mig Rooz Béla szoba
pincéri állást foglaltak el. A vasúti vendéglő
ben Zcis Lipót éthordói alkalmazást nyert. 
Walentinv Samu főpincér Inderlakenból (Hel
vécia’ Parisba utazott, hol hasonló minőség
ben a „Palais Royal“-ban nyert alkalmazást. 
Pécsett a Központi kávéház föpincéri állását 
Tuba Mihály foglalta e l ; elődje, Kümmelberg 
Mihály u. ily minőségben a Hungária kávé
házba lépett be. Kagyváradon a Széchenyi 
szálloda étterem föpincérséget a Felixes 
Somhogyi Dezső szaktársunk vette át. Mel
lette az étlapirói teendőket Rádler János és 
az. éthordóinkat Szilágyi Dezső és Borsi Géza 
intézik. U. itt a kávéházi föpincéri állást 
Reiber József töltötte be. Pálinkás József a 
Ceglédv vendéglő föpincéri állását töltötte be. 
Mellette Rudas József éth. állást nyert. Föl
dessé Károly -» Fekete sas kávéház föpincéri 
állását tölti he. Hasonló állásban Fraun 
Ferenc a Lloyd szállodában működik. Kurti- 
csán Péter a nemzeti szálló éttermi föp állá
sát foglalta el. Konyák Lajos a I.eitner ven
déglőben m. fizetöp. működik. A Bazár étte
remben Pipö János éthordói állást nyert. Dancs 
István a Zöldfa szálló föpincéri -állását 
tölti he. Szolnokon a Nemz.eti szálló föp. állá
sát Baldauf Károly töltötte be.

HÉTRŐL-HÉTRE

Öreg fali-óra . .
H mi csöndes kis kocsmánkban.
Öreg óra Függ magában ;
Függ magában, mitsem csinál.
Ketyegöjét szuette már.
Vágyj a rozsda marta össze 
mutatója le van törve;
És oda a sétálója, —
Szegény; öreg fali óra . . .

Pedig oly; ösmerös nékem . . . 
mintha láttam vön' már régen;
Hol láthattam, tán falunkban. 
f\ mi régi kis csárdánkban;
Bár ott tétlen sohasem állt, 
mindig járt néha muzsikált:
Oly; gyönyörű volt a nóta 
Szegény öreg fali óra . . .

Egyszer aztán, hogy is történt 
mintha most lett vón' az imént, 
ügy látom, de bár ne látnám,
Könyezetf az édes anyám.
Éds' apámnak se volt kedve 
Udvarunk sok néppel telve.
Kik figyeltek a debszóra 
Szegény öreg fali óra . . .

Mát?, (i János.
A’ísiorr bf rb a n .......Kérek egy „Pesti Hirlap-'ot

— Afőur keres, de nem talál, (mind cl vannak 
foglalva i Én néni tudom, mondja 12 
„P. H.“ jár és mégis kevés, mert . . . Holnap, 
különben mind csak ezt és Magyarországéi
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rendelünk. — Ugyanaz a vendég nr kérdi a 
felszolgáló urat: — Hány Pesti Hírlapjuk van ?

Kilenc ! feleii mély meggyőződéssel; mig 
ugyanilyen hangon Bendegúz (az ujságosi is 
már csak 6-ot jelent. — Most már aztán a 
vendég ur igazán nem tudja, hogy kinek a 
számát acceptálja: hogy a föurét nem hitte 
el. az annál inkább is bizonyos, mert P. H -ot 
azon ideig' még mindég kapott . . .

Szent Antal és Nép. Szent János 
szobrot árul — egy Páduaiantal várme
gyéből való atyánkfia, amikor egy csöpp 
magyar is beállít: — Teszék „Uj 
Lapu-ot venni! — kinálgatja az asztalok 
körül . . . Feliciánus, a föur vállon 
fogja a csöpp honfitársat: — „Kifelé 
öeskös!“ — Hagyja kérem azt a sze
gény gyereket, aki az ő karajcáros lap
portékájával a magyarosodás és műve
lődés ügyét szolgálja; köszöntse inkább 
azt a szent Antalost, aki a vallásos cik
keivel is az osztrák ipart terjeszti — 
mondja a Balambér fogadó kitűnő jó 
gádazja . . .

Szerkesztői üzenetek.
K éziratokat nem  :t>innk v issza. - Névtelen levelekre 

nem  válaszolunk.

