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A MAGYAR VENDÉGLŐS ES KÁVÉS IPAR, A. f HAZAI , 
ÉS IDEGENFORGALOM ÉS A HAZAI BORGAZDASÁG I

ÉRDÉKÉIT FELKAROLÓ 
SZAKKÖZLÖNY.

SZTI ÉS KID JA 
FLÓR GYŐZŐ

T A R T A L O M .

Országos értekezlet.

Vendéglősök sörgyára. 
Néhány szó a vendéglő 
sokhoz. (Tóth Endre.) —

A sörföző és malátagyár 
alapításának kudarca. A 
malátásoknak... Leckéz- 
tetés. Roszindulatu . . . 
A sör és malátagyár tár
gyában. Aki. . .  Kineve
zés. Csak egyszer volt. 
Ugy e mondtuk. Aki ba
szom . . .

Egyletek, szövetkezetek. — 
Vendéglős ipartársulat 
Kolozsváron. Orsz. Pin- 
eér Szövetség.

Emelik a fogyasztást adót.
Nagyváradi pincérszakis

kola.
Különféle közlemények. — 

Kérelem. |A vendéglősök

orsz. sörgyára. Hymen- 
hirek. Október 6. A bor
ravaló. Névmagyarosi tas. 
Egy kedélyes streik. Fur
csa nyilatkozat. Pincér
szakiskola Kolozsváron. 
Mai lapunkból. Fölemelt 
étel árak. Pincérek ke
gyelete. Főnök és alkal
mazott. Megadakoztatá- 
sok. — Kávéházi záróra 
szabályai Acetylen kon
gresszus. — Delfin állása 
Gyászrovat, 

j Konyhaművészet.

| Női kiszolgálás.

Üzleti híreink.
j Szerkesztői üzenetek. — 
; Helyeszközlő. — Üzletek 

vétele és eladása. — 
) Hirdetések. — Útmutató.



Hazai fogadók, vendéglők és
kávéházak, fürdők, kirándulók-,
jobb cég- és beszerzési források.

ÚTMUTATÓ
E rovatban mindazok, kik a .Fogadó" égés 
évre fizetik elS, Ozleti címét állandóan és 
tálánál közőljfik. Nem előfizetőknek ezen kóz- 
lés egész évre 20.—, félévre 10.— és nogyed- 

évre 6 koronába kerül.

BUDAPEST

Fogadók.
HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 

Kishíd-utca. dg. Burger K.) 
PANNÓNIA SZÁLLODA túl.

GIQck Frigyes) Kerepesi-nt 3. 
BRISTOL SZÁLLODA illlits 

József) IV., Mária Valéria-u. 
DÖKKEK FERENC London 

szállodája VI. Váci-körut 65. 
ERZSÉBET SZÁLLODA (tol. 

Mayer József) IV., belváros,
Egyotem-n. 5.

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló (fi. v. Kies Gyula) 

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

KELI.ÁR JÁNOS .Kétkorona- 
szállodája, étterem, kavehaz. 
1X-, Soroksári-utca 14.

Vendéglők.

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

BAYF.R JÁNOS vendéglője, 
VII. kér., Arena-nt 6. szám. 

BACMANN A. LAJOS llalo- 
sohik-féle vendéglője VII., 
Ceányi-u'-ca 11-

BERNHARD FERENC vendég
lője, Kerepesi-ut és Aggte-

GÖMBŐS JÁNOS Komlótoké 
vendéglője, IV., Dorottya-n. 

GÖMBÖS fLAJOS vondéglője, 
IV., VároBház-u. 10. Som így- 
Zalai kartáreak vendéglője. 

GREGOIUTS SIMON vendég
lője VI., Palóc-utca 1. 
GEBHARDT ANTAL vendég
lője Vili., Népszínház-u. 1. 

HOPPINGEK JÓZSEF vendég
lője Vili., Gyöngytynk-u 3. 

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1.. Böszörmény i-nt 21., csend
őrt aktsnya.

HAJDÚ SÁNDOR .Bableves-
Csárda" nagy vendéglője, VII., 
Miksa-utca 8.

HÁBETI.ER LAJOS Istvántéri 
Nagy Bor- éa Sörháza, a 
Vásárcsarnok mellett. 

HÁZMÁKN ISTVÁN vendéglője
11., Városmajor-utca 23. 

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

HATZMANN JÁNOS vendég
lője VII., Csömöri-ut 29. 

HECKER LAJOS vendéglője, 
VDI., Baross-utca 103. 

HIRSCHKRON GYULA szarvas 
szállója. VU., Szövetség-u. 4. 

HUFNAGEL HENRIK (Hor
váth-féle) vendéglője, VIII., 
Vas-utca I.

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

BOGNÁR KÁROLY vendéglője 
U-. Török-utca 2.

BUDA FERENC vendéglője,
VIII., József-otca 62.

BRAUN ÁRMIN vendéglője. 
V ili. Baross-ntca 54.

BÁRÁNY ALAJOS (Kardos-féle) 
vendéglőié : VII., Baross-u. 6. 
éjjel 4 óráignyitva.

BALDA NÁNDOR „Mátyás-tér" 
kávéháza, VE., Mátyás-tér.

BRAUN BÉLA vendéglője VII., 
Klauzál-utca 2.

BÜKY SÁNDOR vendéglője 11, 
Margit körút 2-.

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

CSÖBÖR ANTAL .Újvilág" ven
déglője, IV., Ujvilág-u. 23-25.

CSUKA LAJOS vendéglője, II., 
Kő-utca 23.

CSUTY GYULA vendéglője, 
V., Vác i-nt 34.

CSIKÓS FERENC vendéglője, 
VU., Bethlen- utca 5, szeged- 
buckái borok.

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

DOMSITZ JÓZSEF vendéglője, 
YIL, Arena-nt 54.

DROSGYÁK IZIDOR Wustin- 
ger- féle vendéglője, VU., O vo-

DIENES ISTVÁN vendéglője, 
VRL, Néps’ inüáz-utca 27. 

EBERHARDT GÁBOR vendég
lője. Vll., Gólya-utca 38. 

EHM JÁNOS éttermei, V II., 
Kerepesi-ut 1.

FISCHER ZSlGMONü éttermei
VI., Teréz-körut 20.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője
VI. , Felsöerdősor 50. 

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

GAÁL SÁNDOR vendéglője,
VII. , Csőmőri-ut 5.

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

GROSZ ZSIGMOND Kis vigadó 
vendéglője, VU., Nagyfuva-

GEBAÜF.R ANTAL Fiume - 
szálló étterme II., Lánchid-n. 
(Dunaparton).

GATTO KAROLY vendéglője, 
VI., Lebel-utca 21. ez.

GY ŐRY MI HÁI. Y (Wurglits-féle) 
vendéglője. IV., Gerlócy-u. 2.

HORVÁTH JÓZSEF sertéskőz- 
vágóhiili nagyvendéglője, IX., 
Gubacsi-ut 6.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogudó"

IX., Fővámtér 10. (Idénypiaci
HOMOIÍ GYULA Jégpince ven

déglője VII., Erzsébet király
né-nt 36.

JABLONSZKY FERENC Ven
déglője. VII., Kerlész-utca éa 
Wesselényi-ntca sarkán.

JAJCAY ISTVÁN vendéglője
IX.. Külsösoroksári-ut 106.

JURÁK MIHÁLY vendég’öje* 
L, (Budáo), Gellérlhegy-n. 3.

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

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

KOLTAY JÓZSEF vendéglője. 
Magyar-utca 3. üzletbeliek 
találkozója.

KASZÁS LAJOS nagyvendéglöje 
(v. Muhr vendéglő) Kerepesi-ut, 
Népszínházzal szemben.

KAFS GUSZTÁV vendéglője, 
IV.. Városház-utca 5.

KATÓ KÁROLY aöntése „A 
Komához* IV . l’árisi-ntca 5.

KRAKKER MÁTYÁS (Albert V. 
fél.-i vendéglője, Vili., Rőck 
Szilárd-utca 10. Pincérek ta
lálkozója.

KARIKÁS (volt Mobr) vendég 
lője, (Ü. v. Rohát9 János.) 
VL, SzerecBca-ntca 33.

KASS BÉLA éttermei Ivóit 
Drexler) VI., AndráBsy-ut 25.

KELLŐ VILMOS SinghoffcT- 
féle halászcsárda vendéglője,
I., Mobai-ut 8.

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője, VIII., József-ntca 2.

KIS KOVÁT3 GYULA borozó 
vendéglője, VII.. Dohány-u. 
47. Üzletiek találkozója.

KOHN GÉZA vendéglője YUI., 
Kerepesi-ut 64.

KOLLMANN LAJOS vendéglője 
Margit-körut S.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője, 
VO.. Almássy-tér 16.

KLIVÉNYI FERENC Központi 
vásárcsarnok vendéglője, Vám, 
báz-tér.

KOLB JÓZSEF vendéglője (volt 
Bittner) IX., Csarnok- ér.

KUBANEK VINCE .Budai vi
gadó" éttermei, n., Fö-n.

KOUSZ ANTAL Kerétz-féle 
vendéglője, V., Gizella-tér 3. 

LIPPERT LAJOS vendéglője, 
áll., Erzsébet-körut és Do
hány-utca sarok.

LÁSZLÓ GÉZA „Készek" ven
déglője VII., Akácfa-utca 7. 
LAKATOS GYULA vendéglője, 

VII., Wesselényi-ntca 17. sz. 
(Cipész-ipsrtestületi ház.) 

LKIKAM GYÖRGY vendéglője,
1., AUg ntca 1.

LADÁNYI (LITTMAN) JÓZSEF 
éttermei, VI.. Lipót-kőrút 27. 

LADÁNYI OTTÓ .Vázsonyi- 
kert" vendéglője, VI., Her-

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

LÁNG PÁL vendéülője VU..
Verseny-utca 10.

MALOVEfZ GYULA vendég
lője, VL, Csengery-utca 45.

MARKOVITS DOMONKOS ven
déglője, I., Döbrentei-tér 5. 
A piucéri kar találkozója. 

MIHÁLY FI SÁNDORNÉ ven
déglője, VII., Aréna-ut 8. 

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

M. MI5KEY LATOS vendéglője 
IX , Liliom-ut a 9. 

MIKI.oSSY ISTVÁN Balaton 
gyöngye vendéglője. József-

M1HÁI.YFY SÁNDOR Václ-kö- 
rnt 82/a.

MOHOS FERENC vendéglője, 
VII., Csömöri-nt 87.

MOLNÁR JÓZSEF Vajdahunyad 
borozója VIL, Csengery-a. 1 

NAGLICS GYÖRGY „Zöldfa- 
vendéglője IV., Papnövelde- 
utca I. A szállodai bérszo’gák 
találkozó helye.

NAGY JENŐ JÓZSEF vendég
lője I., Krisztina-kőrnt 1. 

NAGY GÉZA nagy „Pilseni" 
sörcsarnoka, VII., Arcna-ut 58. 

N1KA ANTAL IV. kerület,
(Belváros) Váci-Utca. eaját
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

NOFICER KÁROLY vendéglője 
VIL, Erzsébet királyné-ut 50. 
PAAI. JÁNOS kaszinó vendég

lője, X., (Kőbánya.) 
PELZMANN FERENC .Pannó

nia" étterme és kávéháza. 
Vili., Kerepesi ut 7. 

POSP1SCHIL JÓZSEF vendég
lője, VII., Király-utca 32. 

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

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

PISKÖTY ISTVÁN .Józsefvá
rosi nagy sörház* vendéglője 
VDI., Tisza Kálmán-tér 6. 

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

REt.L MIKLÓS vendéglője,
VI. , Hajós-utca 31. Üzlet
beliek találkozója.

ROHÁTS JÁNOS (Karikás-réle 
vendéglője VI., Szerecsen- 
u. 33

RABATA PÁL Gondüző ven
déglője, VL, Csenge ri-

RAUCHBAUER JÁNOS, ven
déglője, VI., Gyár- és Szondy-

ROSENBACH MIKSA vendég
lője, VI., Nagymező-utcza 20. 

SPITZER ISTVÁN vendéglője, 
IX., Soroksári-ut 

SCI1USTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője. 

SZANYI MIHÁLY vendéglője,
VII. , Nefelejta-utca. 

8CHRETTNER MÁRTON ven
déglője, VII., Izabella-tér 2.

SLEMMF.R FERENC vendéglője
VIII., Baross-utca 60. 

S0R0NITS FERENC vendéglője 
V., Alkotmány-ntcza 7. 

SCHUI.LER FERENC éttermei

Andrássv-ut.
SZÜTS ÉS BALIKA éttermei,

Deák-tér 2. A MOPE tagjai
nak találkozóhelye.

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

SPRINGER JÓZSEF vendéglője, 
VUL, közvágóhid-utca 12. sz.

STEIN1TZ MANÓ éjjeli boro
zója, VII, Szövetség-utca 4.

STÖLZL NÁNDOR vendéglője,
I., Disztér 1.

SZINTAY BÁLINT vendéglője 
IV.. P'erene József rakpart 12.

SZAGER JÓZSEF vendéglője,
IX., Ranoider-u. 3i.

STEINEK PÁL vendéglője, 
Vili., Baross utca 117.

SAUER ISTVÁN vendéglője, 
Vili., Szigetvári utca X.

SÁGI JÓZSEF 3 szarka ven
déglője, IX., Gát-utca 8.

TAKÁCS JÁNOS Mattoni-sós- 
fürdöi nagy-vendéglője. Kirán
dulóhely.

TÖRÖK MIHÁT.Y vendéglője, 
VII , Erzsébet-körut 49. (Ma-

TOTOLA IMRE vendéglője, 
Ylt , Alsó erdősor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

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

TOMPA LUKÁCS vendéglője, 
Vili., Vendel-utca 11.

UNTERREINER VINCE ven
déglője. VII., Nyár-utca 6. 
Üzletbeliek találkozója.

VASCHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője. Hungária- 
ut 256. sz.

VEILEK JÓZSEF vendégöjle, 
VII., Akácfa-ntca 34.

VICKO PÁL vendéglője, IX.. 
Soroksári-nt II.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendéglője i VIII , Jó- 
zsef-körnt 10.

WEISZ LAJOS Múzsa szálló és 
vendéglője, VII.. Baross-tér 9.

WURGL1TS ANTAL vendéglője, 
Vili., Kerepesi-ut és üyöngy-

Kávéházak.

BALATON KÁVÉHAZ (Tihanyi 
József t.) Kerspesi-nt ős 
Szentkirályi-ntca sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ (tol. Bódé 
Adolf! VIII., József-körut 42.

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

BIBER JÓZSEF kávéháza, IV., 
Magyar-utca 5.

BOHM FERENC „Csarnok" 
kávéháta IX., Csarnok-tér 4.

BALDA NÁNDOR „Mátyás-tér" 
kávéháza, VIII., Mátyás-tér.

E1.1TE KÁVÉHÁZ (t. Pallók 
Sándor) Kerepesi-ut és Ka- 
zinoy-ntca sarkán.

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

ENGEL MIKSA Gerlócy ká- 
véháía, IV., Gerlócy-utca 1.

FELLEGI EDE „Elevátor-kávé- 
ház. Ferenc-körut.

FÖLDY-KÁVÉHÁZ VL, And- 
rássy-nt 27.

FODOR JÓZSEF „Szabária 
kávéháza". VI’., Dobóny- 
ntca és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

GLASER FÜLÖP Wekerle ká
véháza, VII., Kerepesi-ut.

GROSZ SÁNDOR Munkácsy 
kávéháza VIII. Kerepesi-nt 57-

W EISZ NÁNDOR Eldoi- - 
kávéházit, Vili., Népszínház-

HANIKKER SÁNDOR András-, 
kávéháza. VII., Dob-utca 
Erzsébet-körut sarok. |)zli 
tlek találkozója.

HAZÁM KÁVÉHÁZ (tul. Vá- 
mos Dezső) Vili., József-k. 4

ILLITS KÁVÉHÁZ (tul. L i;. 
Gyula) IV. Vígadó-tér 3.

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

KIRÁLY KÁVÉHÁZ C. Kalló - 
Márknál VIL. Erzsébet-körut 
éa Király-utca sarok.

KI.OTILD KÁVÉHÁZ (tnlajd. 
Katona G.l Belváros. Váci n.

KUTSERA MIHÁ1.YXÉ kávé- 
háza, VII., Csömöri- és Area i-

KURHE.1JA ISTVÁN ..Zrínyi 
kávéháza, Vili., Mátyás-tér 2.

HAMIKER SÁNDOR Andrássv- 
kávéháza VII., Dob-utcza. fit. 
letiok találkozója.

LÁBESZ FRIGYES kávéházit 
IV., Hajó- és Sütő-ntcák sár 
kán. A pincéri kar találkozó 
helye.

LAUKÓ PÁL kávéháza, Vll., 
Erzsébet-körut 44

M ASZ TALLÉR JÓZSEF Nádor- 
kávéháza, V.. Lipőt-körut.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér , 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazár). Üzletbeliek taláik.

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

MÁTYÁS KIRÁLY kávóház, 
(tul. Christe Károly) VIII 
Kerepesi-ut 19.

NEW-YOUK KÁVÉHÁZ Erzsi 
bet-körut (Hareányi tost-

N E l V É L T  SAMU „Nemzeti 
kávéháza". VIII., Kökk Szi 
lárd-utca 21

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (tni. 
Gárdonyi József), V., Nádor 
utca 33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étie
rem (Polzmnu Ferenc).

PINDINGER LAJOS Gizella 
kávéháza, II.. Széna-tér 7.

REKLÁM KÁVÉHÁZ (Kalu- 
zsay Emil) VI., Andriasy-ui

ROZNER .1. „Zrínyi11 kávéba- ,
VIII., Mátyás-tér.

STEKN VIl-MoS „Plccoló" ka- 
véháza; V., Váci-körut.

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

STERN VILMOS ..Piccolo" ki- 
vóhaza V., Váci-körut.

ÜLITS LŐRINC „Árpád1 ká- 
vóbát, ErzsébeLkörut és !)o- 
hány-utca sarkán.

WEISZ NÁNDOR Eldorádó 
kávéháza, vili., Népszínház

V ID É K .

Alsójára. (Tarda-Arany: - 
TÓTH KÁROLY szálloda;:..

Alsólendva. NEUBAUKi; a 
RÁS „Korona" szállodája

RÉyÉSZ SAMU Központ: t- 
vébáz, a Fő-utcáu.

KUA.ICSICS ISTV.'. 
vendéglője, a „zöldfa ’ > . . 
Saját szüretü borok.

LENAU1TS VIKTOR 
lője.

FERENCY JÓZSEF ven 
saj. térni, borok.

Arad. — SUCH
sörcsarnoka és étterr.e . -
városházzal szemben.

GALLY FERENC Bálát! '-  
déglője.

HUNGÁRIA KÁVÉK'  ■
mami Károly tulaj 
központján.



Jfág tér
nme ki
alkotója 

, JÁN O S

,1.1 : A '"£  Pomftr.yi pince
„ Szabadatgtér.
. i 1 \NOS vasúti

SPITZEi: MÓR vendéglője, 
magyar konyha.

Apatin. I INOEXMAYER -IÁ- 
XOS „SiíböitiT -fele szálló.

Barcs t i ; • IloiFMAN ÉS 
KRaUSZ „o -rni'' szállodája 
az állomás melleit.

DOBAT SÁNDOB Központi 
vendéglője, magyar konyha, 
olcsó szobák.

KEI IKK FLÓRIS vendéglője és

É N T  É RSZ  KÁROI.Y vasúti 
vendéglője, a városi közönség 
kirándulóin.

KOZMA MÁRTON .Fehér bá
rány" szálló és vendéglője.

FREIBERGER MÁRTON .Ko
rona" káréliáza. Üzlet beliek 
találk. helye.

L IPKO  VICS JÓZSEF Nádor 
szállodája, étterem kávéuáz.

Brassó. GOTTSMANN EDE 
.Vigadó" káv éliáza. Üzlet
beliek találkozója.

ROTHENBÁCHKK JÓZSEF . Vi
gadó" étterem és Körcsarnoka

KRISTOFOLETTY IST\ 
.Predeál-szállodája" i 
állomás mellett.

8CHULLER CHRI8TIÁN Nr. 5 
vendéglője.

JEAN KONSTANTIN vendég
lője, Kópiáé

Brád. PRATSCHEK JÓZSEF 
.Korona" szállodája.

Budakesz. DAI.LMANN GÉZA 
Automobil kavétiáza.

Cibakháza. TöRöCSIK IÁ Ni >8 
nagy vendéglője.

Csokonya. iSomogy megye)

vendé" őj 
Battonya

Tll JÁNOS „Bá- déglöje.
uogyven-

idája. Magyaros Csáktornya. FRIEDL' JÓZSEF

C Keresztes pók
„Zrínyi- szaUoda, t 
kávéház.

■endéglő,

, vasút mellett. PECSORNIK O rró  vendéglöje.
BOR Sátga csikó 
ióser konyha.

MICHALICS FERENC vendég-

NG JÁNOS „M. 
Indája.

UERCEG SÁNDOR va 
déglöje.

suti ven-

7ség)Balatonfüred i
eÜNrilEB ISTVÁN ..Otthon"
vendéillje és nagy tani bor
dád ása.

Balatonberény. LÖW Fülöp
szállodája és vendéglője. 

Balassagyarmat. TÓTH IST
VÁN szállodája. Állami szől- 
lőtelepi borok.

GYÜRKY LAJOS kőbányai 
sőrcsurnoka

H1RSCH IGNÁC káv éliáza. 
Bártfa HüRTlI TESTVÉREK 

Hungária szállodája
r Király

KOVÁK LAJOS uj gőzfürdői 
nagy vendégleje; a közönség 
kirándulója.

KItAUSZ LAJOS .Vasúti" szál
lodája.

B.-Fonyöd. Ilí-Jt t"lep.) — 
SGHALLER JÁNOS Sirály és 
Bullám szállodái.

Berhida. T ő  Kö r  JÓZSEF
vendéglője.

B.-Gyula. OSZÜSZKY JÁNOS 

dulójai a vasútnál.
Bánréve. S ZA B  Ó GYŐZŐ 

vasnti vendéglője. 
Bács-Topolya. CSEUN Y US 

MIHÁLY .Nemzeti" szállo
dája.

HAJZON Ji IZSEF l’ rokec-fölo
vendéglőié.

PÁJZER JÁNOS vendéglője a 
v.-allomá-'iil szemben.

*"AJOS Kaszinó

Bonyhád. -  SPIESZ GYULA 
; - Széehenyi-

Boglár. li K K O KR  VILMOS 
kávé' ” e*állndája, étterem,

B“Vfí" lS"pron m.) BENKY 
u-* - . , ndéglöje. 

Beregszász. ilAFNEK A.V- 
kaszinói éttermei.

kenyba.

' Í ” ZSEF » v *«rti* 
_„ • ó-.ierem, kávéház.

szilt! aJÁKAB „Elefánt"

* £ £ 5  OIHKS GÁBOR 
luftját házban).

íSARrr; . \\Ae F1|lmo 
!"fad, riume nagy

Cegléd. -  KASZÁS JÓZSEF 
vendéglője, Vasút-utca.

RÉCSEI GUSZTÁV „Nemzeti* 
szállodája. Étterem, sörcsaru

KLEIN és TÁRSA Köz 
szállodája: 1 

v a d á s z  Józse f  „Budapest**
szállodája. Elterem, kávéház.

Csapod. 8MŰK GYÖRGY ven
déglője.

Csongrád. KASZANITZKY 
ISTVÁN nagy .Polgári- ven
déglője.

GODA ISTVÁN Mag 
szállodája, élterem

K ÁLM ÁNOV1TS LA.K-S Erzsé
bet szállodája.

Celldömölk.LÁSZLÓ FERENC 
vendéglője.

Csermö. F Ü R E D I ADOLF 
vendéglője.

Csíkszereda. HCTTKR FO
GA DU (üzletv. Benkő Zs.i

LACHER GYULA .Otthon- ká 
véháza. Üzletiek találkozója.

LACINA KÁROLY „Vigadó* 
szállodája.

Csurgó. KOVÁTS SÁNDOR 
Tulipán vendéglője a vasútnál.

Csallóköz-Somorja KOVÁTS 
Karoly Koroaa szállodája.

FIEDLER JÓZSEF vendéglője. 
Magyar konyha.

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

VASÚTI VENDÉGLŐ (Roller 
Sándor). A közönség kirán
dulója

Déva. FEHÉR-KERESZT nagy- 
szálloda (túl. Winkler Jakab 1.

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

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

Dunaföldvár. JÁGEIl JÁNOS 
Nemzeti szállodája.

Dicsöszentmárton. I, E N K 
I.AJOS Nemzeti száUodája, 
étterem, kávéház.

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

ARANYBIKA SZÁLLODA (tnl. 
Német András).

DEBREÜEN-SZÁLLODA. Fő
utca (túl. Harangi György).

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

■ndéglőjo. Pél

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál 
iodája. szemben az állomással.

OTTHON KÁVÉHÁZ (tnl. Ro- 
sen-erg S ) A pincén kar ta
lálkozó helye.

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

HERMEL FRIGYES .Kispir-«" 
vendéglöje.

LOKORY SÁNDOR vendéglője 
Kossuth-utca.

MAKK P 
fia-o te

SZÍNÉTAR SÁMUEL k&véhám 
Csapó- és Kölcsey-n. sarok.

Dálja. SC 11 l.o  G L MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

Dunaszerdahely. — KÁZMÉR 
István vendéglője.

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

Dobranak. ZS1TEK FERENC 
nagy vendéglője.

Dárda (Baranya m. 1 ROBITSKO 
ALBERT vendéglője.

Devecser. l'ORKOÁB LÁSZLÓ 
Nemzet szállodája.

Érsekújvár. NEMZETI SZÁL
LODA < Marosai Gerzson). 18 
szoba. Kereak. ut. szállója.

SZIXGKR I.Kií vasnti vendég
lője. A városi közönség ki
rándul.! helye.

Élesd. KÁDÁR JÓZSEF nagy-

yi szállodája.
>CÁN SÁNDOR Keresztény 

endéglője. Étter- 
i Bön.sarnok.

Ip.

KORNSTEIN SAMU (Forgács- 
féle) vendéglője. Szent János- 
utca. Magyar konyha, egri

SÜMEüH GÉZA Kőbányai sör- 
csarnoka, Dobó-tér 11.

SZALÓKY IMRE .Tulipán* 
vendéglője, Széchenyi-utca.

Esztergom. PORGESZ Bili,A 
.Korona" száUodája. Duna- 
hiddal szemben.

MEISLER JÁNOS ..Magyar ki
rály szállodája.

NéOBa UKK JÁNOS „Központi* 
kávéháza..

NÉMETH GÁBOR 3 Szerecaen 
szállodája.

ROSENFELD SÁNDOR ven
déglős, vasúti állomás mellett.

Eszék. OTT FERENC „Úri ka
szinó" vendéglője.

FODOR ISTVÁN „Drávahid" 
vendéglőjc : kiránduló hely.

BAYER J ÁNOS .Hajó" vendég
lője, a hajóállomással szemb.

LACINA KÁROLY Vigadó szál
lodája.

BOHCS MÁRTON vondéglöje, 
Msgyeház-uira.

Eperjes. GELLERT E. Fekete- 
sas nagy szállodája, étterem.

BERGER SAMU fogadója és

WEISZI.OVIT.S MIKSl Newyork 
kávéháza

SZUCHI BÉLR kávéháza, Fö-

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

Fogaras. MI LLER KÁROLY 
Halul er sziUo.iáia- Olcsó ma
gyar konyha.

RóTH VILMOS „Mexikó- ven
déglője. kávéház és nyári 
kerthelyisége

Fölsövisó. Mármaros megyei.
S1POS3 KÁLMÁN vendéglője 
és kávéháza.

Fertöszentmiklós. P A Y E R  
BÉLA nagyvendéglője.

Füzesabony. SoHR KORNÉI.

Fűzitö. 1It»s:á*ai KISS ISTVÁN
vendéglője, az állomásnál.

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

Garamberzence. Ifj. CIDIJK 
FERENC vasúti vendéglője.

Garamszentkereszt. KARINA 
EDE nagy vendéglője.

Gyöngyös. BRÜCKNER .1. 
száUodája. Étterem, kávéház.

Győr. MF.1XNER „Royal" nagy 
száll ája.

KISS KAROLY .Hétvezér" ét
terme, bor- és sör cs arnoka.

PF.RNITZ Lajos Iparos-kör 
vendéglője. Termelőktől vett

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Ba* 
ross-ntra, Hiemben a Hun- 
gária-kávébázzal.

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

PAPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

G A Á L .1 Á N O S vendéglője

BUCHLER LUKÁCS Sárkány- 
lyuk-vendéglője Baross-utca.

MÁTRAY ISTVÁN Arany- 
posianürt vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye.

NÉMETH I.AJOS vendéglője a 
„Kisfaludy* kávéházzal szem h.

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

FIUME KÁVÉHÁZ it. Várad! 
ÁRMIN) Deák Ferenc utca.

MARSCH ALL PÁL vendéglője 
Teleky-utca 4ö. Terrn. vett 
borok.

KISFALUDY KÁVÉHÁZ (túl. 
Radós József.)

ERHARDT ANTAL „Kath. kör 
vendéglője".

FELDMÁR BÉLA vendéglője

DHEISZKKR J.izSEF vasúti 
vendéglíje.

LÁSZLÓ JÓZSEF vendéglője, 
Baross-utca 28.

DUNKI.EK GYÖRGY vendég
lője. (veit Kőrner sörödé.) 
Kisfaludi-utra.

Gyö.r-Szabad hegy. STOIBKR
MARTON kantin vendéglője.

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

Gönc. MO8K0YITZ MÓR vcu- 
déglői.-.

Gyulafehérvár. KÁDÁR BÉLA

F.IIRIUK MIIIAIO X. 
déglője.

BÁNYAI JÓZSEF

Hatvan. SCHWARTZ EMIL 
„Nemzeti* szállodája. 

SCHRANTZ MÁTYÁS „Órai* 
szállodája, a vasútállomástól

helye.
Hátszeg. VASS BÉLA Arany

bárány szállodája, étterem és 
kávéházit.

Héjce- (Abanjtorna m.) FRIED- 
MAN IGNÁC vendéglője.

Homonna. l’OIJK SÁNDOR 
Oroszlán szállodája.

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

India. HARTHACH JÁNOS 
„Nemzeti" szállodája. Étterem, 
kávéház. az állomás mellett.

LAKY JÓZSEF vasúti vendég-

BRK'HZE TIVADAR Központi

SCI1 VARTZ DEZSŐ Demokrata

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
„Vasnti szállodája-, a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávéház.

PEKÁROV1TS LAJOS „Kőbá
nyai* sörcsarnoka.

ASBÓTH JÓZSEF Hopilnger- 
féle beszálló-vendéglője. Nyári 
kert

PTÁCSEK JÁNOS vendéglője.

Ikervár KOVÁTS JENŐ 
(Gayer féléi vendéglője. 

Jászberény. BORGIDA FAR- 
kas j-ebel szüle iája étterem.

KASZA LÁSZL> 1 vendéglője. 
KOZ<’> JÓZSEF Pannónia szallo- 

dája.
Jászárokszallas. MAGYAR

ISTVÁN nagyv. jidcg.íije. 
Jászladány. KALMÁR JÁNOS

Jászkisér. — FRISCH IGNÁC

Jánoshága- Özv. TÓTH 
Gt ULANK Korona szállodája.

ben yó  Sá n d o r  sünökén

Jaák. (Vas w . SZAXYI JÁNOS 
nagyvendéglője.

Kispest. -  TŰM.MER JÁNOS 

ÜUŐMil 1 ”  ' ” * * » * ■
Kossuth falva SZŐLLŐSY

Ferenc KossuOi-kert foga
dója.

Kaposvár. TATÁR GUSZTÁV 
„Korona- szállodája.

FERENC JÓZSEF fogadó (túl. 
Grünwald Móri a vasúttól 3 
percre.

MÓLNAK G YULA Hazám -kávé- 

átjáró mellett.
SCHREIUEK LIPÓT Fiume" 

kávéháza, a központon.
SCHÖNMANN MIKSA „Ipar- 

vendéglője. Termelőktől vett
BUCSKY PÉTER „Mátyás ki

rály- vendéglője, Berzsenyi'-

Kisunyom (Var m.) KAM 
1’ITSCll JÁNOS vendéglője.

Kassa. SÖRÖS MÁRTON ven
déglője és sörcsarnoka Ma
gyar konyha

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

EU1<( iPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Vilmosnéi. Étterem, 
kávéház, sörcs írnok.

SZÁLLÁSI ALAJOS Andrássy- 
kávéházs. Fő-utca.

S C H ALK H ÁZ NAGYSZÁL
LÓI i.\ ir.-t., étterem, kávéház,

NAGEL ADOLF (volt Mán dl) 
mailodája. Vendéglő és olcsó

KÁLMÁN GYULA „Otthon* 
kávéháza, Széchényi kioszkja.

MASZTELLÁK MIHÁLY ven
déglője (Központi szálloda).

ROgOZSÁN ANTAL vendéglője

OKOUCSÁNYI JÓZSEF Bacfaus
vendéglője.

PRESZTI. JÓZSEF Aranvkénző- 
dés vendéglőid. '

Kisújszállás. KOHN ADOLF 
„Központi* száUodája.

MARGüLESZ FERENC Korona 
szállodái a.

Kotor. i/aU m.i F A R K A S  
Al AlOS Alsó muraközt ven
dégleje.

Króm pach. 1 Vasgyári. 
NEUMANN J('ZSEF Hungária 
száUodája.

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

K.-K.-Félegyháza 
KNEFFEl. „Korona" szái’oda
(Üzletv. KnefTel Béla,.

DECKER JÁN'>8 Európa száJ- 
loiiája. étterem kávéház.

RING PÁL vendéglője, magyar 
konyha.

Kiskunmajsa. RÁC N. Városi 
szállodája, étterem kávéház.

l'ARKAS -RIZSEK vendéglője  ̂
magyar konyha.

Körmend. NEUBACER JÁ
NOS „Magyar király- ven
déglője.

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

DONNER GÉZA vendéglője, 
szemben a vasúttal

GOSZTOLYA IMRE Korona ká- 
véhájzs. .

HUSZÁR SÁNDOR vendéglője.
EBENSPANGER REZSŐ Koro

na-fogadója, étterem, sörödé
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Klskundorozsma. R1CHTER
Lajos fürdő-vendéglője.

Kolozsvár. KÖZPONTI SZÁL- 
I.OUA (Nagy Gábor tol.)

K IK A K K K  
BO LD IZSÁR  

,*»&■» yV kávéháza.

NEWYORK SZÁLLODA (tol. 
Bogyó és Tausig).

GRÁF JÁNOS vasnti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

PANNÓNIA SZÁLLÓ (Fésxl Jó
zsefi. Társaskocsi közlekedés 
minden vonathoz.

BIAZIN1 SZÁLLODA i Hónai 
Jánosi. Társaskocsi minden
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ (Urtin 
A.) Üzletiek találkozója.

EURÓPA KÁVÉHÁZ (Rónai 
testvérek) Mátyás király-tér.

FEKETE LAJOS Zöldfa fogadója 
Radák- és Teleky-utca. Pin
céi i ker találkozója.

PFERCIIY FERENC Nemzeti 
kaszinó éttermei. Deák Fe-

GRAND KÁVÉHÁZ (Gyárfás 
DEZSŐ) Deák Ferenc-utca 2.

GÁRDONYI kávéháza. Bánffy 
palota, Mátyás király-tér.

