


A  J o g ,  T ö r v é n y  é s  I g a z s á g !
fénykorában is tisztelettel kérem a nagyérdemű közönséget, hogy méltóztassék becses rendolményoivel vagy látogatásával 

üzletemet felkeresni, mert ebem  még mindig J ó  m l n ő s é s ü  á r u t  o l c s ó  ű r é r t  szállítani.

Sollingeni aczcl zsebkés 50 kr. Hajkefe tiszta sörtó sből da
rabja 1 frt.

Elszakittaatlan pőnztárcza sgy darab 
valódi tajték pipa jótállás valódi tajték  jótállás mellett da> bőrből készítve, papir és apró pónz- 

mellott darabja 1.50 kr. rabja 2.50 k r., nagyobb 3.50 kr. nek , drb ja 1.26 kr.

S z e n z i í c z i ó s  ú j d o n s á g ! ! !
E v ő e s z k ö z !!!

Angol Uuldogg revolver finoman nickelozve 9m/m, 12"'/™
. 3.50 kr. 4.10 kr. 5 25 kr.

úgy a kés, m int a villa e g y  t ln rn b  k o v á r n o l t
aczélból van készítve, sóba tőnkre nem mehet, a
főváros több u a o ’ forga.inu vendéglőiében kipró
bálva párja 5o kr., .u  pár vételnél árengedmény.

B ritannia evő kanál la minő
ség drbja 17 kr.

vidékre utánvéttel *^pj§ tömeges megrendelést tisztelettel kér

FELD M A N N  A N T A L  versenybazára

F E W T A R T O T T  I I E L l

a  c s á s z á r  é s  k i r á l y i  s z a b a d a l m a z o t t

L  I K Ő R - G Y  Á R
r é s z é r e

SCIIÖ\ I»K IESE\ -ben.

„ P ü z e n i Ő s f o r r á s "
a  p t l s e n i  p o l g á r i  s i ir l i í/ . i l c  (alap. 1842.) világhírű 

g y á r tm á n y a .

Hordósörök legjutányosabb árban.
M inden e lő k é sz ü le t n é lk ü l rö g tö n  é s  b á rh o l c sa p o lh a tó .

í í„ f e c h n e r  B ü r g s p b r a u
a  b a jo r  sö rö k  gyöngye, e l ism e rt  k itű n ő  m in ő sé g . 

V ezérk ép v ise le t M agyaro rszág  és  B a lk án  á llam o k  r é s z é r e :

| l  IW S eze^  © s  t á r s a  czcgnél
| l  Budapest, IX,. Ranolder-utcza 4, sz.
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III. évfolyam. Budapest, 1900. május hó 1-én 9. szám.

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
A  SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDÉKÉIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.

A „SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE",
A DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK

IPART ÁRSULAT A“,
A „NAGYVÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IP A R T Á R S U L A T A ", 

AZ „ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA"
H I V A T A L O S  L A P J A .

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
8 korona.

M e g je l e n : Sz9rke8ztö3$s 4a kladőhl vatal:
B udapest, V III. kér., József-köru t 30. s i\

6 » m i n d e n  h ó n a p  1. é s  15.
napján.12 »

° E g y e s  s z á m  A r a  QO f i l l é r . K é z i r a to k  n em  a d a t n a k  v is s z a .

APRÓ HIRDETÉSEK.
E rovatban minden szó egyszeri beiktatása 4 fillérbe kerül, Vastagabb betűkből 8 fillér. Ennélfogva mindenki könnyen kiszámíthatja 
a hirdetési dijat. Apró hirdetések előre fizetendők. Felvilágosítást ad a kiadóhivatal, ha a hirdetés alatt álló kis szám közöltelik. 
Eredeti okmányokért a kiadóhivatal felelősséget nem vállal, tehát csak másolatok küldendők az ajánlatokhoz Írásbeli válaszokhoz vá'asz- 
bélyeg melléklendő. Állások keresésénél a kiadóhivatal csak akkor közli az állásiadé nevét, ha erre a hirdető engedélyt ad, ugyanez 
áll állásokra való ajánlkozásoknál is. Jelige alatti ajánlkozók czimeit semmi cselre sem közölhetjük. Az ajánlatok továbbítására

10 filléres lcvé\bélyeg melléklendő.

Vegyes hirdetések.

H i r d e t m é n y
Tordán (megye székhelyei 
az első vendéglő .Központi 
szálloda" 9 évre halálozás 

folytán azonnal bérbe 
adandó. A szálloda áll 12 
teljesen berendezett ven
dégszoba, I. tánezterem, 
berendezett kávéház, ebéd1 ö 
konyha, kamara, vendég
lőst lakásból, istáló, szin, 
pincze, jégverem, tekepálya 
és nyári ebédlőből, 4 ló, 
2 kocsi és omnibuszból, 
egy teherkocsi, stb. Italok 
leltár szerint évi haszonbér 
2800 frt. Berendezés örök 
áron készpénzzel 6500 frt. 
Berendezés részlet fizetésre 
7000 frt, és 8% kamat, ha 
szonbér mint a berende
zés évnegyedenként előre 
fizetendő. Biztosíték 1500 
frt. Tordán, 1900. márczius 
8-án. Központi szálloda 
bérlösége. (27)

A l í r á d  i
.Central" szálloda kiadó, 
eseileg jó nevű vendéglős.

fogadtatik. Albu Stefan, 
gymn. lanár mint tulajdo

nos Aradon.
K ia d ó  f ü r d ő .

Vasmegyében, Körmend 
mezőváros területén, a vá
rostól félórányi távolságra, 
az úgynevezett Hegy-Hegy
aljai fürdő hozzátartozó 
vendéglő és nyári mula
tóhely és gazdasági bir
tokkal együtt kedvező fel
tétel mellett örök áron el
adó. Venni szándékozók 
forduljanak Korponai Fe- 
rencz tulajdonoshoz. 26

N a g y - l l a l m á g y
legélénkebb helyén nagy 
forgalmú korcsma helyiség 
tekepályával és teljes be
rendezéssel azonnal, eset
leg junius l-ére bérbeadó 
Éri ekezni Koszta János 
tulajdonossal. (30)

E la d ó  s z á l l o d a
Várpalotán a .Fehér Ke
reszt*-hoz czimzett ven
dégfogadó, mely áll 2 
korcsmái helyiségből kávé
ház-, kaszinói helyiség-, 4 
4 vendégszoba-, két lakó
szoba- és 60 lóra való is
tállóból, s ezenkívül egy 
bolthelyiség- és mészár
székből minden órán szabad 
kézből eladó. Bővebb felvi
lágosítást a jelenlegi tulaj
donos ód az érdeklődők
nek Török J. vendéglős 
Várpalotán. (28)

V E R E S  I M R E
úri- és nő! czipész

BUDAPEST,
VI. Lovag-utcza 22. sz.

H é r l ic a d a n d ő
kávéház. A „Zrínyi -kávé- 
ház Pécsett, Ferencziek- 
utcza 52. sz. alatt lakással 
együtt ez év november hó 
1-től kezdve bérbeadandó. 
Bővebbet: Skala Venczel 
háztulajdonosnál. 13

Alpacca-ezüst
és

It
J. 1a

ajánl

RAKTÁRA.
BUDAPESTEM

IV. váczi-utcza 24.
A minőseged kezeskedem.

Evőeszköz készletek, 
bor- és sótartók, leves- 
tálak, eczet-olajtartók, 

kenyérkosarak, tálezák, 
tálak, cafsorol-ok, kan

nák, csemege- és 
gyümölcsállványok, 

gyertyatartók, giran- 
dol-ok stb.

Menyasszonyi 
kelengyéhez tartozó 

ezikkek,
alkalmi ajándékok, 

miiipari ésluxus cikkek.
Teljes berendezések 

szállodák, kávóházuk 
és vendéglők számára.
10 lcgmagnsnbl) kitüntetés 
a legnagyobb kiállítások 

részéről.
A laplttatott 1819.

V id é k i
városban, 5000 lakos, já 
rási székhely, ogv igen jó 
forgalmú szálloda kávé
it ázzál egybekötve, beteg
ség minit elszámolásra 
vagy bő. be átadó, eseileg 
örök árban eladó. Czim a 
kiadóhivatalban. 20

SPRINGUTHENRIK

K e r t h e l y i s é g
bérbeadás. Győrött, újvá
rosban sok éven át jó hir- i i i n i o t i n é i i v  
névnek örvendő és J e le n j  ™ “ b(>nj a maíhavá- 
lég is élénk forgalmú, úgy- , ..tírcn legjobb forgalmú

m  korcsma-üzlet Házzal 
All lakhelyiségek, 1000 együt t szabad kézből eladó. 

□  -öl terjedelmű és évente Ébr ckezhotni: Neumann 
jövedelmező gyümölcsös A|)1.ftMm tulajdonossal, 
kér-helyiségek kettős fe - iB e l< B y  b  o ^ n 8 k a k  d i . 
dett kughzó, tánczmulat-. . . '  , «o
Ságoknak alkalmas helyi-iaztalnal1- 28
ség, pincze stb J900. évi 
április hó elejétől bérbe-! P o m p á s
adandó 400 frt évi bérért sarokhelyiség a Baross és 
berendezéssel együtt, eset- Mária-utca sarkán, mely- 
leg őrük áron eladó. — ben már évek óta ven 
A Helyiség május hó l én déglö van berendezéssel f. 
volna elfoglalandó. Érte-év augusztus 1 -töl olcsón 
kezhetni: Csiikly Lajos kiadó. Czim a kiadóban, 
urnái Győrött, Újváros. 19, 21
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Mindenütt kapható.
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„HATTYÚ"
gőzmosó- és tisztitó-intézet

vegyi tisztítás és m ü-festészet
B U D A P E S T ,

VII., Grizella-ut 26. sz.
s a já t  g y á r .

Elvállal legszebb kivitelre fehérnemű mosást és 
vasalást m agánosok, szállodák, kávéházak, 
vendéglők  és üzletek  részére. A n. é. közön

ség szives pártfogását kéri:

A Hattyú gőzmosó- és tisztitó-intézet
id e k i m eg

re n d e lé s e k  
p o n to sa n  s le l 
k iis m e re te s e n  

esz  i' ö z ö lte t-  
nek.

i g a / g a t ó s á g a .
Megtekintésre u gyár a 
n. 6. közönség rendel

kezésért) áll.

T E L E F O N .

A  m osás m in 
den c h e m la i 

s z e re k  n é lk ü l



174 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1900. május 1.

Az idegenforgalom emelése.
ii.

Sok, igen sok szemrehányás és vád foglaltatik 
tehát Szerény röpiratában, aki is — valahányszor csak 
briliáns elmefuttatásai közben rátér — iparunkról, a szál
lodás- és vendéglős-iparról csak rosszat tud mondani. 
Az általános előítéletek — úgy látszik — az ő lelkét 
és tollát is fogva tartják és igy mi csoda, ha ítéletében 
igaztalanná válik ? Csak a legnevezetesebb mondásokat 
ragadtuk ki könyvéből, melynek elolvasását melegen 
ajánljuk olvasóinknak, mert igen sok okos dolog van 
benne és már is látjuk, hogy még ez a széles látküríl, 
világos eszti ember sem tudja magát függetleníteni ama 
tévedésektől, amelyekkel nálunk a szállodás- és vendég
lős-iparról általában szólni szokás, a sokszor hangoztatott 
sovinizmus ellenére lerántva a sárgaföldig mindent, ami 
magyar talán épen csak azért, mert magyar.

Szerény azon állításával, hogy nálunk nem fejlődött 
ki a szállodás-ipar modern európai értelemben, nagyon 
könnyen végezhetünk. Elég volna ugyan utalnunk arra, 
hogy alig két esztendeje iparunk egyik előkelősége 
épen a szállodai ipar emelése körül szerzett érdemeiért 
nyert királyi kitüntetést, de az ő példájára hivatkozás 
nélkül is, bárki — csak mélyebb betekintést nyerjen 
szállodáink üzemébe, — elismerni kénytelen, hogy a «Grand 
Hotel Hungária,* «Bristol» a Dunaparton, «István főhet- 
czeg,» «Pannonia,» «Royal» és «Angol királynő* stb. szál
lodák a városban ép oly előkelő színvonalú és modern 
szállodák, mint azon külföldiek, melyeket utánzásra méltó 
példakép szoktak elénk állítani. Mindezen felsorolt szállo
dákban, de még a sokkal kisebbekben is, melyeket egyen
ként felsorolni feleslegesnek tartunk — az európai átlag 
utazó ép oly fényt, kényelmet és modern technikai beren
dezéseket talál mint London, Páris, Berlin modern szállodái
ban, sőt egyikben-másikban — teszem fel a Hungáriában, 
Pannóniában, Royalban még a legelkényeztctettebb lord 
nemcsak három napig, hanem hetekig is elélhet anélkül, 
hogy bármiben hiányt szenvedne. Mert ezen nagyobb 
irányú szállodáinkban nem csak kellő nagyságú lakosz
tályokban talál megszokott millieujére és nemcsak 
figyelmes kiszolgáltatásban részesül, hanem eltekintve 
az internaczionális table d’hotol — mely nálunk még 
nem tudott meghonosodni, oly kitűnő és jutányos — a 
külföldinél aránytalanul olcsóbb, emelett Ízletes asztali 
ellátásban részesül, mely a külföld fennen magasztalt 
szállodáinak semmiben sem marad mögötte, sőt bátran 
merjük állítani, hogy azokat túl is haladja. Szállodai 
iparunk tehát — lépést tartva a székesfőváros fejlődésével 
eléggé kifejlett és szállodáinkban az idegenforgalom 
emelkedése esetén az átlagos, valamint a nagyigényü utazó 
megtalálják ugyanazon comfortot, mii Hetit, kényelmet, konyhát, 
kiszolgálást és jutányosságot, mint kontinensünk más metro
polisainak hírneves szállodáiban. Az ország és főváros 
idegenforgalmának Írója maga is meggyőződhetnék ennek 
igazságáról, ha iparunkat nem Íróasztala mellől, hanem egy 
Gundel, Glück, Burger, Illits, Palkovics vagy Schmidt 
vezetése mellett illetve demonstracziója után Ítélné meg.

A fogadói szóbaárak szabályozására is czéloz Sze- 
tény. Valószínűleg, mert ő is azt hiszi, hogy szálloda
tulajdonsaink tetszésük, kényük-kedvük szerint emelik 
és szállítják le a szóbaárakat. Dehonesztáló e vád nagyon 
és méltatlanul éri szállodatulajdonosainkat, mert hiszen 
a szállodai szobaárak szabályozása a közigazgatás dolga, 
az alkotandó szabályrendeletek betartásának ellenőr
zése is ezt illeti és soha, de soha sem fordult elő, hogy 
idegen a szobaárak emelése miatt felszólalt, avagy panaszt 
emelt volna. A mi tapasztalataink épen megfordítva 
amellett bizonyítanak, hogy nálunk e tekintetben az 
idegen átlagutazót és nagyigényü globe írottért egyaránt

ámulatba ejtő olcsóság uralkodik, mert hiszen mindkettő 
hozzá van szokva, hogy a jót, amit megkívánt 
jól meg is fizesse.

Hogy a Semmering, Abbázia és loblachéhoz ha
sonló nagy szállodáink nincsenek, érheti-e ezért szemie- 
hányás szállodásainkat ? Bizonyára nem! Hiszen, Szerény 
maga mondja, hogy e nagyarányú etablissamentokat 
ott js _  ahol vannak — nem a megánvállalkozás, nem 
egyesek vagyoni tőkéje hozta létre, hanem maguk a koj- 
mányok, mint ahogy felállították a boszniai és dalmát 
kormányok a landesürarisch — szállodákat Mostarban, 
Jablaniczában stb, helyeken (20 old.) vagy azon vasúti 
vállalatok, (Südbahn) melyek valóságos szállodaóriásokat 
létesítettek ott, ahol vonalaik mentén az idegenforgalom 
szempotjából fontos és kiaknázható helyek, pontok fek
szenek, (19 old.) A mi hibánk-e, hogy a szerencsétlen 
magyar ide hordja millióit ? A Palace Hotel-féle szál
lodák felállítását korainak tartjuk.

Abban, amit a vasúti vendéglősökről (szállodáink 
alig számbavehetőklj mond Szerény — teljesen igaza van. 
De ennek sem vendéglőseink az okai, hanem ama sze
rencsétlen gazdálkodási rendszer, mely a M. A, V. vo
nalainak mentén, — hogy a jövedelmet magának biz
tosítsa, — a magántőkét mindenekelőtt a vállalkozásból 
kizárta, hogy azután a kizsákmányolásra alapított üzlet- 
politikával a bérösszegek folytonos emelése daczára is a 
vasúti vendéglősök megélhetését lehetetlenné tegye. De 
ez nem ide tartozik.

íme! Ennyire redukálódnak Szerénynek a szállodás 
és vendéglős ipar ellen két helyen is elhangoztatott 
vádjai.

A  borértékesitő szövetkezetekről.* 
n i.

Megelőző két közleményünkben, a vasúti vendég
lősökhöz irt levelünkben s a IV. országos ma
gyar vendéglős-kongresszus végrehajtó-bizottságához 
intézett emlékiratunkban részletesen kifejtettük ama ve
szélyeket, melyekkel az országos központi borértékesitő 
szövetkezet iparunkat fenyegeti az esetre, ha e szövet
kezet az országos magyar gazdasági egyesület tervezete 
szellemében létesittetik. Most még csak az volna hátra, 
hogy a tervezett szövetkezetnek hátrányait fejtegessük 
üzletforgalmi és általános közgazdasági szempontból, 
ami — tekintettel arra, hogy ép napjainkban igen rossz 
idők járnak a szövetkezetekre, nem is volna nehéz 
munka. Mindez azonban nem a mi dolgunk. Nem ránk 
tartozik annak kimutatása sem, hogy az egész szövet
kezeti tervezet életképességének véget fog vetni a ma
gyar szőlősgazdajózan büszkesége a maga szeretettel ápolt 
és gondozott borára, aki bizony nem fogja borát »az 
urakra* bizni, hogy azok kényük-kedvük szerint minő
sítsék azt és szabják meg árát, mert hisz a mintapinezé- 
nél tapasztaltak után elég oka van a bizalmatlanságra. 
Az agrár tendencziák, mert ezek tették aktuálissá a szö
vetkezetek ügyét is — ma már sokat vesztenek inten- 
sivitásukból és — habár a körülöttünk történő eseménye
ket még mindig éber figyelemmel kell kisérnünk, hogy 
mi se találjon bennünket készületlenül — a szövetkeze
tek ügye egy időre legalább letűnt a napirendről. Nagy
váradi kongresszusunk határozata után álláspontunk 
önmagától tisztázódott és nem minden büszkeség nélkül 
jegyezzük meg, hogy szerény lapunk volt az, mely a fe 
nyegető veszélyre a közfigyelmet felhívta, azt a nagyvá
radi kongresszus tárgyalásainak tárgyává tette sőt a

*) A megelőző közlemények lapunk f. évi 4. és 0. számá
ban jelentek meg.

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelm ébe ajánljuk.
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kérdést — daczára ama a vendéglősöket megnyugtató le' \ 
iratnak, melyet ez a kongresszushoz intézett — ezután is 
állandóan napirenden tartotta. Ha valami, úgy bizonyára 
e tény, de nem kevésbé a vasúti vendéglősöknek nyílt > 
állásfoglalása is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
borértékesitő szövetkezetek létesítése érdekében nagy 
apparátussal megindított agitáczió szünetel és a hivatott 
tényezők a bortermelés emelése és a borértékesités érde
kében más módokhoz és eszközökhöz készülnek nyúlni.

Mindez határozott formában nem nyert ugyan még 
kifejezést, de Darányi Ignácz ama beszéde után, melyet 
a miniszter a főrendiház április 23-iki ülésén mondott 
el, szinte előre látható, érezhető. E beszéd megérdemelné 
valóban, hogy egész szószerinti szövegében az ország 
összes vendéglőseinek nyomtatásban megnyugtatásul, de 
egyszersmind elégtételül megküldjék, mert e beszéd — 
anélkül, hogy abba más intencziókat akarnánk magya
rázni, mint ami a napilapok szükezavu tudósításaiban van, 
elejétől fogva nem egyéb, mint nyílt beismerése ama 
álláspont helyességének, melyet mi a borhamisítások, 
valamint a borértékesitő szövetkezetek ügyében kezdet
től fogva elfoglaltunk és az ellenünk több oldalról in
tézett támadások, sőt gyanúsítások ellenére is mindvégig 
meg is védelmeztünk.

A küzdelem végére még nem értünk ugyan el, de i 
az a körülmény, hogy a földmivelésügyi miniszter az 
ország törvényhatóságának felsőháza előtt burkoltan ' 
beismeri, hogy a borhamisítások ellen megindított hajsza 
a termelésnek és értékesítésnek inkább ártottak, mint 
használtak, és hogy a megoldásra más utat-módot kell ! 
keresni, legjobb jele annak, hogy az agráriusok által 
elfoglalt egyoldalú álláspont erősségéből veszített s hogy 
mérvadó helyen is belátják immár, hogv a vendéglős
ipar érdekeit nem lehet és nem szabad egy osztály: a 
bortermelő' szőlősgazdák érdekeinek alárendelni, kiszol
gáltatni, valamint hogy a borértékesitő szövetkezetek léte
sítése a tervbevett formában volna a legkevésbé alkal
mas mód arra, hogy a magyar bornak mesterségesen 
tönkretett hírneve újból helyreálljon.

A szövetkezeti ügy előharezosai okos, nagyeszű 
emberek. Tudták jól, hogy a szövetkezetek mellett a 
hangulatcsinálásra legjobb eszköz a borkereskedők és t 
vendéglősök diszkreditálása. Nos e czéljukat el is érték. 
Csak egyre nem gondoltak, arra hogy a fegyver vissza
felé is elsülhet. Most, hogy czéljukat elérték, a borkeres
kedelem külföldi konkurreseink legnagyobb örömére 
teljesen pang, majdnem egészen megszűnt, a vendéglős- 
ipar a nagyközönség megingatott bizalmánál fogva a 
tönk szélén áll, a szőlősgazdák pedig, kikről a keres
kedők és vendéglősök ellen indított hajsza bebizonyí
totta, hogy sokkal inkább hamisítják a bort, mint az 
áldozatra szántak — borkészleteiket sehogysem, sehol- 
sem tudják értékesíteni, most ime a kegyelmes miniszter 
is belátja, hogy igazunk volt, midőn terveivel szembe
szálltunk, hogy igazainkat és jogos érdekeinket tervei 
ellen megvédjük. A lágy tavaszi szellőhozta fordulatot 
mi csak örömmel fogadhatjuk, mert nyomán bizonyára 
meg fog fordulni hűséges fegyvertársainak nézete, szán
déka, terve — akik bár eredménytelenül már oly sok
szor próbálkoztak meg a különféle szövetkezetekkel a 
maguk és a haza javára.

Most pedig készüljünk el, mert nemsokára talán 
el kell mondanunk a szövetkezetekre is: Requiescant 
in pace!

Akik pedig annyit vétettek iparunk és a tisztességes 
borkereskedelem ellen, készüljenek el hibáik jóvátéte
lére, mert különben velünk együtt mennek tönkre a 
protézséik : a szőlősgazdák.

I NNE N- ONNAN-
Vasárnap délután. Pityergő égboltozat ! Hagyd 

már abba álmos esőcseppekkel telt sírásodat és engedd 
meg a szegény halandónak, hogy legalább ezt az egy 
vasárnapi délutánt zavartalan együtt élvezhesse család
jával ! De ha már okvetlen bőgni óhajtasz, bőgj a me
zőknek, mert nekünk bőven van locsolni való vizünk 
és ne félj, nem lesz por. Mert a dicső vizvezetéki vizünk 
— oh ég ! — úgy is csak arra való, hogy téged óh 
eső hiven helyettesítsen. . .

Milyen isteni is egy ilyen vasárnapi délután! Mert 
hiszen egy ilyen napon is tulajdonkép csak a délután
ról lehet szó. A délelőttöt a különböző <kundsaftok» 
látogatására teremtette úgy látszik a jó Isten. Jövel hát 
várva-várt vasárnap délután. . .

Jól kezdődik. A leányomnak kalap kell, aszondja. 
Hát kalap nélkül nem ép úgy lehetne járni? Nem. No jól 
van — nyugszom meg — hát menjünk a B ... né ő nagy
ságához, a ki nekem gyerekkori pajtásom. (Ezt a fel
fedezést ő nagysága ugyan nem fogja megköszönni, 
de már én ilyen vagyok. Kiírni merem, de élőszóval 
elmondani nem. Mert ki tudja? Hátha nem akarna rám 
visszaemlékezni. . .) De hogy is volt tulajdonképen ?

T íz vagy tizenkét éves kamasz lehettem, mikor 
az apám vendéglőjével szemben egy gyönyörű szép 
asszony vett lakást Pásztón. Nem emlékszem, hogy 
hozzá hasonló szép asszonyt valaha láttam volna. Fel- 
forditotta nemcsak az egész fiatalságot, hanem még a 
nős embereket is, a kik csak úgy bomlottak a szép 
Helén után, mert igy hívták az angyalt. Nem is csoda 1 
A sziráki B . . . családból származott, melynek asszonyai 
és leányai egész Nógrád megyében híresek voltak a 
szépségükről. Semmi okom azonban arról beszélni, hogy 
öregjc-fiatalja hány «nachtmusikot» rendelt, ki nyíltan, ki 
titokban (a feleségesse tudni illik !) elég az hozzá, hogy 
a szép Helén kegyét a Braun Palcsi nyerte el de . . . 
minden kétértelműség kizárásával. A Palcsi ugyanis 
aztán úgy belebolondult a szép asszonyba, hogy — 
mert feleségül nem vehette, rövid udvarlás után mell
beteg lett és egész stílszerűen — á la Gauthier Margit 
a «Kaméliás hölgy»-ben— meghalt.Eddig a szép asszony 
története. És most következik a miénk. A szép Helén- 
nek ugyanis volt egy kis süldő nővére, Irma (a mostani 
B . . . né). Ezzel én együtt jártam az iskolába. Persze 
a zsidó iskolába. Mert hála az én édes apám akkori 
eszének (hogy az Isten nyugasztalja meg haló porában 
is!) sokkal többet adott arra, hogy a fia jól megtanul
jon számolni, mintsem azt, hogy csinálta meg Krisztus 
urunk azt a kunsztot, hogy egy kenyérből annyi ember
nek tudott enni adni. (Érteném én ezt is, csak azt ne 
hallgatná cl oly bölcsen az uj testamentum, hogy az a 
rengeteg sok ember, a mi dicső eleink, jól is laktak-e . 
azzal a kenyérrel ?)

Hát én Irmuskával jártam mindennap az iskolába, 
a mely egy házban és egy udvarban volt ugyan a 
Szruli bácsi portája mellett, de külön-külön helyiségben, 
a mint illik s a mint nagyon jó volt, mert ugyan ki az 
ördög tanult volna, ha a bájos gyermekleánykával együtt, 
a kinek azúrkék szemeit már akkor is szakértelemmel 
méltattuk, kellett volna az ikes és iktclen igéket hajto
gatni ? Ott játszottunk hát nyaranta az udvaron «duflen- 
két» a labdával, télen meg a «logács» mellett (egy 
átjárónak a neve, hol a Sijé Daijcs gitárművész lakott a 
becses családjával!) hólabdával dobálództunk, úgy hogy, 
egy alkalommal az Irmuska egy hólabdával majd hogy ki

M egrendeléseknél kérjük  t isz te lt  olvasóinkat m indig lapunkra h ivatkozni,
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nem ütötte a jobbik szememet. Én nem bántam, bár 
még most is emlékszem rá, hogy nagyon fájt, sőt meg 
is gyulladt . . .  ha jól tudom. Hanem az Irmuska az 
borzasztóan megijedt. Hozzám szaladt és megrettent 
arczczal kérdezte tőlem :

— Fáj ?
— Nem fáj Irmuska, — hazudtam gavallérosan — 

hanem ha maga megcsókolná, csak egyszer Isten bizony 
rögtön meggyógyulna.