A „Pattsz" . . . (Szatmár.) Szép és gyö
nyörű dolog minden olyan eszme, amely a mi 
társadalmunkban az összetartozandóság és 
egyetértés nemes szellemét igyekszik terjesz
teni, bármilyen formában, bármilyen köntös
ben. Annál szebb volt vagy lehetett volna a 
Pattsz. amely sorai szerint szintén ezt a célt 
és pedig az ideális szeretet köntösében kí
vánta volna szolgálni. Ám de, mint jó kegyed 
is kifejezi sorai elején, ennek az ügynek olyan 
előzményei voltak, amelyek ügynöki sírköves 
emlékezésekkel kapcsolódtak a tokaj-lábán- 
tuli pincéri műveltség szép dicsőségére. Bár 
ugyan ez az akadály legyözetett, amennyiben 
az egyelörei végcélt a karácsonyfa célja fog
lalta el. de mi haszna, ha idők (a nyári folya
mán oda formulálódott az ügy, hogy a jelen
legi stádiumban mint szövetkezet is törekszik 
a praktikussal ölelkező humanizmus terjesz
tésére. Ámbár e tekintetben igen eltérők a 
vélemények és pedig a helyszínén, ahol ugyan
csak az intézményre vonatkozó értesüléseket 
is vettük s olyképen, ahogy azt Minden 
munkatársunk „H. H." rovatában megfaragta. 
A „pattsz" azonban nem íaragvánv, mivel
hogy az összevonva fejezi ki a derek intéz
ményt a jelen cimkörülmény és/mindennemű 
tett-állapotában. Mind az által < int. a kivitel
ben nagy és nemeset csinálni szándékozót 
üdvözöljük s a Pattsz-nak mentül hosszabb 
életet kívánunk.

K. K.-né főzSnö. Szolnok: A krajcáros lapból 
kivágott hírek szerint egy mártonfalvai 20 éves 
leány egy amerikai laphoz beküldött fényképe 
révén 300 kor. útiköltséghez és igy ott egy 
jó férjhez jutott: kegyed sorai értelmében 
szintén szeretné ezt a dolgot megcsinálni, 
minélfogva amerikai lapcimet és erre utba- 
igazitást kér tőlünk. Hát mi szolgálunk útba
igazítással s  ezt ez igazi jóakarókig tesszük, 
mivel pedig jóakarat és önzetlen ebbeli cse
lekedetünk azt tanácsoljuk, hogy a krajcáros 
lap híreiből merített efféle inspirációt s vá
gyakat egyszerűen bocsásson szélnek, mert a 
legtöbb fölültetés ily esetekből származik. 
Kegyed 30 éves özvegy, de van jó havi 50 
forinttal fizetett állása, i olyan, hogy hasonlót 
Amerikában se könnyű kapni) — Ilyen korral 
és állással, jobban mondva : tudással itthon, 
ebben a gyönyörű Magyar honban is juthat 
és pedig nem olyan férjhez, akinek kegyed, 
hanem aki kegyednek is tetszik.

K.F.Trencsén. Levelében foglalt Kitartás sorai 
sok szép szóval erősítik meg ama többrend
beli közleményeinket, melyeket ama nemes 
dologban évekkel ezelőtt és azóta is folyton 
hozott sajtónk s amelynek mi a tett terén is 
annyi ismert áldozatot hoztunk. Ez időkben 
különben szüksége volt az intézménynek az 
ily tettekre, ám most vajmi kevés értelmét és 
érdekét látná a hasonló közléseknek. A fő, 
máma a tettekkel, — a mi több beiratko
zásokkal — való tényezős. Szívélyes üdv! — 