BOTHA FERENC Korona ká
véháza. Pinceri kar találkozó 
helye.

GRAHOAÁTZ JÁNOS Kovái 
kátéháza.

KALOCSAI SIMON kávéháza, az 
HÍ színházzal szemben.

Kisvárda. HAMBURG ARNOLD 
Kossath-száUodája. Magyar 
konyha.

WEINBERGER ZSIGMOND ká
véháza és sörcsarnoka.

Ktscell. HUNGÁRIA SZÁL
LODA (Yárlaky Béla). Étto- 
rem, kávóbáz, nyári kert.

HORVÁTH JÓZSEF vasnti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

ZSOLDOS ANTAL vendéglője 
S.-tenn. borok.

MÉSZÁROS JÁNOS szállodája, 
a vasúinál.

US. TORY GYÖRGY Szarvas 
vendéglője. Saját lenn. borok.

NAGY ANDRÁS Magy. király 
szállodája a vasútnál

Királyháza. GÖRÖG JÓZSEF 
szállodája az állomás mellett.

Keszthely. STRAUSZ M. „Hul
lám- szállodája.

TALABÉR ISTVÁN vendéglője, 
a „Vasufhoz.

HELBECK JÓZSEF fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca. 

le it n e r  Mih á l y  szállodája.
LUKÁCS JÁNOS „Hungária” 

szállodája. Étterem, kávéház.
SÖRHÁZKEftT-vendéglő.

(Ü.-vezető Medred István.) 
CSÁNYI I.AJOS Kantin ven. 

déglője.
Karánsebes. LICHTNEKKER 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem, kávéház, nyári éttérem.
GRECSÁK RÓBERT vasúti 

vendéglője, »Központi< kávé
háza es sörcsarnoka. 

UNDTNER JÓZSEF Radecky-

K ószeg. RANDVÉGH JÓZSEF 
i Kamperth-féle) kávéháza.
Belváros.

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

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője. 
Magyar konyha.

Kecskemét- MILLECKER L. 
(Beretvás) szállodája. A város 
első fogadója.

KARÁCSONYI LAJOS (Kör- 
möcy-féle) vendéglője és ká- 
véhára.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

WESZELY JÁNOS Dreher sör- 
csarnoka (Bableves csárda) 
hajnali 3-tól nyitva.

PRÉM JÓZSEF vendéglője, Rá
kóczi- utca.

Kiskunhalas. S Z A B Ó  G. 
nagyvendcglője és „Központi" 
szállodája.

NATKAY JÁNOS vasnti ven
déglője ; a közönség kirándu
ló helye.

Körmöcbánya. LEYERKRFE
RENC Szarvas szállodája.

Komarvaros KISS ISTVÁN 
vendéglője, vasút mell-tt.

Komárom. WASSEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, ét-

liddal sí
. Dn-

MOLNÁR ZSIGMOND „Sport" 
kávéháza. A helybeli kartár- 
suk találkozó helye.

TÓTH ÁRPÁD Pilzenl sörcsar
noka. (Tiszti kaszinó vendéglő) 

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

KLACSÁN JÁNOS Korona-ká-

PRANDTNER LIP6T vendéglős, 
Ferenc József rakpart.

Rakasd. i Tolna m.) HAUTE5- 
TEIN LAJOS nagy vendéglője.

Karád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

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

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

PLANINGKR KÁROLY Hungá
ria kávéháza.

NEUBERt iF.R ÁRMIN kávéháza.
Lengyeltóti. POGÁNY KÁ

ROLY nagyvendóglöje.
Liptószentmiklős. GOTFRIED 

DEZSŐ vasúti vendéglője.
Lakócsa. MÁN DL MARKUSZ 

nagy-vendéglője.
Léva. SCHMIDT JÓZSEF Kő

bányai sörcsarnoka és ót-

VÁRV LAJOS „Oroszlán" szál
lodája. Étterem, sörcsarnok.

VILHKLM JAKAB vasnti szál
lodája és vendéglője.

KUN JÓZSEF ,központi" kávé-

ÖRDÖGH LAJOS Polgári ven
déglője.

Lipik. SZŐKE PÁL szállodája, 
es vendéglője.

Lippa. SCHWE1TZKR JÓZSEF 
József főherceg szállodája, ét
terem és kávéháza.

Lőcse. SOIWINGER SÁNDOR 
Kaszinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

ROLLER FERENC városi szál
lodája.

DEIM3L JÁNOS étterme és 
kávéháza Főtér.

Lowrin. REINHARDT PÉTER
vendéglője.

Marcali. S Z Í VO SS LAJOS 
„Korona" száUodája. Étterem, 
kávéház.

SIMONICS JÁNOS kávéháza.

KAISER DÁVID vendéglője. 
Termelőktől vett borok.

Máramarossziget. BENETH 
KAROLY „Otthon" kávéháza 
és kőbányai sörcsarnoka.

Moson. TÓTH ANTAL vendég
lője az „Arany bárányához.

TUDTER JÁNOS vendéglője.
STROHVENTZ JÓZSEF vasúti 

vendéglője..

Malacka. CHRISTEN JÓZSEF 
vendéglője a vasútállomással 
szemben.

Mike. W ElSZ PONGRÁTZ
vendéglője.

Mitrovica. PKINNER GYULA
RESOFSZKI EDE vasnti ven

déglője.
Makó. VARGA ANTAL vasait

vendéglője ; a közönség ki
rándulója.

VOGEL PÉTER „Korona" szál
lodája, étterem, kávé ház.

PÁRTOS ADOLF kávéháza, a
Fő-téren.

Mezökc-esztes. FRANK SÁN
DOR nagyvendóglöje.

Munkács. — CSILLAG SZÁL
LODA (tulajd. Kiss és AVit- 
majeri étterem, kávéház,

FEKETE LIPÓT Abbázia kávé- 
ház és mulatója, a híd mellett: 
külön termek.

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

Mezőtúr. LACHNER ALBERT 
„Kossoth" szállodája a vasat 
mellett. Olcsó szobák.

S C llA L K  JÓZSEF Nemzeti 
fogadója; étterem, kávékáz.

Mezőkövesd. SCHLEZINGER 
Adolf Polgári szállodája.

FRANK EMIL vendéglője.
Mezőhegyes. S ZE K E R E S  

FERENC vendéglője.
Miskolc. „KORONA SZÁL

LODA" (Bokros Károly). Ét
terem, sörödé, kávéház.

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

KISPIPA VENDÉGLŐ (tulajd. 
Mayer József).

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tulajd. 
Ansliinder H. és Gynla.

PERL GYULA „Tűzoltó" ká
véháza, üzletiek találkozója.

PAPSZT JÓZSEF vendéglője. 
Zsoleal kapa 1. sz.

SZÜSZ KÁROLY Lloyd uzáUo- 
dája, étterem, bávoház.

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

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

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

CEISKEF. LAJOS Balaton kávé- 
háza.

DANI FERENC vendéglője, Hal
tér.

LEFLER BÉLA „Polgári*1 sör- 
csarnok vendéglője. Űzletbe- 
liek találkozó helye.

KOVÁCS FERENCNÉ vasnti 
vendéglője. iTiszal pályandv.)

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. Silber
Sándor).

Mágócs. BERKY PÁL Korona
száUodája.

Marosvásárhely. THANSYL 
VANIA SZÁLLODA (tulajd. 
Brciner Hermán.)

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

LETZTER SAMU vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

MATAJETZ GYULA Központi 
szállodája a város központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY száUodája és 
vendéglője. Termelőktől vett

NAGY JÓZSEF „Enrópa" ká- 
véoáza.

LÁSZLÓ LÁZÁR Korona ven
déglője és sörcsarnoka.

GODT IGNÁC Fehérlő vendég- 
lö-káréháza. Üzletiek találk.

Magyaróvár. GÉBÉRT JÁ
NOS Trieszt város vendéglője.

Moór. TURMAYER JÓZSEF 
„Barna szarvas" szállodája.

STOFFER MIHÁLY Sorház 
vendéglője.

Nagy-Karoly. LENDEK PÁL 
Polgári-egylet vendéglője.

WESSELY MANÓ „Magyar ki
rály" étterme óa kávéháza.

FRIEDL ISTVÁN vendéglője; 
magyar konyha.

HAVAS IZIDOR Korona kávé
háza. Üzletb. találkozója.

Nagybánya. — R U M P O L D  
GYULA „Nagy8záUod4‘ ,-ja.

I.ABAS LAJOS Nemzeti ven
déglője. •

LÁNG GYULA vendéglője.
Nagymihály. WEIABERGER 

J. CsiUag-száUodája.
Nagy becskerek. KOVÁCS JÓ

ZSEF Rózsa szállodája. Ét-

KALLOS GÉZA Petőfi kávéháza.
REBER FERENC „Club" nagy 

kávéháza.
W1NKLER OTTÓ „Korona" 

szállodás. Étterem, kávéház.
FEKETÍTS MIHÁLY vasnti ven

déglője, a közönség kirán
dulója.

SZÜTS LAJOS vendéglője, a 
bégaparti vasúti állomásnál.

NAGY JÓZSEF (Pisztics-féle) 
vendéglője.

Nagyszeben. -  REHBERGER 
KAROLY' „Központi-* száUo
dája.

PAUKIVIÉ VICS GYULA száUo
dája; étterem, kávéház.

Nagyszombat. — DROBNICA 
JÓZSEF Feketceas száUodája, 
a Főtéren.

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

Németujvár. POSCH JÓZSEF 
vendéglője.

A R V A  S
m,káréház

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár- 
egylet i éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját termésű

CÁR JÁNOS „Vaskapu" szál
lodája, étterme és sörcsar-

N agyvárad. BENRA D ALBERT 
vendéglője, Küchsl-palota, Bi- 
har-kávébáz mellett.

MAKE3CH KÁROLY Zöldfa 
fogadója ; olcsó szobák, kocsik

CEGLÉD Y' SÁNDOR vendég
lője, Teleky-n. Városházzal 
szemben.

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

KARNF.R VILMOS „Pannónia" 
sörcsarnoka és éttermei.

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

StEKN SÁNDOR .Széchenyi- 
kávéháza. A  bihari intelligens 
közönség találkozója.

„KÉK MACSKA" (tol. Leitner 
Ferenc). Migyar konyha, ter
melői borok.

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

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

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (SehiUer József)

ROT11 S. JÓZSEF „Zöldfa" k&- 
véháza.

WEISZ HERMAN kávéháza. 
ÜzletbeUek találkozója.

Nyíregyháza. O U T T M A S  
SAMU Polgári vendéglője, 
állom, szemben. Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF „Kiskorona*1 
kévéháza és vendéglője.

(Sóstó-fürdő) — LE N D V AY 
KÁLMÁN fürdői nagy ven
déglője.

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

Nagvgyimőt.
KIRÁLY' LA. 

Níjgy.maros. 
ADAM

vóud l̂őTe.
’OUaMMER

Nagyenyed. NAGY \MEL 
Nemzeti fogadója . - ; • z, 
kavehaz.

Nagykőrös. FOKY FKir-vr 
vendéglője.

Orosháza. PÁNTZI LGY'i 
„Alföld" szállodája, éiu-rem

“ kávéház.
N A G Y  IMRE „Ipartestületi 

kör" vendéglője.
Ó-Becse. LUSZTIG PÁL váron 

„Nagy szállodája". Étterem 
káváit áz.

Ódombovár. 11AISZ FERENC 
vasúti vendéglője.

Orsóvá. ÍÍÉ.MY A. KORÉRT 
.Magyar Király" szídlodája. 
Étterem, kávéház.

JAKLINI VILMOS „Schweitzer

Piszke. BRENNER JÁNOS 
nagyvendóglöje.

Pankota. KŐVÁGÓ JÁNOS 
Korona szállodája.

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

wri'TLINGER BÉLA „Trom
bita" nagy szállodája, étte
rem, kávéi láz és sörödé.

k o n tilo v it s  Emil vvísz.
féle nagy szállodája.

HUNGÁRIA NAGY-SZÁLLODA 
(Pfancelter Károly.)

Pápa. BiUER KÁROLY, él- 
terem óskávéhá’a a főtéren.

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

BRUNNER JÁNOS ..Csóka" 
vendégfogadóia. Nyári kirán
duló hely.

GÖRÖG KÁROLY „Korona- 
vendéglője.

özv. TIVALD MIHÁT.A'NÉ Vas
nti szállodája az állomással 
szemben.

HJNDLER JÓZSEF vendéglője, 
Deák Ferentt utca.

Poprád. STEINI1ARDT VIL
MOS „Tátra" száJo-lája a 
vasút mellett.

Pozsepa. DESICS MIHÁLY 
száUodája.

Pereces. (Borsod ni.) LU-ir.GY'l 
József nagy vendégleje.

Perlak. {Zala m.l I AN.ATZ 
ANTAL „Muraköz- szállo
dája.

LUKACsICS MIKSA v *• iígli-je. 
magyaros konyha.

Pécs. ARANYHAJÓSZ il.l.ODA 
(túl. Szlgoty E.lcl, Kn •- .tea.

BÓZSA JÓZSEF vendéglője,
Krajcár-kaszárnya.

ROYAL kávéház. iKáda-LtTin 
ttd.)

„VADEMBER SZÁLL d A ; (tu
lajd. Mayer Lajosi.

FÖLDVÁR* 1 ERE?

RADOCSAY IMRE 
szállodája. Saját 
rok. Szigeti orszá:

SZABÓ SÁNDOR „I 
déglője, Malom-ti 
vett borok, öle?

SZAMP ÁDÁM v. 
suth Lajos-n.

KÖZPONTI KÁVÉI 
J.), üzletiek taláii-

Ifj. ZIDARITS JÓ/-; 
lőjo, Makár-utra 
termésű borok.

WEINDORFER IÁN

CSERTA VINCE

HUNGÁRIA ke. 
röző. (túl. Hiinfá 
társaság.)

NAGY JÓZSEF 
vendéglője.



K \B
HIHELLER JA- 

nzeti-* szállodája, 
káréhéz. 

i„c ilARRÓ FERENC
_ , vendéglője. Szállodai

nifa*va. (ínrontál M.) —
■i i y Kit MOK vendéglője,

Apafin. ^

Barcs , HOFFMAN ÉS 
“ kkÁUSZ ‘„Garni" szállodája

az állomás melleit.
DOBAY SÁNDOB Központi 

vendéglője. magyar konyha,
olcsó szobák.

Baja. HORVÁTH JÁNOS , Bá
rány- szállodája. Magyaros
Konvba.

Pis'K FERENC Keresztes pók 
vendéglője, a vasút mellett. 

GRl NHUT GÁBOR Sárga csikó 
vendég.éje. Kóser konyha. 

Battonya LÁNG JÁNOS „M.
Korona' szállodája. 

Balatonfüred. (község.) — 
GÜNIHER ISTVÁN „Otthon** 
vendéglője és nagybani bor
dád á-a.

Balatonberény. LÖW Fiilöp
szállodája és vendéglője.

Balassagyarmat. TÓTH IST
VÁN szállodája. Állami azől- 
lötelepi borok.

GYÜRKY LAJOS kőbányai 
sörcsarnoka

HIRSCH IGNÁC kávéliáza. 
Bártfa HURTH TESTVÉREK 

Hungá-ia szállodája. 
Besztercebánya. SOOR MÓR 

.Hungária- kávéháza.
KOVÁTS LAJOS uj gőzfürdői 

nagy vendéglője; a közönség 
Bránduicja.

KRAUSZ LAJOS „Vasúti* szál-

BcFonyód- (Béja t'lep.) ~  
SGHALLF.R JÁNOS Sirály és
Hullán szállodai.

Berhida. TÖRÖK JÓZSEF 
vendéglője.

B.-Gyula. OS7.ÜSZKY JÁNOS 
vendéglője (és nyári kirán- 
dnlója) a vasútnál.

Bánréve. S Z A B Ó  GYŐZŐ 
T&anti vendéglője.

Bártfa. HURTH TESTVÉREK 
. Hungária- szállodája és va
salj vendéglője.

Bács-Topolya. C S IC li N Y U S
MIHÁLY .Nemzeti- szállo
dája.

HAJZON JÓZSEF Prokec-féle 
vendéglője.

PAJ7.KR JÁNOS vendéglője a 
v.-állomással szemben. 

HORVÁTH JÓZSEF szállodája.
Étterem, sörcsarnok. 

GUSZMANN LAJOS Kaszinó 
szállodája.

Bonyhád. — SP1ESZ GYULA 
"őrtsir: ka a Sxéchenyi-

Boglár. B E R G E R VILMOS 
.Vasnu- szállodája, étterem,
kávéház.

Bükk. (Sopron m.) BENKY 
VILMOS vendéglője. 

Beregszász. HAFNER a n - 
TALKi. kaszinói éttermei.
Marj . r konyha.

K U A • ' -7, JÓZSEF .Vasúti*
száll.. : étterem, kávéház.

BERN:
ki. R MÁRTON Ösbadavár

Bác sl I■ la. KO CKEKSTBIN  
1 1' szál ódája.

SC(i;>:‘ i JAKAB „Elefánt"
azáilc

B.-Csaua. dienes  u áb o r
'i-ője, (saját házban).

FF.IIM- J LóRls vendéglője 6a
E.N .) ,-^SZ KÁROLY vasúti 

'- ‘éjéi a városi kiizönség

W

Ll:

Br:

' MÁRTON .Fehér bá- 
szálló és vendéglője. 
íyvhr Má r to n  „ ko- 
kávéháza. Üzlet beliek

- helye. 1
1 ADOLF Széchenyi liget 
■dúló) vendéglője. 
’.Y.ICS JÓZSEF Nádor 
viaja, élterem kávénáz. 
’■ GOTT8MANN EDE 
1 •- kávéháza. Czlet-

ROTHENBÁCHKR JÓZSEF. Vi
gadó-étterem és aiírcsarncika.

CHUDOBA VINCE (volt Dre- 
ler) kávéházit. Főtér.

KRISTÓF OLETTY ISTVÁN 
.Predeál-szillodája- a vasúti 
állomás mellett.

8CHUSTBR MÁRTON „Larőpa- 
szálló étterme.

SCHÜLLER CHRIST1ÁN Nr. ö. 
vendéglője.

JUAN KONSTANTIN vendég
lője, Lópiac

Brád. PRATSCHER JÓZSEF 
.Korona* szállodája.

Budakesz. DAI.LMANN GÉZA 
Automobil kavéháza.

Cibakháza. Ti ’ROCSIK JÁNOS 
r.agy vendéglője.

Csokonya. i Somogy megye) 
PITNER GYÖRGY nagy-ven
déglője.

Csáktornya. KRIEDL JÓZSEF 
.Zrínyi" szálloda, vendéglő, 
kávébáz.

PECSORNIK OTTÓ vendéglője.
MICHALICS FERENC vendég

lője a „Vasut'-boz.
Cegléd.
KASZÁS JÓZSEF vendéglője. 

Vasul- utca.
RÉCSEI GUSZTÁV .Nemzeti- 

szállodája. Étterem, sörcsarn.
KI.E1N és TÁRSA Központi 

szállodája: étterem, kávéház.
VADÁSZ JÓZSEF „Budapest* 

szállodája. Étterem, kávéház.
Csapod. SMUK GYÖRGY ven- 

dóg.ője.
Csákóvá. W1CK JÁNOS szál

lodája.
Csongrád. KASZANITZKY 

ISTVÁN nagy „Polgári- ven
déglője.

GODA ISTVÁN Magyar Király 
szállodája, étterem kávéház.

KÁLMÁNOV1TS LAJOS Erzsé
bet szállodája.̂

Celldömölk. LÁSZLÓ FERENC
vendéglőié.

LÁSZLÓ FF. RENC vendéglője.
Csermö. F Ü R E D I ADOLF 

vendéglője.
Csíkszereda. HŰITEK FO

GADÓ (üzletv. Benkő Zs.)
LACHER GYULA „Otthon" ká- 

vébáza. Üzletiek találkozója.
LACINA KÁROLY „Vigadó-

Csurgó. KOVÁTS SÁNDOR
Tulipán vendéglője a vasútnál.

Csallóköz-Somorja. KOVÁTS
Karoly Korona szállodája.

FIEDLKR JÓZSEF vendéglője. 
Magyar konyha.

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

VASÚTI VENDÉGLŐ (Roller 
Sándor). A közönség kiráu-

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

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

MAR3CH JÁNOS „Nemzeti Ca- 
síno- étterme és kávéházit.

Dunaföldvár. JAGER JÁNOS 
Nemzeti szállodája.

Dicsőszentmárton.
LAJOS Nemzeti 
étierem. kávéház.

L É N K
szállodája,

•ebrecen. ANGOL KIRÁLY NI- 
SZÁLLODA. (Tulttjd. Haue 
Bertalan.)

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

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája, szemben az állomással.

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

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

HERMEL FRIGYES „Kispipa- 
vendéglője.

LÖKÖDY SÁNDOR vendéglője 
KoBBnth-ntca.

MAKK PÁL vendéglője, Péter- 
üa-utca.

SZÍNÉT ÁR Sí MUEL kávéba™ 
Csapó- -s Kölcsey-u. sarok. 

Dálja. BCHI.ÖGL MÁTYÁS 
v&suii vendéglője. 

Dunaszerdahely. — KÁZMÉR 
István vendéglője. 

Dolna-Tuzla. D E ü T S C I!
SAMU vendéglője.

Dobranak. ZSITEK FERENC 
nagyven (léglője.

Dó rda (Baranva in. i ROBITSKO 
ALBERT vendéglője. 

Érsekújvár. NEMZETI SZÁL
LODA (Marosai Gerzsoni. 18 
szoba. Keresk. nt. szállója. 

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

Élesd. KÁDÁR JÓZSEF uagy-

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

MAROSSY ZS1GMONO Széche
nyi szállodája.

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

KORNSTE1N SAMU (Forgács- 
féle) vendéglője, Szent János- 
utea. Magyar konyha, egri

SÜMEGH GÉZA Kőbányai sör- 
csarnoka, Dobó-tér 11. 

SZALÓKY IMRE „Tulipán* 
vendéglője, Széchenyi-utca. 

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

ME1SLKR JÁNOS „Magyar ki
rály- szállodája.

NEUBAUER JÁNOS .Kőzponti- 
kávébáza..

NÉMETH GÁBOR 3 Szerénáén

RÖSENFELD SÁNDOR ven
déglős, vasúti állomás mellett. 

Eszék. OTT FERENC .Úri ka
szinó" vendéglője.

FODOR ISTVÁN „Drávahid- 
vendéglőjo ; kiránduló liely. 

BAYER JÁNOS „Hajó- vendég
lője, a hajóállomással ezemb. 

LACINA KÁROLY Vigadó szál
lodája.

Eperjes. GELLÉKT E. Kekeie-

Eperjes. GELLÉRT E. Fekete- 
sas nagyszállodája; étierein, 
sörcsarnok.

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

Fogaras. MÜLLER KAROLY 
Hahner szállodája. Olcsó ma
gyar konyha.

RÓTH VILMOS „Mexikó- ven
déglője, kávéház és nyári 
kerthely iségc.

Fölsővisó. iMármaros megye). 
SIPOSS KÁLMÁN vendéglője 
és kávéháza.

Fertőszentmiklös. P AY E R
BÉLA nagy vendéglője. 

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

Garamberzence. Ifj. CIDLIK 
FERENC vasúti vendéglője. 

Garamszentkereszt. KAHINA 
EDE nagy vendéglője. 

Gyöngyös. BHUCKNER J.
szállodája. Étterem, kávéház. 

Győr. MEIXNER „Royal* nagy- 
szálloijája.

KISS KAROLY „Hétvezér" ét
terme, bor- éa sörcsarnoka. 

PERN1TZ LAJOS Iparos-kör 
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Bn- 
ross-utca. szemben a Hun- 
gária-kávéházzaL 

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

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

G A Á I. .1 Á K O S  vendéglője 
Kossuth-utca.

BUCKLER LUKÁCS Sárkány - 
lyuk-vendéglöjo Baross-ntca.

MÁTRAY ISTVÁN Arany- 
posUkürt vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye. 

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
„Kisfaludy* kávéházzal szelni). 

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

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Várad! 
ÁRMIN) Deák Ferenc utca.

ndéglőj“MARSCHALLJ 
Tele *y-utca ■

KISFALUDY KÁVÉBÁZ (tol. 
Radós József.)

FELDMÁR BÉLA vendéglője 
Aranv .Tános-n. ÍR.

DREI8ZKER JÓZSEF vasnti 
vendéglője.

LÁSZLÓ JÓZSEF vendéglője, 
llaross-utca 26.

DÜNKLER GYÖRGY vendég
lőié, (volt Körner sörödé..

Gybr-Szabadhegy. STOIBER 
MARTON kaolin vendéglője.

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

Gyulafehérvár. KÁDÁR BÉLA 
Fehérbárány vendéglője.

SCHEllMANN KÁLMÁN Hun
gária szállodája. Étterem, 
kávéház.

Husit. WERTHELMER SAN 
,jclr „Pannónia* szállodája. 
Étterein, kávébáz.

Hatvan. SCHYVARTZ EMIL 
„Nemzeti- szállodája.

SCBRANTZ MÁTYÁS „Gráf 
szállodája, a vasútállomástól

GÖTH BERTALAN „Zóna* ká
véháza. Üzletbeliek találkozó 
helye.

Homonna. PULIK SÁNDOR 
Oroszlán szállodája.

H.-M.-Vásárhely. H AI. A S Z
ISTVÁN-uó „Fekete sas* BZál-

Indisu *11 A RT B A C H JÁNOS 
„Nemzeti- szállodája. Étterem, 
kávéliiz. az állomás mellett.

PKAOER FERENC kávéházi.

CSIKÓS JÁNOS vendéglője, 
térni, vett borok.

Kisunyom (Va« m.i KAM- 
PITSCH JÁNOS vendéglője. 

Kassa. SÖRÖS MÁRTI iN ven
déglője és sörcsarnoka M>-

uU

T,AKY JÓZSEF vasúti vendég-

Sz á l i.ási .'.Lajos András-v
káróbáza, Fö-utca. 

SC H ALK H ÁZ NAGYSZÁL- 
LOI>a ir.-t.. étterem, kávébáz, 
sörcsaruok.

NAGEL ADOLF ivóit Murnill 
szállodája. Vendéglő és olcsó 
szobák.

KÁLMÁN GYULA „Otthon* 
kávéháza, Széchényi kioszkja. 

MASZTELl.ÁK MIHÁLY ven
déglője (Központi szállodái 

fiO T T IV A L D  REZS*

ROGOZSÁN ANTAL vendéglője

Kisújszállás. KOHN ADOLF 
„Központi* szállodája.

MARQDLESZ FERENC Korona 
szállodája.

Krompach. (Vasgyár). 
NEUMANN JÓZSEF Hungir. 
szállodája.

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

K.-K.-Félegyháza.
KNEFFEL .Korona" ezál'oda 
lUzletv. Kneflel Béla.)

DECKER JÁNOS Európa szál* 
ludája. étterem kávébáz.

RING PÁL vendéglője, magvar

Kiskunmajsa. RÁG N. Városi 
szállodája, étterem kávéi áz.

FARKAS JÓZSEF vendéglőié, 
magyar konyha.

Kiskundorozsma RICHTER 
Lajos ÍOrdő-vendéglöje.

Kolozsvár. KÖZPONTI SZÁL
LODA (Nagy Gábor túl.)

BRICHZÉ TIVADAR Központi 
v-ndéirlője.

BRCLITZE TIVADAR Központi 
vendéglője és kávéliáza.

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
„Vasú'i szállodája-, a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávébár.

PEKÁliOVITS LAJOS „Kőbá
nyai* sörrsanioka.

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

PLACSBK JÁNOS vendéglője.
Jászberény. BORGIDA FAR- 

ka- Lehel szállodája étterem, 
kávébáz.

KASZA L.ÁSZLi' vendéglője.
Jászár okszalUs. — MAGVAR 

ISTVÁN nagyv ndégiője.
Jászladány. KAT.MÁR JÁNOS 

vendéglője..
LAKOS ISTVÁN vendéglője.
SCHNURKR ISTVÁN vendég

lője.
Jászkisér — FRISCH IGNÁC

vendéglője.
Jánoshn.za- Özr. TÖTH

GYULÁNK Korona szállodája.
BENYÓ SÁNDOR SzSllőkert

vendéglője.
Kisoest. — TUMMER JÁNOS 

Sárga-csikó vendéglője. 
Üllői-ut. .  „

Kosuthfalva. SZuLLöSY 
Ferenc Kosantli-kert íoga-

percre.
MOLNÁR GYULA Hazám-kávé- 

háza. Zrínyi-utca, a vasnti

NEtVYoKK SZÁLLODA túl. 
Bogyn és Tanáig).

GRÁF JÁNOS vasúti vendég
lője. A közönség kiránduld 
helye.

PANNÓNIA SZÁLLÁ (Fészl Jó
zsefi. Társaskocsi közlekedés 
minden vonathoz.

BIAZINI SZÁLLODA (Rónai 
Jánosi. Társaskocsi miiuieu 
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ (OrUn 
A.) üzleti kartársak találko
zója.

EURÓPA KÁVÉHÁZ (Rónai 
testvérek) a város főterén.

FEKE TE LAJOS Zóhlfa vendég- 
fogadója és vendéglője Ra- 
dák- és Teleky-ntcák sarkán 
Pincéri kar találkozója.

Kolozsvár.
PFEUí'HY FERENC vendéglője 

és éttermei, Deák Ferenc u.
GRAND. KÁVÉHÁZ (Gyárfás 

DEZSŐ) Deák Ferenc-ntca 2. 
(főtér).

GÁRDONYI kávéháza, Bánffy 
palota, Mátyás király-tér.

BOTHA FERENC Korona ka 
véháza. Pincéri kar talalk.

KARDOS SIMON Hungária fcá- 
véháza.

Körmend. NEUBAUER JÁ
NOS „Magyar király** ven
déglője.

HEIGL IGNÁC „Knlcsos** ven
déglője. Kulcsos-ntca.

DONNER GÉZA vendéglője, 
szemben a vasúttal.

GOSZTOLYA IMRE Korona ká
vé háza. 
borok.
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Kisvárán. HAM BURG ARSOLD 
Kossuth-szállodája. Magyar
tarajba-

w e in bkrüER zsigmond  ka-
véháza é» sörcsarnoka.

Kiscelt. HUNGÁRIA SZÁL
LODA <Várlakj" Béla). Étte
rem, kávéház, nyári kert. 

HORVÁTH JÓZSEF vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

ZSOLDOS ANTAL vendéglője 
H.-térin. borok.

MÉSZÁib >S JÁNOS „Korona”  
szállodája. Tnrsaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz.

Ifj. TORY GYÖRGY S.-arvas 
vendéglője. Saját térni, borok. 

NAGY ANDRÁS Magy. király 
szállodája a vasútnál

Keszthely. STRACSZ M. „Hul
lám”  szállodája.

TALABÉR ISTVÁN vendéglője, 
a „Yasut“ hoz.

HELBEl'K JÓZSEF fogadója és 
vendéglője. Bakács-utca.

LEITNER MIHÁLY szállodája.
LUKÁCS JÁNOS „Hungária” 

szállodája. Étterem, kávéház.
SÖRHÁZKERT-vendéglő.

(Ü.-vezető Medred István.)
CSÁNY1 LAJOS Kantin ven. 

déglője.
Karánsebes. I.ICHTXEKKER 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem, kávéház, nyári étterem.
C.RECSÁK RÓBERT vasúti 

vendéglője. -Központi' kávé- 
háza és sircsamoka.

I.INDTNER JÓZSEF Padeeky-

Köszeg. RASDYÉGH JÓZSEF 
iKamperth-íéle) kávéháza. 
Behrároa.

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

TÖRÖK JÁNOS Fe*ér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője. 
Magyar konyha.

Kecskemét. MILLECKER L.
(Beretvás) szállodája. A város 
első fogadója.

KARÁCSONYI LAJOS iKör- 
mőcy-fél >i vendéglője és ká- 
véháva.

BUKSZA JÓZSEF vendéglője 
Városház utca. Termelőktől 
vett borok.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B Ó G.
nagyvendéglöje és „Központi" 
szállodája.

NATKAY JÁNOS vasu'i ven
déglőé- : a közönség kirándu
ló helye.

Körmöcbánya. LEYERKRFE- 
RENC Szarvas szállodája.

Romár um.WASSEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, ét
terem és eörcsarnoka.

LORBÉR GVUI.A „Komárom- 
város" nagykávéháza a Du- 
na-hiddai szemben.

MOLNÁR ZSIGMOND „Sport" 
kávé láza. A helybeli kartár- 
sak kedvelt találkozó helye.

TÓTH ÁRPÁD Pilzeni BörcBar- 
nuka. (Tiszti kaszinó vendéglő) 

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

KLACSÁN JÁNOS Korona-ká- 
véháza.

Kakasd. (Tolna m.l HARTES- 
TEIK LAJOS nagyvendéglöje.

Karád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

Losonc. KUNSZTLER JÓZSEF 
kivéháza és vendéglője. Uz- 
letbeliek találkozó helye.

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

PLAN1NGKR KÁROLY Hungá
ria Kávéházi.

NEUBERGER ÁRMIN kávéházi. 
Lengyeltóti POGÁNY KÁ

ROLY nagyvendéglöje. 
Liptószentmiklós. GOTFRIED 

DEZSŐ vasúti vendéglője. 
Lakócja. MANDL MARKUSZ 

nagyvendéglöje.
Léva. SCHMIUT JÓZSEF Kő

bányai sörcaarnoka es ot-

VÁRV LAJOS „Oroszlán” szál
lodája. Étterein, uörcsarnok. 

VILHELM JAKAB vasúti szál
lodája és vendéglője.

KUN JÓZSEF „Központi”  kávé- 
háza.

ÖRDÖGH LAJOS Polgári ven
déglője-

Lipik. SZŐKE PÁL szállodája, 
es vendéglője.

Lippa. SCHWEITZER JÓZSEF 
József főherceg szállodája, ét
terem és kávéháza.

Lőcse. SCHWINGER SÁNDOR
Kaszinói nyilvános étterme

ROLLER FERENC városi szál-

DEDIEI. JÁNOS étterme és 
kávét áza Főtér.

Lowrin. REISHARDT PÉTER 
vendéglője.

Marcali. S Z I V O SS LAIOS 
„Korona-* szállodája. Élterem, 
kávéház.

SIMONICS JÁNOS kávéhiza. 
Fő-utca.

KAISER DÁVID vendéglője.
Termelőktől volt borok. 

Máramarossziget. BF.NETH 
KÁROLY „Otthon”  kávéháza 
és kőbányai söresarnoka. 

Moson. TÓTH ANTAL vendég
lője az „Arany bárányához. 

Malacka. CHRISTEN JÓZSEF
vendéglője a vasútállomással 
szemben.

Makó. VARGA ANTAL vasúit 
vendóglöje ; a közönség ki
rándulója.

VOGEL PÉTER ..Korona" szál
lodája, étterem, bávétiáz. 

PÁRTOS ADOLF kávéháza, a 
Fő-téren.

Munkács. GROSZ MÓR „Ma
gyar király" szállodája. 

CSILLAG SZÁLLODA Colajd. 
Kiss é» Witmajer) étterem, 
kávéház, sörcsarnob.

FEKETE N. Abbázia kávéháza, 
(O oszvég).

Miklósfalu. WEI5Z PÁL ven
déglője, Fő-utca 67.

Mezőtúr. LACHNER ALBERT 
..Kossuth”  szállodája a vasút 
mellett. Olcsó szobák.

PAPP JÓZSEF vendéglője és 
kávéháza a „Petőfi” -hoz. 