Irmuska a csöppség — az egész jószág lehetett 
vagy 10 éves — óvatosan körülnézett nem-e figyel 
ránk valaki (Ilyen a nő !) aztán két kézre kapta a feje
met és olyan csókot nyomott a szememre, hogy szinte 
elszédültem a nagy boldogságtól, a lábaim meg úgy 
odaszegcződtck a hóba, hogy mire feleszméltem Irmuska 
már eltűnt, elfutott . . . Bizonyosan nagyon szégyelte 
a mit telt. Én nem. Mikor aztán délben átjött hozzánk, 
hogy a nővérének sört vigyen, belopództnm a söntésbe. 
A pinezért valami ürügygyei kiküldtem, hogy én ad
hassak lrmuskának sört. Hej ! De nagyot dobbant a 
szivem mikor a «nagy jelenet* után először belépni 
láttam . . .

«Ugy-e nem Ítél el azért, a mit ma tettem*, — 
szólt hozzám ennivaló elegancziával.

Nem tudtam válaszolni biz Isten 1 Elnémultam, 
így beszélni ! Hisz igy csak a hcrczegnők beszélhet
nek ! Hanem azért annyi eszem mégis volt, hogy a kis 
kacsóját, a miért szinte önkéntelen nyúltam — nagyon 
sokáig tartottam a kezemben és óvatosan körülnézve 
egy forró csókot aplikáltam az ajkára. Ez volt a fele
letem. Azt hiszem elég világos ?

De milyen is a sors ! I la rajtam állt volna, Irmuska 
lett volna feleségem és én most női kalapokban utaz
hatnék. De nem igy lett. Mert az édes apám, alig hogy 
észre vette a szép nem iránti hajlandóságomat, rövide
sen Pestre hozott. Mikorra ismét találkoztunk, Irmuska 
már asszony volt, én meg nem bolygatom senki szénáját 
ha — nem lehet. Le kellett mondanom arról, hogy én 
mutogathassam a legújabb divatu női kalapokat a buda
pesti szép asszonyoknak, mert mig az ideálom kalapos 
lett, én magam sörössé alakultam.

Hja igen ! Menjünk kalapot venni.
* **

Húsvéti kirándulás. Úgy volt az mán a világ kez
dete óta, hogy az ember oda megy ünnepelni, a hová 
a szive legjobban vonzza. Az meg aztán csakugyan 
mindegy az Istennek, hogy akár Budapesten, akár az 
én édes Esztergomomban megyek az ő fölséges házába, 
a templomba imádkozni . . .

Husvét vasárnapján tehát egy nagyon jól össze
állított társasággal fölmentünk Esztergomba, részint, hogy 
egy napra legalább megszabaduljunk a kőszénfüstös 
fővárostól, főleg azonban, hogy meghallgassuk az eszter
gomi bazilikában e napon tartatni szokott szivet lelket 
lebilincselő világhírű zenés misét. Nincs szerencsém 
ismerni Kersch karnagy urat, hanem annyit mondhatok, 
és ezt mondja a velem volt egész társaság is, hogy 
ennél szebb, magasztosabb, istenibb zenét még nem 
hallottunk. Fcigler Károly gyönyörű hangja valóban 
impozánsan érvényesült, valamint az egész zenekar elő
adása is. Szerettem volna össze-vissza csókolni, mikor 
a templomból kijövet egymással találkoztunk, azonban 
minden elismerésemet egy kifogástalan minőségű Bock-ba 
voltam kénytelen kondenzálni. Istenem 1 Mennyi kincse 
is van ennek a kis Esztergomnak (nekem is ott fekszik 
a legdrágább kincsem) az asszonyain és leányain kívül 
és dehogy is adnák csak egy sorral tudtára a világ
nak : «Ide jöjjetek 1 Itt nézzetek körül !»

Ha máskor nem, hát ilyen nagy ünnepeken bizony 
nem ártana egy kis modern reklámot csapni a város

nak. Azért ne méltóztassanak azt hinni, hogy talán csak 
az esztergomi vendéglősök forgalmának szaporítására 
gondolok. Nem! A fővárosi ember, ha tudná, hogy mily 
nagy mértékben elégítheti ki a testieken kívül lelki 
igényeit is, seregesen tódulna Esztergomba. De hát én 
csak egy ember vagyok, többre nem vagyok képes, 
mint a mit időről-időre eddig is megtettem, t. i. mindig 
más más társasággal ismertetem meg Esztergomot. Ha 
hiszik — ha nem, embereim még mindig el voltak ragad
tatva a látottaktól, nekem meg a legnagyobb elismerés
sel adóztak. Boulevárdokat, grisetteket nem keresünk 
ott (Van itt bőven 1), hanem akarjuk látni a várost, 
annak természeti szépségeit, az ott felhalmozott emléke
ket és műkincseket, a város lakosságát, a város emel
kedését. Társaságom tagjai most utoljára is, mikor ott 
jártunk, nagyot néztek, midőn a térzene alkalmával a 
város Ízléses toilettekbe öltözött szépeit meglátták. Igaz 
ugyan, hogy még most is osztályokba osztva, de ott 
voltak s ez a fő. Hát az arany ifjúság? Egész korona- 
herczeg utczai dimensiokban volt látható.

Szóval Esztergom volt és marad is a vidék leg
kedvesebb városa s nincs a Dunában annyi viz, hogy 
ezt és lakossága szeretetreméltóságának emlékét szivem
ből elmossa. A viszontlátásra Kovácspatakon !

Bécsi hús. Bizony élhetetlenek vagyunk! A jó, 
kövér magyar ökröket felhajtják Bécsbe, ott levágják, 
mi meg jó drága pénzen visszavásároljuk. Még a keres
kedelmi miniszter is (!) fennakadt ezen s azon tűnődik 
hogyan lehetne a dolgot visszafordítani ? Szép tőle. De 
nagyon szeretném, ha az iránt is érdeklődnék, mennyi 
idegen sört és pezsgőt fogyasztanak ez idő szerint nem
csak a székesfővárosban, hanem az egész országban és 
hogy ezek importja mily boszantó mérvben emelkedik 
a magyar ipar nagyon is érezhető kárára. Határtalan az 
a nagyképűsködés, melylyel minden alkalommal talál
kozunk, ha a magyar ipar pártolásáról van szó. Beszé
lünk, írunk, agitálunk s e mellett Pommeryt, Heidsiecket, 
Roederert, pilseni és müncheni sört iszunk! Hát nem 
ég ki a szemünk, hogy nagy magyarságunkban már 
egészen elnémetesedtünk ?

Vagy arra való a magyar gyáripar, hogy pusztulni 
hagyjuk? És ha szabad kérdenem, ki lesz az oka, ha 
igy lesz? Mi. Mert ha mi nem akarnánk, be nem jönne 
ide egy üveg franczia pezsgő sem, de még csak egy 
liter cseh sör sem. Higyjék meg, ha mi vendéglősök 
adnánk meg a jó példát, lesz elég követőnk, de a pálma 
a hazafiság pálmája a miénk maradna. Álljunk össze, 
próbáljuk meg ! A  közönség örömmel fog pártolni min
den olyan vendéglőst, a kinek ajtajára ki lesz irva «Itt 
csak hazai gyártmányok kaphatók* és a kezdeménye
zés nemcsak elismerést, hanem tiszteletet is fog nekünk 
szerezni.

Ugyan próbálja meg valamelyik kollegám, menjen 
el Bécsbe vagy Münchenbe azon szándékkal, hogy csak 
magyar sört és pezsgőt ad el. Na! Ugyan sokra fogná 
vinni! Egyszerűen kikorbácsolnák. Mi azonban bomlunk 
attól a csiklandós érzéstől, hogy müncheni sört mérünk, 
bécsi húst és franczia pezsgőt adunk el s aztán ? 
Annak rendje módja szerint, pusztulunk, veszünk. . . .

* **

Reggeli Gyákynál. Tiszteletet parancsoló alak ez 
a Gyáky. A kivel kezet fog, rögtön érzi, hogy magyar 
vendéglős kezét tartja. Hosszú szünet után kerültünk 
hozzá reggelire és igen örvendetes jelenségnek tartom, 
hogy nemcsak a konyha és pincze tekintetében — 
♦ gasztronómiai szempontból* mondaná Schleiffcr Lajos 
— tapasztaltunk örvendetes haladást, hanem a kifogás
talan kiszolgálás tekintetében is. A gyönyörű, Ízléses
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étlapok sem kerülték ki a reggeliző társaság figyelmét. 
Igen törekvő, a vendéglős-ipar fejlesztésében folyton 
előbbre haladó vendéglős, ő is meg a kedves felesége 
is fiatal emberek, kik örömmel látják maguknál a kolle
gákat.

Az omlós túrós rétesnek ize még most is szájam
ban van, a mi pedig a sört illeti, hát az egész termé
szetesen nemcsak Ízlett, hanem fenomenális volt. (Hiszen 
én szállítom !) De mit Gyurkának a sör? Talismán kell 
ide — asszongya — mert régen nem láttuk egymást. 
No meg is cselekedtiik nyomban de «jégvel», mert a 
Törley pezsgő kívülről ugyan szereti a hideget, de 
belülről a forró hazaszeretetei istápolja, éleszti és nem 
tűr maga mellett idegen pancsokat.

Reggeli Iianzélynál. Többen is lehettünk volna — 
ha lettünk volna. De hová tett volna bennünket Ilanzély 
gazda? Ha csak nem a söntésbe. Hogy azonban az 
«Arany Kakas»-beli vendéglősnéről szóljak, «nekünk 
az mindegy volt*. Bár kevesen voltunk, nagyon jól érez
tük magunkat a jó háziasszony, a mi régi ismerősünk
nél. Nem is győzte eléggé dicsérni Gavallér Gyurka az 
Ízletes zöldborsós borjúhúst. Saisonétel. Hátha még 
Ottót hallották volna minő magasztalásokba keveredett a 
gondosan készített serpenyős rostélyosok miatt. Arról 
meg nem is akarok szólni, hogy F. Kiss ur hogy ro
pogtatta a pirosra sült jóféle pogácsát. Szóval meg vol
tunk elégedve, mert hiszen csemegének a Carlo becsü
letsértési pere maradt, amihez nettó négy tanú van 
megidézve.

Rendkívüli örömet szerzett Granichstádten Zsigmond 
megérkezte. Mindenki sietett kezet szorítani azzal a 
kedves és szeretett alakjával reggeliző társaságunknak 
és valóban igaz öröm töltött el mindannyiunkat, midőn 
láttuk, hogy ismét a szokott jó színben van, amiben 
hogy megmaradjon, szivünkből kívánjuk.

B—s IC—ly.

Bácskai élet.
Irta: Gál Lajos.

Mottó.- »Bácsmegyének az a hire, 
hogy a bora jó :
Aki itt nem tud mulatni, 
nem ide való !«

Már az igaz ! Ki is ri az idegen ember a bácskaiak 
közül, mint a szőrös, füles regruta az öreg bakák között. 
Mert, ahogy virtus például másutt a sport, a művészet, 
a korteskedés, úgy virtus itt az ivás, mulatás. És pedig 
inni kell rogyásig, a sárga földig, a teljes berugásig, 
hogy a bácskai le ne nézze az embert. Inni, de sokat, 
nagyon sokat, ez a bácskai igazság.

Seholy olyan kedélyes, mulatós, vidám embereket 
nem lehet találni, mint a Bácskában. Érthető ez a rengeteg 
jólétből, amiben ur és paraszt él a megmérhetlen kin
cseket érő fekete termő földeken épült >szállásokon*. 
(Nálunk tanyáknak hívják). Elképzelhetni, milyen földek 
vannak itt, mikor egy lánczért, ami valamivel nagyobb 
egy holdnál 1000, sőt 1200 frtot is megadnak.

Azért kevés is a bácskai lateiner. Ezek idegenből 
jönnek. A bácskai elvégzi a 8 gimnasiumot s kimegy a 
szállásra parasztnak. Nem sokat törődik a tudományokkal, 
hanem a földjével és lovaival.

Hogy az itteni egetverő murikról fogalmunk legyen, 
elég csak egy pár példát idézni.

Meghívják például az embert fekete kávéra egy

családhoz. Ok az ivásra. A fekete után jön a bor (jó 
homoki karczos terem mindenfele a megyében, könnyű és 
csúszós). Bor után uzsonna, persze nem kávé, hanem 
sonka, hideg sült, quantum satis. Megint bor, bor és 
bor. Azután vacsora. Megérkeznek a tamburások. Jön a 
bor özönével s jönnek a bácskai poharakkal a felkö
szöntők. — Ez a bácskai pohár kcrekalju,* fel nem dűl, 
de félliter ürtartalmu. Rád köszönti a házi gazda, 
visszautasítani halálos sértés és fenékig kell üríteni s 
azután tovább köszönteni. S ez igy folyik végtelenségig. 
Másnap, sőt harmadnap is tart a fekete kávé, — kinek 
a mig bírja.

Vannak persze a bácskaiak között is különös 
bravouros ivók s mulatók. Bár az igazi bácskai mind jól 
iszik. Neveket nem mondok. X. család sarjai híresek. 
Az egyiknek van évente 16 —17 ezer fit jövedelme, 
kitűnő gazda. Munkaidőben szorgalmasan dolgozik a 
szállásán egész kukoricza törésig ki sem mozdul onnan. 
Ennek végezte után bejön a városba. Jövedelmének felét 
félre teszi az évi kiadásokra, másik felével (8000 frt.) 
beül a vendéglőbe s itat boldog-boldogtalant. Egész 
asztaltársaságot kitart borral, czigánynyal, étellel, a mig 
a pénzben tart. Különben kifogástalan, derék, jellemes 
úri ember.

Egy másik X.-nek különösebb passziója van. Ez a 
szálláson is mulat. De hogy a kellemest a hasznossal össze
kösse, dolog időben, ha vendége érkezik, befogat a gép
házacskába (inkább szerszámházacskába) 4 ökröt : abba 
beleül vendégével és ispánjával. A kerekes házacskában 
körül kucsirozza a a gazdaságot s útközben iszik. 
Lát, mulat s dolgozik egyszerre. Ez az ur egy nyáron, 
mikor több vendége volt, megtette azt. hogyhogy szán
kóra deszkatetőt csináltatott, olyan formát mint a szál
lítók kocsija, befogott 24 ökröt. A szán tetejére aszta
lokat, székeket, czigányokat és bort rakott s úgy vitte 
vendégeit mulatni keresztül-kasul a földeken. A ki le
potyogott a mozgó korcsmából, az ott maradt.

Ez az ur tette meg azt is, hogy egy Ízben, midőn 
nagybátyja nála volt, az a kastély lépcsője mellett 
álló hintóba akart egyenesen belépni. Midőn a nagybácsi, 
ki igen le volt már szopva, hosszú lábaival nem jól számít
ván ki a distantiát, túllépett a hintón s orra bukott, a házi 
gazda kapva az alkalmon, oda szól neki szemrehányólag: 
»Hát Önkii! Te még játszói? Gyere vissza inni.» Az önkiit 
később valamiért kibotorkál az udvarba s beleesett 
egy nyitott buzaverembe. A cselédek jöttek mondani 
a dolgot, a gazda nyugodtan szól: »Csak had ordítson, 
majd jobban csúszik a bor 1 S hagyta egy darabig az 
önkiit a veremben. A ki ennél az urnái keveset iszik 
s hamar lerészegszik, azt felkütteti egy sarogjára s fel
huzatja egy kicsit a kéménybe füstölni. A füst persze 
felébreszti a pasast, és ordítani kezd. Akkor leeresztik 
és ismét töltik bele a bort.

Az önkii is eredeti legény különben. Egy ízben 
az öcs az ő vendége volt s pityókos állapotban dicse
kedett, hogy ő nem részeg.

»Nem vagy részeg öcsém !?» kérdé az önkii.
»Nem én bátyám !«
— No hát nézz ide. Én ide állok — és a szoba 

egyik sarkába ment 10 lépésre öcscsétől — ha nem 
vagy részeg mutasd meg, Ott a revolver az Íróasztalon: 
lődd ki a pipát a számból. . . .

És öcs úgy pityókosan felkapta a revolvert és 
a pipa egy pillanat alatt porrá zúzva röpült ki az önkii 
fogai közül.

Az önkii erre azt mondja :
»Bravó !* Most már elhiszem, hogy nem vagy 

részeg, csak »spiczczes«.
(Ez megtörtént dolog mind, amit leirok !)
Ilyen és hasonló mulatások napi renden vannak 

Bácsországban.

M egrendeléseknél k érjü k  tisz te lt  e lra séin k at m indig lapunkra h iratkeanl.
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A bácskai büszke is arra, hogy az az ivásban lc- 
győzhetlcn, Bár egy követválasztáson megtörtént az a 
hallatlan dolog, hogy egy fiatal ügyvéd, aki épen ittjárt 
egy egész bácskai kompániát az asztal alá ivott 
egy vendéglőben. S mikor már egyedül volt, oda 
kiáltott a pinezérnek : ;>Hé ! Hozzon friss bort és friss 
bácskait!«

Azután odaállva egy tükör elé, gúnyból, hogy 
egyedül maradt, magára köszöntötte a poharat, mondván: 
»Szervusz Sándor !« és tovább ivott.

Ezt a szégyent sohasem felejtik cl a Bácskában, 
S nem is tanácsos emlegetni, mert könnyen bottal 
felelnek. Ugyanis Szabadka város neve »Bot város« 
mivel itt nem sokat párbajoznak, hanem ex abruptó 
bottal.

Igen közönséges dolog, hogy úri emberek verek
szenek a szó valódi értelmében. De haragot nem sokáig 
bírnak tartani. Hiszen csak ki kell békülni, hogy ivás 
legyen a vége a dolognak.

A bácskai ember vidám jószivü és a borzasztó- 
ságig vendégszerető. Jaj a vendégnek, ha nem tud 
inni!

Itt a muzsikáltatás sem megy úgy ám, mint nálunk, 
hanem a >bralizás« (bunyeváczul) úgy történik, hogy 
az illető egy csomó czigány közepére egy fiakkerbe ül 
és a városon keresztül-kasul kocsizik persze lépésben s 
minden korcsma előtt megáll inni. A czigányok meg 
folyton húzzák.

Hatalmas erős szál emberek ám a bácskaiak. 
Bírják irgalmatlanul az italt és megcsufolják a prakszisban 
az orvosi theoriát a mértéktelenségről. Igazság kedvéért 
meg kell jegyeznem, hogy az orvos is kitűnő ivó — ha 
bácskai. Ezek a hatalmas szál emberek aztán nem 
tréfálnak, ha megharagusznak ! Megmutatták 1848-ban, 
mikor szerb testvéreinket csúfosan összeverték Kaponya 
alatt. Pedig botnál egyéb fegyverük nem igen volt 
bunyevácz barátainknak. Hanem a botot jól forgatták. 
Mert a bácskai mulatós, de jó hazafi, akár magyar — 
hiszen ennél természetes — akár bunyevácz.

Sokat tudnék még Írni ez érdekes népről, de kevés 
a hely. Majd talán máskor.

fBorsód megyei Lapok.)

VVeisz Gyula.

kávéházak berendezésével foglalkoztak, magát a kávés
ipart a fejlődés soha nem remélt magaslatára, emelték.

VVeisz Gyula Andrássy-uti Japán kávéháza talán 
egyike az ifjabb keletű kávéházaknak a legszebb fővá
rosi utón, melyre különös előszeretettel vetették szemüket 
a kávéházalapitók. A Váczi-köruttól kezdve a Holzer-, 
Korvin-, Szalon-, Drechslcr-, Szeczcszszió-, Budapest-, 
Opera-, Helvéczia-. Frangais-, Japán-, Abbázia-, Nicoletti-, 
Millenium-, Mücsarnok-kávéházak majdnem közvetlen 
egymás utánban sorakoznak egymás mellé — alig van 
utczasarok, amelyen ne volna kávéház — a VVeisz Gyula 
kávéháza mégis egyike a székesfőváros legkedveltebb 
és látogatottabb kávéházainak, melynek amióta csak 
fennáll épugy meg van a maga állandó törzsközönsége, 
mint bármely más fashionable kávéháznak. A kávéházak 
virágzási korában, midőn majdnem minden kávéház egy
forma elegáncziával, kényelemmel és ugyanazon szóra
kozásokkal kínálja vendégeit, természetesen igen nagy 
szerepe van ebben a kávés közkedvcltségü egyéniségé
nek, amely tekintetben VVeisz Gyula valóságos minta
képül szolgálhat arra, hogy milyen jó kávés lehet az, 
aki a kávés mesterséget sohasem tanulta. (Aminthogy 
gonosz nyelvek állítása szerint ez volna az egyetlen 
mesterség, melyhez semmi előtanulmány, szakismeret, 
hanem csak pénz szükséges). Szeretetreméltó modora, 
figyelmes előzékenysége azonban nemcsak üzletének lá- 
togató közönsége, hanem kartársai körében is nagy 
kedveltséget szereztek VVéisz Gyulának, aki a budapesti 
kávés-ipartársulat tagjává lévén annak elnökségében mint 
a számvizsgáló bizottság tagja csakhamar vezető szerep
hez jutott. Mint ilyen állandó érdeklődéssel viseltetett a 
társulat közügyei iránt, melyeknek intézésében minden
kor tevékeny részt vett, a rábízott ügyeket nemcsak 
nagy szakismerettel, hanem a legmesszebbmenő és a 
legapróbb részletekre is kiterjedő lelkiismeretességgel 
végezte el. A társulat tagjainak osztatlan bizalma, sőt 
szeretető által kisérve töltötte be éveken át tisztét, visz- 
szavonulása ma csak magára a társulatra nézve lehet 
fájdalmas veszteség, mely az ágilis, a közügyek iránt 
érdeklődő, azokért bármikor tenni kész tagoknak, — a 
vezetőség tagjaitól eltekintve — különben is szűkében 
van. Most azon kávésok közé tartozik, kik egy és más 
ok miatt elkedvetlenedve jobb meggyőződésük ellenére 
is visszavonultak s az ipartársulati ügyek intézéséből 
részt nem kérnek. Kétségtelen, hogy benne a társulat
nak oly kihasználatlan ereje van, akire a jövőben nagy 
szerepkör vár és aki azt bizonyára nagy erővel és te
hetséggel be is fogja tölteni.

Nincs sok okunk örülni, de kávéházak tekinteté
ben határozottan első helyen állunk Európában, sőt ta
lán az egész világon. A szocziálfilozófok részére érdekes 
és felette tanulságos tanulmánykép kínálkozik annak ki
mutatása, miként függnek össze a fiatal székesfőváros 
társadalmi kialakulásának viszonyai a kávéházak szer
telen szaporodásával. Tény, hogy a szabad ipar által 
támasztott szabad verseny a túltermelés tekintetében 
egy iparág terén sem volt annyira és oly gyorsan kon
statálható mint a kávésipar terén és bár ebben a szé
kesfőváros fejlődési viszonyainak is meg van a maguk 
jó része, tagadhatlan, hogy az oroszlánrész a feszabadult 
tőke valamint azok javára Írandó, kik valamely más 
iparágot elhagyva kezdtek a kávés-iparral foglalkozni. 
Ugyanezen körülménynek tudható be az is, hogy a 
kávéházak nemcsak számszerint gyarapodtak, hanem 
minőség, a belső berendezés fényessége és kényelmes
sége, a modern teknika vívmányainak felhasználása, a 
közönség szórakoztatására szolgáló eszközök szaporítása, 
higiénikus berendézések alkalmazása stb. stb. tekinteté
ben is folyton fejlődtek és inig egyrészt eddig csak ten
gett olyan iparágak fellendülését okozták, amelyek
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H a s z n o s  tu d n iv a ló k .

A  boros pinczéről.
— E yúttal válasz az 1-sö számú kérdésre: »Milycnnck kell lennie 

a jé boros pinezének ?« —

(Dr. D. J.) A jó  boros pinezének legelső kelléke, hogy 
léim egyforma hőmérséklettel bírjon és ezáltal a bor is 
minél csekélyebb hőváltozásnák legyen kitéve. A leg
helyesebb hőfok, mely mellett kierjedt borok tetszés- 
szerinti ideig hordókban eltarthatók, -(-8— 10" R. közt 
ingadozik, sem 8°-on alul, sem 10°-on felül a bor egyen
letes megérése nincs biztosítva, mert az utóerjedés lassú 
processusa csak bizonyos hőfok mellett folyik le egy
formán. Hogy a pincze télen, nyáron egyenlő hőmérsék
lettel bírjon, szükséges azt a föld alatt oly mélyen el
helyezni és a külső lég- és hőváltozásoktól annyira 
megvédeni, hogy az évszakok hatása közömbösitessék. 
Agyagföldben a pincze állandó hőfokát 4—4’5 méter
nyire a föld szine alatt lehet feltalálni, könnyű homok
földben 5*5—6 méternyire a föld alatt. Ott tehát, ahol 
felépítmények vagy fák állandó beárnyékolása a külle- 
vegő behatolását nem gyengítik, a fentemlitett mélység
ben kell a boros pinezéket elhelyezni, felépítmények 
vagy beárnyékolás mellett 1 — l 1 2 méterrel csekélyebb 
pincze is megteszi. A pincze mélységét azonkívül a 
talajvíz magassága, a falak minemüsége és vastagsága 
is befolyásolják.

Mindenesetre legjobb a sziklákba, homokkőbe vagv 
agyagba vájt boros pincze, de ahol ilyen rendelkezésre 
nem áll, ott jól kiégetett téglafalazat is jó szolgálatot 
tesz. Ajánlatos azonban minden pinezét jól kivakolni és 
meszelni, miáltal a penészképződés és piszoklerakodás 
is. könnyebben elkerülhető. A pincze alját azonban ok
vetlenül szorosan összerakott kőlemezekkel vagy élére 
állított klinkertéglával kell kikövezni.

A borospincze amellett legyen száraz és könnyen 
szellőztethető. Világosság nem szükséges, mert régi ta
pasztalat szerint félhomályban legjobban tartja magát a 
bor. Fontos követelménye minden pinezének, hogy az 
ott elcsurgatott bornak, seprőnek vagy hordómosáskor 
az elcsöpögtetett víznek legyen valami lefolyó csator
nája. Ezt leghelyesebb a pincze hosztengelyében olyké- 
képen elhelyezni, hogy a pinczealja a falaktól a közepe 
felé egy kevéssé lejtsen, a csatorna pedig ismét egy cze- 
mentezett gyüjtögödörbe birjon lefolyással, ahonnét a meg
gyűlt piszkos folyadék időnként vagy kimerhető vagy ki
szivattyúzható legyen. A gödör vasrácsból készült ajtó
val zárandó el. Ha ezen gödröt mindig üresen és egész 
tisztán tartjuk, úgy még egy czélt szolgálhatunk vele s 
ez, hogy esetleges hordórepedés vagy erősebb hordó
szivárgás esetén sem vész egészen kárba a bor, hanem 
a gödörbe összegyűlve pálinkafőzésre okvetlenül fcl- 
ahasználható.

Minden pincze legyen lehetőleg 4 méter magas és 
k ' jobbról-balról a falakmentén elhelyezett hordókon 
aivül maradjon középen annyi hely szabadon, hogy ott 

legnagyobb hordókat is akadálytalanul lehessen ki-be \ 
gurítani. Legtöbb helyen középen is szoktak egy sor | 
hordót felállítani, mely azonban a szabad közlekedést j 
ne akadályozza. A boltozott pinezék azért érdemelnek 
előnyt a lapos tetejüek felett, mert a tér jobb kihasz- 
nálását engedik meg, biztosabbak a bedülés ellen és | 
hűvösebbek. A pinczelépcső legyen oly széles, hogy a 
egnagyobb transporthordók is kiférjenek rajta. Ennél 
agyobb hordókat szétszedett állapotban szokás a pin- 
zébe be- és abból kiszállítani. A külső levegő hirtelen

betódulása ellen helyes a pinczelépcsőt két ajtóval el
látni az egyiket a lépcső felett, a másikat legalul helyezve 
el. Kétségtelen előny, ha végre nagyobb pinezékben kút 
is van, felállítva, mert a hordók mosásához, az összes 
edények tisztításához rendszerint nagymennyiségű vízre 
van szükség, melynek be- és kiszállítása maga igen sok 
időt vesz igénybe, vagy pedig a hordók folytonos hur- 
czolását tételezi fel, ami azok idő előtti megrongálását 
idézi elő.

A hordókat tölgyfából készült és valami kátrány- 
festékkel impregnált ászokgerendákra kell elhelyezni és 
pedig oly magasra, hogy fejtéskor a kármentő vagy 
fertály a csapnyilás alatt kényelmesen elférjen. A na
gyobb hordók számára, melyeket soha helyükből ki 
nem mozdítanak és melyek bújó ajtóval vannak ellátva 
leghelyesebb az ászokgerendába gömbölyű kivájásokat 
készíteni, melyek minden elmozdulást lehetetlenné, a hor
dók külön megkötését feleslegessé tesznek.