Kezdő vendéglős. Nem kell ehhez, kérjük 
semmi egyébb, mint pompás, jó magyaros 
konyha s borocska -  ahogy az Isten adta. Ezt 
tartván szem előtt, mielőbb rá fog arra jönni, 
hogy rósz üzlet nincs, csak . . . Egyebekben
— sok jót kívánunk pálya fordulóján! — 
B. K Nagykanizsa. A versek még nem jók, de 
jók lehetnek, ha Petőfi k., — királyunk és többi 
nagy költőink műveit ugyanily szeretettel és 
még kitartóbb buzgalommal forgatja. N. F 
Kőszeg. — Bárány Alajos Kecskemét, fordul
jon kérdezett ügyben. — H. A. Nagykanizsa. Az 
ügyet rögvest elintéztük. Szives üdv! — Stk. 
Szeged. Lap már megtelt. — Közelebb. Szives 
iidv I L. F. Nagyvárad. Levél C—a ügyben 
ment — másikban intézkedés és értesítés tör
tént. Kii leány. Kérdezni és tanulni — 
mindenkire nézve dicséretes. Azt meg pláne, 
hasznos tudni, hogy az izes palacsintába sem 
diót, sem mákot nem szoktak tenni. Ezt a 
módot a rétes-tésztáknál szokják alkalmazni.
— G. K. Temesvár Szép, szép a cikk, de hát
— tele van politikával. A mi lapunk pedig 
ilyesmivel nem foglalkozik. — S. J Pozsony. 
Sajnos, a tankötelezettség minálunk még nem 
törvényes. — K. K. es M. F. Győr. A dolgot 
megdolgozzuk úgy, ahogy illik s  reméljük
— nem siker nélkül. Üdv.

KIS HIRDETÉSEK.

Étlapiró (éthordó) uraknak SSS1Í
link e lism ert és sok id ő t s  m unkát m egtakarító  

H arkovi ts^-fé le
H e k t ó  g r á p h l a p o k  

s  minden színben Ivö „ tén ti k“. A n é lkü lözhe t len 
hektographlap mindkéi o ldalon többszö r használható  
s  egy e re d e tirő l 100—120 m ásolat nyerhető . Lehúzás 
után pedig nem kell lemosni! K imosliatatLan ruhajalzo- 
festkek és Schapigráph-tekercsek m inden  nagyságban 

rendelhető
BERKOVITS KÁROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen.

E la d ó  k á  v é l i  az .
Kedvező föltételek mellett, Marosvásárhely 

egyik jobbforgalmu és régi jónevü kávéházi 
üzlete, az .,Európa“-kávéház örök áron eladó. 
Az üxlet meg- és átvétele felöl értekezhetni 
levélben vagy személyesen a tulajdonossal: 
Csernáth István Marosvásárhely, Deák Fe- 
renc-ut 37. 3—7

V e n d é g lő  á tv é te l.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo

mására adni, miszerint a jó hírnevű és régi 
borairól híressé vált W urglics Antal fó le 
vandóglö t IV . Gerlócy-utca 2. [Városház- 
épület) átvettem. A város központjában fekvő 
vendéglőmben jó  magyaros konyhát fogok 
vszetni s  azzal valamint termelőktől beszerzett 
kitűnő boraimmal fogom bebizonyítani, hogy 
elődömnek méltó utódja vagyok, amire nézve 
kezességül szolgál a jó hírnév is, melynek 
mint kassai vendéglős évek során át örven
dettem.

Minden igyekezettel azon leszek, hogy a szé
kesfőváros igényeinek megfelelve a n. é. kö
zönség b. pártfogását mielőbb kiérdemeljem.

Kitűnő tisztelettel 
Raguzsán Antal, vendéglős-

Napy szálloda, mely megyei székhelyi nagy 
városban verseny nélkül régóta fennáll, nagy 
étterem s kávéházuk 34 komplett berendezésű 
szobával és minden hozzátartozóval.sürgősen 
eladó. Eladási á r 90 ezer korona. Átvételhez 
szükséges 50 ezer korona. Csakis komoly ref
lektálok vétetnek figyelembe.

Étterem és kávéha'z. melyhez kávéházi k. és 
söntés, konyha, mosókonyha, kamara, pincék, 
udvar, vendéglős lakás és ezenkívül nagy 
nyári kerthelyiség tartozik s amely a megyei 
székváros leglátdgattabb üzletét képezi, — 
teljes berendezéssel más üzlet miatt, azon
nal eladó. (Esetleg albérletbe adó.) Évi forga
lom 18000 frt, évi bér 1000 frt és az üzlet ára 
2500 frt. Cim a kiadóban.
T á m  aki egyúttal a föpincéri teendőket is 
I d l  O teljesíti, jómenetü szállodához kávé

ház és étteremben óOOOp-oronával kerestetik. 
Leendő társ az üzleti kiadáshoz nem járul, 
mig ellenben a bevételből 12 százalékot kap. 
Cim a kradóhivatalban.