Mezőkövesd. SCHLEZ INGER 
Adolf Polgári szállodája. 

Miskolc. „KORONA SZÁL
LODA" iBokros Károly). Ét
terem, sörödé, kávéház. 

BÖCÖGŰ JÓZSEF „Budapest" 
szállodája, Pilseni és Polgári 
sörcaarnoka.

KISPIPA VENDÉGLŐ Itnlajd. 
Maver József).

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tulajd.
Auslánder H. és Gyula.

PERL GYULA „Tűzoltó" ká
véháza, üzletiek találkozója. 

PAPSZT JÓZSEF vendéglője.
Zsolcai kapu 1. ez.

SZÜSZ KÁROLY Lloyd szállo
dája, étterem, kávóház. 

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

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

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

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

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője. (Tiszai pályandv.)

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. Silber 
Sándor).

Mágőcs. BEllKY PÁL Korona 
szállodája.

Marosvásárhely. TRANSYL- 
VANIA SZÁLLODA (tnlajd. 
Brciner He; mán )

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

LETZTER SAMU vasn'I vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

BETTER EMIL Kioszk vendég
lője, Mátyás-tér.

SCHULMEISTER GÁBOR F.r- 
/sébci-liget (kiránduló) ven
déglője.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi
szállodája a város központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája és 
vendéglője. Termelőktől vett

NAGY JÓZSEF „Európa" ká-

LÁSZLO LÁZÁR Vadászkiirt 
szállodája.

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

Magyaróvár. GELBERT JÁ
NOS Trieszt város vendéglője.

Moór. TURMAYER JÓZSEF 
„Barna szarvas" szállodája.

Nagy-Ká.roly. K U D L A
LÁSZLÓ „Uri kaszinó”  ven
déglője. Ermelléki borok. 

VVESSELY MANÓ „Magyar ki
rály”  étterme éi kivéháza. 

HAVAS IZIDOR Korona kávé
háza. Üzletb. találkozója.

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

Nagymihály. tvEl' BERGER
J. Csillag-szállodája. 

Nagybecskerek. KOVÁCS JÓ
ZSEF Rózsa szállodája. Ét
terem, kávéház, sörödé. 

KALLÓS GÉZA Pe.öG kávéházi. 
REBER FERENC „Club" nagy 

kávéi áza.
WINKLER OTTÓ „Korona" 

szállodás. Étterem, kávéház. 
FEKETÍTS MIHÁLY vasúti ven

déglője, a közönség kirán
dulója.

SZÜTS LAJOS vendéglője, a 
bégaparti vasúti ál'omásnál. 

Nagyszeben. -  REHBERGER 
KAROLY' „Központi* szállo
dája.

PAUKIEVICS < .YULA szállo
dája.

Nagyszombat. DROBNICA
JÓZSEF Feketesas szállodája, 
a Főtéren.

SKR1LETZ JÁNOS vasúti ven
déglője. A közönség kirán
duló helye.

Németujvár. KNEFFEL JÓ
ZSEF Korona szállodája.

POSCH JÓZSEF vendéglője.
Nagykanizsa- S Z A R V A S  

SZÁLLODA. Étterem, kávéház 
(Szilágyi Adolf).

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

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

CÁR JÁNOS „Vaskapu" szál
lodája, étterme és aörcsar-

KORONA SZÁLLODA (tnlajd. 
Bogenrieder Károlyi.

Nagyvárad. BENKAD ALBERT 
vendéglője, Fűchel-palota, Bi- 
har-kávéház mellett.

CEGLÉDY SÁNDOR vendég
lője, Teleky-n. Városházzal

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

KARNER GYULA „Pannónia" 
sörcsarnoka és éttermei.

SZAUER és DOLGOS „Bazái” 
étterme és söresarnoka, a 
Fő-ntcán.

STERN SÁNDOR .Széchenyi* 
kávébáza. A  bihari intelligens 
közönség találkozója.

„KÉK MACSKA" (tnl. Leitner 
Ferenc). Migyar konyha, ter
melői bőnk.

KI3P1PA-VENDÉGLÖ (Fülöp 
Katalin). Saját term. borok.

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

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (Schiller József)

R I C H T E R ANTAL Nemzeti 
szállodája, étterem és kávé- 
ház, üzletiek találkozója.

ROTH S. JÓZSEF „Zöldfa”  ká
véháza.

WEISZ HF.RMÍN kávéháza. 
Üzletbclick találkozója.

Nyulfalu. (Győr m.) SZÉPHE- 
GYI .). nagyvendéglöje.

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

GROSZ ADOLF „Kiskorona" 
kéveháza és vendéglője. 

(Sóstó-fürdő) LENDBAUER 
KÁLMÁN fürdői nagy ven
déglője.

Nagvgvimót. (Veszprém ro.i 
KIRÁLY LAJOS vendéglője. 

Nagyszalonta. HERCEG JÁ
NOS Nemzeti szállodája. 

ELLMANX JÓZSEF Közpdnti 
szállodája; élterem kávé ház.

Nagymaros. STAUDHAMMER 
ADAM „Otthon* kávébáza. 

Nagyenyed. NAGY' DÁNIEL 
Nemzőii fogadója: étterem és

Orosháza PÁNTZÉL GY'ÖRGY 
„Alföld" szállodája, étterem.

N A G Y ' IMRE „IpartestOleti 
kör" vendéglője.

Ó-Becse. LUSZTIC. PÁL városi 
„Nagy szállodája". Étterem, 
k&vábáz.

Ődombovár. 11AISZ FERENC 
vasúti vendéglője.

Oravicza FEKETE KÁROLY 
vendéglője. Magyaros konyha.

Orsóvá. RÉMY’ A. KÖBÉRT 
, Magyar Király ‘ szállodája. 
Étterem, kávóház.

JAKLINI VILMOS , Schweitzor 
szállodája.

Piszke. BRENNER JÁNOS
nagyvendéglöje.

Pancsova. F Á Y JÓZSEF 
„Korzó”  kávéháza, üzletbe
liek ta átkozója.

W1TTUNGER BÉLÁ „Trom
bita" nagy szállodája, étte
rem, kávéház és sörödé.

KONTILOVTTS EMIL 'Weisz- 
felc nagy szállodája.

HUNGÁRIA NAGY-SZÁLLODA 
(ffancelter Károly.)

Pápa. B1UER KÁROLY, ét
terem éskávéháva a főtéren.

HUNGÁRIA FOGADÓ, étterein, 
kávéház ; túl. Böhm Bertalan.

BRUNNER JÁNOS „Csóka" 
vendégfogadóin. Nyári kirán
duló hely.

GÖRÖG KÁROLY „Korona* 
vendéglője.

Özv. TIVALD MIHÁLYNÉ Vas
úti szállodája az állomással 
szemben.

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

YVEBER AI.AJ03 Popráil szál
lodája, étterem, kávéház

Pozsega. DESICS MIHÁLY 
szállodája.

Perecs. (Borsod m.) ÚJHEGYI 
József nagyvendéglöje.

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

LUKAC-ICS MIKSA vendéglője, 
magyaros konyha.

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

Pécs. ARANYHAJÓ SZÁLL 
(tul.jSzigoiy Ede), Király-• 

BÓZSA JÓZSEF vend 
Krajcár-kaszárnya.

ROY’AL kávébáz. (Káilár I 
túl.)

„VADEMBER SZÁLLODA • 
lajd. Mayer Lajosi.

FÖLD VÁR Y FERENC Sehol t 
féle sőrcearn'-ka. Sörház- 

RADOCSAY IMRE „Koron; 
siállodáia. Saját teniédö 
rok. Szigeti országút.

SZABÓ SÁNDOR „Petőfi" v 
déglője, Malom-utra. Tér: 
veti borok, olcsó mag:., 
konyha.

SZAMP ÁDÁM vendéglőié, K 
suth Lijos-u.

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ .Kiéi": 
J.), üzletiek találkozója.

Ifj. ZIDARITS JÓZSEF vendi- 
lője, Makár-utca 7. bz. Shü 
termésű borok.

WEINDOHFER JÁNOS Nemz. i 
szálló és kávcLáza.

CSERTA VINCE „Magyar ki
rály" szállodája.

I ENRICH LAJOS ,.István ki
rály1 • beszálló vjndéglöje. 
Indófaáz-n. 21. iSaját ház.) 

HORVÁTH MIHÁLY „Abtáz ,v 
vendéglője (Uj sörgyár). K: 
ráodnló hely.
HUNGÁRIA kávéi.éz és - 
röző. (túl. Hungária-kávéi v 
társaság.)

Pécel. SZABÓ .1. vendéglőj. 
Pécsba. LAKATOS MIHÁLY 

városi szállodája, étterem ká-

Pozsony. PELLF.R GYULA 
vendéglője a „Szomjas . 
küdtliö -, Kisfatúdi-ulra. 

REZSNÁK JÁNOS (GÉBÉRTi 
vendéglője S.efánia-ut. 

UDVORKA ISTVÁN étterm. •: a 
„Fácáu“ -hoz.

Petrozsény. WAGNER GY ULA 
Nagyszá'lodáia. Étterem, ka 
veház, söresarnok.

GROSZ ISTVÁN vendéglője, el
térem, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasúti vendég- 
lö.ie.

GYÖRKE GUSZTÁV Társulu 
nagyvendégl'je.

Pribilina — VOGEL JAKAB

Paks. BÁLINT LAJOS nagy- 
szállodája, a főhelyen. 

Rózsahegy. KATELLER
HALY' „Uri kaszinó-1 ven
déglője.

UNGER GYŐZŐ városi sz.Jh.
dája, étterem, kávéház. 

ÉLSZ Á S Z  ÁRPÁD „Vár

LANGDORF JÓZSEF ,K5zpo;
vendéglő és kávébáza. 

Rákospalota. VARGA -1AY 
Vendéglője. Bem-u. lt. 

LERCll REZSŐ Kossuth ;
léztábla vendéglője. Imn - 

Rozsnyó. SCHU5TEK Z 
mond „Fekete sas" ez 
(Iája. Étterem, kávéház. 

Rimaszombat. GEDEJSTV 
„Tompa11 szállodája. i:-> 
kávébáz a Tompa-iéren. 

LEITGEB GYÖRGY' „Ya- 
szállodája, a közöusé" 
dulőja.

Répcelak. BÖHM JÁN- -> 
déglője.

Rohone. Ifj. SZANDI' l ! 
vendéglője.

Rudabánya. MÁTI1É : 
vendéglője. ■

Ruttka. RUND HENRIK 
déglője.

Resicabánya. — Bt CU
GYULA Nemzeti szál: 
Étterem kávéház.

KRISCHER PÉTER >
szállodája étterem si.r . 

KNIRSCH KÁROLY i' 
szállodája.

Szerencs. PFISTER 
„Magyar Király*- 

Sopronbeled. GOMBA 
VAN Nagy vendéglői’
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fltíwni' és báréhéz.
Aivinc HARRÓ FEREXC

Apaiin. I.INDENMAYER JÁ- 
n!iöfftft“ -ÍCle szálló.

B . r c s  , 1  1  p l .  H O F F M A N  ÚS 
jr a USZ .,Garni szállodája

DOBAV SÁNDOB Központi 
vecdéglöj'". magyar konyha, 
olcsó szobák.

Baja- HORVÁTH JÁNOS „Bá- 
ránv- szillod4ja. Magyaros

Battonya LÁNG JÁNOS. „M.
Korona" szállodája. 

Balatonfüred. (község.) — 
GCNHIER ISTVÁN ..Otthon1- 
rendézlöja és nagybani bor- 
eladása.

Balatonberény. LÖW Fiilöp
szállodája ós vendéglője. 

Balassagyarmat. TÓTH IST
VÁN szállodája. Állami szöl- 
lőtelepi borok.

GYÜRKV LAJOS kőbányai 
sőrcsamoka.

B.-Almádi. MESTER JÁNOS 
vendéglője.

Besztercebánya. SOOR MÓR 
.Hungária" kávéháza.

KOVÁTS LAJOS aj gőzfürdői 
nagy vendéglője; a közönség 
kirándulója.

KBAITSZ LAJOS „Vasúti" szál
lodája.

B.-Fonvód (Bája Hep.) — 
SGHALLER JÁNOS Sirály és 
Hullán, szállodai.

B.-Gyula. i'.SZUSZKY JÁNOS 
vendéglője lés nyári kirán- 
dulójai a vasútnál.

Bánréve. S Z A B Ó GYŐZŐ 
vasúti vendéglője.

Bács-Topolya. CSERN V US 
MIHÁLY .Nemzeti- szállo
dája.

HAJZON József Prokec-íéle 
vendé .di. ' .

PAJZFil .1öÍNOS vendéglője a
V.-ilUlOlássál szemben.

HORVÁTI i JÓZSEF szállodája.
Mv irei söresarnok.

GUS7.M A N 
nzáilodáj

X LAJOS Kaszinó

Bonyhad. - SPIESZ GYULA

ter-r'n
ka a Széchenyi-

Boglár. 'U l íO E K  VILMOS

kávéliáz.
szállodája, étterem,

Bükk. -• pron m.l BENKY
Vll.MO-• -endéglője.

BeregszAsz. HAFNER AN-

m'J vV
;aszinói éttermei.

konyha.
K K A < 7. JÓZSEF „Vasúti-

i'uerwm, kávébáz.
Bf R \ . . IRTON óobudavar

Bács . H 'iCKENSTKIN  
•iái ódája.

SC.J' . AKAB ,,Elefánt'*

B. f DIKNE8 GÁBORven-ii1 '. .saját házban).
ENL '  Z KÁROLY vasúti

• . a városi közönség

kozma :’1 AKTON „Fehér bá-

FRE!: i
’alló és vendéglője. 
;ER MÁRTON „Ko-

K .  Í •; eháza. Üzletbeliek

^ 'ou :, ■)1' 'LF Széchenyi liget
■ iiji vendéglője.

L lrK O V lC S  JÓZSEF Nádor 
szállodája, élterem kávé-áz.

Brassó. GOTTSMANN EDE 
„Vigadó- kávéháza. Üzlct- 
beliek találkozója.

ROTHEN'BÁCHEK JÓZSEF. Vi
gadó" étterem és sörcsarnoka.

CHÜDOBA VINCE (volt Dre- 
ler) kávéháza. Főtér.

ERIST0 F0LETTV ISTVÁN 
„Predeál-száilodájti- a vasúti 
állomás mellett.

8CHUSTRR MÁRTON „Knrópa- 
szálló étuirme.

8CHDLLEK CURISTIÁN Nr. 5. 
vendéglője.

JEAN KONSTANTIN vendég
lője, Lópiae

Brád. PRATSCHER JÓZSEF 
„Korona" szállodája.

Biharmezökeresztes. SZÜGYI 
JÓZSEF vendéglős.

Budakesz. DALLMANN GÉZA 
Anloraobü kavéoáza.

Cibakháza. TÜRŐCSIK JÁNOS 
nagyveiuléglöje.

Csokonya. (Somogy megyei 
P1TNER GYÖRGY nagyven- 
déglöje.

Csáktornya. Í IÍIEDL JÓZSEF 
„Zrínyi" szálloda, vendéglő, 
kávéház.

PECSORMK OTTÓ vendéglője.
MICHALICS FERENC vendég

lője a „Vasnf-boz.
Cegléd. BÁRÁNY LAJOS 

Úri kaszinó vendéglője.

RÉCSEI GUSZTÁV „Nemzett" 
szállodája. Étterem, sörcsam.

VADÁSZ JÓZSEF „Budapest" 
szállodája. Étterem, kávéli&z.

Csákóvá. WiCK JÁNOS szál
lodája.

Csongrád. KASZAN1TZKY 
ISTVÁN nagy „Polgári- ven
déglője.

GODA ISTVÁN Migyar Király 
szállodája, étterem káréban.

KÁLMÁNOVITS LAJOS Erzsé
bet szállodája.

Csermö. F Ü R E D I ADOLF 
vendéglője.

Csíkszereda. HCTTER FO
GADÓ (üzlete. Benkő Zs.l

LACHEK GYULA „Otthon" ká- 
Téháza. Üzletiek találkozója.

Csurgó. KOVÁTS SÁNDOR 
Tulipán vendéglője a vasútnál.

Csallóköz-Somorja. KOVÁTS 
K -roly Korona szál.odája

FIEDLER JÓZSEF vendéglője. 
Magyar konyha.

Deés. HUN GÁ It I A szálloda 
(Ment Béla.) Étterein, kávé
ház, sörödé.

VASÚTI VENDÉGLŐ (Kellor 
Sándor). A közönség kirán
dulója

Déva. FEHÉR-KERESZT cagv- 
száUoda (lul. Winkler Jakab).

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

MAKSCH JÁNOS „Nemzeti Ca- 
8Íuo“ étterme és ká-óhaza.

Dunaföldvár. JÁGER JÁNOS 
Nemzeti szállodái s.

Dicsöszentmárton. L É N K  
LAJOS Nemzeti szállodája, 
ét.erem, kávéház.

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

ARANYBIKA SZÁLLODA (túl. 
Német Andrási.

DEBRECEN-SZÁLLODA. Fő
utca (túl. Harangi György).

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

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája, szemben az állomással.

OTTHON KÁVÉHÁZ (lul. Ro- 
sen erg S ) A  pincéri kar ta
lálkozó helye.

OTTi > SÁNDOR vasúti vendég
lője, a városi közönség ki
rándulója.

HERMEL FRIGYES „Kispipa" 
vendéglője.

LOKODY SÁNDOR vendéglője 
Kossuth-utca.

MAKK l’ÁL vendéglője, Péter- 
fla utca.

SZ1NETAII SÁMUEL kávéháza 
Csapó- és Kölcaey-u. sarok.

Dálja. SC H LÖ G L MÁTYÁS 
vasúti vendéglője.

Dunaszerdahely. — KÁZMÉR 
István vendéglője.

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

Dobranak. ZSITEK FERENC 
nagyvendéglője.

Dárda (Baranya m.) ROBITSKÓ 
ALBERT vendéglője.

Érsekújvár. NEMZETI SZÁL
LODA (Maros*! Gerzsonl. 18 
szoba. Keresk. ut. szállója.

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

Élesd. KÁDÁR JÓZSEF nagy
vendéglője.

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

MAROSSY ZSIGMOND Széche
nyi szállodája.

KÓCÁN SÁNDOR Keresztény 
Iparoskor vendég’ője. Étter
mek, bor- és söresarnok.

KORN.-TKIN SAMU tForgács- 
féle) vendéglőj.v Hz nlJános- 
ntca. Magyar konyha, egri 
borok.

SÜMEgH GÉZA Kőbányai sör- 
csarnoka, Dotió-lér 11.

SZALÓKY IMRE „Tulipán* 
vendéglője, Stécbenyi-u'.ca.

Esztergom. PORGESZ BÉLA 
„Korona" szállodája. Huna- 
hiddal szemben.

MEISLER JÁNOS „Magyar ki
rály" szállodája.

NEUBAUER JÁNOS „Központi"

Eszék. <ITT FERENC „Úri ku-

FODOR ISTVÁN „Drávahid" 
vendéglője ; kiránduló hely.

BAYER.lt NOS Hajó" vendég
lőié, a. hajóállomással «zemb.

I.AC1NA KÁROLY Vigadó szál
lodája.

Fiume. SZENTGYÖRGYI FE
RENC .Hotel de la viUc* 
szállodája.

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

RÓTH VILMOS „Mexikó- ven
déglője, ká'éház és nyári 
kertlielyiscge

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

Garamberzence. *0- CHILIK
FERENC vasúti vendéglője. 

Garamszentkereszt. KARINA
EDE nagyvendéglője.

Gyöngyös. KRUCKNKR .1.
szálló iája. Étterem, kávébár.. 

Győr. MEIXNF.R „Hóval" nagy
szállód éj a.

KISS KÁR'>LY „Hó y»zér“  ét-

PERN1TZ La-IOS Iparos-kör 
vendéglője. Termelőktől vett

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Ba- 
roBS-uica. szemben a Hun- 
g&ria-kávéháxiaL

NÉMETH FERENC „Erzsébet* 
kávéháza. A piacéri kar ta
lálkozója.

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

G A Á L I \ N O S vendéglője

MÉSZÁROS LÉNÁRD vendég
lője Kisfaludy-ntca.

BUCHLER LUKACS Sárkány- 
lyuk-vendéglője Uaroes-nica.

MÁTRÁT ISTVÁN Arany- 
pos tanti rt vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye.

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
„Kisfaludy* kávébázzol szemb.

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

FIUME KÁVÉHÁZ (t. Várad! 
ÁRMIN) Deák Ferenc utca.

MARSCHALL PÁL vendéglője 
Tcleky-utca 45. Term. vett

KISFALUDY KÁVÉHÁZ (tnl. 
Radóa József.)

ERHARDT ANTAL „Katii, kör 
vendéglője-.

FELDMÁR BÉLA vendéglőjo 
Arany János-n. 16.

DREI5ZKER JÓZSEF vasúti 
vendégi ue.

Gyor-Sz.ibadhcgy. STOIBER
MARTON karúin vendéglőbe.

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

Gyulafehérvár. KÁDÁR BÉLA 
Fehérbá ány vendéglője.

SCHEllMANN KÁLMÁN" Hun- 

kavéház.
Huszt. WERTHELMER SÁN- 

dnr „Pannoni** szállodája. 
Étterem, k.vehiz.

Hatvan. SCHWARTZ EMIL 
„Nemzett" szállodája..

SCHRANTZ MÁTYÁS „Gráf 
szállodája, a vasútállomástól 
2 pere.

GUTH BERTALAN „Zóna* ká
véháza. Üzletboliek találkozó 
helye.

Hátszeg. VASS BÉLA Arauv- 
bá ány HiáUod&ja, étterem éa 
kávéháza.

Homonna. POLIK SÁNDOR 
Oroszlán szállodája.

H.-M.-Vásárhely. H ALÁSZ 
ISTVÁN-uó „Fekete saa" szál
lodája.

India. IIA RTB A C H  JÁNOS 
„N -mzeti" szállodája. Étterem, 
kávéház, az állomás mellett.

T.AKY JÓZSEF vasúti vendég
lője.

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
„Vas . i az 
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája- Literein, kárénáz. 

PEKÁROV1TS LAJOS „Köbá-

FERENC JUZSKF fogadó (túl. 
Grünwald Móri a vasúttól 3 
percre.

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

SCHUEIBER U l’itT „Fiume" 
kávéhúza, a központon.

SCHÖNMANN MIKSA „Ipar- 
vendeg.oje. Termelőktől vett 
borok.

BUCSKY PÉTER „Mátyás ki- 
rály" vendéglője, Berzsenyi-

PRAGElt FERENC kávéháza. 
Berzsenyi-utca.

Karcag. MÁNDuKV MIHÁLY 
Kaszinói nyilváuos étterm- 
és sörcsarnoka.

CSIKCiS JÁNOS vendéglője, 
term. vett borok.

Kassa. SÖRÖS MÁRTON ven 
déglöje és sörcsaruoka Ma
gyar konyha

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

EURÓPA SZÁLLODA (özvegy 
Fritsche Yilmoanéi. Étterem, 
kávéház. sőrcs írnok.

SZÁLLÁSI ALAJOS Andrásey- 
kávéháza, Fő-ntea.

S CH ALK H ÁZ NAGY5ZÁL- 
LODA ir.-t.) étterem, kávéház, 
söresarnok.

NAGEL A DŐLI (volt Mandli 
szállodája. Vendéglő és olcsó 
szobák.

KÁLMÁN GYULA „‘ itthon* 
kávéháza, Széchényi kioszkja.

MASZTELl.ÁK MIHÁLY ven
déglője (Központi mzdióda.'.

G O TTW AL1 ) REZSŐ vasúti 
vendéglője.

STEKN SÁNDOR uszodákért 
vendéglője.

Kisújszállás. X'ilIN ADOLF 
.Kozponti" szállodája.

MAltOGLESZ FERENC Korona 
szállodája.

Krompach. > Vasgyári. 
NEUMANN JÓZSEF Hungar i 
szállodája.

Kalocsa. K 'iK N  K 1. JÁN<»S 
„Magyar Király" szállodája.

K.-K -Félegyháza.
• ■

(Üziotv. Ku. (Tel Béla,)
DECKER JÁNOS Európa szál

lodája. étterem kavőház.
RING PÁL vendéglője, magyar

Kiskunmajsa. RAG \
szá ludájn. étterem kává az.

FARKAS .I'íZSKK vendéglője, 
magyar konyta.

Kiskusdorozsma R1CHTER 
Lajos fürdő-vendéglője.

Kolozsvár K 'ZI'ONTi <ZÁL- 
I.ODA (Nagy Gábor lul.)

ASBÓT1I JÓZSEF Hopünger- 
féle beszálló-vendéglője. Nyári 
kert

PLACSEK JÁNOS vendéglője.
Jászberény. BORGIDA KAR- 

kas Lehel szállodája étterem,

Jászárekszallas. — MAGYAR
ISTVÁN nagy vendég.öje.

Jész'adány. KALMÁR JÁNOS

LAK' >S ISTVÁN vendéglője.
SCHNURER ISTVÁN vendég-

Jászkisér. — KFlISCH IGNÁC 
vendéglője.

Jánosháyay — Űzr. TÓTH 
11YULÁN -1 Korona szálló-iája.

BENYÓ SÁNDOR Szellőkért 
vendéglője.

Kisoest. — TŰM MER JÁNOS 
Sárga-csikó vendéglője. 
Üllői-ut.

Kosuthfalva. 5ZÖLLÓSY 
Ferene Kossnih-kert foga
dója.

Kaposvár. TATÁR GUSZTÁV 
„Korona" szállodája.

K I K A K E K
BO LD IZSÁ R 

kávéháza.

^ 3
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NEWYORK SZÁLLODA tnl. 
Bogyó és Tausig).

GRÁF JÁNOS vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

PANNÓNIA SZÁLL*’i (Fészl Jó
zsefi. Táraaxkocsi közlekedés 
minden vonalhoz.

BIAZ1NI SZÁLLODA (Rónai 
János). Társaskocsi minden 
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ iGrün 
A.l Üzleti káplárnak találko
zója.

EURÓPA KÁVÉI! ÁZ (Rónai 
teatvéreki a város főterén.

FEKETE LAJOS Zöldfa vendég
fogadója és vendéglője R»- 
dák- és Teleky-utcftk sarkán 
Pincéri kar találkozója.



Szerit, es kiadóhivatala 
V ili, Kerepesi-ut 13, DTMDTATÖ

Szerk. es kiadóhivatala 
Vili., Kerepesi-ut 13,

Ko'ozsvar.
PFERCHY FERENC vendéglője 

és éttermei. Deák Ferenc-ti. 
GRAND K 4VÉHÁZ (Gyárfás 

DEZSŐ) Deák Ferenc-utca 2.
(főtér).

GÁRDONYI kávéháza. Bánffy 
palota. Mátyás kir&Iy-tér. 

BOTHA FFRENC Korona ká
véháza. Pincéi i kar találk. 

KAKÜOS SIMON Hungária ká
véházit.

Körmend. NECBACER JÁ
NOS „Magyar király11 ven
déglője.

HEIG1- IGNÁC „Kulcsos" ven
déglőit*. Kulcsos-ntca.

DONNER GÉZA vendéglője, 
szemben a vasnttal 

GOSZT' >LYA IMRE Korona ká- 
vébáza.

Kisvárda. HAMBURG ARSOLD 
Kossnth-gzállod 4 ja. Magyar 
konyha.

WEINBF.RGEK ZSIGMOND ká
vé háza és sörcsarnoka. 

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

HORVÁTH .IÓZSEF vasúti ven
déglője. A közönség kirán-

ZSQLDoS ANTAL vendéglője

MÉSZÁROS JÁNOS „Korona11 
szállodája. Tár8ssboC8Í köz
lekedés a vonatokhoz.

BJ. TORY GYÖRGY Szarvas 
vendéglő)0. Saját term. borok. 

NAGY ANDRÁS Magy. király 
szállodája a vasútnál 

Királyháza. GÖRÖG JÓZSEF 
szállodája az állomás mellett. 

Keszthely. STKAUSZ M. „Hul
lám'1 szállodája.

TALABÉR ISTVÁN vendéglője,

BELBECS JÓZSEF fogadőja és 
vendéglője. Bakács-utca. 

LE1TNER MIHÁLY szállodája. 
LUKÁCS JÁNOS ..Hongária" 

szállodája. Étterem, kávéház. 
SÖRHÁZKEKT-vendéglö.

(f.-vezető Medved István.) 
CSÁNY1 I.AJOS Kantin ven. 

déglője.
Karánsebes. I.ICHTNEKKER 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem. kávéház. nyári étterem. 
GRECSÁK RÓBERT va*uti

vendéglője, 'Központi-- kávé
háza és sörcsamoka. 

IJNDTNER JÓZSEF Padecky- 
étternie.

Kőszeg. RASDVÉGH JÓZSEF 
iKamperth-fele) kávéháza. 
Belváros.

S K R 1 B A  SÁNDOR „Arany 
szarvas11 vendéglője.

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány 
vendéglője.

PLECHL ISTVÁN vendéglője.
Magyar konyha.

Kecskemét. MILLECKER L. 
I Bére tvás) szállodája. A város 
első fogadója.

KNEFFEL LAJOS polgári sör
csarnoka és kaszinó vendég
lője.

KARÁCSONYI LAJOS (Kör- 
möcy-félei vendéglője és ká
véháza.

BUKSZA JÓZSEF vendéglője 
Városház utca. Termelőktől 
vett borok.

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-kör 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B Ó G.
nagyvendéglöje és „Központi1* 
szállodája.

NATKAY JÁNOS vasúti ven
déglője : a közönség kirándu-

K< rmőcbánya. LEYERER FE
RENC Szarvas szállodája. 

Komárom.WASSEL GUSZTÁV 
Magyar király szállodája, ét
terem és sörcsarnoka.

LORBÍ.R GYULA „Komárom- 
város“  nagykávebáza a Du- 
na-hiddal szemben.

MOLNÁR ZSIGMOND „Sport" 
kávéJáza. A helybeli kartár
sak kedvelt találkozó helye.

TÓTI1 ÁRPÁD Pilzeni "örcsar-
noka (Tiszti kaszinó vendéglő)

K R E F T  F E R E N C  
Szé'-henvi szálloda. Hajóállo
mástól i  percre. Olcsó szobák.

KLACSÁN JÁNOS Korona-ká- 
véháza.

Kakasd. (Tolna m.> HARTES- 
TEIS LAJOS nagy vendéglője.

Korád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

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

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

PLANINGER KÁROLY Hungá
ria Kávéháza.

NEUBERüER ÁRMIN kivéháza.
Lengyeltóti- POGÁNY KÁ

ROLY nagyvendéglője.
Liptószentmiklós. gdtfRIED 

DEZSŐ vasúti vendéglője.
Lakócsa. MANDL MARKUSZ

Léva. SCHMIDT JÓZSEF Kő
bányai sörcsarnoka és ét-

VÁRY LAJOS „Oroszlán" szál
lodája. Étterem, sőrcsamok.

VILHELM JAKAB vasúti szál
lodája és vendéglője.

KUN JÓZSEF „Központi'1 kávé
háza.

ÖRDÖGI! LAJOS Polgári ven
déglője.

Lipik. SZŐKE PÁL szállodája,
es vendéglője.

Lippa. SCHWE1TZER JÓZSEF 
József főberreg szállodája, ét
terem és bávöháza.

Lőcse. SCHWEÍGER SÁNDOR 
Kaszinói nyilvános étterme

KOI.LER FERENC városi szál
lodája.

DEDI EL JÁNOS étterme és 
kávéháza Főtér.

Lowrin. REINHARDT PÉTER 
vendéglője.

Marcali. S Z Í V Ó  SS LAJOS 
„Korona" szállodája. Élterem, 
kávéház.

SMONICS JÁNOS kávéháza. 
Fő-utca.

KAISER DÁVID vendéglője. 
Termelőktől vett borok.

Máramarossziget. BEN'ETH 
KÁROLY „Otthon" kávéháza 
és kőbányai sörcsarnoka.

Moson. TÓTH ANTAL vendég
lője az „Arany bárány1'-hoz.

Malacka. CHRISTEN JÓZSEF 
vendéglője a vasútállomással 
szemben.

Makó. VARGA ANTAL vasúit 
vendéglője : a közönség ki
rándulója.

VOGEL PÉTER „Korona11 szál-

Munkács. OROSZ MÓR „Ma
gyar király" szállodája.

CSILLAG SZÁLLODA (tnlajd. 
Kiss és Witmajer) étterem, 
kávéház, sörcsaruok.

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

Mezőtúr. LACHNEB ALBF.RT 
„Kossuth" szállodája a vasút 
mellett. Olcsó szobák.

PAPP JÓZSEF vendéglője és 
kávéháza a „Potöfi"-hez.

Mezőkövesd. SCilLEZINGER 
Adolf Polgári szállodája.

Miskolc. „KORONA SZÁL
LODA" ‘Bokros Károlyj. Ét
terem, sörödé, kávéhfiz.

BÖCÖGö .10ZSE F ,,Bud apest11 

sörcsamoka.
KISPIl’A VENDÉGLŐ (tnlajd. 

Mayer József).
PANNÓNIA KÁVÉHÁZ (tulajd. 

Auslánder H. és Gyula.
PERL GYULA „TOzoltó" ká

véháza, üzletiek találkozóia.
PAPSZT JÓZSEF vendéglője. 

Zsoleai kapu 1- sz.
SZUSZ KÁROLY Lloyd szállo

dája, étterem, bávoház.
SZÉCHENYI-SZÁLLODA és ká- 

véház iKellner Lnjo-1. Üzlet- 
belieknek olcsó szobák.

IPAR KÁVÉHÁZ Braun Már
ton). Az üzletiek találkozó

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

LEFLER BÉLA „Polgári" <ör- 
caarnok vendéglője. Üzletbe- 
liek találkozó helye.

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője. (Tiszai pályaudv.)

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. SUber

Mágócs. RERKY PÁL Korona 
szállodája.

Marosvásárhely. TRANSYL- 
VANIA SZÁLLODA (tnlajd. 
Breincr Hermán.)

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

LETZTER SAMU vasúti vendég, 
lője. A közönség kiránduló

BETTER EMIL Kioszk vendég
lője, Mátyás-tér.

SCHULMEISTER GÁBOR Er- 
zsébct-liget (kiránduló) ven
déglője.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodája a város központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája és 
vendéglője. Termelőktől vett

NAGY JÓZSEF „Európa" ká-

LÁSZLO LÁZÁR Vadászkürt 
szállodája.

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

Magyaróvár. GELBERT JÁ
NOS Trieszt Táros vendéglője. 

Moór. TURMAYER JÓZSEF 
„Barna szarvas" szállodája. 

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

WE5SELY MaNÓ „Magyar ki
rály" étterme és kávéháza.

HAVAS IZIDOR Korona kávé
háza. Üzletb. találkozója.

Nagybánya. — R U M P O L D  
GYULA „Nagyszállódéba.

Nagymihály. WEINBERGER 
J. Csillag-szállodája.

Nagybecskerek. KOVÁCS JÓ
ZSEF Rózsa .szállodája. Ét
terem, kávéház, sörödé.

KALLÓS GÉZA Petőfi kávéháza.
REBER FERENC „Club" nagy 

kávébáza.
WINKLF.R OTTÓ „Korona" 

szállodás. Étterem, kávéház.
FEKETÍTS MIHÁLY vasúti ven

déglője, a közönség kirán-

SZÜTS LAJOS [vendéglője, a 
bégaparti vasúti állomásnál.