A pincze végén szokás ott, hol ilyeneknek egyál
talán hiányát érzik a ezementhordókat megépíteni, melyek 
a pincze alakjához hozzá idomulnak és annak megmoz- 
dithatlan alkatrészét képezik. A czementhordók rend
szerint igen nagy 100 és több száz hektoliter nagyság
ban készülnek és kettős hivatást teljesítenek. Az egyik 
az, hogy fiatal borok összeházasítására (az egész termés 
egyenlősítésére) igen alkalmasak, második — hogy ki
erjedt boroknak fiatalon megtartására igen alkalmasak, 
mert a czementhordókban a bor nem épül ki, nem 
vénül. Ennélfogva olyan időben, midőn boreladásnak a 
konjunktúrák nem kedveznek, borunkat pedig fiatal 
frissességben töltögetés nélkül akarjuk fentartani a cze
menthordók igen jó szolgálatot tesznek. Végre bortermő 
években, ha elég edényünk nincs az ilyen falazott hor
dók mcgbecsülhetlenek.

A hordóban tartott boron kívül a palaczkbor szá
mára is külön helyiség rendezendő be főleg ott, ahol a 
termelő kicsinyben való eladással is foglalkozik. A pa- 
laczkborpincze vagy kamara szintén lehetőleg egyenletes 
hőmérséklettel birjon, mert nagyobb hőváltozás esetén 
még a palaczkérett bor is megbetegedhetik. Ezek hő
mérséklettel azonban magasabb lehet, mint a nagyhordós 
pinezékben. A palaczkbor számára polezok készítendők, 
melyekre a palaczkok vízszintesen lesznek fektetve és 
elszállításig (vagy fogyasztásig) többé meg sem mozdítva, 
hogy az esetlegesen képződő alj (mely főleg némely 
vörös boroknál elkerülhetlen) mindig a palaczk ugyan
azon helyen rakodjék le.

Közgazdaság.

Vajgyár Budapesten. Ruda Emii és társai magyar 
tejszín- és vajtermelései ezég alatt uj vállalat alakult Buda
pesten, melynek beltagjai: Ruda János Ernő, Ullmann 
Miksa, Pfanhattser Alfréd; kültagjai külön-külön 6000 K. 
betéttel Werner Adolf gyáros, Sleic/ier József magánhivalal- 
nok és Ebcnhdrd György.

A soproni sörgyár válsága végre megoldáshoz jutott- 
A sörgyár közgyűlésén ugyanis 260,000 K. elsőbbségi rész
vényt jegyeztek, ami lehetővé teszi, hogy a gyárat újra 
üzembe helyezzék. A közgyűlés ezenkívül elhatározta, hogy 
további 540,000 IC elsőbbségi részvényt bocsát ki.

m egren d elések n él kérjü k  tisz te lt  olvasóinkat m indig lapunkra h ivatkozni.
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Nyilttér.

ái- á> stjb A  á j; á> á :

Minthogy a tavasz előrehaladásával csecsemőt, gyer
mekeket és felnőttet egyaránt fenyeget a járványok ve
szélye, ismét csak a minden alkalommal hálásan fogadott

ÁGNES-forrásunk
vizének használatit ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, igen 
kellemes és tiszta ivóviz lévén, a tavaszi és nyári év
szakokban kedvelt élvezetszerként szerepel, másrészt, mert 
dús szénsavtartalmánál fogva, specifikus óvószer is a tiphus, 
ckolera és a gyermekek tiphoidszerü tavaszi-nyári has
menése ellen. Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is meg
védi az ilyenkor nagyon veszélyes hurutos hátbántalmak 
ellen, mig szoptatója e víz használata folytán nagyon ked
vező összetételű bőséges tejet oyer. A már meglevő gyomor- 
és bélhurutot gyermekeknél és felnőtteknél gyógyítja. Kel
lemesen hatván be szénsavánál fogva a gyomor és bél 
idegeiro; a gyermekek lázas megbetegedéseinél pedig nél
külözhetetlen, hűtő, hugyhajtó és a szomjat csillapító hatá
sánál fogva.

Kedvelt borviz. §»
A mohai Ágncs-forrás

kezelőségé.
Főraktár:

É D E § E U T ¥  L .
cs. és kir. udvari szállító

B U D A P E S T , V., E rzséb et-té r 8.
Kapható minden gyógytárban, füszerkeres- 

kedésben és vendéglőben.

A  szájpadlás nélküli
=  F O G A K  =
fölöslegessé teszik az ín y le m e z  használatát.

merő levél. — Felvilágosítás díjtalan. —
— Számos elis- 
Jótállás.

W ELLN ER  GYULA müfogak készítésében.
B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r á s s y - i i t  S S .  s z .

A v a ló d i  és a l e g j o b b  orvosi szaktekin
télyek által ajánlott

A r t é z i - s a v a n y u v i z
csak az „ A R T E 8 I A "  B u d a p e s t i  v e n 
d é g lő s ü k  s z i k v l z  ő s  p e z s g ő - i t a l o k  g y á r  

r é s z v é n y t á r s a s á g  gyárában
VII. kér., Egressy-ut 20 c. készül.
Kapható minden füszerkereskedósben cs ven 

degloben.

S z í v e s k e d j é k  a  e z é g r e  f i g y e l n i .

J v fY ila tk o x a t!
Főpinczér

uraknak, a kik legalább 100 drb 
a d r i a i  s z e l e t e t

rendelnek, művészi kivitelű szá- 
moló-czéduláinkból

ingyen; és bérmentve
szivesen küldünk.

100 drb fiumei Adria-Szelet
(a legfinomabb csemege)

— ae a 7 fo rin t. 111111 —
S z é t k ü l d é s  c s a k i s  u t á n v é t  e l l e n é b e n .

Fiumei cacao- és csokoládégyár
(részvény-társaság)

F I U M E .

E L S Ő  M A G Y A R Hfcj~ir
Üveggyár- Részvénytársaság

B U D A P E S T E N ,  
Ferencz József-tér 8. (Béla-utcza sarkán).

Ajánl csiszolt, préselt, öblös üveg- cs világítási czik- 
koket, u. m. :

Teljes szállodai, kávéházi és vendéglői berendezések. 
Továbbá Uvegasztali készletek kristály üvegből, a leg
olcsóbb cs legfinomabb kivitelben és mindennemű ház

tartási czikkek.

E lső  M agyar Ü v e g g y á r  - R é s z v é n y  - T á r s a s á g
Badapesten, Ferencz József-tér 8.

# IZE
T i r

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelm ébe aján ljuk .
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Kérdések és feleletek.
Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszsziik s ha 
azokra olvasóink részéről válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
8. SZ. kérdés. Köteles-e a vendéglős a vendégek 

tulajdonéit képező úgynevezett törzspoharakat korona
bélyeggel hitelesíttetni s ha igen, kit terhel a kötelezettség 
a vendéglőst vagy a pohár tulajdonosát :

9. sz. kérdés: Követek-e el külön kihágást, ha meg
szegvén a zárórát, zárt ajtók mellett szolgálom ki vendé- 
geimet .'

10. SZ. kérdés: Évenként 2—3  sertést szoktam saját 
használatomra nevelni, de ezek hasát, zsírját a község 
lakosainak szoktam eladni, mintán korcsmámban főleg 
italméréssel foglalkozom, hddig ezt akadálytalanul tehettem, 
most azonban iparigazolvány kiváltására akarnak szorí
tani. Kötelezhető vagyok-e e n e i

Feleletek:
Felelet a 8. sz. kérdésre : A vendéglős, amint azt 

a törvény világosan kimondja a kimérésre használt összes 
poharakat köteles koronabélyeggcl ellátni. E törvény 
alól tehát a törzsvendég külön poharai sem képezhetnek 
kivételt s igy magától értetik, hogy a kötelezettség és 
evvel járó kiadás őt s nem a törzsvendéget terhelik.

Felelet a 9. sz. kérdésre: Az a korcsmáros, aki a 
záróra letelte után vendégeit zárt ajtók mellett szolgálja 
ki, a záróra megszegésén kívül külön hihágást nem 
követ el. Így döntött a belügyminiszter 1899 évi 4323. 
sz. következő tartalmú határozatával:

A város tanácsának 1899. évi október hó 13-án 
13,058. szám alatt kelt másodfokú ítélete, mely szerint a 
rendőrkapitány által hozott elsőfokú Ítélet megváltoz
tatásával Cs. Lajos kávés bezárt üzletében vendégek ki
szolgálása miatt az 1895. évi 44 2667. sz. városi szabály- 
rendelet 13. és 38. §-ai alapján 25 frt pénzbüntetésben, 
nem fizethetés esetében 3 napi elzárásban, továbbá az 
eljárás és a felmerülhető tartási kölségek megfizetésében 
marasztaltatok el ; az elmarasztalt által közbetett feleb- 
bezés folytán felülvizsgáltatván: vétkesség és a büntetés 
mérvei iránt intézkedő részében indokainál fogva hely- 
benhagyatik, mig a minősítést illető részében megvál- 
toztatik és panaszlott említett cselekményéért — tekintve, 
hogy azt záróra be nem tartása által elkövetett kihágásban 
mondatik ki vétkesnek és pedig azért az idézett szabály- 
rendelet 22. és 34. §-ai, továbbá az 1879. évi XL. 
t.-cz. 74. §-a alapján marasztaltatik el a kiszabott 
pénzbüntetésben. Azon körülmény, hogy a panasz- 
lőtt a záróra megszegése alkalmával vendégeit zárt 
ajtó mellett szolgálta ki, önnálló kihágást nem képez, 
ez a zárórák megszegése esetén legtöbbnyire gyakor
latba vett szokás, amely külön kihágás tényálladékának 
megállapítására, mint mellékkörülmény, nem szolgálhat.

Felelet a 10. sz. kérdésre: Nem, mert az otthon 
hizlalt sertéseknek időszakonkénti leszurása s a nyert 
húsnak szalonnának stb. eladása nem iparűzés. E tárgyban 
a kereskedelemügyi miniszter egyik vármegye alispán
jához 1900. évi április hó 6-án 21016. sz. a. a követ
kező rendeletét intézte : »Több T. küzségbcli lakos ide
mellékelt s közvetlen benyújtott folyamodványában azon 
kérelemmel fordul hozzám, miszerint elvi natározatképen 
mondjam ki, hogy az, a ki a maga használatára nevelt 1, 
2, legfeljebb 3 sertés húsának, szalonnájának, zsírjának s 
egyébb alkatrészeinek a saját szükségletét meghaladó 
részét évenként egyszer, a fogyasztási és közegészségi 
törvények és szabályok szigorú betartása mellett s az 
Üzletszerűség teljes kizárásával elárusítja, akár lakásán,

akár a község piaczán, iparüzőnek nem tekinthető, az 
ipartörvény szabályai alá ném esik s igy iparigazolványra 
nincs szüksége. Ezen folyamodvány következtében kér
vényezőkkel való megfelelő közlés végett a következők
ről értesítem alispán urat: Az otthon hizlalt sertéseknek 
bizonyos időszakokban való leszurása, illetőleg az ekként 
nyert húsnak, szalonnának, zsírnak s a sertések egyéb 
alkatrészeinek elárusitása nem képez ipari foglalkozást, 
s az illető jogosítva van az igy nyert és saját háztartá
sában nem szükséges húst stb. bárhol elárusítani, ezen 
kívül pedig nyers húst, szalonnát és zsírt, mint élelmi 
szereket, az 1884. évi XVII. t.-cz. 50. $-a értelmében, 
hetivásárokon bárki — tehát nem iparos is, — áruba 
bocsáthat s ily módon történő eladásokhoz az illető 
iparigazolványt nem köteles váltani. Ezeknél fogva a 
fent előadott kérelem teljesítése az 1884. évi XVII. 
t.-czikk szempontjából akadályokba nem ütközik*.

Vegyes hírek.
Vidéki szaktársainklioz azzal a kérelemmel for

dulunk, hogy a vendéglős- és kávésipart érdeklő 
helybeli híreket velünk minden alkalommal közölni 
szíveskedjenek. A bélyeg-kiadásokat készséggel meg
térítjük.

Felvilágosítással szakmabeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d i j  m e n t e s e n  szolgálunk. Választkivánó 
levelekhez kérjük a válaszbélyeget csatolni.

Fölkérjük előfizetőinket, hogy szaktársaik köré
ben ajánlják a „Magyar Vendéglős- és Kávés-TparM-t.

H á tr a lé k o s  e lő fize tő in k e t és mindazo
kat, kik a részükre küldött m u ta tv á n y sz á m o t  
hozzánk vissza nem ju tta tták , tisztelettel felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

— Darányi Ignácz m iniszterigazolja Gundel 
János álláspontját. A főrendiház f. évi április 23-diki 
ülésén váratlan esemény történt, mely mindazokat, kik 
a borértékesitő szövetkezetek és az ezek létesítése érde
kében a borkereskedők és vendéglősök ellen indított 
hajsza iránt érdeklődnek, leginkább azonban vendéglő
seinket kellemesen fogja meglepni. Dr. Darányi Ignáicz 
földmivelésügyi miniszter ugyanis mindenben elismerte 
azon álláspont helyességét, melyet a budapesti ipartársnlatunk 
elnöke Gundel János a borhamisítások túlhajtott hírlapi 
publikálása és a gyakran minden különösebb ok nélkül 
elrendelt vizsgálatok ellen elfoglalt. A napilapok leg
nagyobb sajnálatunkra nem közük a miniszter beszédének 
idevágó részét szószérint s igy csak annyit tudhatunk) 
hogy a miniszter kijelentette, miszerint a borhamisítás 
elleni akczióban nincs visszaesés, ha kevesebb zajjal 
folyik is. A míg konstatálva a hamisítás nincs: addig, a 
mig az illető elitélve nincs, azzal lármát csapni és közzé 
tenni: ez, ha a külső közegeknél olykor megtörténd 
helytelenül történt, azt elkerülni a közérdekben éill. De 
hogy ha sikerüla kereskedelemügyi miniszter úrral egyet
é rtő ig  módot találni arra, hogy még biztosabb sikerrel 
eszközöljük a borhamisítás üldözését, még kevesebb zak
latásával az érdekelteknek, akkor sietni fogunk ilyen meg
oldással ez ügyet is előbbre vinni. Beismeri tehát már a 
miniszter ur is, hogy közegeinek indokolatlan hajszája 
számtalan exisztencziát tettek tönkre és hogy a köz (talán
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leginkább az ö szeretettel dédelgetett szőlősgazdáinak !) 
érdekében áll a szigorú, de minden feltűnést kerülő el
járás I Ha beismeri szép tőle, de már most tessék arról 
is gondoskodni, hogy a magyar bor hirncve újra helyre
álljon és vendéglőseink nyugodtan folytathassák min
dennapi munkájukatl

— E ljeg y zés. Neumann Károly főpinczór f. évi május 
1-én vezeti oltárhoz Győrött Mautler Rózsika urhölgyet.

— A .,Szállodások, vendéglősök, kávésok, 
pinezérek és kávóssegédek orsz. nyugdijegye 
sülete“ igazgatósága f. évi április hó 28-án igazgató- 
sági ülést tartott Bokros Károly elnöklete alatt, melyen 
jelen voltak K om m er  Ferencz alelnök, Gumiéi János, 
Förster Konrád, Mehringer Rezső, Sztanoj Miklós, Sver- 
tcczky Gáspár, K aszás  Lajos, Mitrovácz Adolf, Lőrincz 
Elek igazgatósági tagok, dr. Solti Ödön jogtanácsos, 
F. K iss  Lajos szerkesztő. Bokros Károly elnök az ülést 
megnyitván felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét, 
mely megjegyzés nélkül hitelesíttetett. A napirend értel
mében jogtanácsos előterjeszti a budapesti, kassai és 
aradi választmányok márczius havi üléseiről felvett jegyző
könyveit, melyeket az igazgatóság egyhangúlag tudo
másul vett. A budapesti választmány ápril havi jegyző
könyvének alapján egy tag kilépése következtében az igaz
gatóság elvileg kimondja, hogy önkéntes kilépés esetén a 
34. §. rendelkezései annál is inkább betartandók mivel 
azoknak be nem tartása jelentékeny anyagi veszteséggel 
járna az egyesületre. Felette érdekes tárgya volt az 
ülésnek Schm idt Ferencz nyugdijegyesiileti tagnak az 
egyesülethez intézett kérvénye, melyben tekintettel arra, 
hogy szemevilágát teljesen elvesztette, eddig befizetett 
illetékeinek visszatérítését követelte. Az igazgatóság 
tekintettel arra, hogy az alapszabályok idevonatkozó 
34. §-nak értelmében hasonló esetekben semmiféle vissza
térítésre a tag jogot nem formálhat a kérvénynek ilyen 
alakban helyt nem adott, ellenben tekintettel arra, hogy 
hasonló kérvény az egyesülethez még nem érkezett pél
dát akarván nyújtani az egyesület humánus intenczióiról, 
Schmidt Ferencznek eddig befizetett 60 koronát kitevő 
tagsági diját kegydij és végkielégítés czimén visszautal
ványozza, világos és határozott kijelentésével annak, hogy 
az eset a jövőre nézve paecedenst nem alkothat. Végül 
még Gundel János adta át a Pilseni részvényserfőzde 
40 frt adományát az egyesületi alap javára és dr. Solti 
Ödön számolt be az időközben történt ujabbi adomá
nyokról, és ezzel az ülés véget ért.

—  \  „ S z á l lo d á s o k ,  v e n d é g lő s ö k ,  k á v é 
s o k ,  p i n e z é r e k  é s  k á v é s - s e g é d e k  o r s z .  n y u g -  
d i . j e g .y e s ü le t e “ k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g á n a k  h i v a 
t a lo s  h e l y i s é g e  f .  é v i  m á j u s  h ő  l - t ő l  k e z d v e  
l l u d a p e s t  V , k é r .  V á c z i - k ö r u t  72 .  I I .  c m , S . 
a l a t t  v a n .

— A szatócsok ajtaja. Jeleztük, hogy a bel
ügyminiszter az ország szatócsainak többször hangoz- 
gatott kérésére megváltoztatni szándékozik az állami 
italmérési jövedékről szóló 1899. évi törvénynek azt az 
intézkedést, hogy az italmérés szatócsüzlettel, vagy más 
kereskedéssel ajtó által se legyen összeköthető. Az erre 
vonatkozó rendelet most látott napvilágot; és egész 
terjedelmében igy hangzik: Az állami italmérési jövedék
ről szóló 1899. évi XXV. t.-cz. 37. §-a alapján az ital- 
clárusitásnál követendő egészségügyi rendszabályok, az 
azok áthágására kiszabandó büntetések, valamit a rendőri 
és orvosrendőri felügyelet gyakorlása tekintetében 1899. 
évi dcczember hónap 2-án 78543. sz. a. kiadott rende
leté 17. §-ának első bekezdése értelmében különös 
figyelem fordítandó arra, hogy korcsmaszcrü italmérés 
szatócsüzlettel, vagy más kereskedéssel ajtó által se legyen 
összekötve. Minthogy azonban a hozzám érkezett felter

jesztések szerint az említett rendelkezés a vidéken leg
többhelyen végrehajthatatlannak mutatkozik: ennélfogva a
szóban levő rendelkezés joghatályát csupán Budapest 
székesfőváros, illetve a székesfővárosi m. kir. állam- 
rendőrség hatáskörének területén tartom fenn, az ország 
többi részére nézve azonban annak hatályát megszün
tetem. Elrendelem azonban, hogy ott, ahol az italmérési 
helyiség szatócsüzlettel, vagy más kereskedéssel ajtó 
által van összekötve, ezen összekötő ajtó a vasárnapi 
munkaszünet ideje alatt zárva tartassák. Végül megjegy
zem, hogy ezen intézkedésem által nem érintetik fentebb 
említett 78543/99. sz. rendeletem 14. §. második bekezdé
sében foglalt az a rendelkezés, hogy az italmérési üzlet
nek külön' kijárata legyen az utczára. Miről a törvény- 
hatóságot a további megfelelő intézkedés végett éitesitcm. 
Budapest, 1900. április 14-én. Jakabffy államtitkár.

— E sküvő . Ilatala Tamás lévai pénzügyőri szcmlész e 
hó 17-én vezette oltárhoz Tokod? Imre lévai vendéglős, városi 
képviselőtestületi tag bájos leányát, Ilonkát.

— A betegsegitő pénztár uj igazgatója. 
A budapesti kerületi betegsegitő pénztárnak régebben 
megüresedett igazgatói állását ápril hó 23-án töltöttek be. 
Erős küzdelem után Sarkadi Ignáczot, a nagyváradi kerü
leti pénztár igazgatóját s az ottani kereskedelmi cs ipar
kamara titkárát választották meg nagy többséggel. Sarkadi- 
val, ki lapunk fennállása óta egyik legbuzgóbb munka
társunk. a budapesti pénztár élére elsőrendű szakférfiú 
kerül, kinek rátermettségénél és kiváló kvalitásainál fogva 
biztosra veszszük, hogy az intézet súlyos zavarainak is bizo
nyára vége lesz.

— Idegenforgalmunk emelése. A Magyar- 
ország idegenforgalmának emelésére alakítandó országos 
bizottság szervezése tárgyában az előkészítő bizottság 
meghívása folytán április 19-dikén délután öt órakor a 
képviselőház egyik üléstermében szükebb körű előérte- 
kczlctet tartottak, melyen jelen voltak; Münnich Aurél 
dr., Ráth Péter, Smialovszky Valér és Papp Samu dr. 
országgyűlési képviselők, Halmos János polgármester, 
Rákosi Jenő, az Otthon és Vészi József, az Újságírók 
Egyesületének elnöke, Dessewffy Arisztid, a képviselőház 
háznagyi titkára, Szekula Gyula, vasúti főfelügyelő, Téry 
Ödön dr., orsz. közegészségügyi felügyelő, Preysz Kornél 
dr. miniszteri titkár, Szlatényi Béla, menetjegyirodai főnök, 
és Szigeti János vasúti titkár, Ludvigh Gyula főrendi
házi tag, az államvasutak elnökigazgatója és Teleki 
Sándor gróf orsz. képviselő, a kik szintén meg voltak 
hiva, elutazásuk folytán az értekezleten nem lehetettek 
jelen. Az értekezleten Münnich Aurél dr. elnökölt, a ki 
előadván az értekezletnek azt a czélját, hogy természeti 
szépségekben bővelkedő országunk idegenforgalmának 
s az ezzel járó erkölcsi és anyagi gyarapodásnak eme
lésére az eddig szétszórtan működő tényezők egyesítése 
mellett nagyobb társadalmi akczió létesittessék, fölszólí
totta Smialovszky Valért ebbeli javaslatainak előterjesz
tésére. Erre Smialovszky behatóan ismertette azt a 
szervezetet, melyet a létesítendő országos bizottságnak 
adni kellene. Szükségesnek tartaná, hogy a kormány, a 
főváros a fönnálló összes turisztikai egyesületek, a 
nagyobb fürdők, a kereskedelmi kamarák, a sajtó egye
sületei stb. küldjék ki képviselőiket a bizottságba, a mely 
azután a vidéken is turisztikai központok létesítése érde
kében megfelelően szervezkednék. Smialovszky képviselő 
előadása hosszabb eszmecserére adott alkalmat; Rákosi 
Jenő egészben helyeselte a fölvetett eszmét, de a kérdés 
parczelázását tartaná szükségesnek; az ország egyes 
vidékeit külön-külön kellene a külföldéi ismertetni, 
végül utalt NoTvégia példájára, a hol külön törvény 
szabályozza az idegenforgalmat. Vészi József a kérdés 
bifurkáczióját ajánlotta; ez idegenek behozatalával pár
huzamosan saját fürdőink emelése által meg kellene

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelm ébe ajánljuk.
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akadályozni, hogy évenkint milliókat vigyünk ki külföldi 
fürdőkbe. Egyébként csak úgy vár az akcziótól nagyobb j 
hatást, ha azt a kormány támogatná, esetleg a közok
tatási, közegészségi tanács stb. mintájára országos idegen- 
forgalmi tanácsot létesítene. Dessewffy Arisztid, Szckula 
Gyula és Szlatényi Béla fölszólalásai után Smialovszky 
reflektált a fölvetett eszmékre és azokat az általa kon- 
temptált keretbe bevonhatónak gondolta. Ráth Péter, a 
ki időközben átvette az elnöklést Münnich Auréltól, 
köszönetét mondott az előadónak és azt javasolta, hogy 
a Smialovszky képviselő javaslatát sokszorosítják, küldjék 
szét és egy újabban összehívandó nagyobbkörü értekez
leten hozzanak végleges határozatot. Az értekezlet a 
javaslatot elfogadta. Mint kompetens forrásból értesülünk, \ 
a jövőben tartandó értekezletekre már iparunk képviselőit '■ 
is meg fogják hívni,

— Az olasz borvámklauzula. Ama olasz, fő- ; 
lég Rómából származó jelentésekkel szemben, melyek | 
szerint ott még mindig reményük, hogy az osztrák - 
magyar-olasz kereskedelmi szerződés megújításakor sike- , 
rülni fog kölcsönös engedmények alapján a borvám : 
egyességet az osztrák és magyar bortermelők egyhangú ! 
ellenzése daczára is fentartani, megbízható forrásból 
azt írják lapunknak, hogy erre még csak gondolni sem j 
lehet, még pedig formális okokból még a legjobb aka
rat mellett sem, mert akkor egyéb bortermelő államok I 
is hasonló kedvezményekre tarthatnának igényt, amint
hogy évekkel ezelőtt Francziaország már támasztott is j 
és akkor Olaszországnak az egyesség mit sem használna. 
Sőt az olasz borkivitelre előnyösebb volna, ha Ausztria- 
Magyarország magasabb vámokat vetne ki, mert nagy 
olcsóságuknál fogva az olasz borok más külföldi borok i 
bevitelével is sikerrel versenyezhetnének.

— Ezüstlakodalom . Fürst I. János, az újvidéki ! 
« Erzsébet» szálloda közszeretet- és tiszteletben álló derék bérlője 
és kedves neje, szül. Kohn Mária, f. hó 11-én, szerdán 
ünnepelték meg — szerető családjuk körében — boldog 
házasságuknak 25 éves ezüstlakodalmát.

— B udapest kávésai, a nagyközönség és 
Lappert ur. Ez a három tényező egymástól elválaszt- 
hatlan fogalmat jelent, mert a kávésnak szüksége van a j 
közönségre, a közönségnek az újságokra és Lappert ur i 
volt az, aki eddig a budapesti kávéházakat újságokkal 
ellátta. Hogy mily hanyagul végezte dolgát és minő ön
zéssel fogta fel Lappert ur hivatását, mi sem bizonyítja 
jobban, mint a budapesti kávésipartársulat közgyűlésén el
hangzott számos, elkeseredett panasz Lappert ur ellen. A 
kávésok a lapok hanyag kihordása folytán kiszámithatlan 
károkat szenvednek és ezen segítendő kiküldöttek egy bi
zottságot, mely hivatva lesz Lappert ur (izéiméit vagy kor
látozni, vagy beszüntetni. Meg is látszik már a hatás, mert 
Lappert ur egy nyomtatott körözvényt bocsájtott ki, (arra 
nem is tartja érdemesnek kávésainkat, hogy mindegyiknek 
tisztességesen Írott levelet küldjön ; persze erre nem szol
gáltak rá a kávésok, kiknek pénzével L. ur egy vagyont 
harácsolt össze), melyben igér füt, fát, csakhogy a kávésok 
ne rendeljék meg másutt az újságokat. Lappert ur bizik 
régi szcrencsecsillagában, s azt hiszi, hogy a kávésok újra 
felülnek olcsó Ígérgetésének. De rosszul kezdi, mert a 
kávésokhoz intézett körözvénye nem névre szól s nincs 
aláírva s igy Lappert urra nem kötelező. Vegyenek kávé
saink poena/e kikötése ellenében Lapp érttől névre szóló köte
lező nyilatkozatot arra nézve, hogy nemcsak most, egy/ileig 
szállítja ez az ur pontosan az újságokat, hanem akkor is, ha 
nem kell tartania egy oly előkelő versenytárstól, mint aminő 
a Budapesti csomagoló részvénytársaság. Ez ügygyei legkö
zelebbi számunkban részletesen foglalkozunk.