Eladó Lexikon.l i u u u  k u n m u i i*  k0I1} a teljes 17 kötet 
uj állapotban (tokban) — a pötkötetekkel 
együtt — jutányos áron eladó (esetleg 
Magyar Lexikonért elcserélendő- Radnyáncu 
Kornél, Kalocsa. 1 —5

Átalló kaszinó vendéglő
szakembernek. Feltételek : 20 (húsz) frt havi 
dij, biliárd, kártya és tekedijaktól 5, bortól 
2 százalék, édesített italok (likőr, pálinka 
stb.) sör, kávé, .tea ásványvizek konyha stb. 
a vendéglősé. Átvételhez 550 forint szüksé
ges. Cim a kiadóban.

egy nagy vidéki városban (megyei 
székhely) egy jóforgalmu vendéglő 
2 étteremmel és szép nyári kert

helyiséggel. V ételár 3500 frt. Sörgyár 2000 
írttal járul az üzlethez. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

A berlini kiállításon ezüst éremmel kitüntetve. JW
K Ö Z P O N TI fÜ B D Ő IR O D A

= = = = =  (Ideiglenes helyiség.

A K I
A K I
A K I

törtöt. niinlézelef. M-iendéglit el
adni. bérelni vagy venni akar.
fürdőt építtetni, berendezni avagy für- 
d9i berendezéseket kádakat, gépeket, 
ruhaneműt stb. venni akar vagy fürdő- 
személyzetet keres 
kisebb s nagyobb összegű „ p é n z -  
k ö l c « ö n t * ‘ avagy bárminemű in
formációt akar, annakszivesen nyújt a

lü z p o n ti M - i r o d a  Budapest, I I . ,  K a p á s-u tc a  1 2 ,
TT/^VHWA^PfF eS>' nagy göikádfürdi nyári 
U u l A N V i  i mulatóval 17000 írtért 6500 
frt lefizetéssel azonnal eladó, mely 3000 irtot 
hoz tisztán. Azonkívül több nagyobb és kisebb 
fürdő eladó vagy bérbeadó.

HELYESZKÖZLŐ.
S zemélyzetváltozáseknil a t. vendéglős, kávés és fö- 

pinci-r urak ügyeimébe a •■Fogadé* hdyeszközlöjót ajánl
juk . Az ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan.

Gazdisszonyi avagy házvezetőnői állást keres 
nagyobb szállodai üzletben már hasonló alkal
mazásban volt vendéglösné. Cim a kiadóhiva
talban,

S z á l l o d a i  k ö n y v e l é s  és minden iro
dai teendőkben teljes jártassága! biró egyén, 
aki a magyar, román, szerb és német nyel
vet úgy szóban, mint Írásban tökéletesen 
bírja, megfelelő állást óhajt elnyerni. Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivatal nyújt.

Állast keresők tartózkodási helyük pontos címét elő
jegyzés végett kéretnek beküldeni. A »Fo"i.dó« utján 
csakis ismerős szakegyenek helyeszközöltetnek.

AJOR BALÁZS =
: G Y Ő R. S z ó c h e n y i - tó r .  

győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása.
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ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összoköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis a komoly özletvevö felek

nek nyújtunk.

Eladó jómenetü étterem és kávéház gyö
nyörű nagy nyári kerttel ierdélyi nagy város
ban) évi bér 1000, vételár 4500 frt. Szerződés 
(5 és fél cvre.

S z á l l o d a  e l a d á s  . . Dunántúli Me
gyei székhely első régi jó hirü és nagyfor- 
galmu szállodája, mely 1 étterem, 1 polgári 
étterem, 10 komplet berendezésű szoba, nagy 
terem mellékhetyiségekkel imely helyiséget az 
úri kaszinó 1200 korona évibérért bírja) to
vábbá udvari helyiségek, istállók, kocsiszín, 
amerikai jégpince stb. más vállalat miatt el
adó. Évi bér 4 (négy) ezer korona. Értekez
hető az üzlet tulajd'.nosával. 
tfüt í 'n lű t [külön nyári és külön téli vendéglő) 
ÍVtil Ú tiu l kimutatható 400 hektó sör, 200 
hektó bor, 40 hektó pálinka fogyasztással — 
eladó. Vételár 6000 frt, bér (mind a két üzlet
től az illetékkel együtt) 1000 frt. A vételár
nak vételkor fele fizetendő le. Cim a ki- 
adóhivatalban.