Nagyszeben. — REHBERGER 
KAROLY „Központi* szállo-

Nogyszombat. — DROBNICA
JÓZSEF Foketesas szállodája, 
a Főtéren.

SKRILETZ JÁNOS vasúti ven
dé/lője. A közönség kirán
duló helye.

Németuivár. KNEFFEL JÓ
ZSEF Korona szállodája.

POSCH JÓZSEF vendéglője.

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

GÁLOVITS ANDRÁS Polgár
egyleti éttermei és nagy 
nyári kerti vendéglője.

MERKLY JÁNOS vendéglője. 
Kinizsi-utca. Saját termést! 
borok.

CÁR JÁNOS „Vaskapu" szál
lodája, éttermo és sörcsar
noka.

KORONA SZÁLLODA (tnlajd. 
Bogenrieder Károly).

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

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

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

KARNER GYULA „Pannónia" 
sörcsamoka és éttermei.

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

STERN SÁNDOR ,Széobenyi“ 
kávéháza. A  bihari intelligens 
közönség találkozója.

„KÉK MACSKA" (tnl. Leitner 
Ferenc). M>gyar bonylta, ter
melői borok.

KISPIPA-VENDÉGLÖ (Fülöp 
Katalin). Saját term. boruk.

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

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (Schiller József)

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

ROTH S. JÓZSEF „Zöldfa" ká
véháza.

WEISZ HERM1N kávéháza. 
Üzletbeliek találkozója.

Nyulfalu. (Győr m.i SZÉPHE
GYI J. nagy-vendéglője.

Nyíregyháza. (1 U T TM A N  
SAMU Polgári vendéglője, 
állom, szemben. Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF „Kiskorona11 
kévéháza és vendéglője.

Nagygyimót. i Veszprém m.) 
KIRÁLY LAJOS vendéglője.

Nagyszalonta. HERCEG JÁ
NOS Nemzeti szállodája.

F.l.I.MANX JÓZSEF Közpdnti 
szállodája ; étterem kávéház.

Nagymaros. STAUDllAMMER 
ADAM ..Otthon* kávéháza.

Nagyenyed. NAGY DÁNIEL 
Nemzeti fogadója: étterem és 
kávéház.

Orosháza PÁXTZÉLGYÖRGY 
„Alföld" szállodája, étterem, 
kávéház.

N A G Y  IMRE „Ipartestületi 
kör" vendéglője.

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

Ódombovár. RA1SZ FERENC 
vasúti vendéglője.

Oravicza FEKETE KÁROLY 
venoéglöjo. Magyaros konyha.

Orsóvá. RÉMY A. RÓBERT 
, Magj-ar Király1 szállodája. 
Étterem, kávéház.

JAKLINI VILMOS „Schweitzer 
szállodája.

Piszke. BRENNER JÁNOS 
nagyvendéglöje.

Pancsova. F á  Y JÓZSEF 
„Korzó" kávéháza, üzletbe- 
liek ta álkozója.

WITTLINGER BÉLA „Trom
bita" nagy szállodája, étte
rem, káréház és sörödé.

KONTILOVITS EMIL Weisz- 
félc nagy szállodája.

HUNGÁRIA NAGY-SZÁLLODA 
(Pfancelter Károly.!

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

Pápa. B l̂UER KÁR*’L! .

HUNGÁRIA FOGADÓ, éitsr-a.
kávéház ; túl. Bőhm B* riadm. 

BRUNNF.R JÁNOS „C-.Vke' 
vendégfogadóin. Nyári kirán- 
daló hely.

GÖRÖG KÁRÓL! „Korona- 
vendéglője.

Özv. TIVAI.D MIHÁI.VNÉ Va- 
utl szállodája az állomásod

Poprád. STEIN1IARDT VIL
MOS „Tátra-1 szállodája a 
vasút mellett.

Pozseea. DESICS MIHÁLY 
szállodája.

Perecs. (Borsod m.) UJIIEGi I 
József nagyvendéglöje. 

Perlak. 'Zala ni.) I'ANÁTZ 
ANTAL „Muraköz" -/álla
dója.

LUKACSICS MIKSA vendéglő 
magyaros konyha.

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

BÓZSA JÓZSEF vendéglője. 
Krajcár-kaszárnya.

ROYAL kávébáz. (Kádár István

„VADEMBER SZÁLLODA" (tu
lajd. Mayer Lajosi. 

FÖLDVÁRY FERENC Scholtz- 
féle sörcsamoka. Sorház-utca. 

RADOCSAY IMRE „Korona" 
s/ áU od áj a. Saját _ temesd bo
rok. Szigeti országul.

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

SZAMP ÁDÁU vendéglője, Kos
suth Lsjos- i.

KÖZPONTI KÁVÉHÁZ iFichtl
J.), Ozletiek találkozója.

Ifj. ZIDARITS JÓZSEF vendég
lője, Mák ár-utca 7- az. Saját 
termésű borok.

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti 
szálló és kávéháza.

CSERTA VINCE „Magyar ki
rály11 szállodája.

FENRICH LAJOS „István ki
rály1* beszálló vendéglője.
Indóház-u. 21. iSaját ház.) 

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia" 
vendéglője lUj sörgyári. Ki
ránduló hely.
HUNGÁRIA kávéház .'*- 
röző. (túl. Hnngária-knvéha.' 
társaság.)

Pécel. SZABÓ J. vendégi 
Pécska. LAKATOS MIHa : a 

városi szállodája, étterem ka- 
véháza.

Pozsony. PF.I.LER i CLA 
Vendéglője a , Szobi 
kfidthöz, Kisfalud, -ntca. 

HEZSNÁK JÁNOS (GEid : 
vendéglője S.efár.ta-ut. 

UDVORKA ISTVÁN étterei a

Petrozsény. WAGNER ■ N 
Nagyszállód áj a. Éttere:.:,

GROSZ ISTVÁN vendév.
terem, kávéház.

BÓZSA JÓZSEF vasúti 1 >
lője.

GYŐRRE GUSZTÁV :

Pribilina. VOGEl- " ;AI!
nagyvend. ’ lője.

Paks. BÁLINT I.AJ' -* -
szállodá i, a főhely*

Rózsahegy. KAI'ELÍ 
HAI-1 „Úri kast:-

ELSZÁN Z ÁRPÁD 
szá lodája.

LÁNG. 'ORF JÓZáFJ 
vendég'Ő és kávéim.
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Borosjc-nc. KOCSYANTAL 
Központi* szállodája.

Battonya LÁNG JÁNOS „M. 
Korona" -zállodája.

Bnlatonberény. LOW Fülöp 
szállodája i* vendéglője.

Balassagyarmat. TÓTH IST
VÁN .. Indája. Állami szol- 
lőtelvpi borok.

GVÜRKV l.AJOS kőbányai
nSrcsarnnka. .

B -Almádi. MESTER JÁNOS

Besztercebánya. SOOR MÓR 
Hungária" kávéháza.

KOVÁTS I.A.IOS wj gőzfürdői 
nagy vendéglője; a közönség 
kirándulója-

KBAtTSZ LAJOS .Vasúti*1 szál
lodája-

Békés. K ETTEK FERENC 
.Városi" szállodája.- Étterem, 
sörísarnok.

B.-Gyula. <> SZUSZ KY JÁNOS 
vendéglője lés nyári kirán- 
dnlőjai a vasútnál.

Bánréve. S Z A B Ó  GYŐZŐ 
vasúti vendéglője.

CSKRNYUSBács-Topolya. '
MJHALY ' '  -

IZSEF l’rokec-félo

GUSZMAXN LAJOS Kaszinó
szállodája.

Bonyhád. — SPlESZ GYULA

Boglr. BE R G E R  VILMOS 
„V&satl* szállodája, étterem, 
kávéhiz.

Bükk. (Sopron m.) BENK Y 
VILMOS vendéglője.

Beregszás,z. HAFNEIi AN-
TALNÉ kaszinói éttermei.
llazvar konyha.

K 1! A U SZ JÓZSEF „Vasúti*
azá'loil.íj;;t. étterem, kávéhiz.

BERNER MÁRT' >N ösbudavár
kávéiiiza

Bácskula. ROCKÉN STEIN
JÓZSEF szál ódája.

SClI.MIDT JAKAB „Elefánt"
azilludáj

B.-Csaba. BAUTOS JÁNOS
„Nádor* szállodája. Étterem,
kávéház. sörödé.

DIENE3 GÁBOR vendéglője,
(saját itá

ENDEH:S Z KÁROLY vaauti
2 -P J Í : a városi közönség

KOZMA ,\IÁIMON „Fehér bi-
rán.v- szdló és vendéglője.

FREIBERi■ ÉR MÁRTON „Kő

Uláík h
ivé háza. Üzletbeliek

'CET Ai " *LF Széchenyi liget 
I vendéglője.

Brassó. ii TTSMANN EDE 
■ kávéháza. Üzlet-
ilálknzója.

ROTHIM;, * ŰZI*JÓZSEF,Vi-
galé- . ; aok

CHl'i i* VINCE (volt Dn-
Kiu-':

izt. Főtér.
M T n  ISTVÁN

lí-'n 'V1
- ' Hódija' a vasnti

SCiiF.-'. • MaRTgN „Európa*

9Cnv. i: '. UHISTIÁN Nr. ö.

JEA\
lője. O '!  ANTIN von lég-

Brad

Budakes
Au'.un.o

Cibakhá;

A SCHEIÍ JÓZSEF 
' szállodája.
0 keresztes. SZÜGYI
vendéglős.

-. ’ 'AI.LMANN GÉZA 
-’ k&vóná/a. 
a. TüRüCSIK JÁNOS
déglője.

y megye) 
nagvven-

Csorna.
NEMES IG

NÁC Er-

véliáz es 
sőrödéje.
Kereskedő 
utazók és 
letiek találkozója. 

Csáktornya. KRIEDL JÓZSEF 
.Zrínyi- szálloda, vendéglő, 
kávéház.

PECSORN1K OTTÓ vendéglője. 
M1CHALICS FERENC vendég

lője a „Vasút"-hoz,.
Cegléd. BÁRÁNY LAJOS 

CJri kaszinó vendéglője. 
Ka szás  JÓZSEF vendéglője. 

Yasut-utca.
RÉCSEI GUSZTÁV .Nemzeti* 

szállodája. Étterein, sörcsarn. 
HADÁSZ JÓZSEF .Budapest* 

szállodája. Etiorem. kávéház. 
Csákóvá. tVICK JÁNOS szál

lodája.
Csongrád. KASZANITZKY 

ISTVÁN nagy .l'ulgári" ven
déglője.

GODA ISTVÁN Mrgyar Király 
szállodája, étterem káveház. 

KÁLMÁNoviTS LAJOS Erzsé
bet szállodája.

Csermö. F Ü 11ED1 ADOLF 
vendéglője.

Csíkszereda. HCTTF.lt FO
GADÓ (üzlete. Benkö Zs.| 

LACHElt GYULA .Otthon" ká
véháza Üzletiek találkozója. 

Csurgó. KOVÁTS SÁNDOR 
Tulipán vendéglője a va-utná1. 

Csallőköz-Somorja. K1 >VÁTS 
Károly Korona s/ál.odái* 

FIEDLKR JoZsEK vendéglője.

Deés. H U N G Á R I A  szállmla 
(Ment Béla.) Étterem, kávé
ház, sörödé.

NAG YFA-V ENDÉt i l/> (Szilágy i 
Gyula.) Erdélyi konyha, saját

VASÚTI VENDÉGLŐ iKeller 
Sándor). A közönség kiriu-

Déva. FEHÉR-KERESZT nagv- 
szálloda tud. Winkler Jakab'. 

SCHWARC N. „Koron.n"-ven- 
dégfogadója. Üzletiek talil-

MARSCH JÁNOS „NVmzrii Ca- 
aino* étterme és ká'éháza. 

Dunaföldvár. JAGER JÁNOS 
Nemzeti szállodái". 

Dicsőszentmárton. I. E N K 
l.AjoS Nemzeti szállodája, 
ét tere ni, kávéliáz.

Debrecen. ANGOL KIRÁLYNÉ 
SZÁLLODA. (Tolajd. Ilauer 
Bertalan.)

ARANYBIKA SZÁLLODA (túl. 
Német Andrást.

DEBRKCEX-SZÁI.I.ODA. Fő
utca (túl. Harangi György). 

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

NÉMETH MÁTYÁS vasúti szál
lodája, szemben az állomással. 

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

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

HERMEI. FRIGYES „Kispipa*
vendéglője.

LOKODY SÁNDOR vendéglője 
Kossuth-utca.

MAKK l'ÁL vendéglője, l’éier- 
üa utca.

SZÍ NETÁR SÁMUEL kávéháza 
Csapó- és Kölcsey-u. sarok, 

Dálja. SC II I.Ö G L MÁTYÁS 
vasúti vendéglője. 

Dunaszerdahely. — KÁZMtR 
István vendéglője. 

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

Dobranak. /SÍTEK FERENC 
nagyvendéglője.

Dárda (Baranya m. i ROBITSKÓ 
ALBERT vendégléje.

Érsekújvár. NEMZETI SZÁL
LODA (Marosai Gerzsoni Iá 
szoba. Keresk. ut. szállója. 

SZINGElt LEÓ vaauti vendég
lője. A városi közönség ki-

Élesd. KÁDÁR JÓZSEF ns-y- 
vendéglő je.

Eger. MÁRTON BÉLA „Ka
szinó" szállodája. Étterem, 
kávéház, sór.-aarnok. 

MAKOSSY ZSIGMONo Széehe-

KÓCÁN SÁNDOR Keresztény
Iparoskór vendéglője. Étter
mek, bor- és aörcsarnok. 

KORNSTKIX SAMU iForgács- 
féle) vendéglője. Szent János- 
utca. Magyar konyha, egri

SÜMEGI! GÉZA Kőbányai sör- 
csarnoka, Donó-tér 11. 

SZAI.ÓKY IMRE „Tulipán* 
vendéglője, Ssóchenyi-utca. 

Esztergom. l’ORGESZ BÉLA 
.Korona" szállodája. Duna- 
hiddal szemben.

MEISLER JÁNOS „Magyar ki
rály" szállodája.

NEÜBAUF.R JÁNOS „Központi* 
kávébáza.

Erzsébetváros. CS El’ CSiK 
JÓZSEF „Erzsébet* kávéháza 
és czukiászdája.

Eszék. OTT FERENC .Úri ka
szinó* vendéglője.

FODOR ISTVÁN _ „Drávahid" 
vendéglője ; kiránduló Hely. 

BAYER -I ÁN« )S „Hajó* vendég
lője, a hajóállomással «zemb.

Fiume. SZF.NTGYÖRGYI FE
RENC „Hotel de la vUle* 
szállodája.

Fogaras. MI LLER KÁROLY 
llulm-T szállodája. Olcsó ma
gyar konyha.

RÓTH VILMOS „Mexikó" ve:'.-

Gombns. NI VORA JÓZSEF 
vasúti vendéglője. P.-udv. 

Garamberzence. Ifj- CIUl.IK 
FERENC vasúti vendéglője. 

Goramszentkereszt KARINA 
EDE nagyvendéglöje. 

Gyöngyös. BRUCKNER .1.
szállodája. Étterem, kávéház. 

Győr. MEIXNER „Royal" nagy- 
szállodája.

PERNITZ LAJOS Iparos-kör 
Vendéglőié. Termelőktől vett

TAKÁCS JEN'”' vendéglője. Ba- 
vora-utca. szemben a Hun- 
gária-kávéházzal.

NÉMETH FERENC „Erzsébet* 
kávéház i. A pincéri kar ta
lálkozóin.

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője 
Bástya-utca.

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

MÉSZÁROS LÉNÁIG) vendég
lője Kisfalndy-nt,’ *. 

BUVIILEi: LUKÁCS Strkány-

MÁTRAY ISTVÁN Aranv- 
pastakUrt vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye. 

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
„K.-u n v• véh sz 1 mb. 

KEHÉUilA I ' SZÁLLODA Hl - 
berling Adolf) Fő-tér.

FIUME KÁVÉHÁZ it  Várad!
ÁRMIN i ,De.ik Ferenc utca. 

MARSCHALL PÁL vendéglője 
TeleVy-utca 45. Térni, vett 
borok. , ,

KISFALUDY KAVÉBAZ (tuL

ERHARDT ANTAL „Kath. kör 
vendéglője*.

S / I V  ói S LAJOS vendéglője 
Megvehiz-utca 23.

FELI)MÁR BÉLA vendéglője 
Arany János-u. 16. 

DREISZKER JÓZSEF vasúti 
vendéglője.

Gyor-Szabadhegy. STOIBER 
-MÁRTON kantiu vendéglő ■

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

Gyulafehérvár. KADAR BÉLA 
■■ i i -. • n tégluje.

SCHEUMANN KÁLMÁN Hun
gária szállodája. Étterem, 
kávéház.

Huszt. WEKTH ELMEI; SÁN- 
íjor „Pannónia* szállodája.

Hatvan. SC1IWARTZ EMIL 
„Nemzeti* szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS „Gráf* 
szállodája, a vasú.állomástól

GÜíl 1 BERTALAN „Zóna* ká- 
véháza. Üzletoeliek találkozó 
helye.

Hátszeg. VASS BÉLA Arany- 

kávéház.i.
Homonna. 1*01 JK SÁNDOR 

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

ISTVÁN-iié „Fekete sas" szál
lodája.

India. HARTBACH JÁNOS 
„N -tűzeti" szállodája. Étterem, 
kávébáz. az állomás mellett.

T.AKY JÓZSEF vasuti vendég
lője.

Igló.
PFEILEKS.

Váro-i

szállodája.

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
„Vasiéi szállodája*, a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kivéaáz. 

PEKÁROVITS LAJOS „Kőbá-

ASBOTH .RzZSEF Hnpllnger- 
féle beszálló-vendéglője. Nyári

l*L \CS -v JÁNOS vendégi
Jászberény. H< dtGIDA KAR- 

k.i- Le! • I s/.i 1..

Jász'adány. KALMÁR JÁNOS

LAKOS ISTVÁN vendéglői *.
SCHNURER ISTVÁN vendég

leje.
Jászkisér — FKISCli IGNÁC

Jutás. TUSKÉS PAI. vasúti

Kispest. TU IMER JÁN' S 

Üllöi-ut.
Kosuthfatva. SZ> >LL* 'SY 

Ferenc Kossuth-kert foga-

Kaposvár. TATÁR GUSZTÁV 
„Korona" szállodája.

KEBEN' * .*• '7 ~i ;• fogadó (ttil 
GrBnwald Muri a vasúttól 3

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

SCHREIBKR I.IPÓT „Fiume* 
kávéháza. a központon.

SCHÓNMA.N.Y MIKSA „Ipar** 
vendéglője. Termelőktől vett 
borok.

BUCSKY PÉTER „Mátyás kj-

PRAGElt FERENC kávébáza,

Karcag. MÁNDOKY MIHÁLY 
Kai-zinói nyilvános étterme 
és sörcsarnoka.

. -i - ÁS >S

Kassa. SÖRÖS MÁHToN ven
déglője és sörcsarnoka Ma- 
gv r konyha

BKÁl'N FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje.

EURÓPA SZÁLLODA 'özvegy 
Fritsche Vilmosne>. filterem, 
kávéhiz, sörcsírnok.

SZÁLLÁSI ALAJOS Andrisey- 
kávébáza, Fű-utca.

S C H A L K H Á Z  NAGYSZÁL
LÓD A ir.-t.i étterem, kávéhiz, 
BÖrcaarnok.

NAGEL ADOLF volt Mandli 
szállodája. Vendéglő ért olcao

KÁLMÁN GYULA „Otthon* 
kávrhaza, Széchényi kioszkja.

MASZ1 ELLÁK MIHÁLY ven 
déglője iKózpnuti szállodái.

G O T T W A U i  RHZSO vaeuti 
rendéglője.

STERN SÁNDOR uszodákért 
veudéglője.

Kisújszállás. KOHN ADOLF 
„Központi* szállodája.

MARGULESZ FERENC Korona 
szállodája.

Króm padi. I Vasgyári. 
NEUMANN JoZSEF Hungar i 
szállodája.

Kalocsa. K O I! N É L JÁNOS 
„Magyar Király* szállodája.

K-K.-Félegyháza. Ifj. BAKoS 
SÁNDOR „Polgári- vendég-

Kiskundorozsmn RICHTER
Lajos fii rdő-vendéglője.

RING PÁL vendéglője. Ma
gyar konyha

Kolozsvár. KÖZPONTI >/ÁL- 
I.01JA (Nagy^Gábor tul.i

K I K A K E K

NEW YORK SZÁLLODA (túl. 
Begyó 6» Taus

GRÁF JÁNOS vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
helye.

PANNÓNIA SZÁLL'* iFés/l.ló-

BIAZINI SZÁLLODA (Rónai 
Járni-1 Tárnaakiioi minden 
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ (Gríin 
A.i Üzleti kín-társak találko
zója.

EUR«'PA KÁVÉI1ÁZ i Római 
testvérek i a város főterén

FEKETE LAJOS Zöldfa vendég-

. sarnl.ll
Pincéri kar találkozója..

PFERCHY FERENC vendéglője 
és éttermei, Deák Ferenc u.

GKAND KAVÉHÁZ (Gyárfáa 
DEZSŐ, Deák Ferenc-utca J.

GÁRDONYI kávéháza, BánfTy 
palota. Mátyás király-tér.

B' *TH.\ FERENC Korona ká
véháza. Pincéri kar találk.

KARDOS SIMON Hungária ka- 
véháza.

Körmend. NEl* II ACER JÁ
NOS ...Magyar király" ven
déglője.

HEIGI. IGNÁC ..Külcsín" ven
déglője. Kuli snS Utca.

DONNER GÉZA vendéglője, 
szemben a vasúttal.

Kisvárda. HAMBURG ARNOI.D 
Kossu:li-száliodája„ Magyar

WELNKKKgER ZSH MOND ká-

Kiscell. HUNGÁRIA SZÁL
LODA • Várlaki- Béla). Étte
rem. kávéhiz, nyári kert.

HORVÁTH JÓZSEF vasúti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

ZSOLDOS ANTAL vendéglője 
S-term. borok.

MÉSZÁR* 'S JÁNOS „Korona" 
szállodája. Társaskocsi köz
lekedés a vonatokhoz.

Ifj. TORY GYÖRGY Szarvas 
vendéglői". Saját térni, borok.

NAGY ANDRÁS Magy. király 
szállodája a vasútnál



vili, Kerepesi-ut 13,
Szeik. es kiadóhivatala ÜTMOTATÖ

^ . e o g a d o
Szerk, es k ia ló ló a 'a li 
V E ,  Kerepasi-ut 13.

Keszthely. STRAUSZ S
lám"

„Hul-

iglője.TALABÉR ISTVÁN
a ,.Vasut“ ho*.

HELBECK JÓZSEF fogadója c 
vendéglője. Bakács-utca. 

LEITNER MIHÁLY sZ&Uodáji 
LUKÁCS JÁNOS „Hungária 

szállodája. Étterein, kávéhá: 
oRHÁZKERT-vendéglö.

Lőcse. SCHWINGER SÁNDOR
Kaszinói nyilvános étterme

ROLLER FERENC városi szál-

HEIMEL JÁNOS étterme és 
kávébáza Főtér.

Lowrin. ltEI.NHARIIT PÉTER 
vendéglője.

Marcali. S Z Í V Ó  SS LAJOS

GODT IGNÁC Fehérló vcndég- 
lő-aávébáza. Üzletiek talalk.

Magyaróvár. GELBERT JÁ
NOS Trieszt város vendéglője.

Magyarcsanad. — SZILVII) 
MirSrt nagyve.(dőglője.

Nagy-Károly. — K U D L A  
LÁSZLÓ.,Űri kaszinó" ven
déglője- Emiellókl borok.

W ESSELY MANÓ „Magyar ki-

Nagvszalonta. 11ERCEO JÁ
NOS Nemzeti szállodája. 

ELLMANN JÓZSEF Körpduti 
szállodája; étterem kávéba*. 

Nagymaros. STAl'DHAMMER 
ÁDÁM .Otthon" kávéiiáza.

t. Literem,

(Ü.- 5 Mád ,1 !«•
LAJOS Kant

déglője.
Karánsebes. 1.1CI1TNEKKER 

TESTVÉREK szállodája. Ét
terem. kávéház. nyári étterem. 
GRECSÁK RÓBERT v

S1MONICS JÁNOS kávéhiza.

ti. káv

IJNDT.NEH JÓZSEF Pv

S K R I B A  SÁNDOR „Arany

TÖRÖK JÁNOS Fehér bárány 
vemléglüje.

PLECHL ISTVÁN vendéglője.
Magyar konyha- 

Kecskemét. MlLLLCKEK
t Kent'

5 fogad
szállodája. A város

Máramarossziget- BENETH
KÁROLY „Otthon" kávébáza 
és kőbányai sörcsarnoka. 

Moson. TÓTH ANTAL vendég
lője az „Arany barány'-boz. 

Malacka. CHR1STEN JÓZSEF 
vendéglője a vasútállomással

Makó. YARGAIANTAL vendég
lője, a közönség kirándulója. 

Munkács. OROSZ MÓR „Ma
gyar király" szállodája. 

CSILLAG SZÁLLODA Polajd. 
Kiss és Witmajeri étterem, 
kávéház, Körcsarnok. 

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

Mezőtúr. LACHNF.R ALBERT

[{Ü .M PO LD  
szállodá‘‘-ja.

Nagymihály. WEI'BERGER 
,1. Csillag-szállodája.

Nagy becskerek. KOVÁCS JÓ
ZSEF Róz=a szállodája. Ét
terem, kávéház, sörödé.

KALLÓS GÉZA Petőfi kávéháza.
REBER FERENC „Clnb" nagy

kávéháza.
AáTNKLER OTTO „Korona" 

szállodás. Étterem, kávéház.
FEKETÍTS MIHÁLY vasüti ven

déglője, a közönség kirán
dulója.

SZÍTS LAJOS [Vendéglője, a 
bégaparii vasúti Aromásnál.

Nagyszeben. — liEHBERGER 
KAROLY .Központi- szállo-

X A G Y IMRE „IparteatCleti 
kör" vendéglője.

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

Ódombovár. líAISZ FERENC 
vasúti vendéglője.

FEKETE KÁROLY

UDVORKA ISTVÁN éttermei a

RE3NÁK JÁNOS „Iniporiál", 
kávéháza, Ozletbeliek lalá!- 
kozója.

Petrozsény. WAGNER GYULA 
Nagyszá’lodája. Ele rom. ki- 
vébáí. sörcsarnok.

OROSZ ISTVÁN vendéglőié, <H-

BÓZSA JÓZSEF vasúti v.-ndég- 
löie.

GYÜRKE GUSZTÁV Társulati

Pribilina. YOGEL JAKAB

Paks. BÁLINT LAP >S nagv- 
s/álodáji, a főhely-n

Rózsahegy. KAi’ELLl.il

Oravicza 

Orsóvá. RÉMY

..Kossn szállód

,1 vendéglője é 

1ÓZSEF vendi

TÁNCOS JÓZSEF keresk.-k 
vendéglője.

Kiskunhalas. S Z A B "
nagyvendégtöje és „Közpon 
szállodája.

NATKAY JÁNO! 
déglője; a köz, iség kirándu-

Körmöcbánya. I.EYERKRFE- 
RENC Szarvas szállodája. _ 

Komárom-'VASSEL OUSZTA' 
Magyar király szállodája, ét-

LORBÉR GYULA „Komárom- 
város" nagykávé íáza a Dc- 
na-hiddal szemben 

MOLNÁR ZSIGMON1) „Sport" 
kávé háza. A helybeli kartár
sak kedvelt találkozó helye. 

TÓTH ÁRPÁD Pilzeni sörcsar- 
noka. (T iszti kaszinó vendéglő)

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

KI.ÁCSÁN JÁNOS Korona-ká
véházi,.

K»kssd. ,T. Itta ■■■., HARTF>- 
TEIN LAJOS nagy vendéglőié. 

Karád. DÁVID ISTVÁN ven
déglője.

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

Lúgos- -- ko vács  József

itt. Olcsó szobák.
PAPP JÓZSEF vendéglője és 

kávébáza a „Petöfi“ -hez.
Mezőkövesd. SCHLEZ1NGER 

Adolf Polgári szállodája.
Miskolc. „KORONA SZÁL

LODA" (Bokros Károly). Ét
terem, sörödé, kávéház.

BÖCÖGÖ JÓZSEF „Budapest" 
szállodája. Piiseni és Polgári 
sörcsarnoka.

K1SPIPA VENDÉGLŐ itnlajd. 
Mayer József).

PANNÓNIA KÁVÉ1IÁ7. (tnlajd. 
Anslamler H. és Gyula.

PERL GYULA „Tűzoltó" ká
véháza, üzletiek találkozóba.

PAPSZT JÓZSEF vendéglője. 
Zsolc&i kapa 1. sz.

SZUSZ KÁROLY Lloyd szálló

dézlöje. A közönség kirán-

Németujvár. KNEFFEL JÓ
ZSEF Korona szállodája. 

POSCH JÓZSEF vendéglője. 
Nagy-Szalonta. ELLMANN

JÓZSEF „Központi" -zállo- 
dája.

Nagykanizsa. S Z A R V A S
SZÁLLODA. É t* " " "  *AvehA*

Piszke. BRENNER JA 
nagyvendégtöje.

Pancsova. F Á Y JÖZ
..Korzó" káveháza, üzl( 
liek ta álkozója. 

WITTUNGER BÉLA „T 
bita" nagy szállodája, 
rém, káréliáz és sörödé.

HUNGÁRIA FOGADO, étterein, 
kávéház ; túl. Böhm Bertalan. 

BRUNNER JÁNOS „Csóka" 
vemlcgíogadóia Nyári klrán-

GÖRÖG KÁROLY .Korona*
vendéglőj

Poprád. STEINUARDT

HALY 

ÉLSZ ÁSZ  ÁRPÁD

LAN- dl r IO/-IT

Rákospalota, v \ .

Róla-Anna. CSF. ÍNAK

Rozsnyó. SChUm LK 
mond .1 két 
dája. Éb eren;, káv "ha 

Rimaszombat. I
„To-upa'■ szállodája l 
kávéba/, a Tompa- 

LEITGF.B 6YÖRGV . 

dalója.
Répcelak. BÖUM A>

zilágvi lolfi. asut n
„Tatra

IL-

ilája. étterem, kávház. 
SZÉCHENYI-SZ ÁLLÓ I) A é 

belieknek olcsó szobák.

ká-

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

MERKLY JÁNOS vendéglője, 
Kinizsi-utca. Saját termőd!

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

KORONA SZÁLLODA ttolajd. 
Bogcnrieder Károlyi.

Nsgyvárad.BENBAO ALBERT 
vendéglője, Füchsl-palota, Bi- 
har-kávébáz mellett.

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

F Ü L Ö P  ISTVÁN „Európa"

Pozsega. DR3ICS N 
szállodája.

Pcrecs. (Llor-od m.) ÚJHEGYI 
József nagy vendéglője. .

Perlak. (Zala m.) PANaTZ 
ANTAL „Muraköz" szállo-

Pécs. ARANYHAJÓ SZÁLLODA 
(túl. SzigetyEde), Király-utca.

BÓZSA JÓZSEF vendéglője, 
Krajcár-kaszárnya.

ROYAL kávéház. (Kádár István

„VADEMBER SZÁLLODA" (tu- 
lajd. Mayer Lajo-i.

Rohonc. Pl SZÁN 
vendéglője. 

Rudabónya. MÁT:

KRF.NC 

JÓZSEF 

HENRIK ven-

■ ÜL A
Étterehi kávéház. 
KRISCHER PÉTER

szállodája étterem,
KNIKSCl J KÁROLY

Szerencs. PITSTEI 
„Magyar Király" 

Sopronbeled. G"[
VAN Nagyvendég: 

Selmecbánya. AC:
. Tulipán" eltörne 

za. Saját

NEUBER- ;ER ÁRMIN kávéházit.
Lengyeltóti POGÁNY KÁ

ROLY nagyvendéglője.
Liptószentmiklós. G( 'TFRIED

DEZSŐ vasúti vonde-löie.
Lakóc.a- MÁSOL MARKUSZ

Lévai SCIIMIDT JÓZSEF K - 
Dányai Körcsarnoka és ét-

YÁRY LAJOS „Oroszlán" szál
lodája. Étterein. Körcsarnok.

VILHELM JAKAB vasúti szál
lodája és vendéglője.

KUN JÓZSEF „Központi ' kávé
háza.

ORDÖGH I.AJOS Polgári ven
déglője. _

Lipik. SZ' 'KE PAI. szállodája.

Lippa. SCHWE1TZER JÓZSEF 
József főherceg szállodája, ét
terem ét kávéháza.

LEFLER BÉLA .Polgári' 
csarnok vendéglője. Üzletbe
liek találkozó helye.

KOVÁCS FERENCNÉ vasúti 
vendéglője. (Tiszai pályaudv.i 

EURÓPA KÁVÉHÁZ (t. Silber

Mágócs. BERKY PÁL Korona
szállodája.

Marosvásárhely. TRANSYL- 
VAN1A SZÁLLODA (tulajd.

KARNER

SZaUER

■. Magyar konyha. 
IYULA ,.Pai

RADOCSAY IMRE „Korona" Sümeg. MESTERHÁZY 
siállodája. Saját teniésd bo- DÓR „Korona- - a

FÁ-N-

fötére
KORZÓ KÁYÉHÁZ 

nitzer Adolf)
LETZTER SAMU vasúti vendég

lője. A közönség kiránduló 
helye.

HETTF.R EMIL Kioszk vendég
lője, Mátyás-lér.

SCHUI.MEISTER GÁBOR Er- 
zsébct-Iint (kiránduló) Ven
déglője.

GÁSPÁR SÁNDOR Központi 
szállodája a város központján.

LÁSZLÓ GYÖRGY szállodája és
vendéglője. Termelőktől vett

NAGY JÓZSEF „Európa" ká-

éttermei.
DOLGOS „Bazár" 
s sörcsarnoka, a

Fő-utcán
STEKN SÁNDOR .Széchenyi" 

kávébáza. A bihari intelligens

„KÉK MACSKA" (túl. Leitner 
Ferenci. M.gyar konyha, ter
melői borok.

KIrSPIPA-VENDÉGLŐ (Fülöp
Katalint. Saját term. borok.

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

PANNÓNIA SZÁLLODA és 
KÁVÉHÁZ (Schiller József)

K I C H T E R  ANTAL Nemzeti 
szállodája, étterem és kávé
ház, üzletiek találkozója.

RŐTII S. JÓZSEF „Zöldfa" ká-

WEISZ HERMN kávéháza.

Nyulfalu. (Győr m.i SZÉPHE- 
GYI .1. nagyvendéglője.

Nyíregyháza. G U T T 1 I A N  
SAMU Polgári vendóvlöje, 
állom, szemben. Olcsó szobák.

GROSZ ADOLF „Kiskorona" 
kévéháza cs vendéglője.

Nagvgyimót. 'Veszprém m.| 
KIRÁLY LATOS vendéglője.

KÖZPONTI KÁYÉHÁZ (Fichtl 
JJ, üzletiek találkozója.

Új. ZIDAR1TS JÓZSEF vendég-

WEINDORFER JÁNOS Nemzeti

BÁRÁNY VENDÉGL". 'Tc.l. 
Máié Antal.

Srent-Hubert. ' "r "
MARTIN JÁNOS r.a/yteB- 
déglője.

Székelykoc«árd 3TEI;.N MOH

Sepsiszentffyörgy. ' ! ■'
VILMOS vasiul C- 1 ke 
ránduló vendéglői1 

ÚJHELYI ADOLF . v

KOI.B ISTVÁN K -

CSF.RTA VINCE „Magyar ki
rály" szállodája.