— Ország-os k áv és -k o n g re ssz u s . A kávésok sérel
mesnek tartják magukra nézve az uj italmérési törvény egyes 
pontjait s annak megváltoztatása czéljából aug. 11. és 12-dikén 
Aradon országos kongresszust tartanak. A kongresszus által

szövegezendő emlékiratban ki fogják fejteni az uj italmérési tör
vény káros következményeit. Az emlékiratot küldöttségileg fog
ják átadni Széli Kálmán miniszterelnöknek és Lukács László 
pénzügyminiszternek.

— Gyász. Dr. Griinwald Mór jóhirnevü budapesti 
gyakorló orvos f. évi április hó 19-ikén meghalt. Temetése 
április hó 20-án óriási részvét mellett ment végbe. A 
halottas kocsit száz meg száz ember kisérte. A gyászoló 
közönség sorában láttuk : dr. Morzsányi Károlyt, Lévay 
Józsefet, a Magyar általános biztositó társaság vezérigazgató
ját, dr. Eulenburg, dr. Preyer Hugó, Ehrlich G. Gusztáv, 
Dósa Kálmán fővárosi törvényhatósági bizottsági tagokat, 
Krammer bankigazgatót, számtalan orvostanárt, az elhunyt 
kartársait. A temetésen dr. Braun Fülöp szép beszédben 
méltatta az elhunyt érdemeit. A megboldogultban Griinwald 
Mór az < Artesia» közkedveltségü vezérigazgatója, testvér
bátyját gyászolja. —  Si/bermann Ignácz nagyváradi pinezér- 
egyh ügynököt és családját nagy csapás érte, nagytehetségü, 
reményteljes fia : Bihari Sándor mérnökjelölt Berlinben 
meghalt.

— A borvizsgáló szakértő bizottság ki
egészítése. Az állandó borvizsgáló szakértő bizottsá
gok kiegészítéseként a kereskedelemügyi miniszter a 
budapesti bizottságba Lénk Gyula soproni borkereskedő 
helyébe, a ki lemondott, Schmidt Lothár pozsonyi bor
nagykereskedőt, a földmivelésügyi miniszter pedig a 
kolozsvári bizottsághoz a meghalt Albach Géza kir. taná
csos helyébe Szentkirályi Ákos kolozs-monostori gazda
sági tanintézeti igazgatót nevezte ki.

— N évm agyarosítás. Fraenkel Henrik budapesti lakos 
az Angol kávéház tulajdonosa, belügyminiszteri engedélylyel nevét 
Mbri-ra magyarosította.

—  A bécsi hús. A kereskedelmi miniszter leirt a 
fővároshoz, hogy arról értesült, hogy Budapestre Bécsből 
hoznak húst. Azt kérdi a miniszter a várostól, hogy nem 
lehet-e ezt az exportot megakadályozni. A tanács azt je
lentette a miniszternek, hogy nem lehet. Semmiféle törvény 
nem tiltja meg a hús behozatalát, de különben is szükség 
van az exportra. Bécsből ugyanis csak finom pecsenyehust 
hoznak. Budapesten a nagyközönség a hízott szarvasmarha 
húsát nem szereti s a budapesti mészárosok csak nagy 
ritkán vágnak hizott állatot s ezért szükség van arra, hogy 
a hiányzó pecsenyehust Bécsből hozzák.

— N yugdijegyesü letü nkbe újabban beléptek  : 
IVeingruber Ignácz (600 K.), Balda Nándor (4000 K.), Schmidt 
Károly (1200 IC.), Rőth iMiksa (600 IC.), Pnyer Lajos (1200 K.), 
Szüts Lajos (1200 K.), Tatzl Antal (600 K.), Popián Zsigmond 
(1000 IC.). Schöck Gusztáv (600 IC.), Mayr József Károly (H00 IC.,) 
Kintzl Antal (600 IC.), Dobránszky István (600 K.), Buchtlcr Nándor 
(600 IC.), Sorger József (600 IC.), Ullmann Károly (600 IC.), John 
Alajos 600 IC.), Bátyi István (600 IC.), Schurek Károly (600 IC.), 
mindnyájan a budapesti választmány területén, összesen 16,000 
IC. biztosított nyugdijösszeggel.

—  A  Kammon kávéház múltjából. A régi 
Pestnek érdekes emléke tűnt el a Katnmon-kávéházzal, 
mely tegnap óta megszűnt. A nevezetes kávéház 
múltjából sok érdekes apróságot elevenítek föl most. 
Kammon Frigyes az ötvenes években rendezte be 
a kávéházát a Hatvani-utcza és Szép-utcza sarkán, a 
Landerer-nyomda helyiségében. Ebben a helységben 
szabadult meg először bilincseitől a sajtó, innen vitték 
szét a szabad sajtó első termékét: a tizekét pontot. 
Talán ennek is része volt abban, hogy a kávéháznak 
csakhamar neve lett. Itt gyűltek össze az elnyomatás 
keserű napjaiban a hazafiak, akik a vidékről jöttek 
Pestre. Szállóhelyük az Arany sas-fogadó volt, mig a 
pestiekkel a Kammonban találkoztak. Kammon hosszú, 
lengő körszakállával büszkén sétált az asztalok között. 
Magyarul sohasem tanult meg. Németül beszélt mindig 
vendégeivel, a tősgyökeres magyar urakkal. De magyar 
volt szivvel-lélekkcl. A kiegyezés után a kávéház a 
legelőkelőbb találkozóhelye lett a pesti úri köröknek, 
jellegét azonban az odajáró Írók és művészek adták
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meg. A szép utczai bejáróval szemben, az udvarra 
szökellő félkör alakú teremben volt az a hosszú asztal, 
melynél feketére rendesen összegyűltek Paákh Albert, 
Bartalus István, Egressy Gábor, Tóth József és az ifjabb 
Lendvay. Ezekhez csatlakoztak a fiatalabb Írók közül : 
Szász Béla, Deák Farkas. Szokoly Viktor, Asbóth János, 
Kazár Emil, Szana Tamás, Ábrányi Kornél és Emil és 
végre az akkor föltűnni kezdő Munkácsy Mihály. Ez 
az irodalmi társaság mintegy ellenlábasa volt a Kávé
forrás irói asztalának, melynél Ágai, Dóczi és Bérezik 
Árpád vitték a főszerepet. Az öreg Kammon igen 
büszke volt előkelő vendégeire, akiknek azonban soha 
sem volt panaszkodniok, ha nem találták elég jónak a 
kávát, ami különben ritkán fordult elő. Ha valaki mégis 
panaszkodni kezdett e miatt Kammon előtt: akkor az 
megsimogatta hosszú fehér szakállát és olyan előadást 
tartott a kávétermesztés néhézségéről, hogy a panasz
kodó örült, ha megszabadulhatott tőle. A kávéház meg
szűnésével egyidőre legalább a budapesti kávésok 
sorából kiválik Néréy Dezső is, a legutolsó tulajdonos, 
ki nemcsak minden tekintetben kifogástalan műkö
désével tette mint kávés emlékezetessé nevét, ha
nem úgy a budapesti kávésipartársulatban, mint a 
segédek betegsegélyző pénztárában, de kiváltkép orszá
gos nyugdijegyesületünk létesítése körül oly kiváló tevé
kenységet fejtett ki, melylyel nevét a szakipar terén 
mindenkorra megörökítette. Reméljük, hogy nem vég
leg távozik körünkből, és hogy közügyeinkben még 
sokáig lesz alkalma gazdag tehetségeit érvényesíteni.

— K á rv a l lo tt  vendéglős. Tabak Dávid szentesi 
vendéglőjében történt, hogy a «tiszteit választó polgárok* 
a legutóbbi választás alkalmával —, leheltek vagy ezren 
is — az ő helységébe csődültek, ott pipáltak, füstöltek 
«rondítottak* a másik pártbelieket pedig elriasztották, 
amivel neki mintegy 400 frtnyi kárt okoztak. A kár
vallott vendéglős jogi képviselője a belügyminiszterhez 
fordult kárpótlásért, ahonnan azon választ nyerte, hogy 
a panasz nem képezheti közigazgatási, hanem csak bírói 
Ítélet tárgyát. Most már csak arra vagyunk kiváncsiak, 
hogyan fogja a bíróság a károsult vendéglőst fletár
gyalni*, mert az talán mégsem járja, hogy az alkotmá
nyos küzdelmek árát . . .  a vendéglős jizcsse meg:

— A B a u m e is te r  E rnő esete . A nyíregyházi 
Koronában, melya város tulajdonát képezi, valami nagyobb 
szabású botrány esett meg. Hogyan, mi módon történt, 
azt nem tudjuk, az azonban tény, hogy a skandalum 
még egy áldozatot követelt s ez maga a kávéház bérlője: 
Baumeister Ernő volt. Fellázadt ellene az egész közvéle
mény, a közönség megvetette, a rendőrség elitélte, 
üzletét a közönség kikerülte, végül pedig mikor a Korona 
bérletét másra akarta átruházni a város képviselőtestü
lete, az átruházást nem vette tudomásul azon indokolással, 
hogy joga van a jogszerző személyében válogatni. Sem 
az esetet, sem a bérlőt nem ismerjük, az eset érdemé
hez sem akarunk szólni, azt azonban látjuk, hogy itt egy 
vendéglős minden kárpótlás nélkül elesik a bérletétől. 
Érdekes eset, arra tanít meg, hogy nagyon óvatosak 
legyünk szerződéseink megkötésénél, még akkor is, ha 
szerződő felünk nem magánember, hanem . . . városi 
magisztrátus!

— Az e g r i  borok . Az egri borok jó hírnevét a 
borhamisítók már csaknem teljesen tönkretették és habár 
a pancsolókkal szigorúan bánik el a törvény, a hamisítás 
egyre nagyobb mérveket ölt. Egerből jelentik, hogy az 
utóbbi időben az ottani borellenőrző bizottság ismét több 
bormintát küldött a budapesti országos vegykisérleti állo
máshoz, hol a következők boraira mondták ki, hogy hami
sítottak : Alföldi Soma, Grünbaum Ignácz, Mám Lajos, 
Fischer Simon, Binét Zsigmond, Schwartz Lőrincz. Ennek 
következtében a nevezettek pinezéiben talált borokat zár

alá vették és ellenük szigorú vizsgálatot rendeltek el. 
Egerben a gyakori borhamisítás miatt nagy az elkeseredés, 
mert máris tapasztalják, hogy az egri borok mindenfelé 
vesztik hitelüket.

— Ö n g y ilkos pinezér. Újvidéken Balázs József 
szabadkai pinezér főbelőtte magát reménytelen szerelem 
miatt.

— Meghalt ijedtében. Miller Károly magyar
óvári 44 éves pinezér a napokban hirtelen elhalt Buda
pesten a Csányi-utcza 6. számú házban. Halála előtti napon 
eszméletlenül hozták haza éjjel s mikor később magához 
tért elmondta, hogy egy leányt látott az emeletről leugrani 
s attól annyira megijedt, hogy elájult c's összerogyott. Való
színű, hogy a hajós-utezai öngyilkosságnak volt önkéntelen 
tanúja.

— Drága zóna — silány idegenforgalom.
Boldogult Barossunk ha tudta volna - -  dehogy nem foj
totta volna agyon azokat a zseniális tarifa-politikusokat, 
akik az ő zona-tarifáin régóta piszkálódnak. Mert a sok 
honmentő *nagyság« előhozakodik egy-egy jó eszmével, 
melyeknek azonban unisono az az eredménye: drágább 
legyen a zóna. Kiválóan az fáj az uraknak, hogy a na
gyobb távolságra olcsó az utazás; már pedig tudvalevő, 
^ogy éppen a nagy távolságok olcsó dijazása lendjtette 
fel nálunk óriási mértékben a személyforgalmat, Es ez 
a reformtervezet akkor kerül szőnyegre, mikor ugyanezen 
időben emelni akarjuk az idegenforgalmat. Már pedig az 
eddigi 14 zóna helyett 20 zóna lévén tervezve, ez a be
osztás a távolsági forgalomban ötven százalékkal meg
drágítja az utazást. A kimondott czélja e reformnak a 
személyszállítási dijaknál a bevételek növelése, de nagyon 
kérdéses, hogy nem-e fog a forgalomban csökkenést 
előidézni ? Ez a megdrágítás éppenséggel nem felel meg 
a zóna-tarifa szellemének és valóságos meghamisítása 
Baross Gábor elvének. Csak azt csudáljuk, hogy a köz
érdekért küzdeni szerető napisajtó úgy agyonhallgatja 
ezt a fontos kérdést, mintha nem is a közönség érde
kéről volna szó, vagy mintha nem is értenének a tárgy
hoz. Pedig igazságos kritikáért még a vasúti szabad
jegyeket sem veszítenék el. E tárgyra még visszatérünk.

— UJ é le lm isze r-h am isítá s i tö rv én y . A belügy
miniszter megbízta az országos közegészségügyi tanácsot, hogy 
az élelmiszer-hamisítások meggátlására törvényjavaslat-tervezetet 
készítsen. A tanács már megkezdte a tervezet szerkesztését, a 
mely az összes eddigi, e tárgyban megjelent rendelcteket is 
magába öleli s az élelmiszer-hamisítás elleni összes intézkedése
ket a tervezetben egyesíti.

— Borhamisító aradi kereskedő. W. aradi 
borkereskedőt borhamisításért megbírságolta a rendőrség. 
A hamisítás tudvalevőleg vízzel történt. A megbüntetett 
kereskedő megfelebbezte az ítéletet a tanácshoz, mely mull 
ülésén tárgyalta az ügyet. A tanács a bírságot, mely 50 
korona főbüntetést, 20 korona mellékbüntetést, továbbá 
a kereskedő a terhére eső 100 korona 64 fillér eljárási 
költséget tesz ki, helybenhagyta. Egyben elrendelte a hami
sított boroknak, melynek 1080 hektolitert tesznek ki, sóval 
való denaturálását.

— E gy kedélyes fogadó. Ezen czim alatt 
a kolozsvári «Magyar Polgár* minap érkezett számában 
a következőket olvassuk : «Mult napokban éjjel Brassóban 
az Európa szállodában a két zöldszász szállodabérlő egyike, 
Stein Lőrincz vendégével : Trepches Lajossal összeveszvén, 
háromszor lőtt rá revolverével s csak a véletlennek köszön
hető, hogy nem lett halálos kimenetelű a támadás. A kép 
kiegészítéséül a másik bérlő-társ, Congrád András, szinte 
éjfél után kerülvén haza földrészegen, nejét és gyermekét 
kezdette fojtogatni annyira, hogy rendőri oltalmat kellett 
igénybe venni. Ily körülmények között az oda szállóknak 
nem art magukat viszont revolverrel ellátni.

H irdetési rovatunkat lapunk olyaséinak becses ügyeim ébe ajánljuk.
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— E l i t é i t  b o rh am is í tó k .  A m. kir. belügy
miniszter Kiss György agárdi lakost mesterséges bor 
gyártása által elkövetett kihágás miatt 50 fit pénzbün
tetésben, bchajtnatlanság esetén 5 napi elzárásban; mester
séges bornak forgalombahozatala miatt ugyancsak 50 fit 
pénzbüntetésben, behajthatatlanság esetén 5 napi elzá
rásban, továbbá az eljárási és a felmerülhető tartási 
költségek megfizetésében marasztalta cl. A hamisitott- 
nak talált bor konyhasóval denaturálandó és ennek meg
történtével Agáid község szegenyalayja javára érté
kesítendő. — A székesfehérvári Armuth-ügyben is most 
döntött a belügyminiszter. Az ottani kapitányság, mint 
elsőfokú hatóság — miként annak idején megírtuk -  
Armuth Lajos borkereskedőt ugyanis mesterséges bor 
forgalomba hozatala által elkövetet kihágás miatt 150 fi t 
pénzbüntetésre, mesterséges bor gyártása által elkövetett 
kihágás miatt egy hónapi elzárásra és 200 frt pénzbün
tetésre, továbbá 150 frt 7 kr. borvizsgálati és 13 frt 
egyéb kötség megfizetésére ítélte cl; a mesterségesnek 
talált és időközben elárusított 6573 liter bor értéke fejé
ben 1314 frt 60 kr. és ezen mesterséges borok után 
járó állami boritaladó megfizetésére kötelezte, A tanács 
ez ítéletet változatlanul jóváhagyta, a belügyminiszter III. 
fokulag vétkesség és minősítés tekintetében szintén jóvá
hagyta az ítéletet, a büntetést megállapító részében el
lenben olykép változtatta meg, hogy a 2-beni 200 frt 
pénzbüntetésen felül kiszabott egy hónapi elzárás 150 írttal 
helyettesítendő 15 napra szállittatik le.

— PoetikuB intőiével.  Az intőlevelek témája, 
írja a Köln. Volksztg., távolról sem olyan száraz, mint a 
milyennek látszik. Az intőlevelek nem mindig szárazok és 
gorombák, de lehetnek élezések is és az ilyen intőleveleknek 
több a foganatja. Immermann Károly, a híres német költő, 
magdeburgi biró korában gyakran és szívesen látott ven
dége volt egy a templomtéren levő borozónak és amikor 
1827-ben Düsseldorfba költözött át, a vendéglős a szoká
sos újévi számlát Immermannak oda küldte. Minthogy 
azonban olyan híres költővel volt dolga, a vendéglős: 
ki maga is sokszor megnyergelte a Pegazust, a szám
lához versben megirt levelet csatolt, melyben Immermannt 
feldicsőitve, végezetül humoros módón adóssága megfizetésére 
szólította föl. Immermann a költői felszólító levélre ép oly 
jókedvű verssorokkal válaszolt és természetesen a vendég
lős követelését is kifizette.

Az uralkodók szállója. Megírtuk már, hogy 
a franczia kormány kibérelte Evans dr. palotáját, hogy 
a kiállítás ideje alatt Párisba érkező fejedelmeket ott 
elszállásolják. Evans dr. Eugénie császárnénak volt fog
orvosa és szerencsétlensége idején bizalmasa és védel
mezője a császárnénak. Az orvos háza, a mely a Bois 
de Boulogneban egy kis park közepén fekszik, trapéz
alakban van építve, kicsi és kívülről szép gipszből ön
tött díszítések vannak rajta. A parkban külön épület 
van, a melyben a legszebb és legritkább madarakat 
gyűjtötte össze. A kis palotában most építészek, kő
művesek és festők dolgoznak. A földszinten, balra a 
márványos előcsarnoktól, van a nagy étterem pompás 
faragott plafonnal. Innen egy kisebb dohányzó szobába 
jut az ember s ebből a szobából aztán három nagy 
szalon nyílik. Az első emeletre gyönyörű vörös már
ványból készült lépcső visz, a melyet egy nagy, színes 
üveggel ellátott ablak világit meg. Az emeleten több I

hálószoba, dolgozószoba van. A hálószobák egyike van 
kiszemelve a fejedelem számára, a ki éppen Párisban 
tartózkodik. Az összes helyiségeket gyönyörű szőnye
gekkel és bútorokkal rakják tele. A parkot vaskerítés 
zárja el. A fejedelmek szállójának első emeletén egy 
históriai nevezetességű szoba van, a melyben Eugénia 
császárné egy éjszakát töltött a császári palotából való 
menekülése után s innen utazott el aztán Belgiumba és 
Angliába.

Kiadóhivatali üzenetek.
Lapunk zártáig a következő előfizetők sorakoztak zászlónk 

alá, kiket őszinte tisztelettel üdvözlünk : V. J. vendéglős Brassó 
(ápr.-jul.), L. Zs. vendéglős Bonyhád, (máj.—dccz.), P. K. vendéglős 
Pozsony, (jan.—dccz.), H. A. vendéglős Ráczkeve, '(ápr.— juh), L. F. 
szállodás Simon tornya, (ápr.-jul.), F. D. vendéglős Szolnok, (ápr.- 
jul.), P. Gy. vendéglős Párkány, (ápr.-jul.), G. M. szállodás Rima
szombat, (ápr.—okt.), Sz. J. vendéglős Dombóvár, (ápr.—okt.)
K. Gy. vendéglős Tóltnegyer, (ápr.—okt.), T. P. vendéglős S.-Sz. 
Petet, (ápr.—juh), S. S. vendéglős Uj-Kácske, (ápr.—okt.), A. F. 
vendéglős Tavarnok, (ápr.—okt.), R. K. szállodás Nagyvárad, 
(ápr.— 1901. ápr.). P. Sz. vendéglős Szffregh, (ápr.—okt.), T. A. 
vendéglős Mohai (Apx.—decz.), V. P. vendéglős Kun-Ágota, (ápr.— 
okt.), A. I. vendéglős B.-Almás, (ápr.-jul.): Sz. Gy. vendéglős 
Brassó, (ápr.-jul.), B. L. vendéglős Jászkisír, (ápr.-jul.), K. E 
kávés Pancsolni, (ápr.-jul.). Seb. A. szállodás Lippa, (ápr.-jul.), 
B irodája Szeged, 2 p. (ápr.—juh), B. J. vendéglős Szk/enó, (ápr. 
1.—1901. ápr. 1.), A. V. vendéglős Ó-Sztapár, (ápr.—decz.). T. A. 
vendéglős Zsolna, (ápr.—okt.), T. j. vendéglős Erdély-Szerdahely, 
(ápr.—okt.). Sz. I. szállodás Komárom, (ápr.—okt.), A. J. vendéglős 
Putnok, (ápr.-jul.), B. B. vendéglős B.-Gyula, (ápr.—juh), S. S. 
vendéglős Sajá-Sz.-Póter, (ápr.-jul), F. M, vendéglős M.-Káséony 
ápr.-jul.), N. L. szállodás Arad, (ápr.—dccz), W. L. vendéglős 
Ruttka, (ápr.—okt), K. B. vendéglős Seregélyes, (ápr.-jul.), Cs. A. 
vendéglős Mohol, (ápr.-jul.), St. I. vendéglős Elek, (ápr.-jul.),
L. J. szállodás Temesvár, (ápr.—okt.), R. D. vendéglős Korpona, 
(ápr.-jul.), K. testv. vendéglősök Csőtbafürdő, (ápr.-jul.), R. Á- 
szállodás Medgyes, (ápr.—decz.), M. I(. vendéglős Tüskevár, (ápr.— 
okt.), R. I. vendéglős Nezsider, (ápr.-jul.), N. F. vendéglős Szuny, 
ápr.—okt.), P. I. vendéglős Visegrád, (ápr.-jul.), B. B. vendéglős 
N.-Szalonta, (máj.—nov.), P. K. vendéglős Pozsony, (jan.—dccz.), 
Vendéglősök és kávésok szövetsége Pozsony, (jan. dccz.).

Üzleti hirek.
Lustig Menyhért vendéglős Rimaszombaton átvette a 

»Hunyadi-szállodát». — Back István Nagyváradon a Fcrencz-Józscf 
huszárkaszárnyával szemben «Fiume» név alatt modern berende
zésű uj kávéházat nyitott. — Neduchal András átvette a temcs- 
vár-gyárvárosi «A három nyulhoz* ezimzett Siebcr-féle vendéglőt. 
— Bits Gábor Módoson átvette a Kesselring-féle Korona szálloda 
vezetését. — Gorisek Lajos átvette a temesvári vadászerdő nyári 
vendéglőjét. — Budapesten a kerepesi-uti Elitc-kávéházat Laukó 
és Hevesi vették át. — Fülöp Leopold átvette a h.-böszürményi 
városi fürdő vendéglőjét. — Endresz Sándor átvette Székes- 
fehérvárt a «Fehér bárány* vendéglőt. — Krausz Áronné Szath- 
ináron átvette a «Zöldfa vendéglő* bérletét. — Valkovits Sámuel 
átvette a szathmári «Kossuth-kert» vendéglőjét. — A koritnyiozai 
ásványvíz- és fürdőtársulat saját kezelésébe vette át az ottani 
«Nagy szállodáit s bevezette egyúttal a penzió-rendszert. — 
Karger Sándor Nagyváradon a «IIcgyaljához» ezimzett vendéglőjét, 
melyet eddig a Hartmann és Murai ezég birt bérben, újra saját 
kezelésébe vette át. — Grünhut Gyula volt pápai kávés átvette 
Budapesten Berliner Bódog «Ncmzetközi kávéházát* a Király- 
utczában. — Laukó Pál erzsébet-köruti kávéházát Budapesten meg
vette llhlits József a Klivényi vendéglő üzletvezetője.

M egrendeléseknél kérjük  tisz te lt  olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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W a lla  J ó z s e f
m o z a ik -  é s  cem en táru -gyára

B U D A P E S T ,
Granit-terrazzo,
Betonirozások,
Medenczék,
Csatornázások,
Szökőkutak,
Jászolok,
Fayence-falburko- 

lati lapok, 
Aszfalttető és elszi

getelő lemezek,

Keramit lap,
Rottenbiller-uteza 13. szám. Mozaik-lap á la Mettlach,

Márvány-Mozaik lap, 
Cement-lap, 
Menyezet-nádszövet, 
Tűzálló (Chamotte) tégla, 
Portland-Cement, 
Román-Cement, 
Teracotta-áruk.

cf ura
A  v i l á g  l e g k é n y e l m e s e b b  v i s e l e t é  a  s z a b a d a l m a z o t t

T r i u m p l i  c z i p ő
e g y  é r i n t é s s e l  f e l -  é s  l e h ú z h a t ó ,  r u g a n y o s  j á r á s .

M in d e n  f a j t a  c z i p ő k  a  le g jo b b  a n y a g b ó l ,  e l e g á n s  f a g o n -  

b a n .  D r .  H ő g y c s - f é lc  a s b e s t  t a l p b e t é t e s  c z ip ő k  á l l a n d ó  r a k t á r a

lllchelstádter S. E. és II.
B u d a p e s t ,  Y á c z i - u t c z a  3 $ .  sz .

PINCZÉR URAKNAK 5 százalék engedmény a czipő talpába 
belenyomott szabott árból.

M A R G A R I N  - V A J
T I  R O l l  

M I N Ő S É G M Z

9 J K LÓHERE
V  E  D  J  E  G Y

E J E G Y Z E T T  V É D J E G YV g j

L e g ú j a b b  t a l á l m á n y .  S z á l l o d á s  é s  v e n d é g l ő s  u r a k
► ü g y e i m é b e  a j á n l o m  a

Granichstadten Gyula-féle
e l s ő r a n g ú  b é c s i  g y á r á b a n  e l ő á l l í t o t t  t e l ü l m u lh a U a n  m i n ő s é g ű ,  
s z á r a z  u t ó n  k é s z ü l t ,  o l v a s z t á s n á l  n e m  f r ö c s c s e n ő ,  s ü t é s n é l  
s z é p  b a r n a s z i n ü  a l j a t  a d ó ,  z a m a t o s  é s  é d e s  i z ü ,  h ó n a p o k o n  

á t  e l t a r t h a t ó ,  s o h a s e m  a v a s o d é

tiroli margarin-vajkiilönlegcsségét,
m e ly  k i t ű n ő  m i n ő s é g e  é s  v e r s e n y k é p e s s é g é é r t  a z  ö s s z e s  v i l á g 
o s  o r s z á g o s  k i á l l í t á s o k o n  e l s ő  d i j a k k a l  é s  12  a r a n y é r e m m e l  
l e t t  k i t ü n t e t v e .  —  Szétküldés 1/4, tya é s  J/ i  krmos darabokban 
kgr.-kent 65 krjával. 4 kgrmos próbamegrendeléseknél 3 forint, 

utánvéttel bérmentve. —  E g y e d ü l i  f ő e l á r u s i t ó

STElNIilt 1GNÁCZ rg f 4r; a Budapest, VII,, Alsó erdősor 18, sz.
I el afon s zá n : 61—58. Poutos és olözókony kiszolgálás.

K W 1 Z D A  F E R E N C Z  J Á N O S
cs. és kir. osat.-magy., román kir. és belga fejed. udv. szállító,

K erületi gyógyszerész Kom eubui g, Becs m e'Iett.

?
9:

8 arany, iq eaiist-érem, 8o disa- 
és clismerö-okmány.