Kávéház tuldunai jóforgalmi városban, a 
város központján, a mai modern igényeknek 
megfelelő szép berendezéssel és exisztenciát 
biztositó szép jövedelemmel — más üzlet 
miatt eladó. Vételár 3000 frt.

Állandó jómenetü kisebb kávéház, megyei 
székvárosban a hozzátartozó megfelelő lakás 
950 frt. évi bér mellett jutányosán átadó. Vé
telár 3000 frt.

Átadó! Budapesten állami gépgyárral szem
ben (és pályaudvar m ellett) lévő saroképü
letben bereedezett és munkásoktól látogatott 
régi vendéglő-üzlet átadó. — Átvételhez 1500 
frt (3000 korona) szükségeltetik. — Cim a 
kiadóhivatalban.

Kávéház, mely átlagos 55 forint napiforgal
mat eszközöl s bérletszerzödése hat évig tart 
— nagyforgalmu megyei székvárosban — ju
tányosán átadó. Megvételhez 7000 forrint 
szükséges.

Eladó egy kávéházi kassza, egy cukorállvány 
és egy biliárd 130 frt. Sz. B.

| Pályázati hirdetmény. |
(  A Zilahi „Vi:adó szálloda" részvény- P  
É társaság pályázatot hirdet Zilah város- p  
J  tói bérelt s a város kellő közepén a fc 
m legforgalmasabb helyen, a piacon levő & 
2  szálloda, kávéház, étteremmel és bálte- J  
"  rém s  színházzal eggbeköiött vendéglői P  
Q üzletében megüresedett ü z le tv e z e tő  p 
4  í o p i n c é r i  állásra. P
á  Pályázni óhajtók a részletes feltété- 1  
ú  leket megtudhatják a társasági elnök- fe 
m nél, ahol személyesen szíveskedjenek *  
j  megjelenni s tudakozódni. í
J  Biztositékul kívántatik 5000 korona. P  
% Elfoglalandó az állás azcnnai vagy p
1  legkésőbb folyó év november I-én; külön- 1  
J  ben bővebb felvilágosítást ad a neve- p  
g  zett elnök, kihez a pályázati ajánlatok &
2  is benyújtandók. £
!  A z  I g a z g a t ó s á g .  ?

K ávéházi és vendéglői berendezést, 
alpacca és cliinaezist árut rész s elad
B rau n , B u d a p e s t ,  S ip -u '-c a  14.

Sajt oagykereskedés.
TELEFN 785.

S J U N G  P É T E R  f

r és csem egeáru nagykereskedés »•
r Faüzlet: B U D A P E S T , Fióküzlet: *■
|  IV.. Vámház-körat 12, VII.. Garai-ter. 5. sz. í
«  Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- j»
4  és husnemuek. Hal-, Hús-, Szárnyas-, Fö- v 
’Jj zelék : Turista- és vadász stb. Conservek. ^
5 .Mustár, halikra, déligyümölcs és min- a 
adennemü csemegék, tea, likőrök.® 
í  Magyar és francia pezsgöhnrok és min- •

denfajta ásványvizek a legszolidabb • 
árak mellett kaphatók.

Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy siirgönyrendeleiére mindenkor a legmefelelóbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak

o / * A y  Q J o -z -í ,  e ó

/ íe x iy y y á la

O s a ú t ó n a n -  b e e .

Budapest (FromonUr.)

ú t t á  v á ln i  berendezések vé-
CO Ml f i  Ildi tele és eladása. 
Breitner László Szentkirály-u. I

Eladó fogadó.
Nagy erdélyi s megye székhelyét ké

pező élénk kereskedelmi városnak régi 
jó hírnévvel biró s a helybeli és környék 
földbirtokosaitól legjobban látogatott

. .. szállodája.___
mely tágas éttermein kiviil gyönyörűen 
berendezett udvar- és kerti vendéglő, 
12 modernül berendezett vendégszoba 
szép lakással, a vendéglős és minden 
személyzet számára, egy nagy szállodá
hoz szükséges mindennemű kellékkel, 
(Omnibuszkocsi, lovak stb.) rendelkezik, 
eladó örökáron [90.000 kor.), eset
leg bérbeadó i20.000 koronáért.) Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivatal nyújt.

K á v é h á c  e lad ás .
50.000 lakossal biró városban egy 
30 év óta fennálló uj és modern 
berennezésü kávéház betegség 
folytán eladó; havi forgalom 
1200—13000 frt, évi bér 1200 frt 
5 _ 1 0  évi szerződés, vételár 5500 
frt. Esetleg házzal együtt is eladó. 