FENRICH LAJOS ..István ki- 
rá'y" beszálló vendéglője. 
Indóház-u. 21. ' Saját ház.)

HORVÁTH MIHÁLY „Abbázia" 
vendéglője lUi sörgyári. Ki-

Pécel. SZABÓ J. vendéglője. 
Pécska. LAKATOS MIHÁLY 

városi szállodája, étterem fcá-

Pozsony. PELLER GYULA

háza, ! 
Szigetvá KA '

GROSZ ADOI-F v

Sárvár. MITTER L.
szállodája. 

STROHOKFER VIKI 

hoz.' olcsóba? )! a- 
SZABÓ BÉLA káv,'
Székely ud varhel >'•

MIKI.' 'S Búd

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII., Dohány-utcza 12.
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ORSZÁGOS
VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

PINCÉR S ZAK K Ö ZLÖ N Y

VOLT SZEGEDI „ U JK O R “

A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR. A HAZAI ÉS IDEGENFORGALOM ÉS BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos: 
F L Ó R  G Y Ő ZŐ .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VIII., Kerepesi-ut 13. sz.

Országos értekezlet. Mint lapunk 
utóbbi számában jeleztük, legközelebb 
értekezletet hívunk egybe az alakuló
ban lévő »Vendéglősök orsz. sörgyára 
r. t.« ügyében. (Ö ssze nem  tév esz
ten dő az  id eg en  p á r tta l  é s  ism eret
len célra mások által létesíteni szán
d ék o lt  sö r fő z ő -  és  m a lá ta g y á r  r. 
társaság g al.)  Ezen híradásunk olyan 
visszhangot keltett a vidék nagyobb 
városaiban, hogy a megnyilvánult köz
óhajnak megfelelően, o rszág os  é r te 
k ez le te t  hívunk egybe. Az érdekelt 
szaktársak úgy a vidéken, mint a fő
városban külön, névre szóló meghívót 
fognak kapni. a 
Vendéglősök Orsz. Sörgyára R.-T. szerv.- 
bizotság irodája (Vili., Kerepesi-ut 13.)

Tájékoztatás. Fogadós, vendéglős 
szaktársainkat figyelmeztetjük, hogy 
a vendéglősök sörgyára ügyében egye
dül helyes tájékozást és fölvilágositást 
csak a »Vend. Orsz. Sörgyár R. T.« 
sz.-bizotság irodája (Kerepesi-ut 13.) 
nyújt.

V e n d é g lő s ö k  s ö r g y á r a .
XIX.

E gy n é h á n y  s z ó  a v e n d . s ö rg y á ra  
e s z m é jé h e z .

Hogy van-e szakéletünk folyamatá
ban egy olyan eszme, amelyben ven
déglőseink egyesülhetnek, hogy létezhe
tik-e egy olyan gondolat, amely ezen 
szakmán élő embereknek közös tulaj
donává válhat, hogy elképzelhető-e egy
általán nálunk a tudatos közgazdasági 
élet lehetősége ? — erre nézve kétségtelen 
feleletet fogunk kapni azon tényben, a 
melyben a vendéglősök sörgyárának 
eszméje nyerend majd elintézést. Egy
ben bizonyosságot szerezhetünk ezen 
kérdés mikénti megoldásánál arra nézve 
is, hogy eléri-e tudáskörünk a 2 X 2 —4 
igazságát ?

Éppenséggel ne sértődjön meg senki 
sem, ha a tudáskor terjedelmének meg
határozására ilyen alsórendü számtani 
tételt használok fel, mert én tudok 
már arra esetet a mi szakkérdéseink
ben, hogy ezen tételnek pozilivitása két
ségbe vonatott.

Furcsa egy kissé, de még furcsább, 
hogy való.

No de azóta idők teltek ; emberek 
öttek, emberek mentek, miután egy bi

zonyos fokú bátorsággal hinni merem 
ma már, hogy az ily módon lefolyt 
anyagcsere következtében egy egészsé
gesebb vérkeringés állott be szakéletünk- 
ben. Merem hinni, hogy ma már tudunk 
számolni is, annál is inkább, mert tu
dom, hogy bizonyos irányból ugyancsak 
»nyomatékos« leckéket kaptunk a szám
tanból. Gondoskodott a tisztes kartel 
arról eléggé érezhető módon, hogy a 
számtan igazságai felett elmélkedjünk. 
(Azt természetesen kevésbbé akarta, hogy 
fel is ismerjük.)

Ezen gondoskodásért mi hálásak le
szünk azzal, hogy az impulzust követ
jük és csakugyan fogunk is elmélkedni 
és — bizva jobb sorsunkban, — ennek 
nyomán tán alkotni is. Ezt természete
sen az akaratnak kell megelőznie, mint 
ahogy az minden tudatos ténykedésnek 
a rendje. Az akarat szakéletünk gon
dolkodó és jóindulatú embereinél mód
jával meg is nyilvánult már: hogy minő 
hatások alatt, az azt hiszem nem szo
rul itten taglalásra.

Gyengéd célzásképpen azonban legyen 
szabad erre nézve az indokot a mai 
divatos zsebkérdésben keresni, ami kö
zelebbről annyit jelentene, hogy a ven- 
déglösség kezdi már érezni kényelmet
len voltát annak a csiklandós cooperá- 
ciónak, ami az ő zsebeiben való foly
tonos kotorászásban nyilvánul.

A közgondolkodásban már kezd is 
kijegecesedni az az elhatározás, amelyre 
találóan lehet applicálni azt a szóla
mot, hogy: »W eg  m it d ie  Pratzen.«

römteljes jelét látjuk ennek azon 
akcióban, amely a vendéglősök sörgyára 
létrehozására indíttatott. Elismeréssel 
adózom e helyen is annak, aki ezt a 
hatásaiban számokkal igazolható, tehát 
kétséget kizáró módon életre valónak 
bizonyult tervet szülte.

Hogy kit illet meg ebben az apaság t 
erre nézve egy csekélyke oknyomozó 
készültséggel könnyen meg lehet adni a 
feleletet: a sö rg y á ru k  k a r te ljé t .

Átkozott fogalommá vált ez a kartel 
szó már az ő őshazájában: Ameriká
ban is ; sőt veszedelmessé is már oly
annyira, hogy törvényhozásilag igyekez
nek romboló hatásai ellen védekezni. 
Hát mi hogy bírhatnánk ki, mi, mint 
úgyszólván csecsemők, ennek a tetemes 
súlynak nyomását, mikor ez a kolosz- 
szus is kénytelen ellene védekezni ?

Meg kell tehát törni ezt a szövetsé

get, amely létokát minden kétséget kizá
rólag, csakis a vendéglősök kizsákmá
nyolásában találja.

Arra az esetleges kérdésre, hogy le
hetséges lesz-e r utalom a kerdezős kö
döt egyszerűen az ő zsebbeli érdekeinek 
felismeréséhez. Szolgálhatok útmutatóval 
is hozzá. Talán felesleges, talán nem. 
Mondjuk tehát, hogy egyszerűen meg
fogjuk világítani a dolog gyakorlati ol
dalát. Először is vegyük szemügyre a 
kartel lényegét. Mi is csak ennek a 
csúnya szónak a gyakorlati jelentősége - 
Ebben az esetben az, hogy sörgyáraink 
egymással egyezségre léptek a sörárak 
tekintetében és abból semmi körülmé
nyek között nem engednek Tehát ki
zárták a maguk köréből a versenynek 
reánk hárulható jótékony hatását s igy 
egyszerűen rákapcsoltak bennünket az ö 
járszalagjaikra, ami gyakorlati vonat
kozásban azt jelenti, hogy amit ők főz
nek, azt nekünk ki kell mérni és fizetni 
érte annyit, amennyit ők megállapíta
nak Apelláta ez ellen legfeljebb a 
jó Istennél, mert Jancsi is Pista is : 
egyforma.

Hogy ennek a versenyhiánynak, ami 
a kariéi lényege, ki adja meg az árát 
és hogy mire spekulál ez a tisztes szö
vetség az ő osszalak ulásánálarra nézve 
a feleletet saját zsebünk adhatja meg a 
legjobban.

Vizsgáljuk csak a dolgot tovább és 
vonjuk le belőle következtetéseinket, de 
most már egyszer — a mi javunkra. 
Sörgyáraink jelenlegi árainak állása 
szerint 1 hektoliter sör után a nettó 
jövedelem a felhasználandó anyag ár
hullámzása szerint 9 és 11 korona kö
züti vacillál. Kérdezem, hogy egy ilyen 
courrens cikknél, mint a milyen a sör, 
szabad-e ilyen horribilis jövedelemre 
dolgozni és szabad-e kiváltképpen egy 
ilyen mesés nagyságú összeget bizto
sítani ?

Mi kényszeritette sörgyárainkat erre 
az eljárásra > Azt hiszem, erre ők tud
nának legkevésbbé elfogadhat') választ 
adni. Egyszerűen a nyereség fokozása 
a vendéglősség rovására, minden kény
szerítő szükség nélkül. Mivel feleljünk 
hát erre a kétséget kizárólag beigazolt, 
jól szervezett kizsákmányolásunkra r

Félre mindenféle akadémikus kijelen
tésekkel, félre immár most az örökös 
philozophálással. Fel kell állítani a ven
déglősök sörgyárát részvénytársulati ala
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pon az érdekeltségnek minél szélesebb 
körre való kilerjesztésével és azon elv 
szerint, hogy az kizárólagosan a ven
déglősök intézménye legyen és marad
jon : tehát részvénnyel csak is vendéglős 
bírhasson.

Hogy mit nyerünk a sörgyár révén, 
no azt már igazán felesleges volna itt 
részletesen taglalni. Nagyjában elég lesz 
ennek megértéséhez annak konstatálása, 
hogy a sörnek hektoliterje mindjárt kez
detben viszonylagosan 3 koronával ol
csóbb lesz, amely nagy előnyön kívül 
a részvényekbe befektetett tökeelhelye- 
zés rátiója is teljesen biztosítva van.

Ezek után tehát nem kell sokat szá
molgatnunk. hogy idevágó érdekeink 
felismeréséhez eljussunk : 2X2—4. Ennyi 
az egész.

Most j>edig fogjunk a munkához 
és dolgozzunk abban az irányban, a 
melyben ez a lelkes lap az eszmét út
nak inditotta.

A részvények jegyzése megindult. 
Igyekezzen minél több érdekelt a része
sedésre, mert minél több a részesedő, 
tehát a fogyasztó, annál több a vállalat 
előnye.

Azok az urak pedig, akik jónak lát
ták ebbe a szép és a vendéglős-szakma 
létérdekeibe vágó mozgalomba azt a bi
zonyos fátumszerü bomlasztó anyagot 
beledobni, legyenek szívesek és vonul
janak kissé fé lr e ,  mert különben mél
tán keltik fel maguk ellen azt a g y a 
nút. hogy az e lle n s é g  k e z é r e  j á t s z v a  
e lá r u lta k  s z ak m á ju k a t . Ha pedig 
szerencsétlen — és h iszem , h o g y  e r ed 
m én y telen  — in te r v e n t iá ju k n a k  tán 
nem  ez  volna a  r u g ó ja : akkor legye
nek szívesek csillapítsák é tv á g y u k a t  
és ne vágjanak az események elé. Ne 
akarják már is m eg b oro tv á ln i azt, aki 
— ebben az esetben ami — még csak 
az a g y s e j t ek b e n  él.

A z e ln ök  és  az  ig a z g a tó  k é r d é 
s é rő l  m a jd  c s a k  k é ső b b  e s h e t ik  sző.

Tehát türelmet és annál több mun
kálkodást kérünk.

Miután pedig szívesen hiszem, hogy 
ezen szerény cikkecske bekezdésébe 
foglalt kérdésekre a tények nekünk 
igenlő választ fognak adni.

Adja a Gondviselés, hogy úgy legyen!
Tóth Endre,

a Vendéglősük Orsz. Sörgyára r. t. 
alapitő tagja.

Gyűlés a vendéglősök orsz. sör
gyára ügyében. A »Nagyváradi Szál
lodások, Vendéglősök, Kávésok és Kocs
mái osok ipartársulata« a »Vendéglősök 
orsz. Sörgyára R. T.« ügyében október 
hó 15-én délután az ottani »Z öld fa  
fogadon  emeleti termében értekezletet 
tart, amelyre a helybeli szaktársakon 
kívül Bihar, Békés, Hajdú. Szilágy és 
Kolozsmegye összes vendéglőseit is meg
hívta. Az értekezleten a vend. orsz. 
sörgyára szervező bizottsága kiküldöttje 
és több alapitó is részt vesz. A kibo-

csájtott meghívót C e g lé d y  Sándor el
nök, K lein  Lajos alelnök és S a rk a d i  
József titkár Írták alá.

Uj alapítók. Mint múltkori számunk
ban jeleztük, a Vendéglősök országos 
sörgyár r. t. alapitói közé újabban 
többen léptek be. A belépettek közt 
van Tóth  Endre, (a mi második 
Bokrosunk) és Böeögő József, Borsod
nak egyik kiválóan ösmert fogadósa.

A  s ö r fö z ő  é s  m a lá t a g y á r  a la 
p í t á s á n a k  k u d a r c a .

A nagy hűhóval, hírlapi nyiltérrel, 
polemikus nyilatkozatokkal és a milliók 
dobálózásával (persze csak papíron) 
megindult Petánovics—Boros-féle sör
föző és malátagyár alapításának moz
galma, már is megszűntnek mondható. 
A vendéglősök és kocsmárosok nem 
ültek fel a hangzatos frázisoknak, a 
behízelgő és csábító szólamoknak, hanem 
gondoskodtak a saját fejükkel, járnak 
a saját lábaikon és mindennek kifolyá
saként nem  j e g y e z n e k  r é sz v é n y e k e t  
é s  nem  fiz e t ik  b e  a r é sz v é n y tö k e  
30°/o-át.

Előre megmondtuk, hogy az ere
deti tervtől való eltérés, az »idegen 
befolyás betolakodása® és az az el
járás, amit az u j vállalat egyes em
berei követtek, más eredményre nem 
vezethetett. Tehát a fejlődés természetes, 
a kudarca előre volt látható. A bizal
matlanság felülkerekedett és azt semmi
féle ékes szólás, semmiféle vigéckcdés 
nem tudja eloszlatni még akkor sem, ha 
az alapítási ügyvivöség összes ambuláns 
ügynökeivel együtt a vendéglősüket és 
kocsmárosokat nagyságos és méltőságos 
uraknak nevezi ki.

A sörföző és malátagyár szervező 
bizottsága ugyanis felhívásokat intézett 
az alapítókhoz és részvényeket jegy
zett szaktársainkhoz, hogy a k ö lt s é 
g e k r e  fizessék be a megállapított 300 
koronát és a részvényekre a 30%-ot, 
mert úgymond a bizalmas levél, (szö- 
szerint) •n ekü n k  f. é. o k tó b e r  15-2 0 -ig  
tudnunk k e l l , v á jjo n  m eg szü letü n k-e  
v a g y  nem  ! !

Ez tehát önbevallás, hogy az u j ala
pítás még nem született meg és nem is 
fog megszületni. Az alapítók 300 koro
nája el fog úszni a költségekre és azu
tán következik majd a »Katzenjammer.« 
Ne felejtsük el, hogy az u j alapításban 
k é t  ü g y v é d  is dolgozik és meg va
gyunk róla győződve, hogy az alapitók 
300 koronája (t. i. mindegyik alapitó 
tartozik 300 koronát befizetni) nem lesz 
elég az e lő z e te s  k ö lt s é g e k  fedezésére 
és lesz majd egy kis utánfizetés is, de  
f iz e ten d ő k  le s z n e k  az  e ls ő  a la p ítá s i  
m ozgalom  k ö lt s é g e i  is , mert hogy az 
első terv alapitó tagjai közben azt cser
ben hagyva más terv megvalósítására 
vállalkoztak, ahhoz joguk van, de azért 
az első terv költségei is terhelik őket.

Tudomásképpen bemutatjuk Pináin- 
g e r  L a jo s  kávés szaktársunk levelét 
melyet mint az u j vállalat volt alapitó 
tagja a Petánovits—Boros-féle sörföző 
és malátagyár szervező bizottságához 
intézett. A sokatmondó levél igy szól-

A Vendéglősök Országos Sörföző- és maláta
gyár r. t. szervező-bizottságának, Budapesten 
(Orient étterein.)

Van szerencsém a t. bizottságnak tisztelettel 
tudomására hozni, hogy én a leendő fenti 
gyár szervezésében garanciát nem látok: a; 
alakulás egészen eltért az általunk mint elő 
harcosok által szorosan volt vendéglősök orszá
gos sörgyár r. t. létesítésétől. Nem részletezem 
az én aggályaimat bővebben, legyen elég az 
elnök ur (Petánovits. A szerk.) alábbi megjegy. 
zése: egy ilyen vállalat létesítéséhez nem áz 
odaadó közreműködés, hanem pénz és név 
szükséges. Én, mint szerény úttörője eme 
fenséges eszmének megfontoltam ezt és az 
elnök urnák egy későbbi kijelentését, amidö:i 
én mint szerény jegyzéssel dicsekedhető ala- 
pitó-tag egyes dolgokban felvilágosítást kérve 
bizonyos tanujelét adva az önök által helyesei; 
értelmezett bizalmatlanságomnak, az elnök ur 
nagyon röviden és nyílt szavakban értésemre 
adta: ha Un ilyen bizalmatlan az előkészítő 
bizottsággal, kiléphet az alapitó kötelezettségek 
alól — igy tehát bejelentem kilépésemet. Kérem 
a nevemet törölni s engem az összes kötelezett 
ségek alól felmenteni szíveskedjék. A tudomás- 
vételt kérem nekem nyolc napon belül tudaln.

tisztelettel 
Pindinger Lajos.

Ennek a levélnek az volt a követ
kezménye, hogy B oros  A. és Gyenes 
Manó dr. ügyvéd felkeresték a levél 
íróját és kapacitálni akarták a »ben-? 
maradásra.a De nem sikerült nekik! 
Azután elküldték hozzá Boros A. livé- f 
rét, egy különösen gyakorolt szónokol ! 
hogy most ő próbáljon szerencsét. De \ 
ez sem használt. Azután küldtek neki; 
ügyvédi felszólítást, hogy fizessen 
költségeket.

Mint benőnket értesítenek, Pindinger j 
szaktársunk példáját többen követik 
és akik a jegyzett részvényekre a 
30%-ot már befizették, azok vissza- j 
vonják a pénzüket.

Igv tehát a Petánovits—Boros-féle 
alapítás — amint mi ezt megjósoltuk -  
kudarccai végződött.

Requiscat in paee! . ]

A  m a  l á t á s o k n a k  n e m  k e llen ek  ̂  
r é s z v é n y e s e k ,  h a n e m  c s a k  nagy 
f o g y a s z t ó k .  K a p n a k  a z on b an  
m i n d a k e t t ő b ő l  — m a jd  h a  fagy-
= = = = = = = = = = = = = = = = =  - 9

Leckéztetés. A B o ro s  A. és  Petano- | 
v ic s  vezette sö r-  m alá tá s  bizotság, min: 3 
Nagyatádról és Kolozsvárról értesülünk. j§ 
hol P etá n o v ic s  é s  M olnár, hol P ú  :J 
n ov its  é s  H orv á th  aláírással ellátott a 
kibocsátvánvokban, ugyancsak a'2’ J  
posan megleckéztette a mi haz3i m 
fogadós- és vendéglős karunkat, amiért ■  
az ő malátás törekvésüket kutyába g  
se vették. A dorgációban, amit min-g 
denkinek elküldték, a »husz éves denio-g 
krata« Boros A. szája ize szerinti é=g 
körülbelül ilyen értelmű kilejezé=‘g  
használtak: — Az a p á to k  angy&w-M
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h a llg a ssa to k  rá n k , ne pu páskod-  
jatok. . . . Szaktársaink persze fölhá
borodtak ezen a gőgös fönsébségü 
hangon s hamarjában el se tudták 
gondolni, hogy az ehhez való merész
séget vájjon miből is merítették a mi 
szakiparunk közterének ezen ösme- 
retlenjei. . . .

R ó s z  in d u la t a  é s  k o r l á t o l t  e szű  
e m b e r e k n e k  a  f ö l fn v a lk o d o t s á g ,  
gög é s  l e n é z é s  a z  ig a z i  j e l l e m 
v o n á sa .

A sör- és malátagyár tárgyában 
egyik győri szaktársunk. — nem tudjuk 
milyen okból, azl a kérdést intézte hoz
zánk, hogy a Boros A. ügyvezetősége 
alatt működő alapító bizottságban mért 
van több zsidóvallásu, mint keresztény 
vallásu szaktárs. Hát erre a kérdésre 
mi nem adhatunk választ, — noha el
ismerjük, hogy úgy van — mert a mi 
felfogásunk és elvünk szerint a vallás- 
külömbség nem jöhet tekintetbe ott, 
ahol közérdekű ügyről és együttműkö
dési szükségességről van szó. Mert utó
végre is mindegy, hogy akár az izrae
lita akár a keresztény szaktársak fognak 
igen hamar kiábrándulni az uj v á lla l
kozás i terv  k u d a rca  által.

A k i  n e m  e s z i k  B  o  r o s - f é l e  
m a lá tá t  é s  n e m  i s z i k  u g y a n 
a n n a k  f ő z t é b ő l  s ö r t ,  a z  n e m  l e h e t  
d e m o k r a ta - e lv t á r s .

Kinevezés. A sörfőző és malátagyár 
bizottsága B oros A. ellenjegyzése mel
lett, f. évi szeptember 2 2 -éről keltezett 
kibocsátványa utján kinevezte Göm bös 
L a jos , budapesti vendéglőst N ag y sá 
g os  urnák. Gratulálunk derék szaklár- 
sunknak ezen kitüntetéshez, ki valószí
nűleg velünk együtt azt fogja mondani, 
hogy mi mindent nem kell a becsületes 
embernek az életben elszenvedni.

C s a k  e g y s z e r  v o l t  k n t y a v á s á r  
B u d á n , m a la tá s  ü g y n ö k ö t  a z o n 
b a n  t ö b b  h e ly r ő l  d o b t a k  k i  B u d á n .

No ugye hogy . . . Mikor Boros  
A. s a lóversenytérről ismert Ptáno- 
vics, m aláta  s ö rg y á r  vállalatukkal 
üszköt dobtak a vendéglősök sörgyára 
mozgalmába, azonnal oda konkludál- 
tunk, hogy: nem  tiszta  a  d o lo g !  Ezt 
a föltevést az látszik igazolni, hogy 
a B oros A. v.-igazgató és P etn ov its  
elnök által v ez ete tt  »malátás bizotsága 
a V en d ég lősök  s ö rg y á ra  eskü d t  
e llen ség év e l :  a y>Magyar V endéglős  
és K á v és  Ip ar« című lap p a l szövet
k eze tt  é s  — rek la m á lta t ja  m agát. — 
No ugye, hogy hamar egymásra akad
tak a közönséges gseft-érdekben dol
gozó rokonlelkek.

A k i  h a s z o n i ,  s z ó r a k o z á s i  é s  
e g y é b  i l y  n e m e s  v á g y á n a k  a  l ó 
v e r s e n y t é r e n  k e r e s  t er e t ,  n e  a k a r 

j a  m a g á t  e g y  „ k ö z h a s z n ú  v á l 
l a l a t “  é l é r e  fö l t o ln i ,  m e r t  n em  
i l l i k  n e k i  e z  a  v e z é r  s z e r e p .

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK

Vendéglős-ipartársulat Kolozsvá
ron. Erdős országunk fővárosának 
vendéglősei egy az egész megyére ki
terjedő »fogadós, vendéglős, kávés és 
kocsmáros-ipartársulaf# létesítésén fá
radoznak. Az eszme egyébként a napok 
előtt alakult pincér szakiskolával áll kap
csolatban, amikor ugyanis K ikaker  
Boldizsár kiváló szaktársunk, ottani 
kávéház tulajdonos, azon nézetének adott 
kifejezést, hogy a legkisebb védelemben 
se részesülő szakmai érdekek egy ha
sonló testület létesítésére ugyancsak fel
hívják az érdekelteket. A testület meg
alkotása élén Nagy Gábor országszerte 
ismert és Tauszig Alajos (a Kolozsvári 
P.-Egylet elnöke) fogadósok s többi 
ottani szaktársaink állanak, mig a szer
vezési teendőket a vend. sörgyárának 
is egyik derék előkészítője, Marton 
Vilmos főpincér szaktársunk vállalta 
magára.

Országos Pincér Szövetség. Múltkori 
számunk ily eimü közleményére a 
következő sorokat kaptuk:

M. tisztelt szerkesztő úr! A többféle 
tervezgetések és próbálgatások után 
ugyancsak itt volna az ideje, hogy a 
pincérség is alkosson olyasvalamit, egy 
olyan intézményt, ami őt egyszer s 
mindenkorra és mindenkivel szemben 
megvédelmezi. A jelen körülmények 
közt ki vagyunk téve mindennek 
és még arra sincs módunk, hogy a 
legsajátabb érdekeinket érvényre tud
nánk emelni. Az ügynök urakat most 
is csak ugy szükséges megkalapemel- 
getni és kilincselni, mint ezelőtt 5 vagy 
15 esztendővel, a kereset s az elhe
lyezkedései kapcsolatos és egyéb kér
déseinket pedig még csak szóvá se 
tehetjük, vagy ha ezt tesszük, szentül 
bizonyos, hogy semmi sikert se érünk 
el veíük. Szóval csehül állunk, s ebben 
az állapotban a legvigasztalanabb az, 
hogy még saját magunk sem akarunk 
magunkért cselekedni. Nem állítom, 
hiszen vannak pl. a főpincérséget a 
revü rendszerrel eltörülni akarók, vagy 
a »tulipántos pincéreké ellen küzdők, 
akik nagyon is akarnak cselekedni és 
pedig olyképen, hogy Isten mentse ettől 
meg a pineérséget. Én csak egy utón 
vélem megoldhatónak a helyzet kérdését, 
ha t. i. megalakítjuk azt az aOrszágos 
Pincér Szövetséget,« amelyre egy fő- 
pincér kartársam az okt. 1-sői F og ad ó
ban hívta föl a figyelmünket. Ez az 
intézmény lehet csak az, amelynek 
keretében minden kérdéseinket meg
oldhatjuk, s amelyre ép ezen oknál fogva 
én is fölhívom kartársaim figyelmét, 
de különösen a fővárosi föpineérekét, 
hogv álljanak össze 20-an 30-an és 
mondják ki a szövetség megalakulását

Az uj szövetségben őket nemcsak a 
fővárosi pincérség komoly elemei, de 
az egész ország pincérei, mind követni 
fogják.

N em  l e h e t  t is z ta  e m b e r  a z , k i  
m á s n a k  s z e p lő t l e n  m ú lt já b a n  — 
a n y a g i  é r d e k b ő l  p i s z k o t  k e r e s .

E m e l ik  a  fo g y a s z tá s i  a d ó t .
Boldog a magyar, ifiért elbír még 

egy kis adótöbbletet. Igv gondolja ezt 
kormányunk, a valóságban azonban ugy 
áll a dolog, hogy bizony nem igen telik 
többre. A csavart tulfesziteni pedig nem 
tanácsos, mert közgazdaságunk korfor
gási folyamata sínyli meg, ha az állam 
többet kivan, mint amennyit elbírunk.

Pénzügyi körökben arról beszélnek 
ugyanis, hogy az államháztaitusban 20 
millió kiadási többletre keresnek fede
zetet, amit az egyenes adók utján nem 
lehet megteremteni, nem pedig azért 
mert nálunk fáznak a fokozatos jöve
delmi adó behozatalától. Hozzáfognak 
tehát az adózási rendszer kényelmesebb 
módjához és felemelik a fogyasztási 
adót. Tehát még drágábbak lesznek az 
élet fen tartás feltételei mint eddig voltak.

Kombinációba van véve a posta-, a 
vasuttarifának felemelése, a dohány- és 
az italmérési jövőn ek  fokozása, r.s 
amint evés.közben fejlődik az étvágy,

- feltehető, hogy a fogyasztási-adót 
egyéb dolgokra is kifogják terjeszteni. 
Ki lehetünk rá készülve, hogy a 20 
milliót bevasalják a :

Ki van mutatva, hogy a folyó év 
második negyedében a fogyasztó.-i és 
ital adók bevételi többlet 2 .::OÓ.OOO 
kor. tett ki. Tehát ennyivel többet, 
mint amennyi előirányozva volt. 11a 
tehát a bevételi forrás ilyen jól tizet, — 
gondolja az állami pénzügyek ápol ja. 
Iiát akkor még lehet 2 0  n 
rárakni. Majd bejön az is és ha nem 
jön szép szerével, majd segít a dolgon 
az adóvégrehajtó. A fogyasztási adok 
igen nagy része végrehajtás nélküi is 
befolyik. Mert benn van mar a fogyasz
tási cikkkek vétel- és eladási-arában, 
tehál igen kényelmes ahhoz hozzányúlni, 
anélkül, hogy nagyobb komplikációkkal 
járna.

Számításon kívül hagyja azonban az 
állam, hogy a sok kartel, ez a modern 
fogyasztási rendszer, amúgy is megdrá
gít mindent, a lakbér a fővárosban az 
elviselhetlenségig felemelték és meg foly
ton emelik. Mindent figyelembe kell 
venni, ha a fogyasztási adókat emeun 
akarják és akkor valószínűleg más jöve
delmi forrásokat fogunk keresni.

A vendéglös-kocsmáros adózó polgá
rok nem csak a rajuk még kirovandó 
terheket nem viselhetik, hanem a már 
meglévők is túlságosan sújtják 'két. 
Mert minden mesterséges és természetes 
drágulása az élelmi- és üzleti szükség
leteket kielégítő-cikkeknek nemcsak köz
vetlenül nehezednek a vendéglős és kocs-



4. oldal. FOGADÓ 20. szám

marosra, hanem közvetve, amennyiben 
nagyon csökkenti a forgalmat. Amellett 
igen sűrűén állnak be az ipari munká
sok sztrájkjai, melyek óriási közgazda- 
sági károkat okoznak és amelyek igen 
érzékenyen érintik a vendéglőst és kocs- 
márost. Mert ha a munkásoknak és 
iparosoknak nincs keresetük, akkor bi
zony megesappanik a vendéglő és kocsma 
forgalma.

Ez az iparág tehát nagyobb teher
viselést nem bir el. És igazán üdvös 
dolog volna, ha a pénzügyi kormány 
nem terhelné tovább a fogyasztási és 
élelmi-cikkeket, hanem inkább szaba
dítaná fel azokat az eddigi adók alól. 
Az elviselhetetlenségig feszíteni a köz
teherviselést nem válhatik az állam 
javára, mert számos adózó polgár megy 
általa tönkre.

Ez pedig az állam célja nem lehet.

A nagyváradi pincér-szakiskola 
megnyitása.

A nagyváradi veudéglősök ipartár
sulata a N.-váradi P.-egylettel együt
tesen mint előző számunkban jeleztük, 
e hó 16-án tartja a pincértanonc- és 
tovább képző szakiskola megnyitását, 
egy nagyobb szabású ünnepély kere
tében A megnyitásra, mint a bejelen
tésekből kitűnik, a fővárosból és a 
vidékről is sokan jönnek, minélfogva 
az ünnepély egész országos-szerűvé 
fogja magát kinőni. Az ünnepélyre 
a rendezőség a következő meghívót 
küldte széjjel :

M eghívó. A "Nagyváradi szállodá
sok, vendéglősök, kávésok és kocsmá- 
rosok ipartársulata« a «Nagyváradi 
pincér egvlettel« összmüködöleg tisz
telettel meghívja kívül címzett urat 
és b. családját a társulat által felállí
tott »Pincér szakiskola« megnyitási és 
ezzel kapcsolatosan Nagyváradon. 1906. 
évi október hó 16. és 17. napján ren
dezendő ünnepélyéhez.

Az iskola megnyitással kapcsolatos 
ünnepély sorrendje.

1. Az 1006. évi október ló-én este 8 órakor 
ismerkedési estély vendégeink tiszteletére a 
.Bazár*'-vendéglőben.

2. Az 1906. évi október 16-án <1. e. 10 óra
kor az Ipartársulat és Pincér-Egylet együttes 
díszközgyűlése, az iskola megnyitásának jegyző
könyvbe iktatása a „Zöldfa -̂szálloda emeleti 
nagytermében.

3. Az 1906. évi október 16-án d e. 11 óra
kor villásreggeli, a megjelent vendégek tisz
teletére a..Züldfa'-szálloda emeleti kistermében.

4. Az 1906. évi október hó 16 d. e. lél 12 
órakor az iskola megnyitása, a ..Polgári iskola" 
Nagvpiac-téri helyiségében.

5. Az 1906. évi október hó 16-án d. u. 
1 órakor diszebéd a megjelent vendégek tisz
teletére e „Pannónia" éttermében, egy teríték 
ő korona. (Az italokat a társulat szervírozza.)

6. Az 1906. évi október 16-án este 9 órakor 
táncestély, a „Zöld tagszálloda emeleti nagy
termében, melynek tiszta jövedelme a szakis
kola fenntartási költségeihez csatolandó. 
Belépti dij: Személyjegy 2 kor., családjegy: 
ő korona.

7. Az 1906. évi október 17-én (kellő számú 
jelentkezés esetében! d. e. 9 órakor a város 
nevezeteségei: vízvezeték, villamos mü, város

háza, Rhédey-kert, városliget, Pincér-menház 
stb. megtekintése. Ebéd a la carte a „Püspök“- 
fürdőbe: itt vacsora a la carte.

A nagyváradi nevezetes szaktestületi 
eseményekhez hasonló jelenlegi ünne
pély rendezési teendőit a következő 
szaktársaink teljesitik: C eglédy  Sán
dor v.-ipartárs. elnök és K lein  Lajos 
alelnök, S a r k a d i  József titkár, S ch iller  
Sándor, K riszta  Sándor, M aresch  
Károly, S au er  Kálmán, L eitn er  Ferenc 
fogadós és vendéglősök, Stern  Hermán 
d.-elnök, W eisz  Hermann p.-egyleti 
elnök, W eisz b erg er  József, R á b a y  
Béla, K lein  Márton és S o m h eg y i  Dezső.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Azon tisztelt olvasóinkat és 

előfizetőinket, kiknek előlizetése lejárt, 
kérjük, hogy előfizetésüket a mai lappal 
mellékelt utalvány fölhasználásával be
küldeni szíveskedjenek.

A Vendéglősök Országos Sörgyára 
R.-T. „szervező bizotsága" irodája tisz
telettel értesíti fog a d ó s , v en d ég lő s  és  
ko'csm áros szak társa in ka t, hogy a 
Vendéglősök Orsz. sörgyár irodája Ke- 
repesi-ut 13. („F o g a d ó “ szerkesztősége) 
létezik. Ugyanott a szükséges tájékozá
sok is megtudhatók.

Hymen hírek. — K rau sz  Lajos, 
besztercebányai vendéglős szaktársunk, 
e hó 17-én vezeti oltárhoz P latzn er  
Vilma kisasszonyt, Liptószentmiklóson. 
— P o rk o lá b  László, a devecseri »Nem- 
zeti« fogadó derék uj tulajdonosa a na
pokban tartotta eljegyzését Tóth  Jolán- 
kával, a jánosházai Korona fogadó tulaj
donosnője: Tóth  Gyuláné bájos szép 
leányával. — L ic h tn ec k e r t  Gergely, 
a kaposvári Korona fogadó előnyösen 
ösmert föpincére, e hó 2 0 -án tartja 
kézfogóját G rozly  Juliskával, G rozly  
Antal kitűnő vendéglős szaktársunk 
bájos és szépmiveltségü leányával, Ta- 
bon. — P o llá k  M. Mihály, a kolozs
vári Royal kávéház főpincére, október 
28-án esküszik örök hűséget H erc fe ld  
Malvinkának, Kolozsvárott. (Jó ösmerő- 
seit, kiknek hollétéről nincs tudomása, 
lakodalmi ünnepélyére ezúton hivja 
meg.)