Közel 40 év óta u l v a r i  is tá lló k b a n , va la m in t n ag y o b b  k a to n a i  é3 
po lg ári is tá lló k b a n  használatban van  e rö s i té 3ü l n ag y o b b  erűm eg- 
fesz ité sek  e lő t t  és u tá n ,  továbbá ficzam odások , r á n d u lá s o k  és 
.u a k  m erev ség én é l stb ké p e s íti a lo v a k a t k iv á ló  te l je s i tv é n y e k re  
az  id o m itá s n á l.  V a lód i csak fö n ll véd jegygye i kapható az O sztrák- 

M agyar-m onaro lila  m iudou  gyógyszertá rában és d rogue rlá jában .
8 arany-, n) eaiist-érem, jo  disa- és elismerő 

oklevél.

bo^Av a i if t t l .x.a.1 8,z? r  ] 3 v a k - ,  m a r h á k -  éő J u h o k n a k .  Közel 
I« a -  1®«tö.bb is tá llóban  használatban é tvágvh iánvná l rossz
z “ sa üVéUAhöra r m “ í  í ehe?°,kn é l a t0J Javítása s a tefelőképesség foko 
ra f f .  x i |ábó 1 E.W  doboz 1 ko r. 40 111., fé l doboz 70 /11 V a lód i csak a 

n ti véd jogygye i és kapható  m inden gyógyszortá rbau és droguakoros- 
kedésbon. F ő ra k tá r:

Torók József gyógyszertára, Budapest VI., Király-utcza 12.
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Hasznos háziszerek.
F e j f á j á s n á l

a Migrain-pastilla 1 doboz.--..............................................35
G y o m o r  b a j  é s  é t v á g y t a l a n s á g n á l

a Glascr-fclo gyomorcseppck 1 üveg............................  70 kr.
K é h O g é s n é l

a Cotcin-pastilla 1 doboz .................................... .........25 kr.
S z é k r e k e d é s n é l

a Cascara-pilula 1 doboz ...  .............. ... 35 ĵ .
V i á b i z z a d á s n á l

az Anosmyn-por 1 doboz ......... ... ... ... ... ... 50 kr.
T y ú k s z e m n é l

a tyukszemirtó 1 üveg . . ............ .................. ... 35 kr.
H a j  k i h u l l á s n á l

a Zoltán-fólo hajszcsz 1 üveg,—   ...  .................. 1 frt
M in d m e g a n n y i  a  h o z zá ta r to zó  h a s zn á la ti u ta s ítá s 
sa l m in t  ig e n  k i tű n ő  óv -  és g y ó g ysze r  a já n lta tik ,

Z o l t á n  B é l a
udvari szállító gyógyszertúrában 

I l l l U P K S T ,  V. k é r . ,  N a g y k o r o n a - i i t c z a

Schnitzer Mór
theanagykercskedő

■ tiK ln p cs t Y I .,  Y á e z i - k ü r u t  » .
ajánlja

clirekt importált, legújabb aratásu thea-különlegesrégett
Soueliong.................. .
Moning th e a ............ .
Finom Melange thea

kgrként 2.50 
karként 3. - 
kgrként 4.—

Peccovirág, Orango Pccco, Angol és Ceylon- cs több 
mmt 50 féle theafaj, finom és legkiválóbb minőségben nagy
bani árak mellett.

i/r Ugros mintalittldomónyek öt fajta llieából 1 forintért 
bórmentve.

SCirmann ffiereticz
érczáru gyára

BUDAPEST, VII., Csányi-utcza 9. szám.

*S Z Á L L O D Á S O K  *  *  *
*  *  *  f / é s  P I N C Z É R E K
Latzkovits A. és Tsa.

Andrássy-ut 3. sz.
úri divat- és női pipere-czikkek üzletében

a szigorúan szabott árakból

5°|0-o s
e n g e d m é n y b e n  r é s z e s ü l n e k .  

8 M B '  ■ T H  I I -

l> r. Á n g y á n ,  I» r .  I 'l l i s c l i c r ,  l> r .  l l c r c z c l ,  
l l r .  K é l l l ,  l l r .  I v ő r á n y  I, Ibi*. I .n u  fV iu u io r  
é s  l» r . L l c b c r i n a n n  e g y e t e m i  t a n á r  u r a k  

á l t a l  a j á n l o t t

Széni István védjegygyei
a kőbányai  p o l g á r i  s e r f ő z i  r.-t
k é s z í t m é n y e i  a  s ö r i p a r  e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  

v í v m á n y a .
Ezen rendkívül kellemes izéi üdítő ital egyszersmind kitűnő 
szer álmatlanság, idegesség, emésztési zavarok és étvágy
talanság ellen, ajánlható továbbá vérszegényeknek és lábbadozó 
betegeknek, valamint a gyengeség különböző nemei ellen, végre 

igen fontos szoptató nőknél.
Kapható K  m l  a p e s t e n  minden fűszer- és csemege-üzletben.

A v i d é k r e  a sörfőzde maga szállítja.
Budapesti árak s — a fogyasztási adóval e g yü tt — egy nagy palaczk 
(palnczkohon k ívü l) 25 k r.. ofry k is  palaczk 20 k r. V idéki á ra k : 
a fogyasztási adóval együ tt a kőbányai állomáson, egy rekesz, 
30 nnffy palar/.k 7 f r t  öO k r.,  botót a rokoszórt ós pa laezkokérl 3 f r í  
30 k r., összesen 10 f r t  S0 k r., egy rekesz 30 k is  palaczk (i f r t ,  betét 

a rokoszórt ós pa laczkokért 3 f r t ,  össz- són 0 f r t .
A  bo tótet visszaszolgá lta tjuk, ba a rekoszek és palaczkok jókarban és 

fuvar.nontvo három hónapon be lü l cz im ünkro  v isszakü ldo tnok.

---------  E z e n  s ö r  h ó n a p o k i g  e l t a r t h a t ó .  ---------

j é  M É É t iÉ É I

Piatnik Nándor és Fiai
j á  t é  k k ti r tv a - t l y á u

BUDAPEST, VII. kér., Cspiigeri-utcza 11.
TELEFON No. 6341.
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n n 

9 n

A z  ö s z e s  5 0 ,0 0 0  n y e r e m é n y
J E G Y Z É K E .

A legnagyobb nyeremény legszerenosésobb esőiben :

1 . 0 0 0 , 0 0 0  k o r o n a ,
A nyeremények részletes beosztása a kővetkező: 

K o r o n a

1 jutalom 600000  
I nyer, & 400000  

300000  ÍOOOOO
ooooo 
80000  
70000  
60000  
40000  
30000  
35000  
30000  
15000 ÍOOOO 

5000  
3000  
3000  
Í O O O  

500 
300  
300  
170 
130 ÍOO 

80  
40

•o
■O

CDrsi
cj=

rsi
C

*03
a .
IM
co

'Q3

í

l

3
1

I

1

3
1

5
1

7
3

31
«7

433
*763

1338
90

8 1 7 0 0
3 9 0 0
4 9 0 0

50
3 9 0 0
3 9 0 0

» •

•  •  

■ •

• a
• a

50.000 13.160,000

N y ú j t s u n k  kezet  a s z e r e n c s é n e k !
Már sokan szerencsések lettek 

egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!
Az egész világban a legnagyobb esélyekkel bíró 
magy. kir. szabad, osztálysorsjáték legközelebb újból 
megkezdődik.

100,000 sorsjegyre 50,000
p é n z n y e r e m é n y  jut, tehát az oldaltálló nye
reményjegyzék szerint a sorsjegyek f e l é i  p é n z 
n y e r e m é n y n y e l  húzzák ki és egy külföldi sors
játék  sem képes aránylag ily nagy nyereménye
ket felmutatni, mint a mi magyar osztálysorsjátékunk. 

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

egy millió korona.
Egészben t i z e n h á r o m  m i l l i ó  1 0 0 , 0 0 ( 1  k o 
r o n a  lesz kihúzva és az egész vállalat á l l a m i  

f e l ü g y e l e t  a l a t t  á l l .
Az eredeti sorsjegyek tervszerű árai az 1. osztályhoz : 
egy nyolc,zad (Vs) frt — .75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed (lü )  » 1 , 5 0  • 3.—
egy fel ("aj . 3.— » O.— .
egy egész (*/i) > O .— » 1 3 .— »
u t á n v é t  m ellett vagy az összeg e l ő z e t e s  b e 
k ü l d é s e  ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. 
Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre

f . é .  in a j  un h é  IO -íjj
kérünk h ozzánk  beküldeni.

Török A. és Tsa.
— . B A N K H Á Z  —

Budapest,
V .,  Yáczi-kürut 4  c.

F i ó k :  M U Z E U M - K Ű R U T  11 .
Sok és nagy nyereményt fizettünk már ki vevőink

nek es pedig rövid idő alatt körülbelül három 
millió koronát.

Rendeiöievéi lavn-H. t ö r ö k  A. ÉS T Á R SA  főelárusitók Budapest.
K érek  részomro ........... ............. I. oszt. in. kir. szab. osztá lysorsjá ték  eredeti so rs

jegyet a  h iva ta los te rvezette l eg y ü tt küldeni. ok. u iuueu so ts

lutánvételezni kérem )
Az összogot ... korona összegben Jpostautalvnnynyal küldőin./ A nem tetsző törlendő.
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t l g s  K iv á ló  ü d ítő  i t a l  é s  g y ó g y c é lo k r a  s z o lg á l .  \
||M l A já n ljá k : |

D r .  K o r á n y  i  és D r .  K v l J y  |
egyetemi tanár urak. ’

Idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavarok- t 
g p j  nál, gyengeségeknél stb. kltiind sikerrel használtatik. ► 
K5>"5" Arak vidékre kőbányai vasút állomásra szállítva t 

1 láda 30 nagy palack .. .  ._  .........  17 K. 50 f. 6

t i  ,  30 kis palack .............................13 K.
a fogyasztási adót is beleértve.

A láda és üres palackok 4 hónapon belüli bér- 6 
mentes visszaadásakor 5 korona visszaszolgáltatik. ! 

g m  Budapesten kapható minden fűszer- és csemege-ke- j 
© sSj reskedésben és poharanként a „Quislsana Automata ! 
| g p t  Buffet“-ben is. f
H  l l u p l n  m a l á t a  s í í r  é s  v i l á g o s  m á r c i u s i  I 
m  s ö r  l á d á n k é n t  1 k o r o n á v a l  o lcsó to k , j 
f e S  Üzen sörök eredeti minőségben hónapokig elállanak. 

i i K . i t i  v n i  i . i  s i  n m . v ,

K irálysörfőző Budapest K őbánya. \

L 1 T T K E  L .  budapesti főraktára:
M ária Y a l é r ia - u t c z a  g.

(a „Hungária“-szállodával szemben.)

i t e l d t t i r t i Ö r & u t f F l .
Vjeiencze (Febér-m)

vrtoluz KlírffWÍk ti NtsIIVb

9 CSÁSZÁRI ts APOSTOL. KlftaLV. fllSWi

gUOAPIST1SI6 u U D A P lt T t ü f r

•Kitíliw tílS

A la p ítv a  1864.

Löwenstciti M.
Czégtulajdonos:

LÖWENSTEIN F.NÁND.
BUDAPEST.

Főüzlet:

IV., Vámház-körut 4.

(ezelőtt Eskütér.)

Fiók-üzlet:

IV., Kishid-utcza 7.

F ű szer-, c se m e g e -, con-  
se rv - , s a jt- ,  vaj-, bor-, 
p e zsg ő - , cognac-, tea - , 

é s  ru m -ra k tá r .

Sürgönyczim:

Löw enste in
Vámház-körut.
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^  M a g y a r o r s z á g  l e g j o b b  é l e z  l a p j a  ^

>  n , #

O R S S Z E M  J A N K Ó: B N incs rossz bor!
N incs rossz é t e l !
N incs türelm etlen  vendég:

♦

♦  a b b a n  a  v e n d é g l ő b e n  é s  k á v é l i á z b a n ,
a h o v á  a  ^

*  B O R S S Z E M  J A N K Ó  *
já r .  T e ssé k  m e g p ró b á ln i!

| |  A „Borsszem Jankó 4 p

Alaplttato'.t 1864.

D o n i  F r i s s e s
i ' é n n  i i v e s

i t i K l a p r s l .  V I I . .  I l o m t o a e h - u t c z a  H .  s z .  |
Ajánlja magát mindennemű

s® é z sis ái v e s in n n k a k
elkészítésére, valamint

e z in n e zé se k
és rézedények kijavítására is |

legjutanyosabb árakon.

A . M a g y a r o r s z á g  l e g j o b b  á l c z l a p j a ,

x m elynek nem  szabad hiányozni egyetlen kávé- |g |  
y  h ázban  és vendéglőben sem .

E l ő f i z e t é s i  á r a  1 r é v r e  4  k o r o n a .  ^  

M e g r e n d e l ő  c z i m :♦
| |  „Borsszem Jankó“

Budapest, Athenaeum-éplüet. ♦
i  .  M
' ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

C .  M A Z Z I
intírvány ipar.

R a k t á r : Budapest, VII. kér., Peterdy-utcza 38.
. M i n d e n n e m ű  f ü r d ő k á d a k  r a k t á r a

kávéházi berendezések, 
sírkövek, szobrok, 

asztal- és billiardlapok,
valamint falak diszilése (befedése) feher és színes márvcányból 

minden méretben készülnek.
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jV C a g y a r o r e í á g  a já n lh a tó

vidéki szállodái és vendéglői.
Magyarázat: A n év  u tán  < i u  i„„* ...........  . . .  . . .M a g y a rá z a t :  A név  u tán  ( )-ben lövő szám  n r. .. . ,
R ö v id íté se k : p. =  p o s ta á l l im á s ; v = Z s u V J - n t- , •  , , ,vasúti á llo m á s , s. =  su rg o n y h iv a ta l; h. =  hajóállom ás.

Aba, Fejérmegye. 3313 lakos, p. s. v.
„Aranyszarvas vendéglő" Pr&ger Gusztáv (2.) 
„A nagy pohárhoz" vendéglő, Deutsch 

Herm. (2.)
Szabó vendéglő, Szabó Gábor (2.)

A bauj-Szántó, Abauj-Tornamegye. 4156 lakos, 
p. s.

Goldstein vendéglő, Goldstcin Samu (3.) 
,,Ujfürdő“ vendéglő, Kőrössy Lajos. 
Schwartz vendéglő, Schwartz József. 

Abony, Pestmegye. 12,012 lakos, p. s. v. 
Vendégfogadó, Schillinger Ágost (3.)
Kohn vendéglő, Kohn Áron (2.)

Abos, Sárosmegye. 477 lakos, p. s. v.
Vasúti Állomás vendéglő, Ranger János (0.) 

A brudbánya, Alsó-Fehérmegye. 2093 lakos, 
p. s. t.

„Alpesi kürl“ szálloda, Göndöl Róza (8.) 
„Detonata** szálloda, Nikara Tódor (12.) vv. 

Ács, Komárommcgye . 4495 lakos, p. s. v.
Schlesinger vendégi \  Schlesingcr G. (2.) 

Ácsa, Fejér-megye. 2572 lakos, p.
Vendégfogadó, Pálfy Sándor (3.)

Ada, Bácsmegye. 11,074 lakos, p. s. v. h. 
„Erzsébet4* szálloda, Herzl M. (8.) 
Schlesinger szálloda, Schlesinger Ferencz. (4.) 

A ggtelek, Gömörmegye. 490 lakos, p. 
Baradlai-menház. vendéglő Kárpáthi egye

sület (4.)
Vendégfogadó, Schwartz Samu (7.)

Ajka, Veszprétnmegye. 2050 lakos, p. s 
„A Rózsához** vendéglő, Schwartz Sándor (4.) 

A jnácskő, Gömörmegye. 670 lakos, p.
Üdülöház, Fürdőbérlet (40.) o.

Akasztó, Pestmcgyc. 3058 lakos. p.
Vendégfogadó, Kelemen László (4.) 

A lbertfa lva, P.-Budafok, Pestmegye. 592 lakos.
„Az Omnibushoz" vendéglő, Szik Pál (2.) 

A lbe rti-Irsa , Pestmegye. 4429 lakos, p. s. v. 
„A Magyar Királyhoz** szálloda, Lichtner 

Ignácz (0.)
A lcsut, Fejérmegye. 1870. lakos, p. s.

„Feher csillag** vendéglő, Gaszler József (3.) 
A lgyógy, Hunyad megye. 1000 lakos, p. s.

Nagy Üdülőhely, Fricd Kskclcs (68.) o.
Alhó, Vasmegye. 1850 lakos, p.

„Magyar Korona** szálloda, Seybold Fr. Lajos. 
A libunár, Torontálmcgye. 4322 lakos, p. s. v.

Faltin vendéglő, Nikházy Gcisa (5.)
Allios, Temcsmcgyc. 1932 lakos, p.

„A Kék Csillaghoz** vendéglő Illan Móricz (3.) 
A lmás, Abauj-Tornamegye. 832 lakos, p.

Nagel vendéglő, Nagel Lajos (3.) 
A lm ás-K am arás, Aradmegye. 1794 lakos, p.

Roisz vendéglő, Reisz György (4.)
A Iparét,, Szolnokmcgye. 1839 lakos, p. 

Vendégfogadó, Özv. Kovács Bőgd. (4.)
Fricd vendéglő, Fried llcrcsli. (2.)
Goldbcrgcr vendéglő, Goldbcrger Áron (2.’ 

Alsó-Alap, Fejérmegye. 2370 lakos, p.
Menczc vendéglő, Benczc József (0.) 
Moskovicz vendéglő, Moskovicz Móricz (-3.) 

A lsó-D om ború, Zalamegye. 3341 lakos, p. s. v.
Vendégfogadó, Igrecz Márton (2.) 

A lsó-H rabócz, Zemplénmegye. 765 lakos, p. 
Schwarz vendéglő. Schwarcz Bcrnát (3.) 
Silbcrmann vendéglő, Silbcrmann Jós. (3.) 

A lsó-H ricsó, Trcncsénmcgyc. 541 lakos, p. s. v.
„A Zöld fához*' vendéglő, Ehronroich Ar. (2.) 
„Vad Kan“ vendéglő. Ilallay György (2.)

A lsó-Jára,. 1 ordamegye. 1576 lakos, p. s. 
„Központ" szálloda, Váradi Ferencz (3.) 
„Nemei;* szálloda, Várad! István ifi. (4.) 

Alsó Kubm , Árvamegye. IG09 lakos, p. s. 
Uradalmi szálloda, Hammermüller W. (12 ) o. 
„Nemzet" szálloda, Biheller Jakab (10.) o. 
Városi vendéglő, Steiner Ignácz (3.) 

A lsó-Lendva, Zalamegye. 2006. lakos, p. s. v.
„Korona" szálloda, Neubaucr András (4.) 

A lso-M islye, Abauj-Tornamegye. 1096 lakos 
p. s. v.

Teitelbaum vendéglő, Teitclbaum M. (2.) 
A lsó-Páhök, Zalamegye. 1076 lakos, p.

Becsah vendéglő, Rassinger János (2.) 
Also-Pél, Barsmegyc. 953 lakos, p.

Braun szálloda, Braun Jakab (5.) 
A lsó-Porum bák, Fogarasmegye. 1422 lakos 

p. s. v.
Vendégfogadó, Majer János (3.) 

A lsó-Rákos, N.-Knkiillömegye, 1546 lakos 
p. s. v.

Friedmann vendéglő, Friedmann Áron (3.) 
Alsó-Ság, Vasmegye. 2070. lakos, p.

Vendégfogadó, Gáspár Gyula (2.) 
Alsó-Szalók, Sárosmegye. 1200 lakos, p.

Községi vendéglő, Reinitz Fábián (2.)
Alsó-Szeli, Pozsonymeyyc. 2247 lakos, p.

Községi vendéglő, Hazai Ede (2,)
Alvincz, Alsó-Fcjérmcgyc. 3885 lakos, p. s. v. 

„Központ" szálloda, Székely Árpád (5.)
„Két pisztoly** szálloda, Pálíi János (4.)
„A Galambhoz** vendéglő, Özv. ”  

Károlyné (2.)
Antalfalva, 'Torontálmcgye. 4271 lakos, p. s. v. 

Grandjcan vendéglő, Grandjean János. 
Spilzer vendéglő, Spitzer Dávid.

Apácza, Brassómegye. 1769 lakos, p.
Berics vendéglő, Berics Pál.
„A vadászhoz" vendéglő, Winklor Lörincz (3.) 

Apahida, Kolozsmcgye. 1189 lakos, p. s. v.
Csap vendéglő, Spiter Károly (3.)

A patelek, Aradmegye. 1148 lakos, p. s. v.
„A Szőllőfürthöz" vendéglő, Berbert M. (2.) 

Apátfalva, Borsodmegyc. 1399 lakos, p.
Vendégfogadó, Luslig Dániel (2.)

Apátfalva, Csanádmcgye. 5158 lakos. p. s. v. 
Vendégfogadó, Rózsa Mátyás ifj. (4.)
Kocsis vendéglő, Kocsis József (4.)

A patin, Bácsmegye. 12.818 lakos, p. s. h. 
Endrész szálloda, Endrész Vilmos (6.) o. 
„Arany Oroszlány" szálloda, Tuczakovils 

József (8.)
Schöffer szálloda, Özv. Schöffcrné (8.) o. 

Apostag, Pestmcgyc. 2292 lakos, p. s. h. 
Práczki vendéglő, Práczki Ignácz (2.)

Fehér ház" vendéglő, Plichla Ján. (3.)
Aracs, Torontálmcgye. 7550 lakos, p. s. v. 

Vendégfogadó, Horváth Géza (4.)
Pfendlcr vendéglő. Pfendler Mihály.

A rad, Aradmegye. 42.052 lakos, p. s. t. v. 
„Központ" szálloda, Nagy Lajos (48.) o. 
„Három Király" szálloda, Schoór Albert (17.) 
„Nádor" szálloda, Petrovies István (32.) 
„Vass" szálloda, Düffner József (50.)
„Fehér Kereszt" szálloda, Nagy Lajos (45.) o. 
„A Magyar Királyhoz" vendéglő. Szabó Istv. 
„Fekete bárány" vendéglő, Slriller József (5.) 

Aranyág, (posta Temcs-Rékás), Temcsmcgyc. 
1127 lakos.

Községi vendéglő, Nikolics János (2.) 
A ranyos-M aróth, Barsmegyc. 2541 lakos,

Zlinczky szálloda, Zlinczky Lajos. 
Csepclla vendéglő, Csepella Károly. 
Schwarcz vendéglő, Schwarcz Samu. 

A rany os-Megyes, Szatmármegye. 249S 
p. s. v.

Vendégfogadó, Seftcli Lajos (2.)
Arló, Borsodmegyc.. 1458 lakos. p. s. v. 

Községi vendéglő, Dauer Lipót (3.) 
Krémer vendéglő, Krémer Ábrahám (2.) 

Á rpád, Pécs Baranyamegye. 587 lakos.
Községi vendéglő, Riszt János (2.) 

A sszonyfa, Györmcgyc. 532 lakos, p. s. v.
Vendégfogadó, Rcichenfeld Móricz (2.) 

Aszód, Pestmcgyc. 2551 lakos, p. s. v. 
Vendégfogadó, Krenkó József (3.)
Proppor vendéglő, Propper Emil. 

Aurelháza, Torontálmcgye. 1123 lakos, p. 
Községi vendéglő, Kiss' András (2.)

I I
Baán, Baranyamegye. 2584 lakos, p.

Vendégfogadó, Novák Ferencz (3.)
Baán, Trcncsénmcgye. 2929 lakos, p. s. 

Báron vendéglő, Báron Adolf (8.)
Nagy vendéglő, Heindl György (5.)
Grosz vendéglő, Grosz Sarolta (3.)

akos,

p. s. v.

Bács, Bácsmegye. 4504 lakos, p. :
„A Vadászkürthöz" vendéglő Oszvald 

Antal (3.)
„A Koronához" vendéglő, Schvcrcr Antal (2.) 

Kovács | Bács-Almás, Bácsmegye. 8458 lakos, p. s. v. 
j Ambil szálloda, Ambil József (4).

Fricdl szálloda, Friedl Lajos. 
Bács-Földvár, Bácsmegye. 5800 lakos, p. s.

Vendégfogadó, Káplár János (5). 
Bács-Novoszelló, Bácsmegye. 1746 lakos, p. h.

„Magyar Korona" szálloda. Klcmin Mályás(2). 
B ács-U jfalu, Bácsmegye. 3127 lakos, p. 

Nagyvendéglö, Káta'János (3).
Morgenstern vendéglő, Morgcrnstern D. (2). 

Bagota, Komárommcgye. 1071 lakos, p.
Nagyvendéglő, Fischer Bernét (4.)

Baja, Bácsmegye. 19,485 lakos, p. s. v. h. 
„Központ" szálloda, Zweig Móricz (15.) o. 
„Bárány" szálloda, Wagner Ferencz (7.) 
„Nemzet" szálloda, Deutsch Mátyás (20.) o. 
„Az Elefánthoz" vendéglő, Ilirschler II. (3.) 
„Fekete Sas" vendéglő, Spitzer Sim. (4.) 

Bajos, Komárommcgye. 1108 lakos, p.
Vendégfogadó, Maczán Lajos (3.)

Bajm ok, Bácsmegye. 7151 lakos, p. s. v. 
Kulitz szálloda, Kulit/. Mátyás (2.) 
Lichtneckert szálloda, Lichtnockert János (6.) 

Bajsa, Bácsmegye. 3848 lakos, p. 
Nagyvendéglö, Schlcich Károly (3.)
Lederer vendéglő, Ledercr Jakab (2.) 

Bakony-M .-Szom bathely, Veszprém megye. 
1385 lakos, p.

Vendégfogadó, Germán János (3.) 
Bakony-N ána, Veszprémmcgye. 1210 lakos, p.

Vendégfogadó, Deutsch Jakab (2.) 
B akony-Sárkány, Fejér megye. 967 lakos, 

p. s. v.
Wagner vendéglő, Wagner István (2.) 

Bakony-Szt.-László, Veszprémmcgye, 1375 
lakos, p. s. v.

Nagyvendéglő, liiszlitzer Pál (2.)
Wcisz vendéglő, Weisz Zsigmond. 

Balassa-G yarm at, Nógrádmegyc. 7738 lakos, 
p. s. v.

„A Zöld Fához" szálloda, Himlcr E. (16.) o.
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B alaton-Füred . Fürdő, Zalamcgye. 1788 lakos, 
p. s. h.

Kbtild udvar | Tihany.Ap4lhi 
Erzsébet udvar Fürd« Igazgatósig 
Grand Hotel (3V )
Ipoly udvar, J . '
Gyógyház, Wild Péter.
Eszlerházy szálloda, Lipnik Antal (30.) 
Keglovics-ház szálloda, özv. Keglovics M.(30.) 
Stefánia udvar, Mán gold H. dr. (100.) 

Balázsfalva, A.-Fehérmegye. 1415 lakos, p. s. v.
Központ szálloda, bérlő (8.)

Baldócz, fürdő, posta Szepes-Váralja, Szcpcs- 
megye, 180 lakos.

Gyógyházak, Szontagh N. dr. (45.)
Balf, Sopronmegye. 891 lakos, p. s. v.

Vendégfogadó, Kuntzi Mihály (14.) 
B alkány, Szabolcsmeyye. 4399 lakos, p. s.

A „zöld fához'* vendéglő, Balázs Andr. (6.) 
Balm az-Ujváros, Hajdnmegye. 10.268 lakos, 

p. s. v.
Nagy vendéglő, Bek Lajos (4.j 
A „Koronához" vendéglő Schvvarcz József (2.) 

Bana, Komdrommcgye. 2601 lakos, p.
„Arany Golyó" szálloda Drach lgnácz (4.) 
A „háttyuhoz" vendéglő, Kovács György. 

B ánőy-H unyad , Kolozsmegye. 3666 lakos, 
p. s. v.

Központ szálloda, Bittner Gyula (10.) o.
A „zöld fá“-hoz szálloda, Simon Márton (3.) 
„Tigris" szálloda, Búzás János (6.) 

B ánhida, Komdrommcgye. 1872 lakos, p. s. v.
Krausz vendéglő, Krausz Samu (2.) 

Bányavölgy, posta Orayiczabánya, Krassó- 
SzÖrény megye.

Gyógyház, Grau Ferencz (25.)
B áránd, Biharmegye. 3829. lakos, p. s. t. v. 

Nagy vendéglő. Biró Pál (3.)
Galgótzi vendéglő, Galgótzi József (2.) 

B aranyavár, Baranyamegye. 2360 lakos, 
p. s. v.

Vendégfogadó, Hűmmel János.
B arátfa lu , Mosonmegye. 1532 lakos, p. s. v.