Cim a kiadóhivatalban.

r

KÜLÖNLEGESSÉGEK: 
U R I D I U f lT ,  F E H É R n E m Ü ,  

U T A Z Á S I és S P O R T C IK K E K .

BUDAPEST.
IV., K O R O N A H ERCE G -U TCA  11

TELEFON 75 —07.
A Fogadó- előfizetőinek bevásárlásnál

| M E G J E L E N T !
Á ra : —

3 kor.

elő fize

tőinek : 

2.50 K.
LES-. „FOőADÓ“ SSS*

U udapcst, V ili., K c re p e s i.i i t  l:i. M aiit

S Z Á L L O D A
J(B udapest, IV’., Egvetem-utca 5. szá m ig  

H onnan  átalakítva
Kellemes csaiádi tartózkodási hely a legolcsóbb 

elsőrangú családi ház a belvárosban.
A v .isjt- és gőzhajó-állomás közvetlen köze
lében. Villamos közlekedés minden irányban.
Telefrn a a  Villanyvilágítás asa Fürdők
Szobaárak: • -  ’ ontos
T E L JC S  E L L Á T Á S  *  k o ro n á tó l feljebb.

... . tar! ■ : :r re .
A káveház és Éttermek legke'helUibW k a f-Aá- 
rosban. — Figyelmes kiszolgáld*, példás rend 
é s  •• desség.

MATER JÓZSEF tulajdonos.

• S T D U L L E R
FBudapest, VI . Kazincy-utca 56 «

Az üzlet megnasyobbitása folytán Buda
pest fö v i os egyik legnagyobb m -ó intézete, 
am .lv  a v e n d ég lő s , k áv és r s  p in té r  ■: 
ruháit tisztii’a  a le go lcsóbb  á rsz a b á ly o k  
szerint és a le g g o n d o sab b  k e z e lé s  trell u 
vállalja cl. — A ruhák mindeu ártalm as szer 
hozzáad Uj zeltet - mm

a ro'ig.i át teljesen ki van .
Az in téze t egy  le v e le ző lap p a l va ló  e rlc -  

s i t é s r e  a fe h é rn e m ű t e lh o z a t |a  é s  a le g 
na g y o b b  p o n to ssá g g a l h a z a  s z a ll lt ta lja .

A l közönség b. p i.tfo c sá t kéri

DŰLLEK D. K S i J . 'k  
V O

C e r b e r  S fégyirilai lyőternre
B u d a p e s ti V II .,  K ir á  y -u te z s  11.
fl t-Fogadé-t közönségének kedvezményes árak.
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F Ü R D Ő K ,  N Y A R A L Ó K  P
Alváca-fürdii. Szabó Vince vendéglője
Herkuiesfiirdö. Ottó M ihály nagyvendéglöje. 

Télen-nyáron át nyitva.
Siofok Telep. A Balaton legszebb részén. 

Szállodák, étterem és kávéház. Fürdöbérlö 
Várady Gyula

Cservényt Vince Fogas nagyszállodája. Étte
rem és kávéház

Szent'ászló-fűrdő. i Nagyvárad mellett) fürdő
bérlő és vendéglős Kernáts János.

Tapolca-fiirdö Diósgyőri Mattié József ven
déglője

Trencsén-Teplic-fürdö Ehn J ó zse f „Teplic“- 
szálloda vendéglője.

Gyúgyház vendéglő és kávéház iCurszalon) 
lEhn János.)

— Sugidi 
n k t is z i i l  

j l i r !
Mártnn letván Szegeden. Boldogasszony-sugárut
HlQl IUII1 JlYall 5 {j Biliárd szerelő és Billardaszta-
los. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Árak jutányosak.

T e m e s v á r i H ír la p .

j Pincérek figyelmébe. íé - és fz tlip iicé rek , kiknek »
o ld a l-z s e b tá r e a  |

_  (papirospénz) vagy 2.
o-j* ^  A-G A »  (apró- és ezüstpénz szám án) van szükségük amelynek §•

5  H l f l G e r c a S K a  tflIieke nincs többe külön beillesztve. hanem a felsőrész az o. 
a aljával egy darabból készült — a legjutányosatb árak mellett szerezhetik be j
|  « 0 ~  Á r a k  3 . 5 0 - t ö l  5  í r t i g  S *  í
•ö _  _  a , . ! • -  korlyif- ős sérvkötőayárosnál J
1 JSflolnar V ilm os Budapest, tv , Károly-körut 28 (Kozp. városház). 5
I  Gummi- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. ■- Nagy raktár a ® 
«  legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérykötök. szuszpenzoriumok es a lég- -  

különfélébb betegápolási czikkekben.