Október 6 . Nemzetünknek ezen a 
szomorú nagy ünnepén a mi szak
mánk is ünnepelt. A durva önkény 
által bitóra hurcolt nagyjaink emlé
kezésadóját kegyelettel rótták a szak
iskolák, melyeknek derék vezetőségei 
mindenütt szép készültséggel igyekez
tek az ünnep emeléséhez hozzájárulni. 
Szakiskoláink legfiatalabja, a kolozs
vári, szintén megülte a nagy napot, és 
pedig a polgári iskolában, melynek 
derék igazgatója a vezető szakférliak 
segítségével, nemcsak jó  szakembere
ket. hanem jó hazafiakat is kivan ne
velni a gondjaira bízott tanoncokból. 
A nagy nap jelentőségét, P au sin ger  
József vázolta szép beszéd kíséretében, 
majd C sóka  Béla (Pannónia fogadó) és 
B ü lgözd i József (Newyork fogadó)

tanulók mondtak hazafias szava
latot. Az ünnepélyen N ag y  Gábor, 
— ki a tanoncokat a hazaszeretetre 
buzdította szép beszédben — Taussig  
Alajos, F ész l  József fogadósokon kívül 
P fe r c h y  Ferenc vendéglős, Márton 
Vilmos főpincér és több számosán 
voltak jelen. A szépen sikerült ünne
pély délután 5 órakor S z éc h y  Ákos 
dr. záróbeszédével ért véget.

Mai lapunkból térszüke miatt több 
közleményünk, ezek közt H egyháti 
Sándor és M atsád János munka
társaink (Pincérség ügye és Revü 
rendszer cikkei) valamint a »Hétnil- 
hétrea a jövő számra maradtak.

A borravaló. A mi szakosztályunk 
kérdései tengerének elátkozott hajója 
ez. Hánykódik, vetődik és hánykódá- 
sában hol eltűnik, hol alámerül, hol 
megint fölszinre kerül, hogy újra 
szembe tűnjön. Legutóbb a miskolci 
vendéglős kongresszuson találkoztunk 
vele, ahol egy hosszú memorandum 
kapcsán, mint a bpesti p.-egylet be
adványa került szőnyegre. A borravaló 
kérdése, ez a bolygó hajó tehát 
megint előbukkant s miután általános 
lett a föltünése, szóltak is hozzá, de 
semmi eredményt sem értek el vele. 
Hogy pedig ilyesmire a közeljövőben 
sincsen kilátás, ezt legjobb világításba 
a mi közoktatási ügyünk kitűnő vezére. 
G lü ck  Frigyes helyezte, aki ehhez 
anyagul a külföldön szerzett gazdag 
tapasztalatait szolgáltatta. A több eset 
között — beszélte — legjobban egy 
strassburgi fogadó válik ki, melynek 
falain és kapuja fölött ugyancsak 
szembetűnő betűk adják tudtul, hogy 
' it t  nincsen b o r r a v a ló !« Mégis, mit 
tapasztalt? Hogy a legtöbbet e borra
való mentes Hotel személyzete közt 
kellett kiosztania. És ugyanez áll a 
borravaló eltörlést hirdető többi foga
dóra is, mely helyeken a vendég 
zsebéből sokkal többet vesznek ki, 
mint ahol a borravalót nyíltan el
fogadják. — Hát, szó a mi szó, de Glück 
Frigyes emez érvelésével nagyon 
sok megszívlelni valót mondott. Ami 
természetesen és legkevésbé sem akarja 
azt kizárni, hogy a borravaló kérdé
sével ne foglalkozzunk, de még azt 
se, hogy meg ne oldjuk. Tegyük biz 
ezt, ha lehetséges és ha a körülmé
nyek arra alkalmasnak mutatkoznak. 
Csakhogy, az a mi nézetünk, hogy 
amire ez az alkalom itt lesz, a borra
való kérdés megint úgy eltűnik és eb 
úszkál a kérdések tengerén, mint egy 
elátkozott hajó.

Ételárak emelése. A nagy husdrá- 
gaság arra vitte, bár ugyan nem a ha
zai, hanem a bécsi vendéglősöket, hogy 
étlapáraikat a náluk szintén rohamosan 
fölemelkedett húsáraknak megfelelően 
fölemelték. Azt hisszük, hogy ezt a mi- 
veletet, bár ha nem is valami jó szív
vel, a mi vendéglőseink is kénytelenek 
lesznek keresztül vinni.
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Acetylen kongreszus. E hó 20 22-én 
K ossu th  Ferenc keresk. minister véd
nöksége alatt Orsz. acetylen kongreszust 
tartanak Budapesten, melynek végleges 
tárgysorozatát e hó lö-ig fogják köz
zétenni. Ideglenes tárgysorozat: 1. Visz- 
szatekintés az acetyleniparnak fej
lődésére hazánkban. Az uj acetylen- 
szabályrendelet. Előadó: B erden ich  
Győző. 2. Dr. Caro Nicodem berlini 
tanár előadása: A carbid öngyulladásá
ról. 3. A calciumcarbid gyártásának 
meghonosítása hazánkban. Országos 
szervezkedés. Előadó: P fe i fe r  Ignác 
tanár. 4. Dr. F r a e n k e l  A. Az acetylen- 
és carbid-ipar jövője. 5. Szerelői szak- 
tanfolyamok rendszeresítése. A kontár
kodás megszüntetése. Acetvlenipari 
szakkiállítások és versenyek rendezése. 
O rdódy  Béla techn. tanár. 6 . Dr. V ogel
H. I. berlini szaktanár előadása : Az 
acetylen világításnak alkalmazása ki
sebb városok világítására. 7. Aeetyien- 
gáztisztitás és carbid-adás-vételi nor- 
mativum. Z ip ern o v sz k y  Fülöp máv. 
főmérnök. 8 . Tűzbiztosítás és acetylen- 
ipar. Előadó: Dr. D óci Sámuel az 
aeetylen-szakosztálv jegyzője. 9. A 
magyar szabadalmi jogszolgáltatás és 
acetvleniparunk. Előadó: K elem en
István. 10. Az acetylen a vasutvilági- 
tásban. Előadó: a m. kir. államvasutak 
szakreferense.

Névmagyarosítás. A nagyatádi Ko
rona fogadó derék tulajdonosa, Kőim  
Adolf előnevét K ertész -re  változtatta. 
Kertész szaktársunk hazafias tettét 
követésre ajánljuk.

Egy kedélyes streik. A bpesti p.-egylet 
tudvalévőén irtó mozgalmat indított a föpincé- 
rek ellen, mivelhogy a revü rendszert szeretné 
behozni, ami pedig hogy megtörténhessen, 
szervezi erősen az éthordókat, gyűlésekre 
szólítja és streik cs egyéb ilyesmire oktatja 
ki őket, hogy azután ha kell, a magyar és a 
lengyel! — sib. így, ennek a hatása alatt történt 
aztán a múlt napokban, hogy a Teréz-köruti 
Neigert-féle étterem alkalmazottai, tehát az 
evőeszköz tisztitó is, a főpincérrel együtt, 
pont 12 órakor slreikba léptek. No hiszen lett 
erre kavarodás, hogy mi lesz most a vendé
gekkel. Különösen Xeigert gazda vesztette el 
teljesen a — lélekjelenefét. miért is aztán 
délután megegyezett embereivel cs újra be
léptette őket. A patába azonban csak most 
következett. Ugyanis Ncigert gazda derék 
gazdasszony neje mindennek elnevezte 
a streikolókat, csak jónak nem. Állítólag még 
rablóságot és gyilkosságot is emlegetett, mit 
azonban föl se vettek, csak mosolyogtak rajta 
és alfélé angol nyugalommal folytatták dolgai
kat. A kedélyes slreiknek egyébként az volt 
a fináléja, hogy a szegény (bár előzőleg a leg- 
liangosabb szerepet vivő) evőeszközpucoló tel
jesen áldozatul cselt az ügynek, mert hogy 
az üzletből — ki kebelt lepnie.

Pincépszakiskola Kolozsváron. Amíg 
másutt, a szükséges alap összehozási 
és egyéb alakítási teendők évekig el
tartottak. addig a kolozsvári szak- 
taiionciskola életbeléptetése minden 
emóció és más gyülekezések nélkül 
és alig két nap alatt nyert elintézést. 
Annyi történt csak, hogy N ag y  Gábor 
üsmert fogadós szaktársunk az ottani 
pincér-egylet elnökét, T au ssig  Alajos 
fogadóst, GrafT  János vasúti vendég
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lőst és F ész l József fogadóst magához 
hivatta s a szakiskola ügyében a pol
gári iskola igazgatójával tett lépést és 
megbeszélést miután ismertette: a négy 
kiváló szakember a szükséges alapí
tási összeget összeadta úgy. hogy más
nap már a beiratások is megtörténtek. 
A szakiskolát azután szeptember 26-án 
avatták föl és pedig S z éc h y  Ákos 
polgári iskolai igazgató megnyitója és 
N agy  Gábor szép beszéde kíséretében. 
Az előadási teendőket S z éeh y  Ákos 
igazgató és Pn u sin ger  József polgári 
iskolai tanáron kivül F ész l  József 
fogadós és C inhober  Ferenc (a »Pan- 
nonia« főszakácsa) szaktanárok látják 
el. Az uj szakiskolának, amelynek 
létrejöttében Márton Vilmos föpincér 
szaktársunknak is nagy érdeme van, 
eddig 21  látogatója van.

Kávéházi záróra szabályozás. Szom
bathely város tanácsa elrendelte, hogy 
az ottani kávéházak, melyek eddig 
egész éjjel nyitva voltak, éjfél után
2—4 óráig zárva tartandók. Felebbezés 
folytán az ügyet a belügyministerium 
bírálta és jóváhagyta a városi tanács 
határozatát. Tekintve azonban a város 
éjjeli vasúti forgalmát, a rendőrségre 
bízta a ministerium azoknak a kávé
házaknak a kijelölését, melyeknél az 
említett oknál fogva meg volna indo
kolva, hogy egész éjjel nyitva legye
nek.

Megadakoztatások. Ily címen hozott múlt
kori közleményünkre B. J. s.-a.-ujhelyi főpincér 
írja, hogy náluk is járt az a Vince "nevű vö
röses fiatal ember, akinek többeket szintén 
sikerült megadakoztatni, mig ezenkívül, mint 
a bpesti p.-egylet szervező bizotságának tagja, 
a kisegítő pincéreket streikra buzdította. Be 
is ugrottak ezek a vöröses utazónak, amennyi
ben az első alkalommal, a napi 4 korona ki- 
segitési dij helyett 5 koronát követeltek, ami
vel azonban megjárták, mert ezeknek a ki
segítő uraknak egy helyen se lesz mit kisegí
teni. Se nálunk se másutt. A megadakoztatót 
tehát először ezek a kisegítők átkozzák, de 
nincsenek iránta valami jó szívvel a többi 
rnegadakoztatolt kartársak sem, akik utoljára 
is a letartóztatás körülményéhez akartak 
folyamodni, csakhogy — illa berek, nádak 
erek! a vöröses utazó kolléga ekkorra már 
sehol se volt.

Főnök és alkalmazott eimen hasz
nos, kis kézikönyv jelent meg nemrégi
ben a fővárosi könyvpiacon Szerzője 
dr. D óéi Sámuel budapesti ügyvéd, az 
Országos Iparegyesület pénztarosa és 
ügyésze. Az üzleti életben gyakran 
fordulnak elő olyan vitás kérdések, a 
melyek a szolgálati szerződés körébe 
tartoznak. Ilyenkor úgy az iparosnak, 
mint az alkalmazottnak feltétlen szük
sége van a tájékozódásra, még mielőtt 
az ügy bírónak, vagy az ügyvédnek 
kezébe kerül. Ezt a tájékozást nyújtja 
egyszerű, áttekinthető rendszerben a 
népszerű módon összállitott könyv, a 
melyet 1 k oron a  60 fil lé rért  lehet 
kiadóhivatalunk utján megrendelni.

Apróhirek. — Hét koronás kölesön le
já ra t  nélkül. Deimel Károlytól a nagybecs- 
kereki „Club*- kávéház föpincérélől Kratodiwil 
Lajos pincér hét koronát kért és kapóit 
könyvkiváltásra, de azután sem Kratochwill, 
sem a könyvet cs sem a hét koronát nem

látta többé, meri a kölcsönvevő bucsuzás 
nélkül távozott Becskerekről. Közöljük ezt a 
kis dolgol már csak azért is, hátha lesz le
járata a kölcsönnek és beigazolja a külesön- 
vevű. hogy nem volt szándéka ezzel az üsz- 
szeggc-1 Amerikába vándorolni.

P in c é r e k  k e g y e le te .  — A 
kassai pincéri kar, a múlt napokban 
rilka szép ünnepély kapcsán rótta le 
kegyeletét a honvédek emléke iránt. 
Az ottani honvéd-szobor leleplezése, 
mint tudva van. országos ünnepély 
volt és akkor a pincérség a nagy- 
idegen forgalom lebonyolítása folytán 
nem vehetett azon részt. Elhatározták 
tehát, hogy ők sem maradnak el on
nan. ahol a szabadság bajnokainak 
emlékét ünnepli a nemzet. E hú fí-án 
reggel testületileg vonultak fel zászló 
alatt nemzetiszinii kokárdákkal díszítve 
a honvéd-szoborhoz. Előbb azonban a 
Doniban misét halgattak. A szoborhoz 
érve, egyik társuk szépen átgondoil 
beszédben dicsőítette a szabadság 
hőseinek emlékét, majd koszorút 
helyeztek el a szobor talpazatára, 
melynek szalagján ez a felírás foglal
tatik: ..1S4S—49-ben húzónk szab ad 
sá g áér t  dicsőn  m eghalt és  vértan  u- 
ságot sz en v ed ett  b a jn o k a in a k  em lé
k ére . A k a ssa i p in cértestű let. 1906 
o k tó b er  6**án." A >Talpra magyar« 
hatásos elszavalása fejezte be a ke- 
gyeletes és hazafias ünnepélyt.

Delfin Samu állása. Az Országos Xvugdij- 
Egvesülel derék vándor apostola. Delfin Samu, 
akit ezen intézményünk igazgatósága kigyűj
téssel bízott meg. mint értesülünk, a napokban 
egy olyan neves, fővárosi cégnek lett az uta
zója, amelynél exisztenciális érdekei ugyancsak 
a legjobban lesznek biztosítva Delfin Samu 
eme sikerének mi annál inkább örülünk, mert 
tudjuk, hogy a nyugdijegyleti taggvüjtés 
komplikált teendői ugyancsak nagy- küzdelmet 
és gondot okoztak neki arra. hogy a tisztesé- 
gcs megélhetés nehéz körülményeinek eleget 
tudjon lenni. Újabb állásában ez a gond nem 
fogja Kisérni, sőt inkább arra is előnyt nyer. 
hogy a nyugdijegyleti kigyűjtést annál több 
sikerrel folytathassa. Delfin ugyanis amellett, 
hogy az összes ..bel- és külföldi pezsgő és 
speciális borukkal nagyban kereskedő" fővárosi 
Borhegyi S. cégnek utazó-alkalmazotja, az 
0  Nyugdijegyesület és az Országos Vend. 
S vétségnél eddig betöltött állását is ineg- 
ta ja. amelyben illetve újabb állásához 
jó erencse kivánalainkat nyilvánítjuk.

. urcsa n yilatkozat. Hódmező- 
Yf őrhelyen a »Fekete sas* fogadóinak 
el lesütött Csáky Mihály nevű pincére 
annyira megharagudott főnökére, hogy 
egyik ottani lapban »nyilatkozatot« 
tett közzé, melyben azt mondja, hogy 
főnöke megbízásából »maradék surt« 
és »maradék bort« volt kénytelen el
mérni és ezen cselekményéért a »Sas« 
vendégeitől bocsánatot kér. Hát ez 
bizony annyira furcsa dolog, hogy 
azt még a bünbocsájtó vendégek sem 
hiszik el, mert ilyen kényszert egyet
len fogadós vendéglős se gyakorol 
pincérére, mivel azzal saját érdeke 
ellen vét. A hosszúját ekként kifejező 
pincér különben a bíróság előtt fog 
felelni e tettéért, de addig is a többi 
vendéglősök és főpincérek figyelmébe 
ajánlja őt Surányi .La h.-m.-vásárbelyi 
Fekete sas fogadó tulajdonosa
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KONYHAMŰVÉSZET.
Cinhober K.-tül.

B or ju steak  Mór gun m ódra.
Az elkészített borjusteakot megsózva 

vajban megsütjük: tálalásnál sauce 
Amerieaineval leöntjük, félgömb alakú 
szarvasgombás rizsét teszünk melléje 
és beadjuk.

B ee fs teu k  F a v o ii t  m ódra.
A beefsteakot megsózzuk, angolosra 

megsütjük, majd egy gombás tines- 
herbeszel behintett serteshálóba csa
varjuk, egy szelet libamájat teszünk 
közé és sörtésztába mártva forró zsír
ban kirántjuk: körözetül kelbimbó, 
anizs-gyükér. pom. favorit és ezenkívül 
madeira mártást adunk melléje.

Női kiszolgálás.
A szenzációs események forgatagá

ban született fővárosi embernek, semmi 
sem uj a nap alatt. Az Ő szemének 
minden régi, minden ösmerős. Még 
a legújabb dolog is. Ami némiképen 
csak akkor köti le a figyelmét, ha 
annak esete is uj. vagy rendkívüli. 
Mivelhogy öt csak a rendkivüliség 
érdekli. De ez is csak az első pilla
natban, és addig, amíg az eset le nem 
játszódott: azután megszokottá, közön
ségessé válik előtte az ügy. — Husdrá- 
gaság, ía- és szén áremelés, kifli 
hiány — ezek közül egyik se jelent 
neki » három napos csodát.# Épen ugv 
nem hat rá az sem, ha a kávéházban 
a megszokott pincér helyett egy egészen 
uj valamit, aféle bóbitás kisasszonyt 
lát maga előtt. Azaz hogy, ez a dolog 
mégis egészen más. Nem ugyan a 
kiszolgáló leány, hanem az eset. A 
hirtelenül megváltozott rend és a nieg- 
szokoítság esete tűnik föl neki. Ezt 
látja újnak. És gondolkodik fölötte és
— mint annyi sok esetnek fül- és 
szemtanúja — mérlegeli azt és arra 
a következtetésre jut, hogy ezt is csak 
a körülményeknek kényszerítő hatása 
hozta ennyire. Nos és végül ? — mit 
se lát a dologban, s a bóbitás asszony
kák rendjébe szépen belenyugszik.

A közönségnek ez a mindenbe való 
belenyugvása pedig rendszeresíti a bajt
— a női kiszolgálást. Ami ugyan 
máma még csak egy kávéházba, de 
holnap vagy azután már a másik és 
harmadikba is bafészkelödhetik, ugv 
a hogy a retorziús körülmények hozzák 
magukkal. Az első bóbitás fecskék is 
ily eset miatt röpültek be a Hanuszba, 
amelyre a kávéssegédek vezetősége 
bojkottot mondott ki. A női kiszolgá
lást tehát a bojkott hozta be, mely 
aztán ha megállandósul és rendsze
resül. a pineérság ekként \'aló háttérbe 
szorulását, szintén a-bojkotlnak köszön
heti.

A napilapok különben elég bőven 
foglalkoztak az esettel; ki mellette 
ki ellene foglalt állást. De hogy 
mindebből a pincérség érdeke koránt

sem részesült holmi jobb védelemben, 
azt legjobban a »Népszavá«-nak egy 
elmélkedő közleménye fejezte ki és 
pedig oly értelemben, hogy a női 
kiszolgálókat szintén szervezni kell. 
Ugyanis, ha a szervezett kávéssegédek 
vezetői behozták a női kiszolgálást, 
akkor vegyék is be a szervezetbe őket 
és pineérnői elhelyezéséről is gondos
kodjanak.

Mindez persze csak elmélkedés, 
mig a valóság az, hogy a szoknyás 
szaktársakkal sem mi, sem a pincér
ség sem a közönség, de maguk a kávé
sok sincsenek megelégedve. Követke
zésképen ennek a rendszernek nálunk 
talaja sincs, de ha volna, még akkor 
is azt kellene tennünk, hogy ezt a 
legvégső szükségben se alkalmazzuk. 
A női pincéreknek a mi szakmánkban 
való alkalmazása ennek a sehogyan 
se kötött iparágnak a még jobban 
való kitágítását jelenti. Arra, hogy 
a hasonló streik és bojkottok veszé
lyeitől egyes üzletek meg legyenek 
védve, van számtalan jobb mód és 
intézkedés: tessék az illetékes ténye
zőknek csak közül választani.

ÜZLETI HÍREINK.
Fogadós, vendéglős és kocsmápos

szaktársainkat figyelmeztetjük, hogy a 
\ 'endéglősök O rszágos S örgyára. 
R. T. szerv, bizottságának irodája. Kere
pesi ut 13. sz. alatt van.

Schek Ignác kiváló fogadós szak- 
társunk. a körmendi Korona szállónak 
sokáig volt tulajdonosa november 1 -én 
a szombathelyi Hungária fogadót veszi 
át.

Uj fogadós. P o rk o lá b  László, elő
nyösen ösmert tuladunai föpincér, 
Devecserben megvette a Nemzeti fo
gadót, amelynek kávéházi, éttermi és 
egyéb helyiségeit megfelelően átalakít
tatta és uj berendezéssel látta el. Uj 
fogadós szaktársunk üzletét e hó ele
jével nyitotta meg.

Veszprémben a régi jóhirü Mozner- 
vendéglőt. mint egy előző lapunkban 
irtuk, ifj. L oh on y u i János markói 
vendéglős e hó elején vette át

Bartos fogadója. A békéscsabai 
Nádor-fogadó szakavatott kezű és is
mert nevű volt gazdája. B artos  János 
az ottani Fiume fogadót Ketter Károly- 
tól megvette Kitűnő szaktársunk uj 
üzletét ujau aiakitva és kényelmesen 
berendezve december 1-én fogja saját 
kezelésébe venni.

Ligety Imre előnyösen ösmeit fő
városi vendéglős szaktársunk, a Margit- 
köruti (budai) 16. sz. alatti *Kispipa« 
vendéglőt megvette, s azt saját keze
lésébe a múlt hó közepével vette át.

Herceg vendéglője. A szakmánkba 
vágó egyes dolgok derék föltalálója, 
a barcsi vasúti vendéglőnek 1 0  éven 
át volt főpincére és üzletvezetője, a 
Csáktornyái vasúti vendéglő bérletét 
(nem kevesebb mint 84 pályázó közt)

elnyerte. Herceg szaktársunk november 
1-én veszi át üzletét, melyhez kívánunk 
sok szerencsét.

Szolnokon a Fő-téren mint előzőleg 
irtuk, K iss  Antal tatai kávés szak
társunk, egy modern csínnal ellátott 
kávéházat rendezett be. A szép üzlet 
megnyitása »Hungária« címen a múlt 
hó 15-én történt.

Marosvásárhelyen a Korona ven
déglőt, mely régebben L e c te r  Sámuel, 
az ottani vasúti vendéglős derék tulaj
donosának volt kedvelt üzlete, L ász ló  
Lázár, a »Vadászkürt« fogadó jónevü 
gazdája vette át. Az uj gazda kezébe 
került régi üzletet, jókonyhája és borai 
miatt a közönség szívesen látogatja.

Budapesten a József-köruti Ligety- 
féle vendéglőt f íe r b sz t  Mihály meg
vette. A jónevü üzlet menetét uj szak
avatott kezű gazdája biztosítja.

Sohr Kornél előnyösen ösmert szak
társunk, utóbb Gyulafehérváron az 
Erzsébet fogadó derék gazdája, a 
füzesabonyi vasúti vendéglő bérletét 
elnyerte, s azt saját kezelésébe e hó 
elejével vette át. Vállalatához kívánunk 
sok szerencsét!

Zalaegerszegen az Eötvös-utcában 
N ag y  Dezső szaktársunknak volt jóhirü 
vendéglőjét M itlv  Sándor vette át.

Pferchy Ferenc, ismert kolozsvári 
vendéglős szaktársunk az ottani Nem
zeti kaszinó földszinti helyiségeit ele
gáns éttermeknek rendezte be s mint 
ilyent a m. hó elején nyitotta meg. A 
kitűnő konyhával rendelkező szép 
vendéglőt sok számosán és nagy ked
vel látogatják.

Szombathelyen a kereszt-utcában 
lévő jónevü és menetű vendéglőjét 
D ro z sn y á k  szaktársunknak G á b r ie l  
Ferenc megvette, s azt saját kezelésébe 
január 1-én veszi át.

Fogadó vétel. Marosvásárhelyen a 
Központi fogadót G ásp ár  Sándortól 
M atajec  Gyula ottani előnyösen ös
mert főpincér és utóbb Korond-fürdői 
vendéglős megvette. A régi jó nevű 
fogadót uj tulajdonosa saját kezelésébe 
a múlt szombaton vette át és nyitotta 
meg. Vállalkozásához kívánunk sok 
szerencsét!

Karcagon a »Kaszinó« vendéglő 
bérletét M arscher  Lajos szoboszlói 
vendéglős nyerte el. Az uj vendéglős 
e hó elején vette át üzletét.

Nagyváradon az Emke kávéházat 
Stern  Hermán a jelenlegi üzlet fele 
nagyságának megfelelő helyiségekkel 
bővíti ki. A nagyszabású és díszes 
üzlet elkészülése és befejezése e hó 
végével történik meg.

Fehér Miklós Veszprémben a •Ba
laton > kávéházat átalakította s azt a 
mai kor ízlésének megfelelő nagy ké
nyelemmel ellátva újból »Sport kávé
ház címen nyitotta meg.

Millin Jean, előnyösen ösmert fő
pincér szaktársunk és volt Herkules 
fürdői vendéglős, a Tisztviselők ürsz.
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Egyesülete VIII, Eszterhizy-utca 4. sz 
a. Kaszinó vendéglőjét e hó 10-én át
vette. Vállalkozásához kívánunk sok 
szerencsét!

Győrött a Katholikus kör vendéglőt 
Erhardt Antal, a .Győri Vend. Ipar
társulat* elnökének jóhiríi üzletét 
L u ft  J. lebényi vendéglős megvette, 
s annak átvételét a múlt hó 25-én 
eszközölte.

B.-Csabán a Széchenyi-ligeti ven
déglőt V oeet Adolf szaktársunktól 
K étté r  Ferencz, a békési nagyfogadó 
volt tulajdonosa e hó elejével átvette.

Somhegyi Dezső ösmert főpincér 
szaktársunk Nagyváradon a huszár 
laktanyával szemben lévő Boldizsár- 
vendcglőt e hó elejével átvette. Vállal
kozásához kívánunk sok szerencsét!

Aradon a Tőth-fele nagy sörcsar
nokát és éttermét, melyet a közismert és 
két kiváló szakerő. Láng János és 
Imre fivérek nem régen vették át és 
teljesen ujan renováltak, kitűnő kony
hájuk és italaik miatt úgy a helybéli 
mint a vidéki közönség ugyancsak szép 
pártolásban részesíti.

Horváth András a gvőri Hollós- 
Balanek-féle vendéglőt, mely a Deák
utcai közönségnek képezi kedvelt ta
lálkozó helyét, a múlt hó utolján át
vette.

Kávéház vétel Kolozsvárt a Hun
gária kávéházat G rabovátz  János, 
régebben a Nevvyork fogadó szoba- 
föpincére Kardos Simontól megvette s 
azt teljesen átalakítva és uj modern 
berendezéssel látja el. A kényelmes 
szép kávéházat uj tulajdonosa »Royal« 
címen e hó utoljával nyitja meg.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársias 
sziveségből, a megtudni óhajtókkal egy leve
lező-lapon értesítsék.

Mezöcsáthi Szabó Géza hollétét Sz. J .  fő
pincér (Hódmezővásárhely, Fekete-sas fogadó) 
kéri egy levelező-lapon tudatni.

Cimerer Gyula éthordó jelenlegi hollétét 
Porkoláb Lászl i fogadós (Devecser) kéri tudatni.

Cséry Samu, a nyáron át Bikszád fürdőn 
alkalmazott éthordó hollétét Lefler Károly fő
pincér (Nagykároly, Magyar király fogadó) kéri 
tudatni.

Uj kávés. Nagyváradon a Rimanócy- 
féle fogadóban lévő Royal kávéházat 
Rendes Izidortól F od or  Izidor föld
birtokos megvette. Az ösmert nevű 
birtokos a kávéházat első keresett 
helvlyé igyekszik tenni.

Kolozsvárott az uj színházzal szem
ben S ch n e id er  S. uj pilzeni sörcsar
nokot rendezett be. Az uj vendéglői 
üzlet október elején nyílt meg.

Renováció. Marosvásárhelyt, mint 
előzőleg említettük, a Korzó kávéházat

R ech n iiz er  Adolf ismert nevű szak
társunk kiváló ízléssel és egész ujan 
renoválta. Ugyancsak ekként alakította 
és rendezte be a Meder fogadót is tu- 
lajdonosnője, M eder Gy.-né, aki ennek 
szép éttermeit a m. hó elejével nyi
totta meg. -  Az Európa kávéházat N agy  
József szintén a m. hó folyamán ala
kította át és látta el egészen uj és 
kényelmes szép berendezéssel.

H e l y v á l t o z á s o k .  — Nagyvára
don, a Pannónia fogadó étterem főpincéri 
állásál Dancs István foglalta el. I'. itt az 
étlapiró-élliordói állást Vécsey Jenő nyerte el. 
Lázár J. Adolf a szobalflp. állást töltötte be. 
Balázs Károly a Széchenyi fogadó étterem 
füp. állását foglalta cl. Magéi Gvuia a Bima- 
nócy-élleremben, Fitz Sándor ü. v. melleit 
az étlapiró-éth. teendőket teljesíti. Miskolcon 
a Böfögő étterem főp. állasat, Horváth István 
szaktársunk helyét Kiss Ernő foglalta el. 
Kolozsvárt a „Pannónia1* fogadóban Berta 
János étb. állást foglalt. I . itt nvert alkal
mazást Csóka Béla és Gajdos Lajos. PJerchy 
Ferenc Nemzeli kaszinó éttermében Bálint 
István és Meggyessy Géza éthordói, inig 
Megyesfalvy József és Mczzey József s.-éth. 
állast nyertek. Pollák M. Mihály a Royal (volt 
Hungária) kávéház iüp. állását foglalta el. 
Székelykocsárdon a vasúti vendéglő ló]), állá
sát Neumann Jenő tölti be. Marosvásárhely. 
[F. M. tudósítása). A Meder fogadó főp. állá
sát Szaihmáry Kálmán foglalta el. A Központi 
fogadó főp. állását Bellcr Emil, inig az étlap- 
íróit Friedmann Márton foglalták el. Bozsoky 
István u. itt éth. állást nyert. Cliolaszter 
Károly a Korzó kávéházban s. pincén állást 
foglalt. Schivartz Sándor, a miskolci Pannónia 
kávéház volt regg. fizetőpincére, u. ilyen állá
sát a Transvlvánia kávéháznak ,,személyesen" 
tölti be. Bokor F4 u. itt a szobaföpineéi i, inig 
Havas Xaveriusz az éttermi fizetőp. állást 
foglalták el. Fischer Jenő és Borsód)' János az 
Európa kávéházban s.-pincéri állást töltenek 
he Kaposváron a Korona fogadó kávéház r.- 
íizetőpincéri állásál Halász József foglalta cl. 
Szarvason az Árpád fogadó főpincéri állását 
Radnyáncu Koméi töltötte be. Mellette mint 
éth. Hanzel Sándor működik. A kávéházi főp. 
állást Verseghy Mátyás tölti be, s Bcdnár 
István a kaszinói fizető]', teendőket intézi. 
Hulabás József a munkácsi Csillag fogadóban 
föp. állást foglalt. Pét ke Károly a félegyházi 
Korona fogadó szobap. állását töltötte he. 
Kocsicska Ödön a győri Hungária kávéház 
föp. állását újból elfoglalta. Varga János a 
késmárki Késmárk fogadó föp. állását töltötte 
be. Mandl József Brassóban a Központi fogadó 
főp. állását foglalLa el. Schrantz János a resica- 
hdnyni Nemzeti fogadó főp. állását foglalta el. 
Gyulay János a keszthelyi Vas fogadó főp. 
állását tölti be. Kulcsár Rezső a Tr.-teplai 
vasúti vendéglő fizetőp. állását nyerte el. 
Köteles Mihály a bácstopolvai Nemzeti fogadó 
főp. állását foglalta el András Mihály a gyula- 
fehérvári Erzsébet fogadó főpincéri állását 
töltötte be. Baján a Bárány fogadó lop. állá
sát Rácky Vilmos a Jármer vendéglő főp. állá
sút Kauschky Adolf, niig az éth. állást Kresz 
József töltik be. Eszéken a Kaszinó fogadóban 
Erber János föp. mellett Molnár Viktor éth. 
a Kajetán étteremben Somogyi Antal főp. és 
az alsóvárosi Kaszinóban Bitincr Emil szinte 
föp. állást tölt be. A Hóval kávéházban Böhm 
Ignác mint r.-fizetöp. működik. Szolnokon a 
Magyarkirály fogadó főp. állasát Csöndes 
Gyula, s a Hungária kávéház főpincéri állását

Márkus Samu foglalták el. Békéscsabán a va
súti vendéglő I - II. oszt. étterme főp. állását 
Balázs János foglalta el. Braun Lajos a karín 
sehosi Központi étteremben éth. alkalmazást 
nyert. Cegléden a Központi fogadó föp. álla
sát Kőhegyi Dezső és az éth. állást Polgár 
János foglalták el. Győrött a Fehérhajó) fogadó 
föp. állását Tameller János, inig helyét a 
szobap. állást Bittncr József foglalta el. Kat
ii nger Rezső Komáromban t Újvár a 11. Kan 
lin-vendéglő fizetőp. állását tölti be. Kőitek 
Vilmos a nagybecskereki Marcoan étterein föp. 
állását töltötte be. Goldschmidt Lajos a vul 
káui l’rokop fogadó főp. állasát foglalta el. 
Szombathely i\V. K tudósításai Klein Adolf 
a Korindy vendéglő rop. állását _l.d- i i-i 
Csukovits József a Nemzeti kávéház fő- cs 
XVollin Károly a fizetői), míg Lelovits Boldizsár 
a Hungária kávéház főp. állását foglalta el. 
Nagy György hasonló állást a Kikaker ven
déglőben és a Szakmában. Szakái Ferenc 
éth. állást foglalt. Szendy Sándor a Széli 
Kannán kávéház r.-fizetöp, állását töltött,- be. 
N'agv István a Matics vendéglő föp. á'lását 
foglalta el.