Vendégfogadó, Kiss Pál (2.)
B ártfa , Sdrosmcgye. 5069 lakos, p. s. v. 

Városi szálloda, Ilózsási lgnácz (14.) o. 
„Hungária" szálloda, Szinaj Samu (12.) o. 

B arcs, Somogymcgyc. 4427 lakos, p. s. v. 
„Garni" szálloda, Hofman és Krausz (32.) 
„Korona" szálloda, Nemsics Salamon (3.) 
Stix szálloda, Stix Károly (3.)
Déli vasút szálloda, Schmidl Ftllöp (8.) 

B aró th , Háromszékmegye. 2167 lakos, p. s. 
Kiss vendéglő, Kiss István.
„Korona szálloda", Prokupek Ferencz. 
„Nap" vendéglő, Stojka János (4.) 

B ártfa-fürdő , Sdrosmcgye, p. s.
Erzsébet Királyné 

szálloda.
Deák szálloda.
Széchényi és Dép. 

szálloda.

Bártfai gyógyfürdő R. T. 
[ Schubert F. vendéglős, 

(220.) vv. o.

B áttaszék , Tolnamegye. 8153 lakos, p. s. v. 
Az „arany nap“-hoz szálloda, Héra Frigyes 

(6.) o.
A „Koronádhoz szálloda, Nyers Pál (4.) o. 

Báté, Somogymegye. 632 lakos, p. s. v.
Községi vendéglő, Weisz Bernát (2.)

Bátos, Kolozsmegye. 1655 lakos, p.
Nagy vendéglő, Schtiller Dániel (3.)

B atta, Krassó-Sz.-megye. 1524 lakos, p.
Hay vendéglő, Hay Jakab (4.)

B attonya, Csanddmegye. 12,018 lakos, p. s. v. 
„Nemzet" szálloda, Csohy László (5.) 
„Korona" vendéglő, Salzmann Vilmos (11.) 

B átyú, Bercgmegye. 1014 lakos, p. s. v.
Vasúti állomás vendéglő Mezei Móricz (2.) 

Bavaniste, Tcmesmcyyc. 5988 lakos, p. s. v. 
Kovacsevics vendéglő, Kovacsovics N. (2.) 
Zsivkov vendéglő, Zsivkov Katalin (3.) 

Bazin, Pozsonymcgyc. 4507 lakos, p. s. v.
Az „arany szarvasihoz szálloda, Krug 

Karolin (10.)
„Zöld fa" vendéglő, Kuchta Mátyás.
A ,.galamb“-hoz vendéglő, Reissner Samu.

Béga-Szt.-György, Torontdlmegye. 3165 la
kos, p. s. h.

Molnár szálloda, Molnár Henrik (4.)
Nagy községi vendéglő, Stierba Károly. 

Beled, Sopronmegye. 2437 lakos, p. s. v. 
Központ vendéglő, Oblath Miksa (5.)
A „nagy rózsához"vendéglő, Sclieidl Antal (4.) 
A „Szarvasihoz vendéglő, Deym Márton (8.) 

Békés, Békésmegye. 25.087 lakos, p. s. v. 
Dobogó szálloda, Csapó Gábor (2.)
A ,,Vasul"-hoz szálloda, Schüttz Bernát (4.) 
„Magyar Király" szálloda (8.)
„Nemzet" szálloda, Stark Simon (2.) 

Békés-Csaba, Békésmegye. 34,243 lakos, p. s.v. 
„Fiume" szálloda, Ketter Károly (18.)o . 
„Nádor" szálloda,Reichhardt József(20.)vv. o. 
„Arany kakas" vendéglő, Ungár Jónás (8.) 
Korona kávéház, Frciberger Márton (8.) 
„Fehér bárány" vendéglő, Tományi V. (3.) 

B elényes, Biharmegye. 3033 lakos, p. s. t. v. 
Az „egyetértésihez szálloda, I-Iirschmann 

József (6.)
„Kőpincze" vendéglő, Nagy-Váradi püspöki 

uradalom (5.)
Bellus, Trencsénmegye. 2398 lakos, p. s. v.

Az „Arany szarvasihoz vendéglő, özv. 
Laczkovics J.-né (5.)

Beodra, Torontdlmegye. 4096 lakos, p. s. v.
„Korona" vendéglő, Zsabedits Jakab (2.) 

Bereczk, Háromszékmegye. 2929 lakos, p. s. v.
Kováts vendéglő, Kováts Ferencz (2.) 

Beregszász, Beregmegye. 8078 lakos, p. s. v. 
Vasútállomás szálloda, Moskovits József (14.) 
Az „Arany oroszlányihoz szálloda, Winkler 

Izidor (12.)
Beregszó, Temesmegye. 2215 lakos, p. s. v.

Vendégfogadó, Schiiffcr Miklós (3.) 
B erettyó-U jfa lu , Biharmegye. 6913 lakos, 

p. s. v.
Központ szálloda, Kaufmann lgnácz (6.)
Az „Oroszlányihoz szálloda, özv. Kovács 

Józsefné (8.)
„Vadászkürt" vendéglő, Grosz lgnácz (3.) 
Berzencze, Somogymegye. 3594 lakos, p. s. v. 
> Nagyvendéglö, Túrba István (3.) 

Berzevicze, Sdrosmcgye. 1498 lakos, p.
Enten vendéglő, Enten Lajos.
Gcrstl vendéglő, Gersli Salamon. 

B esztercze, Besztcrczc-Naszódmegyc. 9109 
lakos, p. s. v.

Központ szálloda, Mauchen István (10.) o. 
„Magyar Király*‘-hoz szálloda, Glockner és 

Gajzágó (20.) o.
Sahling szálloda, Sahling Viktor (24.) o. 

B esztercze-B ánya, Zólyommegye. 7485 lakos, 
p. s. v.

„Hungária" szálloda, Kaufmann Jakab (25.) o. 
A „rákhoz" szálloda, Szász Károly (24.) o. 
A „Magyar Koronáihoz szálloda, FreiwirlhM. 

Betlen, Szolnokmegye. 2272 lakos, p. s. v.
Mike szálloda, Mike László (8).

Bezdán, Bácsmcgye. 8366 lakos, p. s. h. 
Kávéház, Csiszka Konrád (5).
Kovács szálloda, Kovács János (4). 
Dunnátkelés, vendéglő községi. 
Vendégfogadó, községi.

Bia, Pestmegye. 2744 lakos, p. s. h.
Vendégfogadó, Lipka István (3.)

Bicske, (Buda-Bicskc) Fejérmegye. 6035 
lakos, p. s. v.

Bcrger vendéglő, Bcrger János.
„Arany bárány" vendéglő, Esső Ircncus. 

Bihar, Biharmegye. 2534 lakos, p. s. v.
Klein vendéglő, Klein Mózes. 

Bihar-Diószeg, Biharmegye. 5681 lakos, p. s. v. 
A „sasihoz vendéglő, Jurák Sándor (3.) 
Kovács vendéglő, Kovács Károly (4.) 
Sziszler vendéglő, Sziszlcr Ágost (2.) 

B ihar-Füred , (posta Belényes) Biharmegye t.
Gyógyház, Boicö Constantin (5.) 

Bihar-U dvari, Biharmegye. 3800 lakos, p. s. t.
Nagyvendéglö, Kacz Áron (2.)

Bikity, Bácsmcgye. 4131 lakos, p. s. v. 
Nagyvendéglő, özv. Balázs Forencznó (2.) 
Fogl vendéglő, Fogl János (2.)

Bikszád, Szatmdrmcgyc, 1487 lakos, p.
Gyógyliáz. fürdökezelőség.

Billéd, Torontdlmegye. 4887 lakos p. s v.
Vendégfogadó, Dclbl M. (2.)

Bocsár, Torontdlmegye. 2839 lakos, p. s. v.
Vendégfogadó, Frickó Valentin.

Bodajk, Fcjcrmcgyc. 2100 lakos, p. s. v.
Nagy vendéglő, Baucr István (5.)
Kovács vendéglő, Kovács György (2.) 

Bodola, Háromszékmegye. 1725 lakos, p.
Vendégfogadó, Dávid Károly. 

B odrog-K eresztur, Zcmplénmcgyc. 1386 lakos, 
p. s. v.

Dudás vendéglő, Dudás János. 
Vendégfogadó, Fricdmann Lipót. 

Bodzás-Ujlak, Zcmplcnmegyc. 1089 lakos, p.
• Szerencsekerék* vendéglő, Weisz Samu (2.) 

Bogáros, Torontdlmegye. 3130 lakos, p.
Jung vendéglő, Jung Mátyás.
Schmidl vendéglő, Schmidl János.

Boglár, Somogymcgyc. 1000 lakos, p. s. v.
Nagy vendéglő, HofFmann Pál (3.)

Bogojeva, (Gombos-Bogojeva) Bácsmcgye, 2528 
lakos, p. s. v. h.

Vasúti állomás vendéglő, Kohn lgnácz (4.) 
Nagyvendéglő, Lengyel József (4.)
„Polgári Kör" vendéglő. Szűcs György (2.) 
Vidákovics vendéglő, Vidákovics Ágost (3.) 

Boldog, Pestmegye. 2000 lakos, p.
Nagyvendéglő, Szilcs József (4.)

Bonyhád, Tolnamegye. 6295 lakos, p. s. v.
Az «Arany oroszlányhoz szálloda Legyei 

Zsigmond (12) o.
Spitzer szálloda, Spitzer M. neje (8.) o. 

Borkút, Mdramarosmegye. 832 lakos, p. s. v. 
A tvasuti állomásihoz vendéglő Rosenbach 

Jakab (6.)
Magyar vendéglő, Rosenbach M. (6.) 

Boros-Jenő, (posta Üröm) Pestmegye. 1135 
lakos.

A «Kakas»-hoz vendéglő, Reitler Adolf (2.) 
A «Koroná»-hoz vendéglő, Stampf Ferencz (2.) 

Bossácz, Tréncsénmcgye. 3115 lakos, p.
Községi vendéglő, Donáth Móricz (3.) 

Botfalu,, Brassómegye. 2232 lakos, p. s. v.
A „Makk"-hoz vendéglő, Lurtz Márton (2.) 

Bozovics, Krassó-Sz.-megye. 3708 lakos, p. s. 
A „Zöld koszorúihoz vendéglő, Strain 

G. (2.)
Bős, Pozsonymegyc. 2643 lakos, p. s. h. 

Nagyvendéglö, Glah Jakab (2.)
Seidner vendéglő, Seidner Adolf (2.)

B rád , Hunyadmcgyc. 3100 lakos, p. s. v.
A „Vasúti állomásihoz vendéglő, Braun 

lgnácz (8.)
Brassó, Brassómegye. 30,739 lakos, p. s. t. v. 

„Baross" szálloda, Roscnkranz Albert (17.) 
„Bukarest" szálloda, Reisz Izidor (30.) o. 
„Zöldfa" szálloda, Sorea György (25.)
A „Fehér paripáihoz szálloda. Fejér 

Árpád (23.)
Bcrnhard vendéglő, Bernhard Károly (4.) 
Maurer vendéglő, Maurer Tamás (3.)
Virág vendéglő, Virág József (8.) 

Bresztovácz, Bdcs-Bodrogmegye. 5300 lakos, 
p. s. v.

Nagyvendéglő, Klapka Sándor. 
Breznóbánya, Zólyommegye. 3783 lakos, 

p. s. v.
Az „arany szarvasihoz vendéglő, Kiszely 

Pét. (7.)
„Zöld fa" vendéglő, Wagner József.

B úcs, Esztergommcgyc. 1621 lakos, p.
Vendégfogadó, Hász Fülöp (4.)

Budafok, (Promontor) Pestmegye. 5243 lakos, 
p s. t. v. h.

„Erzsébet" szálloda, Bleicher Márton. 
Lamprecht vendéglő, Lamprecht József. 

Budakesz, Pestmegye. 3635 lakos, p. s.
A „sasihoz szálloda, özv. Martin Antalnó (5.) 
Fimi vendéglő, Fimi János (2.)

Bustyakáza, Mdramarosmegye. 1619. lakos 
p. s. v.

Nagy vendéglő, Schréter Samu (3.)
B utty in , Aradmegyc. 3034 lakos, p. s. v. 

„Zöld fa" szálloda, Fcldscher Miklós (3.) 
„Korona" szálloda, Kettncr József (6.) 
„Zóna" szálloda, Wclbor Jónás (4.)

B uziás, Tcmesmcgyc, 8626. lakos, p. s. v, 
„Csillag szálloda, Csillag Antal (10.)
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Gyógyház szálloda, Liodolt Henrik.
Gráf vendéglő, Gráf Károly.
König vendéglő, König János. 

B üd-Szt.-M ihály, Szabolcsmegyc. 0003 lakos. 
Mande Gyula, Central (4.)
Steinborger W. Fohér-Ilattyú (4.)
Schwacz Sára. Zöldfa (2.)

C

Czírkvenícza, M.-Fiume. 2035 lakos. 
Részv.-társ. Erzh. Josef (100.)
Skomcrza Iván, Clotild (30.)
Zupán Péter, National (24.)

Csal)-Remiek, Zalamegye. 3378 lakos.
Rubinok S. „Oroszlán" (3.)

Csacza, Trencsénmegye. 4300 lakos. 
Klapholtz S. (4.)

Csákberény, Fejérmegye. 1740 lakos.
Lodercr Mihály (2.)

Csákovnr, Temesmegye. 4494 lakos'.
Popovics J., Fehérló (0.)

Csáktornya, Zalamegye. 4010 lakos.
Hackl B., vasút (14.)
Friedl János, Zrínyi.

Csákvár, Fejérmegye. 4848 lakos.
Tóth Mihály, Fehér-Hattyú (2.) 

Csanád-Apácza, Csanádmegye. 3030 lakos. 
Leipniker Sieg. (3.)

Csanád-Palota, Csanádmegye. 5010 lakos. 
Ágoston M. (3.)

Csantayér, Bácsmegye. 0212 lakos.
Alléin Herm. (4.)
Ragi Pál, Nagyvendéglő (4.)
Rózsa Lajos (3.)

Csány, Hevesmegye. 3692 lakos.
Raig Károly, Nagyvendéglő (3.)
Kohn Pál (3.)

Csap, Ungmcgye. 1629 lakos.
Garai lg., vasúthoz (3.)

Csűri, Nyitramegye. 1256 lakos.
Tauth Antal, Nagy vendéglő (4.) 

C s a t a a l j a ,  Bácsmegye. 2042 lakos.
Staller Antal, Nagyvendéglő (3.)

Csatád, Torontálmegye. 3066 lakos.
Schnur Th., Rózsához (3.)

Csávoly, Bácsmegye. 3113 lakos,
Schnabl András, Cassinó (3.)
Balázs Ferencz, Nagyvendéglö (2.) 

Csepa, Jász-N.-K.-megye. 2971 lakos.
Ajtai András, Nagy vendéglő (2.)

Csepel, Pestmegye. 2246 lakos.
Petz József, „Sashoz* (3.)

Cseprcg, Sopronmegye. 3843 lakos.
Czifrák József, Nagyvendéglő (5.) 

Csermő, Aradmegye. 2746 lakos.
Kohn Moritz, ^Kohn" (4.)

Cscrnátfalu, Brassómegye. 2628 lakos.
Krausz Györgyné, „Áttilla" (3.) 

Cservenka, Bácsmegye. 7429 lakos.
Fuchs Géza, Vadászkürt.
Illés Antal, „Pannónia" J4.)

Cseszte, Pozsony megye. 1800 lakos.
Trautenberger R., Nagyvendéglő (3.) 

C s ie s ó ,  Komárommegyc. 1398 lakos.
Weisz Simon, „Magyar Király" (3.) 

Csíkszereda, Csiícmegyc. 1789 lakos. 
Mutter özvegye, „Mutter" (6.)
Vcllman özvegye, „Csillag* (6.)

Csíz, Gomörmegye. 555 lakos.
Fürdő-részvénytársaság (29.)

Csíz, Gömörmcqye. 555 lakos.
Gross Theopil, Nagyvendéglö.

Csóka, Torontálmegye. 8330 1.
Sviboda Ad., Cassino v. (2.)
Gora Sylvester, Nagyvendéglő (2.) 

Csongrád, Csongrádmegyc. 20,802 lakos. 
Mutter Mátyás, Fiume (6.)
Frind Lajos, Magyar király (12.) 
Neuevender Lajos, Panonia (7.) 

C s o n o p la ,  Bácsmegye. 5125 lakos.
Papp János, Nagyvendéglö (2.)
Bauer János, Nemzet vend. (2.)

Csorba-Fiirdö, Lipiómegye.
Klimo Testv., Fürdő (150.)

Csorna, Sopronmegye. 6090 lakos.
Beér Vincze, Szarvasvendéglő (4.)
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Pfeiferman Júzs., Koronavglö (4.) 
Mayersbcrg Sál., Vendéglő (3.)

C s o r v á s ,  Bekésmegye. 4229 lakos.
Jankó Józs., Nagyvendéglö (2.)

Csömör, Pestmegye. 2435 lakos.
Goldman Vendéglős.

C s ő s z te l e k ,  Torontálmegye. 2455. lakos.
Lingarseh Károly, Nagyvendéglö (2.) 

Csúcsa.
Özv llandlós Jánosné, vendéglős. 

Csurgó, Somogymegye. 3672 lakos.
Traubermau II., Nagyvendéglö (2.) 

Czeglcd, Pestmegye. 27,549 lakos.
YVcIliseh Antal, vasúti vendéglős. 
Moskovics M., Budapest Szálloda (12.) 
SchcíTer E., Központi Szálloda (12.) 
Sallauer özv., Vasúthoz (18.)
Bcrgcr özv., Aranysasvend. (7.) 

Czibakliáza, Jász-N.-K.-megye. 4428 lakos.
Klein József, Nagyvendéglö (2.)

C z ín k o ta ,  Pestmegye. 1876 lakos.
Soproni L., a Nagymosszelyhoz-v. (4.)

I )

Dályok, Baranynmegye. 1969 lakos.
Rátér József, Nagyvendéglő (2.)

Bárány, Somogymegye. 1443 lakos. 
Schwarzenbcrg Ad., Vasúti vendéglő (3.) 
Stoiner Mór, Steincr Vendéglő (2.)

Daruvár, Pozsegamegye. 1663 lakos. 
Schlcnger A., Fürdő-szálloda (16.)
Pnihak Fr., Slavoniavendéglő (10)

Deaki, Pozsovymegyc. 2630 lakos.
Neumann Gyula, Nagyvendéglö (2.) 

Debreczen, Hajdumegyc. 56,940 lakos. 
Kardos L., Bika-szálloda (50.)
Rosenberg A., Frohner-szálloda (36)
Kis András Zöldfavendéglö.
Szikszay Gy., Margit-fürdő.
Telegdi-szálloda (12.)
Halász Izidor, Fchérló-szálloda (14.)
Bécsi G., Kossuthvendéglő.
Bőr János, Bárányvendéglő.

Dclihlát, Temesmegye. 4060 lakos.
Palicsak L., Nagyvendéglő (4.)

Derecske, Biharmcgye. 8272 lakos 
Szőllősi G., Szarkavendéglő (5.)
Kalmár Zsuzsána, Korona vendéglő (2.) 

Deés, Szolnok-Dobokamegyc. 7728 lakos. 
Bánffy vendéglő (10.)
Offak A. vendéglő (16.)
Nalaczi G. Európa vendéglő (14.)

Detta, Temesmegye. 3552 lakos.
B ccrR . J. Bellavista vendéglő (12.)
Krist‘ Sándor Kr. vendéglő (6.)
Verler Péter vendéglő (6.)
Fabró János, Fabró szálloda (2.)

Déva, Hu'-yadmcgyc. 4657 lakos.
Iteis Wendel, Korona vendéglő (4.) 

Déva-Ványa, Jász.-N.-K.-megye. 12154 lakos.
Halmán Gyula, Nadracsu vendéglő (12.) 

l>cvccser? Veszprémmcayc. 4339 lakos. 
Berkovics S. Bárányhoz (12.)
Neu Vilmos, Nemzethez (5.)
Kakas J. A fekete farkashoz (6.)
Lővinger L. Zöldkánya vendéglő (4.) 

Dévény-lljfalu, Pozsonymegyc. 2200 lakos. 
Kiscnstadtcr vendéglő (4.)
Padusinszky Gy. Az arany szarvashoz (2.) 

Diukovár, Veröczemcgyc. 2200 lakos.
Morvát M. Szálloda (10.)
Valontiö Gy. Szálloda (3) 

Dlcső-Szt.-Márton, Kis-Küküllömegye. 2450 
lakos.

Bách H. Nemzet szálloda.
Diós-Győr, Borsódmcgye. 6537 lakos, 

llollender E. Fürdő (18.)
Mayer J. Vasgyár vendéglő (3.)

Diósd, Fejérmegye. 857 lakos.
Irreiter Fáb. Nagy vendéglő (2.)

Doboz, Békésmcgyc. 4911 lakos.
Kárnyanti J. vendéglős (3.)
Szabó Lajos, vendéglős (2.)

Dobra, Hunyadmcgyc. 1202 lakos.
Ifcrbay Mik. Cassinó vendéglő (2.)
Pászk S. vendéglő a Huszárhoz (2.)

Dobricsa, Torontálmegye. 3031 lakos.
Tudorov 1. Nagy vendéglő (3.)

Dobronak, Zalamegye. 1351 lakos.
Roma F. vendéglős Szöllöhöz (2.)
Feiglstok J. vendéglős Fehérlóhoz (2.) 

Dohsina, Gomörmegye. 4643 lakos.
Fejér Endre a Jégbarlanghoz (22.)
Stcmpl Sam. vendéglős Három rózsa (3.) 

Doguáesku, Krassó-Sz.-megye. 3491 lakos.
Dognácsi r.-t. vendéglő Oroszlánhoz (3.) 

Didóvá, Torontálmegye. 6434 lakos.
Zarics János, vendéglős (5.)
Zsivánovics S. vendéglő Arany szarvas (2.) 

Dombóvár.
Szqhó József vendéglős, szobáknál 20% 

engedmény.
Dorog, Esztergom megye. 1363 lakos.

Molonder R. Nagyvendéglő (5.)
Dorozsma, Csongrádmcgye. 12325 lakos.

Bakos Antal, Nagyvendéglö.
Böbrököz, Tolnamegye. 3721 lakos.

Dekán János, vendéglős (2.)
Novakovszky M., vendéglős (2.) 

Drógely-Palánk, Hontmegye. 1360 lakos.
Luotali Sim., vendéglő (3.)

Dubiiicz, Trencsénmegye. 1752 lakos.
Duedner Filip, vendéglő (3.)

Duna-Adony, Fejérmegye. 4426 lakos.
Török János, Szarvas vendéglő (4.)

Duna-Almás, Komárommegyc. 1211 lakos. 
Takács Miklós vendéglős (6.)
Tomanoczi S. vendéglős (2.)

Duna-Bogdány, Pestmegye. 2808 lakos.
Balusty Alex., Aranysas szálloda (4.) 

Duna-Földvár, Tolnamegye. 12,364 lakos. 
Singcr L., Központi szálloda (16.)
Szelesty 13., Arany szarvashoz (6.)
Nagy Imre, Nagyvendéglő (4.)
Koesé Em., Vörös ökör vendéglő (4.) 

Duna-Mócs, Esztergommcgyc. 1775 lakos. 
Ehrmann Jakab vendéglős (2.)
Herczog J., Nagy vendéglő (3.)

Duna-Pataj, Pestmegye. 5892 lakos.
Fischer M. vendéglős (3.)
Polacsok R. vendéglős (3.)
Keresztes J. nagyvendéglős (4.) 

Duna-Pentele, Fejérmegye. 3637 lakos. 
Cerkner L., Arany szarvashoz (5.)
Herczeg Ferencz vendéglős (6.) 

Duna-Szekcso, Baranyamegyc. 5385 lakos. 
Gombos P., Donau vendéglős (4.)
Kopári L., Arany szarvashoz (3.) 

Duna-Szerdabely, Pozsonymegyc. 4453 lakos. 
Veisz Philip, a kereszt vendéglő (12.)
Havas F., Zöld koszom vendéglő (4.) 
Tauber G. vendéglős (4.)

Duiia-Vecse, Pestmegye. 4382 lakos.
Lacsa Lajos, Nagy vendéglő (3.)

E
Edelény, Borsódmcgye. 1955 lakos.

Fridman Max, Három rózsa vendéglő (2.) 
Deutsch Dávid, Vámhoz vendéglő (3.)

Eger, Jlevesmegye. 22427 lakos.
Mesmcr K. Casino (12.)
Berger Mer., Nemzet szálloda (16.)
Moser Károly, Kék szőllöhcz szálloda (3.) 
Veisncr Félix, Otthon vendéglő.

Egres, Torontálmegye. 3491 lakos.
König Em., Nagyvendéglő (2.)

Elük, Aradmegye. 6629 lakos.
Slrifter János vendéglős (4.)

É l ő p a ta k ,  Háromszékmegye. 672 lakos.
Fíirdötársaság (30.)

Eudrőd, Békésmegye. 10898 lakos.
Szabó Károlyné vendéglő (4.)
Klein A. vendéglő (2.)
Szujó Lajos, Korona vendéglő (6.)

Eperjes, Sárosmegye. 10371 lakos.
Berger Henrik vendéglő (30.)
Vollnor Dávid vendéglő (12.)
Kamsky János, Vadászkürthöz (3.) 

Ér-Kávás, Szilágymegye. 1019 lakos,
Glück József, Nagyvendéglő (2.) 

Ér-Mlhályfalva. Biharmegye. 4856 lakos. 
Lévay Vinczéhez szálloda (5.)
Ncufeld Mór, Kóser vendéglő (2.)
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Ercsi, Fejérmegye. 5673. lakos.
Bruck Mór, Nagyvendéglö (4.)

Erdőd, Szatmármegye. 2671 lakos.
Nonn József, Nagyvendéglő (4.)

Erdőhegy, Aradmcqye. 2203 lakos.
Stoiner József, Pelikánhoz (5.)

Érsekújvár, Nyitramcgyc. 11299 lakos.
Bittó Antal, az arany oroszlánhoz száll. (9.) 

Erzsébetfalva, Pcstmegye.
Urányi Lajos, Arany sashoz (4.) 

Erzsébetváros, K.-Küküllömegye. 2795. 1. 
Stenkovics Bogdán, vendéglő (12.) 
Vachsman K., vendéglő (3.)

Esztergom, Esztergommegye. 9349. 1.
Schleifer Lajos, fürdővendéglö (30.)
Meizler János, Magyar kir. szálloda (16.) 
Fülöp Em., Három szcrccsonhcz (6.)

F
Fadd, Tolnainegye. 5513.

Cschák József, Domlori vendéglő (2.)
Mácsik János, Korona vendéglő (3.)

Fájsz, Pcstmegye. 3703.
Matusch János, Nagyvcndéglö (4.)

Farád, Sopronmegye. 1933 1.
Varga István vendéglős (3.)

Fark ásd, Ny űr a. 4819. 1.
Bartha Victor, Szarvas vendéglő (3.)
Holcser János, vendéglő (2.)

Fegyvernek, J.-N.-K.-Sz -megye. 5636. I.
Misák lgnácz, Vasúti vendéglő (4.) 

Fehérgyarmat, Szatmármegye. 3612 I.
Cassino egyesület (4.)
Beczi Sam. Gassinó vendéglő (3.)
Markovics Miksa, száll. (3.)
Mihálkus János vendéglős (3.) 

Fehértemplom, Temesmegye. 9011. 1.
Ruzicska Ernoszt Haller vendéglő (5.) 

Feketehegy, Bácsmegyc. 3169. 1.
Goldman Sándor, Európa szálloda (3.) 
Kolozvari Benj., Hungária (4.)
Karbiner Jakab, Quodlibet (4.) 

Fekctohegyfürdö, Szepesmegye.
Lominczi V., fürdő vendéglős (130.) 

Feketeváros, Sopronmegye. 1874. 1.
Belakovics Jan., Nagyvendéglő (2.)

Felek, Szebenmegye. 2759. 1.
Fülöp Ferencz, Nagyvendéglő (2.)

Felka, Szepesmegye. 1193 1.
Klimo Józs., Turista vendéglő (66.) 

Felső-Bajom, Kis-Kiikülló'mcgye. 1435 1.
Breitner Isefai, fürdő vendéglő (160.) 