Kártya-tisztitás !
Weisz Ábrahám

v e g y é s z e t i k á r ty a t is z t itó

Budapest. Vili.. Berzsenyi-utca 4. szám.
■ /

Központi vásárcsarnoki szálloda.
A vendéglői- és kávéházi üzletbeliek 

találkozó fogadója.
Bpest. IV.. Zóldfa-utca 37 és Só-utca sarkán.
Újonnan és elegáns sárga rézágy stb. 
bútorral berendezve. Szép utcai szobák 
villanyvilágítással 1 frt, udvari szoba 
70 kr. A t. közönség szives pártfogá
sát kéri Vízi Mór szállodatulajdonos.

S z c rk c sz tö scg  t

* ség és kiadóhivatal Kapós-

i Újság pX ai
kiadáh. Széchenyi-tér 2. Vas-es Zala- 
\ ármegye egyetlen keresztéey kath. 
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 fi kor. kedvez
ményes áron rendelhetik meg.

liunuar PaÍ7C Szerkesztőség és ki- 
fnúyjut rűltJ adóhivatal: Zalaeger

szeg.
A Magyar Paizs erős szókimondó, 

független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, magyar szel
lemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor. (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : Borbély György tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

i S f f í H ü
legérdekesebbek. Egy évre ÍZ k, félé.re 6 k  
és negyedévre 3 kor. - Szerkesztőség és

EL A DÓ különféle — 
Hermann-féle — kinaezüst 
piccolo, kávé- és teacsés/.e 
teás, kávés és teáskanna; 

billárd-lapdák és dákók. 
Kasa Gusztáv, Pécs, 
„Otthon“-kávéház. 3—6

Trencséni Lapok politikai
hetilap. A felvidék legolvasot
tabb és legelterjedtebb lapja. 
Meglelenlk minden vasárnap.
Előfizetési ára: egy évre 8,

ú t m u t a t ó

KRÖHUCH KÁVÉHÁZ, S* 

FröhEhU,Ô kir0íletVeaC1,
[.MER MÁTYÁS Polgári k i nagy

KEI!ÉRLÓ SZÁLLODA. Vár-

T S S S *
itij» . Krre-em. k.vé!

KISS ANTAL

W -
^ ^ , ' sa ís r

‘ ü S ü i r -
PLACS1NTÁR REZSŐ. -Vi-

ADLEl! GYÖRGY

D1ENES KÁLMÁN 

Terra ̂ vett ti tU borok

dcglö, kávéház. Q :s j  sz-V ik

Zsolna. TÓTH ANTAL vasúti

GOMBÁS GYULA P acsirta
mez.-, vendéglőié. U .várváros.

UuwTaDS6S t"!Í nyárÍ kÍrá“‘
" S S r l S í S S S Í t

GOMBÁS ISTVÁN .,Metr..p..le'1

- S l S b :csarnoka, Józsefvá Ős 
KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 

vendéglúja, Gyár város.

’t e s f s s z z s s t s í

rt ” " t S : , , r EKEÍ ,ST-

’ S S íís s J K K & K -.

’̂ ^ / O o S a :
FtJCHS MANÓ .Erzsébet- szál- 

üfbUjeulk̂ aUlltátó̂ heíya*'
ya&geiáttt

LAKLK.I K ^M jK LoS »K..h r

' s r -  ,í k h
HERCEG KÁLMÁN „Harcy*

FRANZEM DÖMÖTÖR ,Narv 

MATKOVICS KÁROLY C o -

NAGY DEZ*Ö vendéglője. Ma
gyar konyha, te. melói borok 

ROSENKRANTZ JÓZSEF szálló

KOLL1NG KRISTÓF szállo- 

Za la sront Iván. EKA.MP

MIKSJÁN’OS .iisuli vendéglője 

MAJOROSSY "'.£&& ,? tz d a -

* K S 5 .Tir" ™ *Zilah. R1DVAL JÓ ZSEF

Elek Lipót könyvnyomdája, Budapest, VI!., Kertész-utca 20.