É tla p iró  (é th o rd ó )  u ra k n a k
ajánlható a legjobbnak 

kát megtakarító „Berko-

Hektográph-lapok
s minden színben lead „tin
ták". A nélka özlietlen hek 
tugráph-alp mindkét oldalon 
töt-b.ször használható s 
e*zy eredetin >1 100- 200 másolat ny.Thiir . behúzás után 
pedig nem kell lemosni, kiuio-hatatlan ruhajclzó-festékek 
es Schap>gráph-tekercsek minden nagyságban rend, Ihétt. 
BETIK O ^ITS KAROLY Sokszorosító-ké
szülékek. Hektograph- ra,.tárába! Budapest,

Vll.,Sip-u. 11. Árjegyzék ingyen

S z e rk e s z tő i  ü z e n e te k .
Kéziratukat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.
S M. Pozsony, H, K Szeged. A vend. sör

gyára ügyében Bpesten tartandó érsz. értekez
letéről külön névre szóló meghívó fogja értesíteni 
L szaktársainkat. Megjelenésüket okvetlen el
várjuk. — B. F. Kaposvár A fölszaporodott dol
gaink miatt elmaradt K.-ról a jövő „Fogadó-* l e
szól. Hasonló híreket — gyakrabban. Üdv. K. A 
Nyíregyháza. A kérdéses karambol va'ójáhan 
se nem dupla, se nem tripla. Ez aféle ide- 
oda lökés, aminek neve nincs, vagy ami néha 
véletlenségböl esetleg egy a „tempót** jobban 
kezelő játszónál szokott sikerülni. A legjobb 
esetben dupla-triplának mondhatnék, ami 
ugyan szintén nem találó, mert hát legény 
legyen a talpán, aki valamelyik biliárd-szótár- 
faan egy ilyen nevű lökeményt tud képes 
felfödözni. -— H. F. Cegléd. Említett ügyről 
mihelyt tudomásunk lesz — azonnal tudatjuk. 
S. F. Dálja. (Hanzlii. Hogy a közönség szem 
pontjából ez a semmi-esetre se kellemes cikk 
portárgyát képezte volna és ebből vagy más 
körülményből folyólag elvolna tiltva: nincs 
róla tudomásunk. De hogy a cseppegő >ör 
beosztását sem törvény vagy hasonló rendelet 
nem ellenzi, ez annál inkább is tényt képező 
valóság, mert a rendesen kezelt és minél 
észrevétlenebb mennyiségben beosztott „banzli** 
nem ütközik az egészségbe. Igaz, hogy annak 
lenyelési tudata nem valami kellemes érzést 
keltő, azonban az illető vendéglős és főpincér 
vagy csapos dolga, hogy ezek a keserű csöip 
pök is kellemetesek legyenek. — W. J. Kecs-

A t. szállodás 88 vendéglős urak i  figyelmébe a já n lo m  a k iz á ró la g  ré 
s z ü k re  s z á l l í to t t  é s  S ze g e d

___________________ ő s te rm e lő itő l b e s z e rz e tt
........ ——'---------------/sn  valódi f?s\

Szegedi rózsapaprikát
P ap rik a  k iv ite li üzlete : Szeged, F odor-u tca 31. szám.
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kémét. A címnek az említett módban való ki
tevése tévedésen múlott Jelen számunkban 
már rendbe hoztuk. Szives iidv! — K. K. Győr. 
Az esetnek ekként való történését ugyancsak 
sajnáljuk és pedig annál is inkább, mert ezen 
még segíteni se lehetséges. Egy volna csak 
lehető: ha ezen az ostoba „lefoglalt*4 rend
szeren változtatnának. Ezek a napról-napra 
megismétlődő s a jelenlegihez hasonló szarvas 
hibák és kellemetlenségek csak igy volnának 
kikerülhetők. Csakhogy erre — várhatunk még 
valami 60 esztendeig. Egyebekben szives kö
szöntés ! — L. Gy. Arad. A megállapodotságnak 
ugyancsak örvendünk és hozzá minél több és 
hasonló állandó sikert kívánunk! — V. J. Med 
gyes. Másik lapot nyomba menesztettük. Szives 
üdv ! P. A. Perlak. Mély sajnálattal vettük 
a szerencsétlenség hírét. Őszintén kívánjuk a 
mielőbbi javulást! P.-nak lap ment. Becses 
fáradozásáért szives köszönet és köszöntés! — 
P J. Miskolc. A b. cifferblatt ügyét elintéztük. 
Szives üdv! — G J. Eger. Tudósítás későn 
jött. — a jövő számban. — H. L. Arad. K. M. 
Eperjes. Fekete sas nagy szálloda. A másik 2 
kérdés elintézése 3—4 napot vesz igénybe.

NYILTTÉR*).
N yilatkozat.

A vizsgált Szt.-Lukácsfürdöi Kristályforrás. 
ásványvizet bacteriológiai szempontból kitűnő
nek kell minősítenünk.

Budapest székesfőváros bacteriológiai 
intézete.

*) E rovatban foglaltakért nőin vállal felelőséget a

Vendéglősök Naptára
a z  1907 . é v re .

(Fogadós-, vendéglős-, kávés- és pincér- 
Almanaeh).

A kiadásunkban megjelenő Vendég
lősök Naptára gazdag tartalommal 
fogja elődjeit, a már két ízben megje
lent, ,Almanach"-ot követni. Kiváló szak- 
közlemények, étrendek és az újabb 
gasztronómia, (konyhaművészet) az 
ételek készítési módja stb. stb. fogják 
a Vendéglősök Naptárának tartalmát 
képezni. Kézi könyvet fog képezni a 
fogadós, vendéglős, kávés, kocsmáros 
és pincérek részére és minden e szak
mába tartozó, nagy hasznát fogja venni.

A Vendéglősök Naptárának ára 
portomentes megküldéssel együtt k é t  
k oron a  lesz.

H i r d e t é s e k e t

a Vendéglősök Naptára részére elfogad 
lapunk kiadóhivatala. Hirdetésekre igen 
alkalmas a naptár, mivel szakkörökben 
nyer elterjedést. A hirdetések sürgősen  
adandók fel a.,.Fogadó"' kiadóhivatalnál.

K ávéházi és vendéglői berendezést, 
alpacca és chinaezüst árut vesz s elad
B raun , B pest, Sip-u. 14-

Ü ZLETEK  V É T E L E  é s  ELADÁSA.
Az ezen rovatban kő?ölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról íelvilágositást csakis komoly üzletvevö leieknek 

nyújtunk.

H a tá r s z é li,  nagy forgalmú v árosnak (tul- 
adunán) újonnan berendezett nagy szálloda 
s vendéglője eladó. Vételár: 16.1:00 korona, 
évihér 1H10 korona, melyből azonban H70 kor.

visszatérül. Csakis komoly vevőknek nyújt felvi
lágosítást a kiadóhivatal. 16

E la d ó  s z á llo d a  jó menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és IS teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Cime a „Foga
dó-mái. 18

M a g y a r o rs z á g  egyik nagy szállodai üzlete 
eladó. Átvételhez 45 ezer ‘frt. készpénz szük
séges. Fölvilágüsitást, komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal. 25

IQT dohány- és szivartözsdeje
InC VII. kerület, Király.utca.

Hz ezen szaRöelieRnefc „központi1* násárlóflelije.

íi penziók
1. 26 szobás, bér 6600 frt., inventur 
15000 frt ; 2. 16 szobás, bér 4000 frt., 
inventur 15000 frt: Restauráción 10 
szobával, lelépés 24000 frt. Bővebbet 

forgalmi irodája 
Bpest, II., Kapás-u. 12.

ízbélyeg.)
UJVÁRY ALADÁR

A lkalm i véte l.
Egy nagy zenélő automata kitűnő 
szerkezettel, egy tökéletes acetylen 
fölszerelés (40 lánggal), 70 drb csi
nos asztal és 250 drb szék — mind 
uj — mérsékelt áron azonnnal eladó

—  S te n c l F e re n c  
Nagymaros.

' T . v e n d é g lő s  és k o c s m á ro s
1 szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi A

:: M oóri boraim at :: j
Bizalmas megrendelést vagy szemé- 

lyes közvetítést is eszközlök A
===== S to f fe r  M ih á ly ,  ....... ... a

 ̂ sőrház-vendéglős, Moór (Fehér megye.) a

S IN G E R flA N T A L ^ é s 'F IA
takeasztal-gyára. Szeged, Oagonics-utca 16. szám.

„A legmodernebb tekeasztalok egyedüli gyára." 
Gyárt és elad: Elefánt-csont labdákat,

Machée-iabdákaL Dákókat, Teke-bádokat. Dominót 
és tekeasztal takarókat. — Árjegyzék ingyen 1

r ' i
=  Sajt nagykereskedés.=

TELEFON 785

i JUNG PÉTER ?
■ H
; sajt, vaj £
; és csemegeáru nagykereskedése, g* 

BUDAPEST, E

« Főüzlet: IV., Vámház körút 12. sz. ?  
i Fióküzlet: V I I , Garay-tér 5. szám. £ 
y 3
* Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- _
*  és husnemiiek. Hal-, Hús-, Szárnyas-, Fő- | 
Ü, zelék-, Turista- és vadász stb Conservek. y
l  Mustár, halikra, déligyümölcs és min- 2 

dennemü csemegék, tea és likőrök. — “ 
Magyar és francia pezsgőborok és min
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak 'mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy siirgonyrendeletére mindenkor a legmegfelelőbb 

cikkek gyorsan és pontosan szállitatnak.

s  SZÁLLODÁNAK ss
alkalmas bérház e l a d ó  
128 ezer koronáért. Arad, 
Deák Ferenc-utca 33. Köz
vetítők nem dijaztatnak.

F D r . K o s s u ih á n y  T a m á s  egyet, 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről is 
ajánlott ü d itö  és s z o m jc s i l ta p itó

esillagfiegjii íorrásuizet
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 
=  mely szénsavval telliltetik. =  

F O R R Á S :
C S I L L A G H E  G r Y .

Központi iroda és raktár :
B u d a p e s t ,  III., L u k á c s .u tc a  2 .

===== Telefon 7 8 -7 9 . —  
Vidékra bkrmantes szállítás. * Kapható mindenütt!

P i n c é r e k  { j g y e i m é b e ,  oldal-z*ebtárca
*  (papirospenz) vagy

Pincértáska laPr<>' ezüstpénz számára) van szükségük, a melynek feneke
---------------- nincs többé beillesztve, hanem afelsőrész az aljával egy darabból
-  ---- készült, — a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be. =====

jgS®*' Á ra 3.50-töl 5 frtig.

Mf l l n á r  U í I Pl fi 0  é s  f l é .v k O t ű e y á r o s n á l
U I II ű I V I I III U 5 BUDAPEST, IV., Károly-k. 28 (Közp. várrsház). 

Gummi- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3,4, 5 és 6 frt. Xagv raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpénzóriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

I
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^ Vendéglői, jj
kávéházi berendezések, china-ezüst és w 
alpacca-áruk uj és használt állapotban \\| 
a legnagyobb választékba a legolcsóbb 

......~—  árakon ............„..zz:

fi G L Ü C K  M Á R T O N N Á L
(fi Budapest, VI., Hajós utca 17. szám. 

T E L E F O N  80-61.

Bankettek, ünnepélyek, lakodalmak, valamint 
táncmulatságok alkalmából kölcsön ad: 

f!j Asztalokat, székeket, evőeszközöket, porcellán és 
ly iivegnemöeket stb. a legjutányosabb árak mellett.

ZIMMER PÉTER
=  halászmester, = =
tengeri és édes-ulzi HalReresRedő 

Budapest, IV., központi vásárcsarnok. 
= = = = =  Telefon 61-24. = =
Sürgönyeim : Z. P. halászmester Bpest.
A Balaton Halászati r.-t. kizárólagos 
képviselője Az egyedüli budapesti cég, 
mely az előkelő szállodák, éttermek és 
m i háztartásokban szükségelt összes hal 
féléket állandóan raktáron tartja. c_i2

H E P P L E R  5Á N D 0R
női- és férfiruha-tisztitó-üzlete .*■ 

VII., Hársfa-utca 9 —11. 
Elvállal mindennemű tisz- 
litást é» jav ítist a  legjutá- 
~------ nyosabb áron. 1 . 1:

Ugyanez az üzlet inlányos föltételeit 
melleit „azonnal eladd."

' kedése ~
: GYŐR, Szechenyi-tér.

A győri vendéglősök és kávésok bevásárlási forrása

Szálloda
egy élénk forgalmú nagy vidéki városban, 
mely á l l : 8 vendégszoba (szállodásnak 3 
lakó szoba) kávéház (2 fordító biliárd 
asztallal), 1 mellék helyiség, 1 szép 
fásitott vendéglői udvar (és ezenkívül 
külön udvar baromfiak részére) jégve
rem, 2 pince és a többi szükséges 
helyiségekből. A  szállodához ezenkívül a 
a városi sétányon lévő nyári vendéglő 
is tartozik; ezzel és a berendezéssel együtt 
eladó 6500 (hatezerötszáz) forintért. 
Évi bér 1350 frt. Fölvilégositást vsak 
komoly és ismert vevőknek nyújt a 
kiadóhivatal.

Q e r b e r  fényirdai műterme |~|
U  Budapest, VII., K irá ly -u tca  II. sz.
A „FOGAD Ó“ közönségének kedvezményes árak.

q X í *  á . e j  o f ó a  

m  á e c .

Budapest (Promontor.)

= 3 0

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben esz- 
közlendő bevásárlásaikat elő
fizetőinek teljesen díjtalanul

L*  intézi a „FOGADÓ*4 kiadó- 
hivatala, Budapest, Vili. kér.,

:s Kerepesi-ut 13. szám. ::

's t- ír
ilÓ- J  
„ul $

Szegedi tekeasztal gyári

Márton István S dr rel“ e! Bi,lara‘
Szeged, Boldogasszony sugárút 58. 

Elvállal minden e szakmába vágó munkákat, átalakítá
sokat a legmodernebb módszer szerint. Olcsó ára),

a E H B H E S
fo rró t*  szensavval telitett ásványvize hasznos 
lU lia o  ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb 
asztali és borviz. —  Hathatós szomjcsiflapitó. — 
Óvszer fertőző betegségek ellem —  Orvosi 
rendelet szerint egy melegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

HERRMANN J. L.
cs. és kir. udvari szállító ,

1819. évben alap íto tt országos szabadalm azott A lpacca-, \\ 
China-ezüst- és fém aru-gyáránhk fő ra k tá ra : Jj

B U D A P E S T ,  E S K Ü - U T  6. s z á m  (C lo tild -p a lo ta ).
(Raktárak: Bécs, Gráz, Prága és Triestben) 

klnrvw uó|Q 07fnl/ legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők. f^~~\ 
"u& J luldotlCK Kávéházak és háztartások részére.

U o tórn ,*  Újvidék és a végvidékek 
DuLűi III • legjobban szerkesztett cs 
olvasott lapja. — Megjelt nik hetenként 
S-szor. Lapvezér: Teleky Arvéd gróf. — 
Felelős szerkesztő ; Mayer József.

Magyar Herkó Páter
zeaebb szókimondó magyar élelap, 
melynek politikai s ogyebo viccei lő
re metszettek és karikatúrái a legér
dekesebbek. Egy évre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedé- re 3 korona. — 
Szerke«ztij«ég és kiadóhivatal : Buda
pest. V ili., József-körut 49.

Szombathelyi Újság f.TS
Szerk, és kiadóhiv. Szécheuyi-tér 2. 
„vas- és Zalamegye“ egyetlen ke
resztény kath- irányú ét legolva
sottabb „politikai hetilapja". Mog.
jelenik vas&rnaponkint 12 oldal terje
delemben. Ara egész évre 10 korona. 
Hirdetései mérsékeltek. A Szombat
helyi Ujság-ot tanítók és fóldmivelő 
gazdák 6 kor. kedvezményes árun ren
delhetik meg.

Zalaegerszeg. A „Magyar Paiz;

^ ___________  __. ___  ninden té
ren. Évi Ara 4 korona, iLegolcsóbb 
lap. p Szerkesztik: Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

Népakarat. JSSSVfiJB:
hetilap. — Szerkesztőség: Veszprém. 
Fő-utca 57. Előfizetési díj : egy évre 8 
félévre 4 kor. Felelős szerkesztő és 
kiadó Takács Szilveszter.

Nyírvidéki Hírlap.
Szabol esni egye és N- i rogy háza leg
olvasottabb lapja. Hirdetési célokra 
is kiválóan aiaalmas. ElúHzetén ára 
egy évre 6 kor. Nyircg házi Hétfői 
Hírlap kiadóhivatala. Nyíregyháza. 
Pazonyi-n. 9.

Trencséní Lapok politikai
hetilap. A felvidék legolv&sotta” b és 
legellerjtsilebb lapia Megjelenik min
den vasárnap. Előfizetési áia: egy 
évre 3 kor., félévre 4 kor. Frtszerkeeatő : 
SzUvar István. FbIoIős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla.

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

városi szállodája, étterem ká-

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

UDVORKA ISTVÁN éttermei a 
„Fácánéhoz.

NIEDERHAUSER LAJOS ven
déglője, Vásártér. 

Petrozsény. WAGNER GYULA 
Nagyszállodája. Elterem, ki- 
véház, sörcsai-nok.

GKOSZ ISTVÁN vendéglője, ét-

BÓZSA JÓZSEF vasúti vendóg-

GYŐRKE GUSZTÁV Társulati 
nagy vendégleje.

Pribilina. -  VOGEL JAKAB 
nagy vendéglője.

Répceszpmere, iSopron m.i 
HORVÁTH JÁNOS nagyven- 
déglőjo.

Rózsahegy. KAl’ELLER MI
HÁLY „Úri kaszinó" ven
déglője.

L'Ni.F.R GYŐZŐ városi száUo- 
dáia. étterem, kávéház . 

Rákospalota. VARGA JÁNOS 
l: m-u. 14.

LERCH REZSŐ Kossuth-em- 
IéítAbla vendéglője. Imre-u. 

Rozsnyó. SCHUSTEK Z*ig-
nio::-i „Fekete sas" szállo
dája. Étterem, kávéház. 

Rimaszombat. GEOE ISTVÁN 

kávébáz a Tompa-téren. 
LEITGEB GYÖRGY „Vasúti- 

szállodája, a közönség kirán
dulója.

Rohonc. Ifj.SZANDT FERENC
vendéglője.

Rudabánya. MÁTHÉ JÓZSEF 
vendéglője.

Resicabánya. BIGHLER
GYULA Nemzeti szállodája. 
Étterem kávéház.

KIUSCHER PÉTER központ 
szállodája étterem sörcsarnok 

KNIUSCU KÁROLY Pannónia 
szállodája.

Szerencs. PFISI El! GYULA
,.Magyar Király"- szállodája

Sopronbeled. G- >MBÁS IST.
VAX Nagy vendéglője.

Selmecbánya. ÁCS FERENC 
. Tulipán" étterme és kávé 
háta. Saját liá'. Eaüut-ti. 

SCHVARTZ JAKAB és Tir-a 
Hungária szállodája, étterem, 
kávéház.

Sümeg. MESTERHÁZY r.AN- 
DOk „Korona" szállodája 
Saját termésű borok.
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Szabadszállás- DRUGOVlTS
KAROLY vondég'óje. 

SárboZárd. YAKÁN ISTVÁN 
vasúti vendéglőid.

Szászváros. EISENBCRGEK 
GYULA vendéglőid és kávé-

Szepsi-Szent-György- ÚJHE
LYI ADOLF „Városi-, szál
lodája.

KOLB ISTVÁN Kossuth kávé-
haza, Fé-nica.

Szigetvár. K Á T A Y LAJOS 
vasnti vendéglője.

Szabndkn. -  TÜMBÁSZ 
MARIAN Európa kávéhaza. 

GROSZ ADOLF vasúti vendég
lője P--udvar.

TÜMBÁSZ LÁZÁR „Pest város11 

nők, k&vébáz.
NEMZETI SZÁLLODA ItoUjd. 

Halbrohr A i Igazg: Horváth 
Dezső.

SP1TZER IGNÁC bor- és sör-
csarnoka, (és bornagykeres
kedése) Baithányi-ntca, sajat

VERSEXDY GYULA Otthon 
kávéháza, I. kör.

VASS ÁDÁM vendéglője, 1. 
kör.

SZÉKELY MÁRK vendéglője,

DOMSZKY ANTAL vendéglője, 
I. bőr.

BUDINCSIEY1CS SIMON ven
déglője, V. kör.

NÉMETH DÁNIEL vendéglője, 
L kör.

PF.ITS STÜKULETZ Gergely 
Arany Szarvas vendéglője, 
I. kör.

SZUVAJDZSITS OBRÁD íoga- 
dőja, I. kör.

IVTTS JÁNOS vendéglője,!, kör. 
KOVÁCS RÉZSŰK Antal ven

déglője, I. kör.
l’ERGE LAJOS vendéglője, L 

kör.
LANDOVTTS FERENC vendég

lője, I. kör.
G ERU ITS MIKLÓS Polgári 

fogadója. I. kör.
GÁLFY DEZSŐ vendéglője, 

Vili. kör.
KECSKÉS ANTAL Próféta ven

déglője, VII. kör. 
JAROMOZOV LÁZÁR vendég

lője, I kör.
BALOG ÁRPÁD vendéglője, 

I. kör.
BALÁZS ISTVÁN vendéglője, 

V1L kör.
CSAJKÁS RÓKUS vendéglője,

V. kör.
NÉMET PAPRIKA Pál vendég

lője. VI. kör
ORTSITS BALÁZS vendéglője, 

I. kör.
Sormjir. (Zala m.) GYÖRGY - 

DEAK JÁNOS vendéglője. 
Sárvár. RIrTER L  „Korona"

BACSZ ZÓZSEF Sörház ven
déglője.

STROHOFFER VIKTOR szálló- 
nagyvendéglője a „Szarvas"- 
boz. Olcsó szobák.

SZABÓ BÉLA kávéháza. 
Székelyudvarhely. SÜKÖSD 

MIKLÓS Bud-pe-t szállodája 
étterem és kávéháza. 

SÁNDOR ISTVÁN „Hung&ria- 
szállodája étterem és kávé-
háza.

Szombathely. HÚS LÁSZLÓ 
Vadászkürt vendéglője. 

KÖHLER GYÖROY vendéglője, 
a barátom templomával szem-

DEAK-PARK étterem és sör- 
csamok (túl. Posch testvérek). 

HEIGLI ISTVÁN kávébáza. Üz
letbeliek találkozó helye. 

LÉNK KAJE IÁN vendéglője, 
Erzsébet kii á  y né-ut.

TAKÁTS SÁNDOR Széchenyi 
szállodája, a vasalnál. 

BALASSA MIHÁLY „Elité" ká
véháza a főtéren.

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

SCUUSZTER KÁROLY „Parag- 
vári" vendégi -je, kiránduló 
hely, a k&moni útban.

KOKÁNDY FERENC kiránduló 
nagyvendéglője Villasor 24.

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

HERCEG FERENC „Szabária1 
szállodája.

PORTSCHY' TÓBIÁS Oroszlán 
szállodája az állomás mellett, 
étterem, kávéház.

MIKÓ GYULA vendéglője, Vi*- 
mellék-u. 2.

POLGÁR ISTVÁN vendéglője, 

munkások találkozója.
POSCH ANTAL püspöki ven

déglője.
DIÍOZSNYÁK JÓZSEF mdég- 

Iője, Kereszt-utca 6.
Székelyhid. (Bihar m.) ÁDÁM 

GUSZTÁV fürdő-vendéglője 
és kávébáza.

Siklós. MOÓIÍOC IMRE Peli
kán nagy fogadója.

TÖRÖK JÁNOS vendégfogadója 
(és sörrakiá'a).

Sorokujfalu. BREINER DÁ
VID vendéglője.

Szentgotthárd. H E G E D Ű S  
GÉZA beszálló-vendéglője. A

Somogy vár. CSÉRY' IGNÁC 
nagy vendéglője.

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

ROSENBERG MÓR Medve 
szállodája.

KLEIN MIHÁLY" vendéglője.
Siófok. — „FOGAS NAGY 

SZÁLLODA" (tol. Csérvenyi

Szentes. — HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi11 szállodája.

RADÓ IGNÁC Központi szil- 
díja ; étterem, kávéház. 

DEUTSCH BÉLA vásott ven
déglője.

Szamosujvár. SZILY" ZSIG- 
MOND „Korona" szállodája. 

Somogyszobb. BHEM Frigyes 
vasúti vendéglője. A közön
ség kiránduló helye, 

ózatmár. PONGRÁC LAJOS 
Úri kasz. vendéglője. Saját 
termésű érmelléki borok. 

WE1SZ DÁNIEL kereskedelmi

VALKOVITS SÁMUEL vendég
lője a színház mellett.

WE1SZ IGNÁC Zöldfa szállo
dája, étterem, kávé.'láz. Üz- 
letbcliek találkozója.

G Ö M 6  R I M. Katholikus-kör 
vendéglője.

BLEVER MARCI F.mke kávéház 
a színház mellett.

Szeged. — KETTER ANTAL 
„Újvilág" vendéglője, Kos
snth Lajos sugárút (Zsótér- 
ház.

JURÁ- 
NOVICS 
FERENC 
„Tisza11 
szállo
dája.

SICHERMAXN JÓZSEF „Hét 
választú fejedelem" kávéháza. 

NEUMANN FERENC Koesuth- 
kévéház a szinház mellett, 
üzlctboliek találkozó helye. 

SCHWARTZ JAKAB vendég
lője és sörcsamokaa tőposta 
mellett. Üzletiek találkozója 

KATONA ISTVÁN Polgári ven
déglője, alsóváros, Róka-utca. 

BERN ÁT DEZSŐ vendéglője, 
üzletiek találkozója.

Tapolca. — BURJÁN IMRE 
vendéglője a vasútállomás 
mellett.

dien ks Ká lm á n  „zöldfa"
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett tiszta bnrok.

Tab. GRÖZLY ANTAL nagy- 
vendéglője.

Torda. I.IPOVICS FERENC 
„Japán" kávéháza. Üzletbe

liek találkozója.
PLACSINTÁR REZSŐ „Otthon" 

kávéház és étterem. 
Tiszaujlak. ROCHLITZ JÓ

ZSEF „Korona" szállodája- 
Tetnesvar. 1IAUNOLD JÁNOS 

..Korona1* szállodája, a jőzsef-

MÚLLER Hanga- , 
ria szállodája és á
nagy

* V * * a í ^ 0

GOMBÁS GYULA Pacsirtamező 
vendéglője. Gyirváros. A kö
zönség téli-nyári kirándu
lója.

PUMMKR „Pllseni" Körcsarnok 
Belváros. (Frisch Ede üzletv.)

DOZSE DÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

REISMANN SÁNDOR „Elité" 
kávéháza. József-város.

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője, Gyárváros.

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) túl. Lódig János. Étte
rem, eörcsarnok kávé ház.

SARUGA LAJOS Délvidéki 
nagy kávébáza és étterme.

Sátoraljaújhely. MAGYAR KI
RÁLY szálloda. (Csemicki I.)

SKERGULA ISTVÁN „Köz
ponti" kávéháza.

FRISCH V. „Magyar király" 
kávéháza. Üzleti karlársak 
találkozó helye

KOVÁCS Károly vasnti ven
déglője. A közönség kirán
dulója.

SZILÁGYI Lajosné, „Vadász- 
kürt" étterme és sörcsar-

Szolnok. VESZTEK „Kossuth-1 
szállodája az állomással
szemben.

FRIEDRICH Vilmos „Korona" 
kávéháza a FŐ-ntcán.

STÖ G ERM AYER ANTAL  
„Arany lakat" vendéglője, 
tol a Tiszán.

KISS ANTAL Hungária kávé-

SZELESTEY" GÉZA Bárány 
vendéglője.

Szék szárd. OBERNIK KÁ
ROLY Magyar kiiály szálló, 
dáia. Étterem, kávéház. Ol
csó szobák.

ALMÁSSY' LAJOS vendéglője.
TÓTH GY'ULA Szekszárd nagy

fogadója.
SÁNTHA JÓZSEF Korona ká- 

vénáz, étterem, sörcsarnok.
REINPRECHT JÁNOS Kaszinó 

vendéglője.
Sopron. GKOSZNER PÁL 

Erzsébet kert kiránduló nagy- 
vendéglője.

SCHLKDERER JÁNOS vasnti 
vendéglője, Győr Ebenfurthi 
állomás.

ROSNSTINGL ANTAL vendég
lője, Szinbáz-u. 13.

PECK LŐRINC Lisingl sör
csarnoka. Termelőktől vett 
borok. Olcsó konyha.

FEHÉRLŐ SZÁLLODA. Vár
kerület 66. (Bognár József.)

HODICS FERENC kávéháza. 
A soproni vitte közönség 
kedveit találkozóhelye.

SÁRKŐZY FERENC „Pannónia” 
étterme

SZABÓ MÁRTON vendéglője, a 
„Fehérbárány,1-hoz. Olcsó

Ifj. VÖRÖS FLÓRIÁN polgári 
vendéglője. Laudon-utca 8.

MARTONOSSI FERENC ven
déglője és Felsővárosi iparos- 
kör helyisége.

E N G E L  K Á R O L Y  „Kő
fara 'ó“ szállodája Szeged 
állomás mellett

ROSZNER SÁNDOR Hagen- 
macher sörcsarnok és étter
mei üzletiek találkozója.

HORVÁTH ISTVÁN Alföld 
szállodája. Kossuth Lajos- 
eug&rut.

FÁBER LAJOS New-York ká
vébáza. .Pincéri kar találk.

KETH KAROLY vendéglője. 
Marstéri laktanya.

RITTINGER KÁROLY vasnti 
vendéglője.

Székesfehérvár. — EXDERSZ 
János Fekete sas fogadója ; 
étterem, kávéház.

BALOGH ARTHUR Dréher-féle 
kőbányai sörcsarnoka és ven
déglője.

LACKOV1TS BÉLA vendéglője 
és nagy kerti étterme. Saját 
term. borok.

GÁNTS ISTVÁN vendéglője 
Hal-tér. Term. vett borok.

ANTAL ANTAL vendéglője. 
Széna-tér

MANDEL MIHÁLY kávéháza.

Segesvár. MATIN EDE kávé
im/a

Solt. PIRINGER KÁROLY ven-

Tövis. LÖM É. MIKSA Oroszlán 
szállodája. Étterem, kávéház.

Tatatóváros NOLL MIKLÓS 
„Eszlerhá-y11 szállodája. Ét
terem, kávéház.

PRAUSZ GYÖRGY' „Sport" 
kávébáza. Balatoni borok, 
olcsó szobák’

SIMON JÁNOS Szemere szál-

Temcskubin. — SÓLY'OM 
GYÖRGY (volt noffinannn) 
szállodája, étterem kávéhéz.

KÖRNYÉKI GÁSPÁR „Arany 
ökör" szállodája és vendég
lője- (Belvárosi

LADÁNYI EDE Központi ká
véháza, Józsefváros.

GOMBÁS ISTVÁN Kőbányai 
(volt Spacil) nagy vendéglője.

MOLDOVaXYI ISTVÁN ven
dégi je. Kisbér-nlca. (Gyár-

LÖYVY HERMANN Korona ká
vébáza (' elvá os). Pincéri 
kar találkozó helye.

SZOTTRÉL MIKLÓS vendéglős, 
Józsefváros.

Trencsén. CSERMÁK ÁGOS
TON „Erzsébo 11 szállodája. 
Étterem, sörödé, kávéuáz.

ZOLTÁN SIMON „Rákocy" 
kávébáza. üzletiek találk.

TÓTH DEZSŐ tulipán vendég
lője, Szt Auna-tér.

Tolna. MARTIN ANTAL sor
ház vendéglője, nyári kirán
duló.

Técső. FEJES FERENC Koro
na-szállodája. Magyar konyha.

Trencsén-Tepla. DALMA FE
RENC vasnli yendéglője.

Törökbecse. FRANK REZSŐ 
„Úri haszinó" vendéglője.

Ujverbász. LOTZ FRIGYES 
kávéháza.

Ujdombovár. — VADKERTY 
GY'ULA vasnti vendéglője.

Űrig vár. — „Korona-szálloda" 
(Leblowits L.) Étterem, sö
rödé kávéház.

NAGY LAJOS „Kioszk11 ven
déglője, Széc .ényi-liget. A 
közönség kirándulója.

KESZLER JÓZSEF vendéglője, 
a va-uti állomásnál.

WASSERMAN ZSIGMOND 
„Hungária* kávéháza.

GLÜCK JÓZSEF Abbázia ká
véházit.

HIRSCHI.ER SÁNDOR „Széché
nyi” kávéháza, Arpád-ut.

POLGÁR GYÖRGY vendéglője,
Viri g-ntca lö.

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

Újvidék.
MAYER

IMRE

dája.Ét-

kávé- 
báz és

ZAPLETÁL ÉS STOLC Fábry- 
fele szállodája, a  sétatérre 
szemben.

HAHN SÁNDOR „Otthon" ká
véháza, (lzletbidiek talilko-

OBERNIK JÓZSEF Pileenl sür- 
csamok vendéglője. Kenyér-

WEISZ SÁNDOR kávéháza. 
Futuki-utca. Üzletiek talál-

LAFLEUR MIKLÓS „Fehér 
ökör" szállodája és vendég
lője.

Vasvár. PALKOVITS JÓZSEF 
vendéglője.

Versec. BAROSS SZÁLLODA 
(Kohn Hugó). Étterem. Ká-

SZARVAS KÁVÉHÁZ (Blau 
Zsigir.ond). Üzletbeliek talál
kozója.

Veszprém. KUBAY HUBERT 
kávénáza, a fő-utcán.

KREUTZER FERENC „Erzsé- 
bot1* szállodája.

HUSZÁR GYÖRGY* vendéglője,

BÉNIS LAJOS Kaszinó ven- 
déglője.

MOZNER FERENC vendéglője. 
Saját term. borok.

TÜSKÉS PÁL Jutás állomási 
vondéulője, a  közönség ki-

KOVÁCSICS ^GYULA Angyal

WERNERKÁROLY vendéglője.
mBgvar konyha.

Vi" g “  -<Tcmes m.) BÁNFY  
DEZSŐ nagyvendéglője. 

BRATTA J. vendégleje. Magyar

HALÁSZ JÓZSEJ vasúti von-

Vrdnik. Slavonia) SCHUBERT 
ALAJOS vendéglője.

Vác. KURTZ TÓBIÁS (Horvát
iéle) vendéglője az állomás

SZEGŐ MÓR „.Központi" ká
vébáza. Üzletiek találkozója. 

Visegrad. PAP JÓZSEF szál- 
lodaja.

Zólyom. KUSZY BÉLA ven
déglője és kávéháza.

Zenta. — D A LA  KÁROLY 
„Engen"_ szállodája. Étterem

MIKS JÁNOS vasnti vendéglő
VÖRÖS FLÓRIÁN „Magyar 

korona" vendéglője.| Étterem, 
kávéláz.

SZILVÁSSY PÁL vendéglője 
F6-tér-

MAGYAR KIRÁLY szálloda (t. 
lij. Kecskés Antal) étterem 
kávéház.

Zseliz. TÓTH IMRE vendég- 
lőjo.

Zilah. VIGADÓ SZÁLLODA 
(Kovách László).

Zombor. KAELBL MIHÁLY 
Aranyhorgony vendéglője.

BERGMAN ADOLF „Vadász- 
küu" szállodája.

Zsolna. PROHÁSZKA ADOLF 
vendéglője.

TÓTH ANTAL v. vendéglője.
Zalaegerszeg. — DOMONKOS 

IGNÁC „Korona" szállodája 
Első fogadó.

NAGY* DEZSŐ Polgári vendég
lője, magyar konyha.

HAAS LAJOS Központi kávé
háza.

Zsombolya. SCHVARTZ JÁ- 
nos Korona fogadója; olcsó 
szobák.