Felső-Bánya, Szatmármegye. 4816 1.
Frencz Mihály Nagyvendéglő (2.) 

Felső-Babas, Pestmegye. 806,
Veis Károly, Gólya Vendéglő (2.) 

Felső-Galla, Komárommegyc. 1299. 1.
Czerman Ign., Nagy vend. (2.)

Felső-Ireg, Tolnamegye. 2974. I.
Drcnowics Ist., Nagyvcndéglö (3.) 

Felső-Kovil, Bácsmegye. 2766. 1.
Deszpcna Márton, Nagyvendéglö (2.) 

Felsö-Lehota, Árvamegye. 657. 1.
Thomaroff Ár., Nagyvendéglő (2.)

Felső-Or, Vasmegye. 3410. 1.
Imrék Sámuel, Nagyvcndéglö (2.)
Kirnbauer Sámuel, vendéglő.
Unger Sámuel, vendéglő (2.)

Felső-Szeli, Pozsonymegye. 3253- 1.
Lichtner K., Nagyvendéglő (3.) 

Felső-Szt.-Iván, Bácsmegyc. 2787. 1. -  
Kis József, Sárkány vend. (2.)
Tomanoyics M., Tigris vendéglő (2.) 

Felső-Vlsó, Mármarosmeyye. 6385. 1.
Adler Dániel, vendéglő (2.)

Felvlncz, Tordamegye. 1856. 1.
Ev. Nagyvendéglő (4.)
Kth. Nagyvendéglő (2.)

Fenyőháza, Liptómegye.
 ̂ Jahn Ferdinand, fürdő vendéglő (80.) 

Fertő-Szt.-Miklós, Szerdahely, Sopronmegye. 
3085 lakos.

Thalabér Lajos, Nagyvendéglő (4.)
Varga Ferencz, Felső vendéglő (3.) 
Maffinger Valentin, Szerdahely vendéglő (4.) 

Flbisch, Temesmegye. 2291 lakos.
Bogos György, Nagy vendéglő (3.)

Fiume, Fiumcmegyc. 29494 lakos.
Hóim Frigyes, Deák vendéglő (42.) 
Rossbachcr Flór., Europa-szálloda (120.) 
Merk János, de la Vilié (27.)
Exner Károly, Lloyd vendéglő (40.) 
Vozelka Eduard, Quarncro vendéglő (24.) 

Fogaras, Fogarasmcgye. 5861 lakos. 
Csermák Gyula, Hungária-szálloda (8.) 
Vittmaycr Jákob, Merkur-szálloda (12.) 
Müllcr Károly. Ilauer vendéglő (2.)

Fólya, Temesmegye. 1257 lakos.
Flokinger János, Nagyvendéglö (3.) 
Hirschl Kálmán, Hirsch-szálloda (2.) 

Fótii, Pestmegye. 2786 lakos.
Váczi János, Nagyvendéglő (3.)

Földvár, Brassómegyc. 2212 lakos.
Slcfani György, Nagyvendéglö (2.)
Ilcusel Márton, Ilcusel vendéglő (2.) 

Franzfeld, Torontálmcgyc. 3707 lakos. 
Merklo Ádám, Merkle vendéglő (2.) 
Strumfbauer Á. vendéglő (2.)
Tatarin György, vendéglő (2.)

Fülek, Nógrádmcgye. 1904 lakos.
Frisch József, vendéglő (3.)
Veisz József, vendéglő (6.)

Filss, Barsmegye. 1290 lakos.
Neubauor Bernát, Nagyvendéglő (2.) 

Filzes-Abony, Hevesmegye. 4116 lakos. 
Borgida Farkas, vasúti vendéglős. 
Grünfest József, vendéglő (6.)
Reichel Albert, vendéglő (3.) 

Füzes-Gyarmath, Békcsmegye. 7829 lakos. 
Goltfriod Ph., Nagyvendéglő (2.)
Kugler János, vendéglő (3.)
Csapó Gábor, Tak. segélyogylct (3.)

G

Bajái*, Pozsonymegye. 3943 lakos.
Baill Lőrincz, vendéglő (2.)
Roszkopf József, vendéglő.

Gajdokra, Bácsmegye. 3307 lakos.
Ábl Mátyás, vendéglő (3.)
Eisman Antal, vendéglő (3.)

Galánta, Pozsonymegye. 24G5 lakos.
Fischhof Dávid, vendéglő (4.)
Kolicsch Dávid, Zöldfa vendéglő (4.) 
Fichtner Károly, Fehér Galamb vendéglő (5.) 
Markstcin Bernát a fekete sas vendéglő (3.) 

Galgócz, Nyitramegyc. 8145 lakos.
Bauer Gebrüder, vasút vendéglő (4.)

Gálos, Mosonmegyc. 2328 lakos.
Kuniinger M., Fekete sas vendéglő (6.) 

Gálszécs. Zcmplénmcgye. 3070 lakos.
Grün Ármin, Nagyvendéglő (3.)

Gamás, Somoqymcgye. 2575 lakos.
Fischer Hermán,' Nagyvendéglő (3.) 

Gánócz-Fllrdö, Szepesmegye. 261 lakos.
Korbongyi J., Fürdővendéglö (32.)

Gara, Bácsmegye. 4060 lakos. '
Uttri Ferencz, Nagyvendéglő.

Gáta, Mosonmegyc. 1277 lakos.
Kozáry G., Szép Horvátnőhöz (3.)

Gattaja, Temesmegye. 2580 lakos.
Ruschitzka Chr., Oroszlánvendéglö (3.)

Gára, Szábolcsmegyc. 2534 lakos.
Engel A., A 3 rózsához (3.)

Géléinek, Barsmegye. 935 lakos.
Túrosán János, Nagyvendéglö (4.)

Gesztely, Zemplénmegye. 1577 lakos. 
Hardtman M. özvegye, Nagyvcndéglö (2.) 
Sterk Ferencz, Vendéglő (2.)

Glina, Zágrábmegye. 1855 lakos.
Droth Adolf, Cassino (5.)

Glogon, Torontálmcgyc. 2911 lakos.
Scharilicz Antal, Nagyvendéglö (2.) 
Fissinger Albert, Vendéglő.

Gospodincze, Bácsmegyc, 2948 lakos.
Rosenzwcig Jakab, Nagyvendéglö (2.) 

Gödöllő, Pestmegye. 4844 lakos.
Halász Olivér, Arany sasszálloda (15.)
Bérlő, Erzsébetkirálynéhoz (15.) 

Gölinczbánya, Szepesmegye. 3912 lakos.
Veisz Sándor, Magyar király vendéglő (6.) 
Schncider özvegye, Magyar koronához (6.) 

Göncz, Abaujmegye. 3130 lakos.
Merhclik József, A három rózsához (2.)

Gyanafalva, Vasmegye. 2100 lakos.
‘Kottncr Antal, Szarvasvondéglö (3.) 

Gyarmat, Györmcyye. 1722 lakos.
Hindiéi* József, Vendéglő (4.)

Gyepfüzes, Vasmegye. 850 lakos.
Vágner Gusztáv, Nagyvendéglö (2.) 

Gyergyó-Alfalu, Csikmegye. 5175 lakos.
‘Kis Jakab, Nagyvendéglő (3.) 

Gyergyó-Békós, Csikmegye, 5429 lakos.
Hersch Mendel, Vendéglő (2.)
Viviriszki József, a Koronához. 

Gyergyó-Szt.-Miklós, Csikmegye, 6104 lakos. 
Dendjuk Rudolf, Szálloda (17.)
Laurenczi J. özv., Vendéglő (7.)

Griesies Adalbert a Zónavcndéglö (3.) 
Benedek özvegye, Vendéglő (3.) 

Gyertyámos, Toronmtálmcgye. 3042 lakos. 
Jung Mátyás, Nagyvendéglő (2.)
Ilaynay Péter, Vendéglő a vasúthoz (4.) 

Gyetva, Zólyomegye, 6268 lakos.
Silber^tein Ignátz, Vendéglő (4.)
Klein Móritz özvegye, Vendéglő (4.)
Sachor Sámuel vendéglő (3.)

Gyoma, Békésmegye, 10,867 lakos.
Benjámin Samu, a Zónavendéglő (8.) 

Gyúrok, Aradmegye, 1586 lakos.
Ágoston Mihály, Nagyvendéglö (2.) 

Gyöngyös, Hevesmegye. 16,124 lakos.
Bruckncr Gebrüder, Mátrafürdö (10.)
Donner M., Magyar király-szálloda (11.) 

Rózsa Sándor, Panama (10.)
Hudák A., az Angyalvendéglő (4.)

Gyünk, Tolnamegye. 3371 lakos.
Pcterman János, nagyvendéglö (13.)

Győr, Györmcyye. 22795 lakos.
Német'Gábor, „Nádor" vendéglő (16.) 
Mojzer Antal, Fehér bárányhoz (33.) 
Meixner JVIihály, a Fehér hajóhoz (40.) 
Szeibeszeder J. vendéglő (3.)
Tompla Dezső, a Fehér lóhoz vendéglő (3.) 

Győr-Szt.-Márton, Györmegye. 3059 lakos.
’Reichcnfcld József, vendéglő (2.)

Gyula, Békésmegye. 19,991 lakos.
Fischl Jetti, Komló vendéglő (25.)
Blaskó Béla, Bélaházi vendéglő (4.) 

Gyulafehérvár, Alsó-Fehérmegyc. 8167 lakos. 
Friedsam György, Erzsébet-szálloda (18.) 
Haas Vilmos, Európa-szálloda (30.)
Gruber Leonhard, vendéglő (8.)
Munkácsi Zsigmond, Hungária (22.)
Mendel Leopold, Nemzet-szálloda (18.) 
Burger Márton, a Naphoz vendéglő (7.) 

Gyuiakeszi, Zalamegye. 1101 lakos.
Schwartz József, Nagy vendéglő (2.)

I I
Hajdu-Böszőrniény, Hajdumegyc. 21,238 lakos. 

Nouman János, vendéglő (4.)
Tót István, Városi vendéglő.
Balog Sándor, vendéglő.
Fcrencsu János özv., vendéglő, 

Hajdu-Dorogh, Hajdumegyc. 8720 lakos.
Áron Moritz, Nagyvendéglö (2.) 

llajdu-Náuás, Hajdumegyc. 14,460 lakos. 
Alföldi Márton, Bocskay vendéglő (8.)
Kölni Lcvi, a Korona vendéglő (4.) 

llajdu-SzoboHzló, Hajdumcgye. 14,728 lakos. 
Kálmán Károly. Bika-szálloda (10.)
Liszauer József, vendéglő (4.)
Fisihbein J., Szelcss csárda (6.) 

Hajdu-Vámos-Pércs, Hajdumcgye. 2973 lakos.
Ilosenfold Ábrahám, vendéglő (2.)

Hajós, Pestmegye. 4227 lakos.
Kosztolányi Péter, Nagy vendéglő (6.)
Zámbó Adalbert, Kisvendéglő (2.)

Halászi, Mosonmegye. 1779 lakos.
Ilutbi M., a Fehér Bárányhoz.

Halmi, uaocsamcgye. 2070 lakos.
Miklós Mihály, Nagyvendéglős (3.)

Haraszti, Pcstmegye. 2075 lakos.
Simon Károly, vendéglő (2.) 

Harkányi-Fürdő, Baranyamcgye. 689 lakos. 
Fürdő részvénytársaság, Fürdő vendéglő. 
Laitschuk Jakab, Nagyvendéglő.

Hátszeg, Hnnyadmegye. 1852 lakos.
Molnár Pál, a Hídhoz vendéglő (6.)
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Stemschneider Ignác/., Aranybárány-szálloda
( 10.)

Bats János, a Koronához vendéglő (5.) 
Hatvan, Hevesmegye. 6079 lakos.

Kom Bernát, központszálloda (8.)
Schwarz Ignátz özvegye, Nemzetszálloda (8.j 
Guth Albert, vendéglő (3.) 

Havas-Doinbrovieza, B ihar megye. 1266 lakos.
Mezei Miksa, községi vendéglő (3.) 

Hédimül-, Györmegyc. 1000 lakos.
Rákóczi János, Nagyvendéglő (5.)

Hegyfalu, Vasmegye. 960 lakos.
Nagy Valentin, Nagyvendéglö (2.) 

Herczegfalva, Fejérmegye. 7316 lakos. 
Sercncso Bál, Nagyvendéglö (6.)
Singer lg. özvegye, vendéglő (4.) 

Herkulesfíirdö, Krassó-Szörény megye. 369 
lakos.

Dr. Karvinsky Gustav, Fürdő Igazgató, 
Erzsébet, Eugenliof fendnndhoí' 
Franz-Josefhof, Franzcnsb. Franzhof 
Stefanio (600.)

Herlein, Abaujmegye. 468 lakos.
Fürdő és Depó, Fíirdöigazgató (60.)

Heves, Hevesmegye. 7271 lakos,
Thaller J. özvegye, Nagyvendéglö (2.)

Hévíz, X.-Küküllömegye. 1303 lakos.
Barna Jakab, községvendéglő (2.)

Hévíz, Pestmegye. 1749 lakos.
Steiner László, a Bárányvendéglő (2.) 

Hévíz, Zalamegye.
Borzay Pál, központ és fürdövendéglő (110.) 
Briher István, Mexikó vendéglő.

Hidas, Bárány amegy e. 2813 lakos.
Scheibner K. Kékszőllö vendéglő (2.) 

Hidegkút, Pestmegye. 1393 lakos.
Vihner Antal, Malomvendéglő (2.) 

Himcsháza, Bárányam cyye. 1637 lakos.
Baaer Moritz, a Bárányszálloda (3.)

II.-31.-Vásárhely, Csongráchnegye. 55,475 lakos. 
Priviczer Lajos, vasúti vendéglő (5.)
Német Kálmán, Nemzetvendéglő (16)
Lázár J. özvegye. Fekete-sas-szálloda (18.) 

II (Misiig, Bácsmegye. 4317 lakos. p. v. s. 
Hausz Christian, vendéglő (10.)
Hűk Ede, Hűk szálloda (6.)
Selverer F., Zöldkoszoru vendéglő (3.) 
llaus István, vendéglő (3.)

Holie-Rinme, Szebenmegyc.
Fürdő intézett, Kárpát egyleti vendéglő (33.) 

Holics, Nyitramegye. 5747 lakos.
Pollak Zsigmond, a Magyar koronához (6.) 

Hoinoiiua, Zeplénmegye 3738 lakos.
Neuman Ignátz, Stefánia szálloda (6.)
Pápai Pál, fürdövendéglő (2)
Glück Jakab, Zöldfavendéglő (2.)
Moskovics Leó, Oroszlán-vendéglő (3.) 

Humorod, N.-KiiktílUhnegye. 1227 lakos.
Christyani János, vendéglő (,2.)

Horgos, Csongrádmegye. 5503 lakos- 
Ormodi Géza, Kamarás vendéglő (16.) 
Huszár Ferenc/., vendéglő.
Kátay Ernánuel, vendéglő.

Hortobágy, Hajdumegye.
Nemes Mihály, Hortobágy (2.)

Hosszufulii, Brassómegye. 6420 lakos.
Tab András, Nagyvendéglö (5,)

Högyész, Tolnamegye. 3641 lakos. 
Rausenbcrger Rom., Nagyvendéglö (4.)
Hopp Ferencz, vendéglő (3.)

H ö l tö v é i iy ,  Brassómegye. 2449 la k o s .
Horváth Sámuel, Községi vendéglő (2.)
Zell György, vendéglő.

Huszt, Mármarosmegyc. 7461 lakos,
Elefánt Lcopold, Korona szálloda (6.)
Lévi Fcrdinand, vendéglő (5.)

I

Igló, Szepesmegye. 7345 lakos.
Friedmann H., Bergsman vendéglő.
Stern Jónás, Schwarzenberg szálloda (16.) 

Igló-Ftired, Szepesmcgye.
Sztanck Albert, Fürdövendéglő (150.) 

Ikervár, Vasmegye. 1633 lakos.
Gaycr Sámuel, Nagyvendéglö (4.)

Illává, Trcncsénmegye. 2213 lakos.

Bagin Pál, Zöldfa-vendéglő (4.)
Schunpl József, vendéglő.

I l l ő k ,  Szerémmegye. 4300 lakos.
Horvát Mihály, Iloratovics szálloda (6.) 
Bajnovics Mihály, vendéglő (8.)

Hlye falva, Háromszékmegye. 1386 lakos. 
Sándor Albert, községi vendéglő (2.) 
Vemborgcr Dávid, vendéglő (4.)

Imi íja, Szerémmegye. 6700 lakos, 
llcrbach János, Központ (6.)
Toror János, Urasági szálloda (10.)

Ipolyság, Hontmegye. 3247 lakos.
Lengyel Adolf, vendéglő (3.)
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Jánosföld, Torontálmegye. 1858 lakos.
Treisz János, Nagyvendéglő (2.)

Jámosháza, Vasmegye. 3457 lakos.
Tóth Gyula, a Koronavendéglő (5.)
Magdics Rudolf, Fehérló vendéglő (4.) 

Jánositida, J.-N.-K.-Szolnokmegye. 3541 lakos.
Kerepesi Antal, Nagyvendéglö (3.) 

Jankováez, Torontálmegye. 3013 lakos. 
Vojnovics István, vendéglő (3.)
Mihajlovics L„ vendéglő (2.)

J á s z - A l s ó - S z t .-György, J.-X.-K.-Szolnokmegt/c. 
4326 lakos.

Csiof Ferencz, vendéglő (2.)
Grünhut Ignác/., Nagy vendéglő (2.) 

J á s z - A p á t i ,  J.-N.-K.-Szolnokmegye. 10401 lak, 
Verseghy Mátyás, Nagyvendéglö (4.) 
Szabomczi K., Nagyvendéglő (2.) 

J á s z á r o k - S z á l l á s ,  J.-N.-K.-Szolnokmegi/e. 
11189 lakos.

Brunaucr Albert, vendéglő (6.)
Magyar István ifj., Nagyvendéglö.(8.) 

Jászberény, J.-N.-K.-Szolnokmegye. 24331 lak. 
Vescghy Károly, Lehel vendéglő (20.) 
Schönfeld Ferencz, Panonnia (6.)

Jászé nova.
Angerbauer Ernő vasúti vendéglős. 

Jászfényszáru, J.-N.-K.-Szolnokmegye. 4783 1.
Hirschlcr Sámuel,' vendéglő (2.)

Jászkisér, J.-N.-K.-Szolnokmegye. 5973 lakos. 
Bauer Lipót Központi szálloda (4.)
Bauer József, vendéglő (2.)

Jász-Ladány, J.-N.-K.-Szolnokmegye. 8200 I. 
Ernszt Mór, Korona (4.)
Csetényi János, Csillaghoz (4.)

Jász-Szt.-András, J.-N.-K.-Szolnokmegi/e.
3316 lakos.

Grünbaum Adolf, Nagyvendéglő (3.) 
Jász-Szt.-László, Testmegye. 2200 lakos.

Rác/. Sándor, Nagyvendéglö (2.)
Jolsva, Qömörmegyc. 2419 lakos.

Dusek János, Fürdő vendéglő (3.)
Demeter Jakab, Korona vendéglő (10.) 

Josefova, Torontálmegye. 2273 lakos.
Nyári Mihály, Nagy vendéglő (3.)

K

Kalni, Hajdumegye. 6364 lakos,
Keskeny Mihály, Nagy vendégfogadó (6.) 

Kabola-Pólyáiul, Mármarosmegye. 1406 lakos.
Dr. Vidder Péter, Fürdő vendéglő (60.) 

lía jár, Györmegyc. 1640 lakos.
Ncubauer A. özvegye, Községi vendéglő (4.) 
Kajaszó-Szt.-Péter, Györmegyc. 1360 lakos.

Darabos Péter, Községi nagyvendéglö (3.) 
Kál, Hevesmegye. 3448 lakos.

Czajka János, Nagyvendéglő (2.)
Tompa Mihály, vasutvendéglő (2.)

Kalocsa, Pestmegye. 18176 lakos.
Helfer Lörincz vendéglő (7.)
Scharfenberger János, Magyar király (14.) 

Kálóz, Fejérmegye. 4165 lakos.
Schwarz M., az Arany szarvashoz (5.)

Kagi, Sárosmegye. 807 lakos.
Zahler Miksa, Községi vendéglő (2.) 

Kápolna, Hevesmegye. 1815 lakos.
Járó György, Nagyfogadó (4.)

Kaposvár, Somogymegye. 12544 lakos.
Ferenc/. József vend. (12.)
Dabacky Zsigmond, Korona vendéglő (18.) 

Káposztafalu, Szepcsmegye. 1405 lakos. 
Tcutelbaum A., Viderinkfűrdö (8.)
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Kapuvár, Sopronmegyc. 6078 lakos.
Seper János, Nagy venoégfogadó (6.) 

r Kudlicska Kálmán a Zöldfához, vendéglő. 
Karád, Somogymegye. 3615 lakos.

Ilorvát Istvám, Nagy vendéglő (2.) 
Karánsebes, Krassó-Szwénymegye. 5462 lakos. 

Lihtnecker M. özv. a Zöídfa vendéglő (30.) 
r Stankovics Sándor, korona vendéglő (6.) 

Karezag, J.-N.-K.-Szolnokmegye. 18,197 lakos, 
llornstcin H. vendéglő a vasúthoz (4.) 
Nagyvendéglö bérlő.
Vendéglő aranybárány (8.)
Kiss Sándor, vendéglő (2.)
Tarjányi özvegye vendéglő (2.)

Károly falva, Temestnegye. 3378 lakos.
Stir Ignátz, Herg vendéglő (6.)

Kassa, Abaujmegye. 32780 lakos.
Fritsche Vilmos, Európa szálloda (40.) 
Schalkház L.
Nagyvendéglö (80.)
Mandl Leopold szálloda (16.)
Schiffbeck
hnencsek József, (26.)
Richtcr Ferencz, Szécsénvi vendéglő (8.) 
Lepecsh J. az arany beképzelődéshez (6.) 

Káty, Bácsmegye. 3890 lakos.
Kohl Jakab, a tűzoltóhoz vendéglő (3.) 

Katynnír, Bácsmegye. 4684 lakos.
Vogl János, a korona vendéglő (3.)
Röthel Ádám, vendéglő (2.)

Kecskemét, Pestmegye. 48493. lakos.
Beretvás Pál, vendéglő (26.)
Braun Pál, Hungária szálloda (8.)
Kumesch Károly, Royal szálloda (Ki.)
Dunszt József, vendéglő (5.)

Keczel, Pestmegye. 5984 lakos.
Metoni János, Nagyvendéglö (4.)
Gerspán Antal, vendéglő (2.)

Kemeesc, Szabolcsmegye. 2601 lakos.
Kis József, községi vendéglő (2.)

Kéméiül, Fsztergommegye. 1700 lakos.
Péry Károly, Nagy vendéglő (2.)

Kénesé, Veszprémmcgye. 1657 lakos.
Bánocsi Kálmán, községi vendéglő (2.) 

Keresztül-, Bácsmegye. 5038 lakos.
Juhász Ferencz, Nagyvendéglö (2.) 

Kernyája, Bácsmegye. 4609 lakos.
Bischof Márton, vendéglő (2.)

Késmárk, Szepcsmegye. 4897 lakos.
Stern Sándor, központ szálloda (12.) 
Brunmayer Károly Késmárk szálloda (6.) 
Kis János magyar korona szálloda (8.) 
Freicr Sámuel vasút vendéglő (3.) 

Keszthely, Zalamegye. 6195 lakos.
Bozsay Valentin Amazon (6.)
Bronncr Hermán vendéglő (18.)
Straszi Miksa, Hullám szálloda (8.)
I leibek József, Nemzeti szálloda. 

Kéteg-yháza, Békésmegye. 3766 lakos.
Kohn M. özvegye, vasúthoz vendéglő (3.) 
Reisz Miksa, vasúthoz vendéglő (3.) 

Kevermes, Csanádmcyyc. 3734 lakos.
Leipniker Sámuel, Nagy vendéglő (2.)
Leipnitz Gyula (2.)
Szűcs András (2.)

Kezdi-Szí.-Lélek, Háromszékmegye.2819 lakos.
Háromszéki Lajos, Nagyvendéglő (2.) 

Kézdi-Vásárliely, Háromszékmegye. 4700 lakos. 
Sinkovics Aurél, Millennium vendéglő (25.) 
Takarékpénztári igazgatóság, Nemzet-szál

loda (20.)
lláromszéki L., Nagyvendéglő (3.)

Kiüti, Somogymegye. 2152 lakos.
Molnár Lajos, Községi-vendéglő (2.) 

Király-Durócz, Szatmármegye. 2348 lakos. 
Jaramics Gyula, Központi-szálloda (4.) 
Gottlieb Ábrahám, Kakas-vendéglő (2.) 

Király-Helmecz, Zemplénmegyc. 2106 lakos. 
Gottsogen Sámuel, Szarka-szálloda (2.) 
Berger Sámuel özvegye, Szarvas-vendéglő (2.) 

Kis-Becskerek, Temesmegye. 3687 lakos.
Brunko Mátyás, Nagy vendégfogadó (2.) 

Kis-Bér, Komárommegye. 3398 lakos.
Állami méntelop, magy. kir. vendéglő (12.) 
Babczok János, vendéglő a vasúthoz (2.) 

Kis-Cze.ll, Vasmegye. 1555 lakos.
Pick Henrik, Hungária-szálloda (14.)
Szabó József, Magyar Király (3.)
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Kis-Hegyes, Bácsmegye. 5550 lakos.
Papp János, Nemzet-szálloda (3.)
Községi kozcldség, Nagyvendéglő (5.)

Kis*Jenő, Aradme.gye. 2250 lakos.
Schillinger Márton, Koronavendéglö (10.') 

Kis-Kér, Bácsmegye. 3137 lakos. .
Fául Jakab, Sas-vendéglő (2.)
Falkenstein Sámuel, Nagyvendéglő (2.) 

Kls-Komároin, Zalamegye. 2200 lakos.
Forró Ferencz, vendéglő (6.)
Hajdú János, Nagyvendéglő (2.)

Kis-Kőrös, Pestmegye. 7878 lakos.
Grunski Vincze, vasutvendéglős.
Friedrich F., Nagyvendéglős (4.)
Kelemen L., Fehér-Lóhoz (2.) 

Kiskun-Félegyháza, Pestmegye. 3332G lakos. 
Csillag József, A horgonyhoz (12.)
Kern Ignátz, Központ-szálloda (5.)
Dekker János, Europa-szálloda.
Kueffel Eduard, Korona-vendéglő (15.) 
Német Varga Vincze, Fehér-Kereszthez (4.) 

Kis-Kun-Halas, Pestmegyc. 17,138. 1.
Darányi János, vendéglő (4.)
Hajdú János, vendéglő (7.)
Keresztes Joseíin, Nemzeti szálloda (4.) 
Csepregi István, vendéglő (3.)
Künstler Ármin, vendéglő (3.) 

Kis-Kun-Majsa, Pestmegye. 12,221. 1.
Varga Márton, Nagyvendéglő (3.) 
Miscsovsky-féle vendéglő (4.)

Kis-Marja, Biharmegye. 2209. 1.
Grünvald Mihály, Nagvvendéglö (2.) 

Kis-Marton, Sopronmegye. 2972. 1.
Eder József, Aranysas szálloda (8.)
Eder Károly, Arany angyal vendéglő (8.) 
Györgyfalvay János, Arany szőlőhöz (8.) 
Malyesz József, Fehérló vendéglő (9.)

Kis-Szállás, Bácsmegyc. 1794 1.
Jedlicska János, Nagyvendéglő (2.) 

Kis-Szeben, Sárosmegye. 3200 I.
Hrabisak József, vendéglő (3.)
Sonenthal Simon, vendéglő (5.)
Teitelbaum B. vendéglő (10.)

Kis-Uj-Szállás, J.-N.-K.-Szolnokmcgyc. 12,527 
lakos.

Dala Károly, Nagyvendéglő (6.)
Lányi Samu Pillangóhoz (4.)

Kis-Várda, Szabolcsmegyc. 6458 I.
Rosenfeld József, Arany szarvas szálloda (10.) 
Gross Béni, Nagyszálloda (20.)

Kistelek, Csongrádmcgye. 7459 I.
Auslánder Henrik, vendégfogadó (3.)

Kiszács, Bácsmegye. 3920 1.
Kollár József, vendégfogadó (4.)
Mayer Kristóf, vendéglő (2.)