Zsablya- (Báné m.) CRVEN- 
KOV1TZ ISTVÁN ven
déglője. Magyaros konyha.
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Hazai fogadók, vendéglők, kávéházak, 
fürdők és kirándulók tájékoztatója. Ú T M U T A T Ó . K rovattam mindazoknak üzleti címé'.. kik . 

.Fogadat* egész érre fizetik elő, állandóan és 
díjtalanul közöljük

BUDAPEST
Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishid-utco. (lg. Burgcr K.l 

PANNÓNIA SZÁLLODA (túl.
Olflck Frigyes) Kerepesi-ut 3. 

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

DÖKKER FERENC London 
szállodája VI. Váci-körűt 65. 

ERZSÉBET SZÁLLODA (túl. 
Mayer .József) IV., belváros, 
Egyetem-u. 5.

ORIENT-SZÁLL0DA (túl. Mol
nár Sándor) Vili., Kerepesi-ut 
44. sz.

6ZT. LUKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló (0. v. Ries Gyula)

A PPL JÁNOS Debrecen foga
dója. VD., Korepeel-ut 88. 

KELLÁB JÁNOS .Két korona- 
szállodája, étterem, kávéház. 
IX., Soroksári-utca 14.

Vendéglők.
ASZNÉK JÓZSEF vendéglője,

VII. , Dohány-utca 38.
BAYER JÁNOS vendéglője,

vn . kér., Arena-ut 6. szám. 
BAUMANN A. LAJOS Malo- 

sohik-féle vendéglője VD., 
Ca&nyi-utra 11.

BERNHARD FERENC vendég
lője, Kerepesi-ut és Aggte- 
leki-u. sarkán.

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

BOGNÁR KÁROLY vendéglője 
II., Török-utca 2.

BUDA FE R E N C  vendéglője,
VIII. , Józeof-utca 62.

BRAUN ÁRMIN vendéglője,
VM.. Barose-utca 54.

BALDA NÁNDOR „Mátyás-tér*1 
kávéháza, VII., Mátyás-tér. 

BKAUN BÉLA vondéglője Vll., 
Klauzál-’itca 2.

BÜKY SÁNDOR vendéglője II., 
Margit körút 25.

BÁRÁNY ALAJOS vendéglője,
IX. , Ferenc-tör éa u. sarkán, 

BALÁZS ANTAL Fácán nagy-
vnndéziője, Hűvösvölgy, Hi- 
deglmti-ut 131.

CADA ADOLF vendéglője, az 
.5  csillaghoz* Szövetség-u. 24. 

CSUKA LAJOS ventiéglője, II., 
Fő-utca 23.

CSOT'Y GYULA vendéglője,
V. , Václ-ut 34.

CSIKÓS FERENC vendéglője, 
VII., Bethlen-utea 5, szeged- 
buckái borok.

DOFFING FRIGYES vendég
lője, VÖ., Dohány- ős szövet
ség-utca sarok.

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

DROSGYÁK IZIDOR YVustin-
ger-féle vendéglője, VII., Óvo
da-utca 26.

IJIENES ISTVÁN vendéglőjo,
VIII. . Ncpa’inház-utca 27. 

DEUTSCH JÓZSEF Vörös bika
vendéglője, Vili., József-kör. 

EBERHARDT GÁBOR vendég
lője. VII., Gólya-utca 38.

EHM JÁNOS éttermei, VI:I., 
KereDesi-ut 1.

FISCHER ZSIGMOND éttermei
VI. , Teréz-körut 20.

FARKAS ÁRPÁD vendéglője
VI., Felsőerdőeor 50. 

FLUDOROV1TS ISTVÁN Sas
kor vendég ője, IV., Iráuyi-u. 

FODOR FERÓ  Gellérthegyi 
kio-zk nagyvendeglöj a’ 

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

GROSZ ZSIGMOND Kis vigadó 
vendéglője, VII., Nagyfuva
ros-utca 4.

GEBAUER ANTAL Fiume- 
szálló étterme 11., I-ánchid-u. 
(Dunaparton).

GATTO KÁROLY vendéglője, 
Vl„ Lehel-utca 21. sz.

G YÖRY MIHÁLY (Warglite-féle) 
vendéglője. IV., Gerlócy-u. 2.

GÖMBÖS JÁNOS Komlötőke 
vendéglője, IV., Dorottya-n.

GÖMBÖS fLAJOS vendéglője, 
IV., Vároaház-n. 10. Somogy - 
Zalai kartársak vendéglője.

GREGORITS SIMON vendég
lője VI., Palöc-ntca 1. 
GEBHARDT ANTAL vendég
lője VUL, Népszínház-u. 1.

HOPFINGER JÓZSEF vendég
lője VIŰ., Gyöngytyuk-n 3.

HAJÓS KAROLY vendéglője, 
I-, Böszörményi-ut 21., csend
őr! aktanya.

HÁBETLER LAJOS Ietvántéri 
Nagy Bor- és Sörháza, a 
Vásárcsarnok mellett.

HATZMANN JÁNOS vendég
lője Vll., Csömöri-ut 29.

HIRSCHKltON GYULA szarvas 
szállója. VII , Szövetség-u. 4.

HUFNAGEL HENRIK (Hor- 
vá h-féle) vendéglője, Vili., 
Vas-ntca 1.

HORVÁTH JÓZSEF Benésköz- 
vágóhidi nagyvendéglője, IX., 
Gubacsi-ul 6.

HORVÁTH ISTVÁN „Fogadó- 
vendéglője, reggelig nyitva.
IX., Fővámtér 10. Ildénypiac)

HORVÁTH KÁROLY (Rillinger- 
féle) vendéglője, VI., Nugv- 
knrona-iitca 24.

HOMOR GYULA Jégpince ven
déglője VII., Erzsébet király
né-nt 36.

JABLONSZKY FERENC ven
déglője. VII., Kertész-utca és 
Wesselényi-utca sarkán.

JAJCAY ISTVÁN vendéglője 
IX.. Külsősoroksári-nt 106.

JURÁK MIHÁLY vendég’ője1 
L, (Budán), Gellérthegy-u. 3.

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

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

KOLTAY JÓZSEF vendéglője. 
Magyar-utca 3. Üzletbeliek 
találkozója.

KASZÁS LAJOS nagyvendéglöje 
(v. Muhr vendéglő) Kerepesi-ut, 
Népszínházzal szemben.

KASS GUSZTÁV vendéglője, 
IV.. Városház-utca 5.

KATÓ KÁROLY eőntése .A 
Komához* IV , Párisi-utca 5.

KARIKÁS ivóit Muhr) vendég 
lője, (9. v. Kobáts János.) 
VL, Szerecsen-utca 33.

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

KELLŐ VILMOS Singhoffer- 
lélo halászcsárda vendéglője, 
L, Mohai-nt 8.

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

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

KOHN GÉZA vendéglője Vili., 
Kerepesi-nt 64.

KOLLMANN LAJOS vondéglője 
H„ Margit-körnt 8.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője,
VII., Almáasy-tér 16.

KLIVÉNYI FERENC Központi 
vásárcsarnok vendéglője, Vám- 
ház-tér.

KOLB JÓZSEF vendéglője (volt 
Biltner) IX., Csarnok-, ér.

KUBÁN EK VINCE .Budai vi
gadó' éttermei, H., Fő-u.

KOUSZ ANTAL Kerétz-féle 
vendéglője, V., Gízella-tór 3.

LIPPERT LAJOS vendéglője, 
VD., Erzaébet-körut ée Do
hány-utca sarok.

LAKATOS GYULA vondéglője,
VII.. Wesselényi-ntca 17. sz.
(Cipész-ipartestületi ház.)

LEIKAM GYÖRGY vendéglője, 
I., Alag utca 1.

LADÁNYI (LITTMAN) JÓZSEF 
éttermei, VI., Lipét-körut 27.

LADÁNYI OTTÓ .Vázsonyi- 
kert' vendéglője, VI., Her- 
mina-ut 51.

LUKÁCS JÁNOS vendéglője, 
L, Fehérvári-ut 14.

LÁNG PÁI, vendéülője Vll., 
Vcraeny-ntca 10.

MALOVETZ GYULA vendég
lője, VL, Cseagery-utca 45. 
(Aradi-utca earok)

MARKOVITS DOMONKOS ven
déglője, I., I>öbrentei-tér 5. 
A pincéri kar találkozója.

MIHÁLYFI SÁNDORNÉ ven
déglője, VH., Aréna-ut 8.

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

M. MISKEY LAJOS vendéglője 
IX , Liliom-ut a 9.

MIKLÓSSY ISTVÁN Balaton 
gyöngye vendéglője. .Tózsef- 
utca 29.

MIHÁLYFY SÁNDOR Váci-kö- 
rut 82/a.

MILI.lN .JÁNOS Orsz. Tisztv. 
vendéglője, YIIT., Eszterházy-

MOHOS FERENC vendéglője, 
VII., Csömöri-ut 87.

MOLNÁR JÓZSEF Vajdahunyad 
borozóin VH., Csengory-u. 1.

NAGLICS GYÖRGY .Zöldfa- 
vendéglője IV., Papnövelde- 
utca 1. A szállodai bérszolgák 
találkozó helye.

NAGY’ GÉZA nagy „Pilseni11 
sörcsamoka, VII., Arena-ut 58.

NIKA ANTAL IV. kerület, 
(Belvárosi Váci-utca, saját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

NOFICER KÁROLY vendéglője
VII., Erzsébet királyné-ut 50.
PAAI. JÁNOS kaszinó vendég

lője, X ., (Kőbánya.) 
PELZMANN FERENC .Pannó

nia' éttenne és kávéháza. 
VI;I„ Kerepesi ut 7. 

POSPISCHIL JÓZSEF vendég
lője, VII., Király-utca 32. 

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

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

PUTZER M. nagyvendéglöje,
VII., t  80.

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

ROHÁTS JÁNOS (Karikás-féle 
vendéglője, VI., Szerecsen- 
u. 33.

a 29.
RAUCHUAUEU JÁNOS, ven

déglője, VI., Gyár- és Szondy- 
utea sarkán.

ROSENBACH MIKSA vendég
lője. VL, Nagvmezö-uteza 20.

SPITZER ISTVÁN vendéglője, 
IX., Soroksári-nt

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pá
lyaudvari vasúti vendéglője.

SZANYl MIHÁLY vendéglője,
VII. , Nefelejts-utca.

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

Sí .EMMER FERENC vendéglője 
VHI., Baross-utca 60.

SORONITS FERENC vendéglője 
V., Alkotmány-utcza 7.

SCHULLER FERENC éttermei 
(volt Kiivin.vi vendéglő.) VI., 
Andráasy-ut.

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

SPRINGER JÓZSEF vondéglője, vm., közvágóbid-ntca 12. az.
STEINIT7. MANÓ éjjeli boro

zója, VII, Szövetség-utca 4.
SZINTaY  BÁLINT vendéglője 

IV.. Ferenc József rakpart 12.
SZAGER JÓZSEF vendéglője, 

IX., Ranolder-u. 81.
STEINER PÁL vendéglője, 

VHI., Baross utca 117.
SZAUER ISTVÁN vendéglője,

VIII. , Sz enűdrilyi utca 4.
SÁGI JÓZSEF 3 szarka ven

déglője, IN., Gát-utca 8.

TAKÁCS JÁNOS MaUoni-aós- 
fürdöi nagyvendéglöje. Kirán
dulóhely.

TOTOLA IMRE vendéglője, 
VII , Alsóerdösor 10. A zala- 
vidékiek találkozója.

THESSI JÁNOS vendégleje. 
IV.. Molnár-utca 9.

TOMPA LUKÁCS vendéglőjo, 
VHL, Vendel-utca 11.

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

VEILER JÓZSEF vendégöjle, 
VH., Akácfa-utca 34.

VICKO PÁL vendéglője, IX.. 
Soroksári-ut 11.

VILMA BOROZÓ (Svertetrky 
Károly vendéglőjei VHI , J6- 
zsef-körul 10.

VARGHA JÁNOS vendéglője, 
Vll., Murányi-utca 34.

WEISZ LAJOS Múzsa szálló és 
vondéglője, VII.. Barosa-tér 9. 
p.udvarral szemben.

WURGUTS ANTAL vendéglője, 
VHL, Kerepesi-nt és Uyőngy- 
tynk-utca sarkán.

Kávéházak.

BALATON KÁVÉHAZ (Tihanyi 
József t.) Kerapesi-ut éa 
Szentkiráiyi-ntca sarkán.

BODÓ KÁVÉHÁZ (túl. Bodó 
AdoID VHL, József-kőrot 42.

BIBER JÓZSEF kávéháza, IV., 
Magyar-utca 5.

BALDA NÁNDOR „Mátyáa-téi- 
kávéháza, Vili., Mályás-tér.

ELITE KÁVÉHÁZ (t. Tollák 
Sándor) Kerepesi-nt éa Ka- 
zincy-utca sarkán.

ENGEL MIKSA Gorlócy ká
véházi, IV., Gerlócy-utca 1.

FELLEGI EDE „Klevétor-kávé- 
ház. Ferenc-körnt.

FODOR JÓZSEF „Szabária 
kávéháza". VI1., Dohány
utca és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

GLASER FÜLŰT Wekerie ká
véháza. VII., Kerepo*i-ut.

GROSZ SÁNDOR Munkácsy 
kávéháza Vm. Kerepesi-ut 57

HANlKKER SÁNDOR Andrássy 
kávéháza. VII., Dob-utca éa 
Erzaébet-körut sarok. Üzle
tiek találkozója.

HAZÁM KÁVÉ HÁZ (túl. Vá
mos Dezső) VUL, József-k. 4.

ILLITS KÁVÉHÁZ (túl. Illits 
Gyula) IV. Vigadó-tér 3.

KATONA GYULA „CLUB11 
kávéháza. V„ Lipét-körut, a 
Vígszínház mellett.

KIRÁLY KÁVÉHÁZ <t. Kallós 
Márknál Vll., Erzsébet-kőrut 
ée Király-utca earok.

KI.OTILD KÁVÉHÁZ itulajd. 
Katona G.i Belváros, Váci-n.

KUTSEKA MIHÁ1.YNÉ kávé- 
háza, VH., Csömöri- és Arena- 
ut sarkán.

KÜRHEJJA ISTVÁN „Zrínyi11 
kávéháza, Vin., Mátyás-tér 2.

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

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér.. 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazár i. Üzletbeliek tatáik.

MÁDAI SÁNDOR „Akadémia11 
kávéháza, V., Akailémia-u. 4 .

MÁTYÁS KIRÁLY kávéház, 
(túl. Christe Károly) VHI., 
Keropoai-ut 19.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Erzsé- 
bet-kürut (Harsány i test
vérek).

N E l  V É L T  SAMU „Nemzeti 
kávéháza1*. VHI., Kökk Szi
lárd-utca 21

ORSZÁGHÁZ KÁVÉHÁZ (túl. 
Gárdonyi Józsefi, V., Nádor
utca 33.

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ és étté 
rém (Pelzinan Ferenc).

PINDINGEK LAJOS Gizella- 
kávéháza, H . Széna-tér 7.

REKLÁM KÁVÉHÁZ (Kalu- 
zsay Enni) VI , Andrássy-nt 
54. sz.

ROZNER J .  „Zrínyi-kávéháza. 
V1D.. Mátyás-tér.

STERN VILMOS .Piccolu- ka. 
véháza : V., Váci-körnt.

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

SYBERT JÁNOS.Korzika nagy 
kátéháza Hl., Ó- és Hajós->1 .

SZAB" TESTVÉRFK Boulevar.l 
kávéháza V. Váci-körűt 24.

UI.ITS LŐRINC „Árpái!" ká
véhát, Erzsébet-kórut és Do
hány-ntoa sarkán.

V I D É K .

A lsójára. (Torda-Aranyo* m. i 
TÓTH KÁROLY szállodája. 

Alsólendva. NEUBAUER AND
RÁS „Korona1* szállodája. 

RÉVÉSZ SAMU Központi ká 
téliáz, a Fő-utcán. 

KRAJCSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője, a „zöldfádhoz. 
Saját szQrelü borok. 

LEXARITS VIKTOR vendég 
lője.

FERENCY JÓZSEF vendéglője, 
saj. térni, berok.

Arad. — SUCH FERENC 
sörcsarnoka és éttermei, a 
városházzal szemben.

GALLY’ FERENC Balaton ven
déglője.

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ (Wltt- 
mann Károly tnlajd.) a város 
központján.

LÁNG TESTVÉREK étteln.e é- 
-örcHarnoka. Szabadság-tér. 

PÁSKA IGNÁC Fekete sas szál-

BRAUX GUSZTÁV Fehér ke
reszt nagyszállodája.

Abházi a k á v éh á z  <tni. Ko
vát* Artori Szabadság tér. 

GELLER SAMU Finme káve- 
háza. Üzletiek találkozója. 

ZAJONSZKOVSZKY JÁ N O S  
Baross-kávéháza.

SCIlElliF.lt LAJOS vasúti ven 
déglöje. P -udvar.

SZABÓ LAJOS Dományi-pinre 
vendéglője, Szabadságtól 

Abos. PERTL JÁNOS vasúti 
vendéglőjo.

Alsó-Kubin ItlHELIJiK JA
KAB „Nemzeti-* szállodája, 
étterem és ká.chéz.

Alvinc. HARHÓ FERENC 
vasúti vendéglője. Szállodai 
szobák.

Antalfalva. i forontál m.) 
SPITZER MÓR vendéglője, 
magyar konyha.

Apafin. UNDENMAYER JÁ
NOS „Schöífer"-íéle szálló. 

B.-Lellc. — HODA MIHÁLY 
szállodája-

Barcs (telep). HOFFMAN ÉS 
KRAUSZ „Gumi1* szállodája 
az állomás melleit.

DOBAY SÁNDOB Központi 
vendéglője, magyar konyha,
olcsó szobák.

B aja . HORVÁTH JÁNOS .Bá
rány' szállodája. Magyaros 
konyha.

POCK FERENC Keresztes pók 
vendéglője, a  vasút mellett. 

GRÜNHUT GÁBOR Sárga csikó 
vendéglője. Kósc-r konyha. 

Battonya. LÁNG JÁNOS .M.
Korona* szállodája. 

Balatonfüred. i község.) — .
GÜNTHER ISTVÁN „Otthon** 
vendéglője és nagybani bor- 
eladása.

Bakony sárkány. Ifj WÁ>. 
NF.R JÁNOS nagyvendéglöje
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Bnlatonberény. LÖW Fülőp 
szállodája és vendéglője.

Balassagyarmat. TÓTH IST
VÁN szállodája. Állami szöl- 
lőteiepi borok.

GYÜRKY I.A.IOS kőbányai

THURÓCY JÁNOS vendéglője.
HIRSCH IGNÁC kávéhaza.
Bártta HCRTI1 TESTVÉREK 

Hungária szállodája.
Besztercebánya. BOoR MÓR 

.Hungária-  kávéháza.
KOVÁTS LAJOS uj gőzfürdői 

nagy vendéglője; a közönség 
kirándulója.

KRACSZ LAJOS .Vasúti- szál
lodája.

HÁL GUSZTÁV éttermei. Ma-

Berhida. TÖKÖK JÓZSEF 
vendégleje.

B.-Gyula. OSZÜSZKY JÁNOS 
vendéglője (és nyári kirán
dulója! a vasútnál.

Bánréve. S Z A B Ó  GYŐZŐ 
vasúti vendéglője.

Bács-Topolya. C S E ltN Y U S  
MIHÁLY .Nemzeti-  szállo
dája.

PAJZER JÁNOS vendéglője a 
v.-állomással szemben.

GUSZManN LAJOS Kaszinó 
szállodája.

Bonyhád. — SPIESZ GYULA
söresa 
téren

Széih

Boglár. B K IIG E U  VILMOS 
.Vasúti* szállodája, étterem, 
kávéház.

Özv. MARTON V1LMOSNÉ 
központi szállodája.

Bükk. (Sopron m.) BENKY 
VILMOS vendéglője. 

Beregszász. HAFNER AN- 
TALNÉ kaszinói éttermei. 
Magyar konyha.

K R A U S Z JÓZSEF „Vasúti* 
szállmi.ijn, étterem, kávéház. 

Bácskula. KOCKENSTEIN  
JÓZSEF szál'odája.

SCHMIDT JAKAB „Elefánt" 
szállodája.

B.-Csaba. DIENE8 GÁBOR 
vendéglője, (saját házban). 

ItARTOS JÁNOS Fiume nagy- 
fogadója.

S C H V A R TZ JÓNÁS és FI A 
vendéglője; az állomással 
szemben.

FEHÉR FLÓRI3 vendéglője és 
kávéháza.

K NT E RS Z KÁROLY vasat! 
vendéglője, a városi közönség 
kirándnlója.

KOZMA MÁRTON .Fehér bá
rány- szálló és vendéglője. 

FKEIBKKOER MÁRTON .Ko
rona- kávéháza. Üzletbeliek 
találk. helye.

LIP K O V Ics JÓZSEF Nádor 
szállodája, étterem kávéház. 

Brassó. GOTTSMANN EDE 
■Vigadó- kávéháza. Üzlet
beliek találkozója. 

HOTHKNHÁCHEK JÓZSEF .Vi
gadó- étterem és sörcsarnoka. 

CHUDOBA VINCE (volt Drex- 
Ier) kávéháza. Főtér. 

KR1STOFOLETTY ISTVÁN 
.Predeál-azállodája- a vasúti 
állomás mellett.

SCHU8THR MÁRTON .Kurópa- 
száltó étterme.

8CHULLEK CHKI8T1ÁN Nr. 5. 
vendéglője.

JEAN KONSTANTIN vendég
lője, Lópiac

Brád. PRATSCHEH JÓZSEF 
.Korona- szállodája. 

Budakesz. DAI.LMANN GÉZA 
Automobil kavébáza. 

Cibakháza. TöRőCSIK JÁNOS 
nagyvendéglöje.

Csokonya. (Somogy megyei 
PITNER GYÖROY nagyven
déglője.

Csáktornya. KIIIEDL JÓZSEF
i £ 5 £ .  TendéKW-

PKOáORNIK OTTÓ vendéglője.

M1CHAL1CS FERENC vendég
lője a .Vasat“-hoz.

HERCEG SÁNDOR vasuti ven
déglői.'.

Cegléd. -  KASZÁS JÓZSEF 
vendéglője, Vasut-utca.

RÉCSEI GUSZTÁV „Nemzeti- 
szállndája. Étterem, sörcsarn.

KLEIN és TÁRSA Központi 
szállodája: étterem, kávéház.

VADÁSZ JÓZSEF „Budapest* 
szállodája. Étterem, kávéház.

Csapóid. SMUK GYÖRGY ven
déglője.

Csongrád. KASZAN1TZKY 
ISTVÁN nagy .Polgári-  ven
déglője.

ALBERT VIKTOR Magyar Király 
szállodája, étterem kávéház.

KÁLMÁNOVITS LAJOS Erzsé
bet szállodája.

Celldömölk. LÁSZLÓ FERENC 
vendéglője.

Csermö. K Ü R E 1> I ADOLF 
vendéglője.

Csíkszereda. HCTTEií FO
GADÓ (Ozletv. Benkő Zs.i

LACHEK GYULA .Otthon- ká 
▼éháza. Üzletiek találkozója.

LACINA KÁROLY .Vigadó- 
szállodája.

Csurgó. KOVÁTS SÁNDOR 
Tulipán vendéglője a vasútnál.

Csailókőz-Somorja. KOVÁTS 
Károly Korona szállodája.

MAROSSY ZSIGMOND Széche
nyi szállodája.

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

KORN5TEIN SAMU (Forgács- 
féle) vendéglője, Szent Jáuos- 
ctca. Magyar konyha, egri 
borok.

SÜMEGH GÉZA Kőbányai Kör
csarnoka, Dobó-tér 11.

SZALÓKY IMRE „Tulipán* 
vendéglője, Széchenyi-ntca.

MEISLER JÁNOS .Magyar ki
rály- szállodája.

NEÜBAUER JÁNOS .Kőzponti- 
kávéháza.

NÉMETH GÁBOR 3 Szerecaeu 
szállodája.

ROSENFELD SÁNDOR ven
déglős, vasuti állomás mellett.

Eszék. OTT FERENC „Urí ka
szinó- vendéglője.

FODOR ISTVÁN .Drárahid- 
vendéglője ; kiránduló hely.

BAYER JÁNOS .Hajó* vendég
lője, a  hajóállomással szemb.

BOHUS MÁRTON vendéglője. 
Megyeház-utca.

Eperjes. GELLÉKT E, Fekete- 
sas nagy szállodája, étterem,

ERHARDT ANTAL .Kath. kör 
vendéglője- .

FELDMÁR BÉLA vendéglője 
Arany János a. 16.

DREISZKER JÓZSEF vasúti 
vendégi Jje.

LÁSZLÓ JÓZSEF vendéglője, 
Baross-utca 26.

DUNKLER GYÖRGY vendég
lője, (volt Kömor sörödé.! 
Kisfaludi-ulca.

Győr-Szabad hegy. STOIBKR 
MARTON kantin vendéglője.

Gödöllő. KÖZPONTI SZÁL
LÓD;
éttsn i, kávé

Gönc. MOSKOVITZ MÓR ven
déglője.

Gyuialehérvór. KÁDÁR BÉLA
Fehérbárány vendéglője.

SCHERMANN KÁLMÁN Hun
gária szállodája. Étterem,

BÁNYAI JÓZSEF Stefániája 
vendéglője.

STEFÁN VILMOS Kaszinó ven
déglője.

Huszt. WEUTHEIMElt SÁN- 
tlnr .Pannónia* szállodája. 
Étterem, kávéház.

Hatvan. SCHWAKTZ EMIL 
.Nemzeti- szállodája.

SCHRANTZ MÁTYÁS .Gráf* 
szállodája, a vasútállomástól 
2 Per

Diósgyőr. UPPNIKJ. ANTAL 
vendéglője.

Dcés. H U N G A RI A szálloda 
(Ment Béla.) Étterem, kávé
ház, sörödé.

VASÚTI VENDÉGLŐ (Roller 
Sándor). A közönség kirán- 
dnlója

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

Dunaföldvár- .IÁGKR JÁNOS 
Nemzeti szállodája. 

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

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

ARANYBIKA SZÁLLODA (túl.
Német András). 

DEBRECEN-SZÁLLODA. Fő
utca (túl. Harangi György). 

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

NÉMETH MÁTYÁS vasuti szál
lodája, szemben az állomással. 

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

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

HERMEI, FRIGYES .Kispipa- 
vendéglője.

LOKODY SÁNDOR vendéglője 
Kossulh-ntca.

MAKK PÁL vendéglője, Péter- 
Ha-iitca.

SZINETÁK SÁMUEL kávéházi!
Csapó- és Kölcsey-u. sarok. 

Dálja. 8C H L Ö G L  MÁTYÁS 
vasuti vendéglője. 

Dunaszerdahely. — KÁZMÉR 
István vendéglője. 

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

Dobranak. ZálTEK FERENC 
nagyvendéglöje.

Dárda (Baranya in. i ROBITSKO 
ALBERT vendéglője.

Devecser. PORKOÁB 1 ÁSZLÓ 
Nemzeti szállodája. 

Érsekújvár. NEMZETI 8ZÁI,- 
LODA (Marossi Gorzsnn). 18 
szoba. Keresk. ut. szállója. 

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

Élesd. KÁDÁR Jó i  
vendéglője.

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

BERUER SAMU fogadója 
kivéháza, Fő utca. 

WEISZLOVTTS MlKSl New

SZUCHI BÉLR kávéháza, Fö-

Flumc. 8ZENTGYÖKGYI FE
RENC .Hotel de la vilié* 
szállodája.

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

RŐTH Vlr.MOS .Mexikó- ven
déglője, kávéház és nyári 
kerthelyiségi-

Fölsövisó. (Mii-maros megye). 
SIPOSS KÁLMÁN vendéglője 
ős kávéháza.

Fertőszentmlklós. p AY F. R
BÉLA nagyvendéglöje. 

Faluszemes. JÁKóy PONG- 
RRÁC szállodája.
Füzesabony. SOHR KORNÉL 

vasuti vendéglője.
Füzltö. Rostásai KISS ISTVÁN 

vendéglője, az állomásnál. 
Félix-fürdö. KOMZSIK ALA

JOS (Fördőbárlő) vendéglője 
Gombos. NEVORA JÓZSEF 

vasuti vendéglője. P.-udv. 
Garamberzence. Hj. CIDLIK 

FERENC vasuti vendéglője. 
Garamszentkereszt. KABINA 

EDE nagyvendéglője. 
Gyöngyös. BRUCKNER J.

szállodája. Étterem, kávéház. 
Győr. MEIXNER .Royal- nagy 

szállodája.
KISS KAROLY’ .Hétvezér" ét

terme, bor- és sörcsarnoka. 
PERNITZ LaJOS Iparos-kör 

vendéglője. Termelőktől vett

TAKÁCS JENŐ vendéglője. Ba. 
ross-utca, szemben a Hun- 
gária-kávél) ázzál.

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

PÁPAY ZOLTÁN vendéglője
Bástya-utca.

BUCHI.ER LUKÁCS Sárkáuy- 
lynk-vendéglőj# Baross-utca.

MÁTRA Y ISTVÁN Arany- 
postakUrt vendéglője. Győri 
vendéglősök találkozó helye.

NÉMETH LAJOS vendéglője a 
.Kisfaludy* kávébázzalszemb.

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

FIUME KÁVÉHÁZ ( t  Váradi 
ÁRMIN) Deák Ferenc-utca.

MAKSCHALL PÁL vendéglője 
Teleky-ntca 45. Term. vett 
borok.

Hátszeg. VASS BÉLA Arany
bárány szállodája, étterem és

Héjce. (Abaujtorna in.) FRIED- 
MAN IGNÁC vendéglője. 

Homonna. POLIK SÁNDOR 
Oroszlán szállodája.

H.-M.-Vásárhely. HALÁSZ 
ISTVÁN-né .Fekete sas- szál-

SURÁNYI SÁNDOR Fehete-sas 
nagy foyodója.

Herkulcsfürdö. - < >TTÓ MI
HÁLY nagy vendég ŐJu.

Hévíz. BRICHRR JÁNOS 
nagyvendéglöje.

PÓCA LAJOS Mexikó fogatlója 
és vendéglójc.

India. 1IAKTBACII JÁNOS 
„Nemzeti- szállodája. Étterem, 
kávéház. az állomás mellett. 

LAKY JÓZSEF vnsnti vendég
lője.

Igió. -  PFEILKK S. Városi 
nagy szállodája.

STERN JÓNÁS vasúti vendég
lője és Feketehegy szállodája. 

BRICHZE TIVADAR Központi 
vendéglője és kávéháza. 

SdlWARTZ ADOLF Demokrata 
kávébáta és vendéglője. 

Ipolyság. WAGNER JÁNOS 
„Vasúti szállodája', a közön
ség kirándulója.

SÁRKÁNY ISTVÁN Nagy szál
lodája. Étterem, kávéház. 

PEKÁROV1TS LAJOS „Kőbá
nyai* sörcsarnoka.

ASBoTH JÓZSEF Hopfinger- 
féle beszálló-vendéglője. Nyári 
kert.

PTÁCSEK JÁNOS vendéglője. 
Ikervár. KOVÁTS JE N Ő  

(Gayer féle) vendéglője. 
Jászberény. BORGIDA FAR- 

kas Lehel szállodája étterem, 
kávéház.

KASZA LÁSZLÓ vendéglője. 
K0ZO JÓZSEF Pannónia szállo

dája.
Jászárqkszallas. — MAGYAR 

ISTVÁN nagyvendéglöje.

LAKOS ISTVÁN vendéglője. 
SCHNURER ISTVÁN vendég

lője.
Jász kisér. -  FRISCH IONÁC 

vendéglője.
-  ŐZT. TÖTH 

GY ULÁNK Korona szállodája.
BENYÓ SÁNDOR Szöllőkert

vendéglője.

Kispest. — TUMMER JÁN"S
Sárga-csikó vendéglőjo. 
ÜUöi-ut.

Kossuthlalva. SZÜLI ő  s
Ferenc Kogsuth-kurt fn-r.. 
dója.

Kaposvár. TATÁR GUSZTÁV 
„Korona- szállodája.

FERENC JÓZSEF fogadó u„i 
GrDnwalil Mór) a vasntlói 
percre.

MOI.NÁR GYULA Hazám-kávi 
háza, Zrinyi-utca, a vasúi 
átjáró mellett.

8CHRF.IBRR UPÓT .Fiúm. - 
kávéháza, a központún. 

SCHÖNMANN MIKSA „Ipar 
vendéglője. Termelőktől vett 

BUCSKY PÉTER „Mátyás ki 
rály* vendéglője, Berxsenyi-

K isunvom (Vas nt.) KA.V 
' ITSCH JÁNOS vendéglője. 

Kassa. SÖRÖS MÁRTON veu 
déglöjo és sörcearnoka Ma 
gyár konyha.

BRAUN FERENC Kaszinó ven
déglője és nyári kertje. 

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

SZÁLLÁSI ALAJOS Andrást*. - 
kávéháza. Fő-utca. 

SC H A LK H Á Z NAÜYSZÁI. 
LODA (r.-t.i étterem, kávéház, 
sőrcsarnok.

NAGEL ADOLF (volt Mamii 
szállodája. Vendéglő és olcsó

KÁLMÁN GYULA „Otthon* 
káreházu, Széchényi kioszkji. 

MASZTELLÁK MIHÁLY ven 
déglőju (Központi szállodai

OKOLICSÁNYI JÓZSEF Baolm- 
vendéglöjé.

l'RESZTI. JÓZSEF Aranyképzó. 
■lés vendéglőid.

Kisújszállás. KOHN ADOLF 
.Központi* szállodája. 

MARGULESZ FERENC Korona 
szállodája.

Kotor. (Zala in.) FA R K A S  
ALÁ.IOS Alsó muraközi ven
déglője.

Krompach. (Vasgyár). 
NEUMANN-(■ iZSEF Huligán 
szállodája.

Kalocsa. K o r n é l  J ános 
.Magyar Király- szállodája 

K.-K.-Félegyháza.
KNEFFEL „Korona" szólod* 
(Ozletv. Kneffel Béla,)

RING PÁL vondéglője, mugy.u 
konyha.

Kiskun majsa. RÁC N. Y’árosi 
szállodája, étterem kávésa/

FARKAS JÓZSEF vendéglő; 
niagyar konyha.

Körmend. NEUBAUER JÁ
NOS „Magyar király" ven 
déglöjo.

HEIGI. IGNÁC „Kulcsos" ve: 
déglöjo. Kulcsos-utca.

DONNER GÉZA vendéglő ■ 
szemben a vasúttal

HUSZAR SÁNDOR vcndégl’ :
EBENSPANGER REZSŐ Kun 

na-fogadója, étterem, sör8 ! .
Klskundorozsma. RICHTEi! 

Lajos fhrdő-vendéglője.
Kolozsvár. KÖZPONTI SZÁ: 

LODA (Nagy Gábor túl.)
K IK  A K E R  BO LD IZS * 

kávéháza.
NEW YORK SZÁLLODA .1 

Bogyó és Tanéig).
GRÁF JÁNOS vasúti vend', 

lője. a  közönség kiránd 
helye.

PANNÓNIA SZÁLLÓ (Fészi 
zaof). Társaskoosi közieke - 
minden vonathoz.

Hl AZINI SZÁLLODA (Kór 
János). Társaskocsi miié 
vonathoz.

BUDAPEST KÁVÉHÁZ iG 
A.) Üzletfek találkozója.