Kisucza-Ujhely, Trcncsénmegyc. 1789 I.
Láng Sámuel, vendéglő (5.)
Galvanok Pál, vendéglő a vámhoz (7.) 
Porgesz Bernát, vendéglő (5.)
Schlesiger H., vendéglő (4.)
Stern Henrik, vendéglő (7.)
Weil Manó, vendéglő (5.)

Kőcser, Pestmegyc. 2980 I. 
r Varga János, vendéglő a Lehelkürlhöz (3.) 

Kokova, Gömörmegye. 3661 I.
Takács József, szálloda (6.)

Kokova, Gömörmegyc. 3661 lakos.
Kremniczky István, Fogadó (2.)

Kolozs, Kolozsmegyc. 3700 lakos.
Jósa Béni, Fürdőszálloda (4.)
Neumann Lajos, Vendéglő (3.)

Kolozsvár, Kolozsmegyc. 45,900 lakos.
Winkler Jakab, Biaziniszálloda (40.)
Nagy Gábor, Központiszálloda (36.)
Sebesy Pál, Angol királynő szálloda.
Tauszik A. & Cic. Newyork szálloda (65.) 
Kain Simon, Otthon-szálloda (7.)
Hermann Salamon, Töröké szálloda (Í3.) | 
Gál Simon, Vendéglő a magy. koronához (9) 

Komádi, Biharmegye. 6387 lakos.
Feldman Jakab, Fogadó (4.)

Komárom, Komárommegye. 13,076 lakos, 
özv Fritz Pálné, Száll, az arany hordóhoz. 
Szarka Jenő, Szálloda a magyar királyhoz

Bubics György, Széchenyi szálloda.
Maitz Rezső, Vendéglő (4.)
Ritter Imre. Vendéglő (3.)

i Komját, Vasmegyc. 1372 lakos.
Zumpf Sámuel, Közs. vendéglő.

Kondoros, Békésmegye. 2597 lakos.
Novák Lajos, Fogadó (2.)
Nagy Sándor, Újvilág vendéglő (2.)

Koritliicza, Liptómcgye.
Seidl Emil igazgató, Nagyszálloda., Hygica és 

Pompéji, Patek.
Koroud, Udvarhely megye. 3022 lakos.

Fürdőigazgatóság, Fürdőszálloda. (40.) 
Korpona, Hontmegye. 3658 lakos.

Rumann D., Városi nagyvendéglő (12.) 
Kotor, Zalamegye. 3611 lakos.

Blau Bernát, Vendéglő (4.)
Nagy József, Vendéglő (5.)
Vlasics Remus, Vendéglő (3.)

Kovászon, Háromszékmegye. 3873 lakos.
Deák Imre, Újvilág-szálloda (8.)
Mihály Albert, Sétatér-szálloda (8.)
Nagy János, Vendéglő a piaczon (6.) 

Köbölkút, Esztergommegye. 1884 lakos.
Tegen István, Fogadó (2.)

Kőhalom, N.-Küküllömegye. 2775 lakos. 
Schlosser- Ferencz, Magyar Király-szálló (6.) 
Orendi Friederike, Korona-szálló (8.) 
Konnert Dániel, Nap-szálloda (4.)
Szabó József, vendéglő (2.)

Körmend, Vasmegyc. 5334 lakos.
Scheck Ignácz, Korona szálloda (16.) 
Hacker János, Rózsa fogadó (8.) 

Körmöczbánya, Barsmegye. 9179 lakos. 
Csermák Ágost, Szarvas fogadó (20.) 
Turczer Ferencz, Vadászkürt szálloda (7.) 

Környe, Komárommegye. 1648 lakos. 
Ringhoffer István, Zöldfa vendéglő (3.) 
Stamler József, Fogadó (2.)

Kőrös-Ladány, Békésmegye. 7122 lakos. 
Neuschwender József,'Fogadó (4.)
Fischer Illés, Fogadó.

Kőrösbánya, Iíunyadmegye. 664 lakos.
Gyűldts Pál, Községi vendéglő (3.) 

Kőrösmező, Máramarosmegye. 7620 lakos. 
.Rosenthal Lipót, Hungária szálloda (6.) 
Dökker Ambrus, vendéglő (3.)

Kőszeg, Vasmegyc. 7076 lakos.
Szeybold K., Aranyszarvas vendéglő (3.) 
Benerik Ernő, Aranykereszt vendéglő (3.) 
Isovits István, Rózsa vendéglő (2.)

Kraszna, Szilágymegye. 3281 lakos.
__ Vizi Ferencz, Fogadó (2.)

Krasznó, Trcncsénmegye. 2154 lakos. 
r Braun Adolf, Fogadó (2.)

Kroinpacli, Szepesmegye. 10,000 lakos. 
Schwartz Márton, Milennium szálloda. (8) 
Zipser M., vendéglő (2.)
Fncdmann, Traiteur vendéglő (5.)

Kudzsir, Iíunyadmegye. 3647 lakos.
Marczi Antal, Közs. vendéglő (2.)

Kula, Bácsmegye. 8480 lakos.
Gerber Károly, Elefánt szálloda (7.)
Zeis Károly, Hungária szálloda (8.)
Juhász György, Fogadó (3.)

Kulpin, Bácsmegye. 3194 lakos.
Popoviczki Milán, Községi vendéglő.
Göli Péter, Vendéglő.

Kumnn, Torontálmegye. 5500 lakos.
Kumán község, Grosser vendéglő (3.) 

Kuii-Szt.-Márton, J.-N.-K.-Szolnokmcgyc.
12,554 lakos. ™

K im -S z t .- M ik íó s ,  Pestmegyc. 8239 lakos. 
Fleischcr Ignácz, Központi szálloda. 
Berkes Sándor, Városi vendéglő (4.) 

K u n á g o ta ,  Csanádmegye. 4999 lakos. 
Schreier Miksa, Nagyfogadó (3.)
Vogel 1 éter, Korona vendéglő (Sajátház 

Ízletes konyha, tiszta, kényelmes szó 
Jutányos árak.

Kunhegyes, J.-N.-K.-Szolnokmcgyc. 8465 lakos 
Klem Simon, Központi szálloda (5.) 
Neumann Lajos, Nagyvendéglö (6.)

Kiírd, Tolnamegye. 1706 lakos.
Breiton8tein János, Fogadó (2.)

Kiirt, Komárommegye. 2598 lakos.
Edinger József. Vendéglő (3.)
Fried Móricz, Vendéglő (4.)
Hasvangcr József, Vendéglő (2.)

L

Lajos-Komárom, Vcszprémmcgye. 2311 lakos.
Groszli Mihály, Közs. vendéglő (4.) 

Lajosfalva, Torontálmegye. 4185 lakos.
Grasznck Oltó, Vendéglő a hordóhoz (2.) 

Lajta-Szt.-Miklós, Sopronmegye. 1986 lakos.
Lieb Sándor, Fogadó (3,) 

háncsuk, Baranyamegye. 2232 lakos.
Röhr Román, Közs. vendéglő (3.)

L e b e n y ,  Mosonmegye. 2969 lakos.
Lendvay János, Fogadó (4.)

Légrád, Zalamegye. 2978 lakos.
Krompacher Pál, Fogadó (2.)
Weiss Izrael, Vendéglő (2.)

L e i b ic z ,  Szepesmegye. 3000 lakos.
Kékgolyó vendéglő (2.)

Léva, Barsmegye. 7400 lakos.
Oroszlán szálloda, Váry Lajos (9.)
Steiner szálloda, Steiner Henrik (10.) 

L i p ik - F i i r d ő ,  Pozsegamegye. 235 lakos. 
Althaler szálloda, Althaler Frigyes (10.) 
Gyógyfürdő szálló, Deutsch J. és özvegye 

( 100.)

L ip p a ,  Tcmesmegye. 7000 lakos.
József föhcrczeg szálloda, Schweizer A. (10.) 
Magyar király szálloda, Palaky G. (6.)
Nagy fogadó, Wagner Ferencz. 

L ip tó - S z t . - M ik ló s ,  Liptómcgye. 2940 lakos. 
Korona szálloda, Weiser Bcrthold.
Fekete sas szálloda, Weiser Albert (20.) 

L ip tó - U j v á r ,  Liptómcgye. 640 lakos.
Nagy fogadó, Brüll B. (4.)

Losoncz, Nógrádmcgye. 7460 lakos.
Vasúti szálloda, Schwab G. (9.)
Budapest szálloda, Fleischer J. (10.)
Magyar király szálloda, Deutsch .1. (15.) 
Vigadó szálloda, Klamarik D. (16.)
Korona vendéglő, Kohn J. (4.)
Fekete sas szálloda, Schweiger M. (3.) 

L o v a s b e r é n y ,  Fejérmegye. 3600 lakos.
Zöldfa szálloda, Szigeti I. (4.)

^Nagy vendéglő, Krell J. (2.)
Lőcse, Szepesmegye. 6318 lakos.

Városi vendéglő, Kolacskovszkv J. (16.) 
Korona Szálloda, Gleich D. (2Ó.) 

L u b l ó - F i i r d ő ,  Szepesmegye.
Fürdő szálloda, Kolacskovszky J. (80.) 

L u d b r e g ,  Varasdmegye. 1429 lakos.
Fekete sas szálloda (4.)
Schlesinger J. vendéglő (2.)

Lúgos, Krassó-Szörénymegyc. 12489 lakos. 
Concordia szálloda, Félix Antal.
Fillinger szálloda, Fillinger A.
Magyar király szálloda, Burger J. (15.)

H l

Mácsa, Áradni. 3696 lakos.
Nagyfogadó, Papp D. (2.)

Mágnes, Csongrádm. 1447 latos.
Nagy vendéglő, Hegvi J. (3.)

M a g y a r - I g e n ,  Alsó-Fehérm. 1447 lakos.
Nagyvendéglő, Burger M. (2.)

M a g )  a r - O v n r ,  Mosonm. 3302 lakos.
Fekete sas szálloda, Buda Ottó (9.)
Triest városához szálloda, Ilufnagel J. 

M a g y a r - P ó c s k a ,  Áradni. 8336 lakos.
Központ szálloda, Herbeck Mátyás (6.)
J ócska városához szálloda, Heller H. (10) 

Makó, Csanádm. 32,663 lakos.
Korona szálloda, Sonkovits János (9.) 

Malaczka, Pozsonyin. 4211 lakos.
Magyar korona szálloda, Reisz János (4.) 
Szarvas vendéglő, Werner M. (2 )

M iim ln k , Szab okain. 2534 lakos 
Fischer H., vendéglő (2.)
Reich M., vendéglő (2.)

Miiiij-, Fcjérm. 2587 lakos.
Wilhoim H., vendéglő (2.)
Fehér szarvas vendéglő, Plaszkonka A. (3.) 

Munnnros-Szlget, Mdrmarosm. 14,758 lakos. 
Korona szálloda, Osztreicher Sámuel (°5 ) 
Vadászkürt szálloda, Tóth .1. (20.)
Zóna szálloda, Fejér J. (5.)

Marczall, Somogyin. 3704 lakos.
Hochstitdter szálloda, Hochstltdter J. (0.)
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M argita, Biharm. 4392 lakos.
Margit szálloda, Gross M. (8.)
Korona vendéglő, Marhart L. (3.)
Vasúti vendéglő, Löwinger M. (3.) 

3Iária-Radna, Aradm. 2235 lakos.
Vasúti szálloda, Braun Ignácz (4.) 
Nagyvendéglö, Vaszics József (3.) 

Maros-Ludas, Torda-Aranyosm. 2393 lakos. 
Központ szálloda, Tolokán János (6.)
Zöldfa vendéglő, Béres S. (3.)
Heller vendéglő, Heller F.

3Iaros-Ujvár, Alsó-Fehérm. 3418 lakos.
Griifl vendéglő (2.)
Koronauradalom vendéglő, Szakács és Roth 

(5)
31 áros-Vásárhely, Maros-Tordam. 14212 lakos. 

Központ szálloda, Laczina 11. (12.)
Hungária szálloda, Frisch M. (8.)
Erdély szálloda, Lorbecr Sándor (249 
Oroszlán vendéglő, Plutz Lajos (4.) 

.Martonos, Bácsin. 5800 lakos.
Vendéglő, Csonka J. (2.)
Vendéglő, Balics M. (2.)

3Iártonvásár, Fcjénn. 2095 lakos.
Vendéglő, Schwartz L. (3.)

Máté-Szalka, Szatmárm. 4589 lakos.
Központ szálloda, Moskovitz J. (4.)
Hungária szálloda, Márkusz Vilmos (6.) 
Sarkady vendéglő, Sarkady Antal (2) 

Medgyes, N.-Kilküllöm. (1700 lakos.
Vadász szálloda, Draser András (10.)
Szőllő szálloda, Ráczky Ágoston (18.) 

Megyes-Bodzás, Aradm. 3719.
Nagyfogadó, Kloster M. (2.)

Mehádia, Krassó-Szörénym. 2480 1.
Fehérló szálloda, Forstner Lipót (10.) 
Nagyvendéglő, Wiedl János.

Melencze. Torontálm 8091 1.
Russanaa gyógyfürdő szálloda, Bartli P. (58.) 
Wolf szálloda, Wolf Zsigmod (2.)
Községi vendéglő Bárt Péter (3.)

3íenyháza, Aradm. 044 1.
Gyógyfürdő szálloda, dr. Hajnal Alb. (46.) 

Merczi falva, Temesm. 2103 1.
Nagy fogadó.
Loóg vendéglő, Loóg E. (2.)

Merény, Szepesin. 2224 1.
Szarvas szálloda Gura K. (0.)

Mező-Berény, Békésm. 12,469 1.
Magyar király szálloda, Stein János (6.) 
Haász vendéglő, Haász Ignácz (3.) . 

Mező-Bálid, Maros-Tordam. 3017 1.
Községi vendéglő, Makay L. (3.)

3íezö-Csát, Borsodm. 5215 1.
Nagy fogadó, Horovicz A. (3.) 

3Iezö-Kászony, Beregm. 1800 1.
Szálloda, a „Vasúthoz* Friedmann Mór (3.) 
Nagy fogadó, Rosenbaum B. (2.) 

Mező-Keresztes, Biharm. 2950 l.|
Frank vendéglő, Frank A. (2.) 

Mező-Keresztes, Borsodmegyc. 4378 1.
Nagyvendéglő : Frank A. (3.) 

Mezö-Komároin, Veszprém. 1525 1. 
Nagyvendéglö, Dcutsch A. (2.)
Fogadó Leiter J. (3.)

Mezö-Kovacsliáza,. Csanádm. 4248 I.
Cassino vendéglő, Roscnthal S. (3.)
Központi vendéglő, Kovács S. (2.) 

Mezö-Kövesd, Borsodm.
Korona szálloda, Frank Mór (7.)
Központi szálloda, Adler Farkas (4.) 
Vendéglő a tüzoltóházhoz, Frank S. (4.) 

Mező-Tur, J.-N.-K.-Szolnokul. 23,757 1. 
Vaspálya szálloda, Kovács Illés (3.)
•Nemzeti szálloda, Kálmán S. (9.) 

Mezőhegyes, Csanádm. 5379 I.
Központi szálloda, Déválli A.-né. (8.) 
Vaspálya szálloda, Cservinszki J. (3.)

3Iiava, Nyitram. 9991 1.
Nagyfogadó, Grünhut H. (4.)

Miklósfalu, Mosonm. 1782 I.
Nagyfogadó, Dörner F. (2.)

31 ind szent, Csongrádm. 9299 I.
Nagy Korona szálloda, Robicsck Marton (5.) 

Miskolcz, Borsodm. 30,408 I.
Budapest szálloda, Pfenning J. (24.)
Magy szálloda, Seszer J. (52.)
Korona szálloda, Reidinger Béla.

Llovd szálloda, Czeizler Adolf.
Pannónia szálloda, Blau Béla (20.) 

M o c s o n o k ,  Nyitram.
Nagyíogadó, Woiss M. (2.)
Nagyvendéglö, Linger .1. (2.)

31 odor, Pozsonyin. 4991 lakos.
Szarvas szálloda, Mauser Gy. (3.)
Fekete sas szálloda, Sax S. (2.)

Módos, Torontálm. 2922. lakos.
Zágráb szálloda, Burg J. (10.)

3Iolm, Fejérm. 630 lakos.
Nagy Fogadó, Schmid K. (8.)

3Iohács, Bárányom. 14,400 lakos.
Központ szálloda, Schwarcz B., (8.)
Deák Ferencz szálloda, Rödor H., (5.)
Korona szálloda, Schwab M., (6.)
Kronprincz szálloda, Ilerger Lajos (6.)
Fülöp szálloda, Keinráth Péter (6.)

3Iohol, Bácsin. 9509 lakos.
Csillag vendéglő, Csilag II. (3.)
Tóth vendéglő, Tóth András (2.)

Mokrin, Torontálm. 8723 lakos.
Nagy vendéglő, Schieszer M. (2.)
Vittkó vendéglő, Petrovics R. (2.)

3[onor, Pestm. 7027 lakos.
Nagy vendéglő, Kaposi J. (3.)
Korona vendéglő, Bállá J. (3.)

Móriczföld, Temesm. 2527 lakos.
Tigris szálloda, Fészner J. (4.)

Mór, Fejérm. 9309 lakos.
Barna szarvas vendéglő, Dukasz M. (5.) 
Nagy fogadó, Ralli A. (3.)

Mason, Mosonm. 4815 lakos.
Korona szálloda, Gébért János (4.)
Fehér ló szálloda, Vadupukv Ferencz (3.)

311 •ainorák Temesm. 4328 lakos.
Casinó Vendéglő, Huber Fr. (4.)
Nagy Vendéglő, Baucr L. (2.)

Munkács, Beregm.
Arany csillag Vendéglő Moskovitz K. (26.) 

3Iuzsla, Esztergomm. 2696 lakos.
Nagy fogadó, Mészáros J. (3.)

3Iuzsna, X-.Rüküllöm. 1803 lakos.
Jockel J. (5.)

IV
Nádaly, Bácsm. 2330 lakos.

N. Fogadó, Sztanimirov özvegye (3.)
Nagy-Ápold, Szebenm. 2066 lakos.

Wacbmann M. (3.)
Nagy-Atád, Somogyin. 3200 lakos.

Központ szállá, Weisz A. és fia (8.)
Mátyás király szálló, Pauchly J. (4.)
Arany bárány vendéglő. Barta Gábor (3.) 

Nagy-Bánya, Szatmárm. 9S38 lakos.
Nagy. szálloda, Koluzsik Lajos (20.) 
Vadászkürl szálloda, Herskovits J. (8.) 
Wallerstein szálloda, Wallerstein Nath. (14.) 

Nagy-Becskerek, Torontálm. 21,934 lakos. 
Korong, szálloda, Kovái E. (22.)
Rózsa szálloda, Erdödy M. (26.) 

Nagy-Berki, Somogyin. 1026 lakos.
Vasúti vendéglő, Herczeg Gábor (2.) 

Nagy-Bittse, Trencsénm. 2885 lakos.
Epstein szálloda, Epstoin Lajos (6.)
Heller szálloda, Heller Árpád (8.) 

Nagy-Borosnyo, Háromszékm. 1502 lakos. 
Nagy fogadó, Maibaum S. (3.)
Községi vendéglő, Kónya A. (2.) 

Nagy-Disznód, Szebenm. 3225 lakos.
Központi szálloda, Bonfcrt J. (2.) 

Nagy-Enyed, Alsó-Fchérm. 5932 lakos. 
Nemzeti szálloda, Harmath A. (5.)
Két hattyú szálloda, Gazsa S. özvegye (16.) 
Vaspálya vendéglő, Kónya A. (5.)
Sissak vendéglő, Knobloch J. (3.)
Tigris vendéglő, Sándor Miklós özvegye (4.) 

Nagy-Fügéd, Hcvesm. 1850 lakos.
Nagy logadó, Morvái József (2.)

Nagy-Gnj, Torontálm. 2569 lakos.
Községi vendéglő, Bancsák A. (2.) 

Nagy-Halász, Szabolcsin. 3690 lakos.
Vendéglő, Engel Farkas (4.)

Nagy-Ida, Abanj-Tordam. 1835 lakos.
Nagyvendéglő, Friedmann J.-né (2.) 

Nagy-Kalló, Szabolcsin. 5632 lakos.
Községi vendéglő, Virtmann Albert (6.) 
Vendéglő, Rosenfel II. (3.)

Nagy-Kanizsa, Zalain. 20,619 lakos. 
Aranyszarvas szálló, Tinágl L. (30.) 
Aranykorona szálló, Bogenrieder J. (24.) 
Hungária szálló, Halász Elek özvegye 
Rózsa vendéglő, Kccs József (6.) 

Nagy-Károly, Szatmárm. 13,475 lakos.
Központ szálloda Márkus József (8.)
Magyar király szálloda, Stern E. (20.) 

N a g y - R á ta ,  Pestm. 0028 lakos.
Casinó szálloda, Spitzer Albert (4.) 
Aranykereszt vendéglő, Bundy Károly (4.) 

N a g y - K ik in d a ,  Torontálm. 22768 lakos. 
Vaspálya szálloda, Fuhry K. özvegye.
Kasch szálloda, Stampf György (12.)
Nemzeti szálloda, Kékessy és társa (18.) 

Nagy-Komlós, Torontálm. 5235 lakos.
Magyar kir. szálloda, Dimtsik St. (5.) 

Nagy-Körös, Pestm. 24584 lakos.
Stark szálloda, Stark Pál (10.)

Nagy-Lak, Csanádm. 12800 lakos.
Hungária szálloda, Lattenbcrg 1. (6.) 

r Könyves vendéglő, Könyves S. (8.) 
Nagy-Láng, Fejérm. 1224 lakos.

Községi vendéglő, Maróthy K. (2.)
N a g y - L é ta ,  Biharm. 5739 lakos.

Korona vendéglő, Fülöp József (6.) 
N a g y -M a ro s ,  Honim. 3508 lakos.

Vaspálya szálloda, Zoltcr Antal (6.)
Mátyás király szálló, Zolter Ferencz (8.) 
Nagy-Maros Visegrád szálloda, Lindtner A. (8.) 
Nemzetikert szálloda, Bügermeister I. (12.) 
Kék Anna vendéglő, Hoppért Ign. (4.) 
Rákoczykcrt vendéglő, Heininger A. (6.) 

t Zrínyi vendéglő, Rudolf Károly (8.) 
Nagy-3legyer, Komáromul. 3241 lakos.

Nagyvendéglö, Kovács József (2.) 
N a g y -M ih á ly ,  Zemplénin. 4502 lakos.

Arany Kos szálloda, Barnay Antal (6.)
Csillag szálloda, Weinberger S. (4.) 

Nagy-Orosz!, Nógrádm. 2001 lakos. 
Nagyfogadó, Bergcr B. (2.)
Rosenbaum vendéglő, Rosenbaum I. (3.) 

Nagy-Röcze, Gömörm. 1817 lakos. 
Nagyvendéglö, Szinkovits János (6.)
Felső vendéglő, Péter Jakab (5.)
Alsó vendéglő, Haurrit Márton (5.) 

N a g y - S á r o s ,  Sárosm. 2675 lakos.
Nagyfogadó, Baumöhl Jakab (2.) 

í N a g y - S e ly k ,  N.-KüleüllÖm. 1604 lakos, 
í Nagyfogadó, Boufert Mihály (3.)
| N a g y - S o in k u t ,  Szatmárm. 2315 lakos.
; Nagyvendéglö, Herskovits S. (3.)

Joszip vendéglő, Joszip Lázár (2,) 
Nagy-Szaláncz, Abavj-Tornam. 900 lakos.

Nagyfogadó, Lefkovits Albert (4.) 
Nagy-Szalók, Szepesin. 971 lakos.

Westervendéglö, Wester J. (12.)
Nagy-Szalonta, Biharm. 12,650 lakos. 

Koronaszálloda, Bodnár Albert (7.)
Nemzeti szálloda, Princz Lipót (9.) 

Nagy-Szehen, Szebenm. 21,465 lakos. 
Meltzer-szálloda, Boufferth J. (20.)
Román király szálloda, Haydecker és 

Kasper (44.)
Nagy-Szokoly, Tolnom. 2129 lakos.

Nagyfogadó, Károly J. (3.)
Nagy-Szombat, Pozsonyin. 11,500 lakos. 

Drobnitza Ágoston. (4.)
Arany angyal-vendéglő, Grünfeld M. (5.) 
Zöldfavendéglő, Grünstein M. (5.)
Grósz Adolf vasúti vendéglős. 
Hungáriavendéglő, Spitzer S. (7.) 

Nagy-Szöllös, Ugocsam. 5187 lakos. 
Hungáriaszálloda, Rosenberg J. (5.) 
Nagyfogadó, Varga Lajos (2.) 

Nagy-Tapolcsány, Nyitram. 4244 lakos.
Vaspályaszálloda, Wober J.

Nagy-Várad, Biharm. 38,557 lakos. 
Zöldfaszálloda. Czeglédy S.
Nemzetiszálloda, Schuh J. (10.) 
Rimanóczyszálloda, Rimanóczy Kálmán, 

fürdő és szálloda villanyvilágítás, gőzfűtés 
ártézi vizforrás stb.

Fekete Sas-szálloda, Hillinger L. 
Nagy-Zsám, Temesm. 3300 lakos. 

Nagyvendéglő, Glaser J. (4.)
Rohr-vendéglő, Rohr János (3.) 

N a g y - M a r to n ,  Sojironm. 3621 lakos.
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Edenhofer-vendéglö, Edenhofer I). (2.) 
Morawitz-vendéglö, Morawitz K. (2.) 
íSchran/.-vondúglo, Schrancz Anna (3.) 

Nnkofnlva, Torontóim. 2(598 lakos, 
Ágh-vendéglö, Ágh János (2.) 

Naszód-Besztercze, Naszódni. 2(597 lakos. 
Grivilia szálló, Planer J. (3.)
Rahova szálloda, Szakács Gy. (3.) 

NeinesOIilities, Jiácsm. 3498 lakos.
Lithvay szálloda, Lithvay J. (3.)
Klein vendéglő, Klein A. özvegye (2.) 

N é n ie t- B o g s á n ,  Krassó-Szörénym. 2956 lak o s . 
Aranysas szálloda, Wagner V. (9.) 
Aranyszarvas szálló, Wagner V. (14.) 
Demetrovils szálloda, Demetrovils M. (5.) 

N é m e t- K e r e s z t u r ,  Scpronm. 3149 lakos.
Riedl vendéglő, Riedl András (2.)
Grifmadár vendéglő, Neuhold J. (5.)
Fehérló vendéglő, Reischl M. (3.) 

Neinet-Pulánku, Bácsin. 5310 lakos.
Casinó szálloda, Friedrich S. (12.) 
Duna-szálloda, Friedrich Vilma (10.) 
Vadászkürl. szálloda, Wcisz J. (5.)
Korona szálloda, Nassze V. (8.)
Vaspálya vendéglő, Weiczner F. (4.)
Illich vendéglő, Jllich J. (4.) 

N é m e t- P á r d á n y ,  Torontóim. 1744.
Hungária szálloda, Hoffmann G. (7.) 

Német-Proiui, Nyitram. 248(5 lakos.
Városi vendéglő, Rock Sí. (5.) 

N ó m o trU jv á r ,  Vaum. 2003 lakos.
_ Rozsa szúiiodn, Demarmi M, (4.)

N e z s id e r ,  Mosonm, 2899 la k o s .
Aranysai Szálloda, Fekete F. (8.) 
Aranybárány szálló, Kimmelmann J. (10.) 
Magyar koronaszálló, Radits J. (5.) 
Arany-Angyal vendéglő, Filz István (4.) 

N y á r á d - S z e r o d a ,  Maros-Torclam. 962 lakos.
Községi vendéglő, Dilmont II. (2.)

Nyék, Sopronm. 1734 lakos.
Nagy fogadó, Diricz J. (2.)

N y e r g e s - Ú jf a lu ,  Esztergomul. 2468 lakos.
Arany oroszlán vendéglő, Zsitvay M. (5.) 

N y í r - B á t o r ,  Szabolcsin, 5061 lakos. 
Nagyvendéglö, Dohanovils F. (6.)
Korona vendéglő, Katona István (6.) 

Nyíregyháza, Szabolcsin. 5061 lakos.
Korona szálloda, Baumcister E. (40.)
Sóstó szálloda, Tolnay S. (53.)
Biedermann vendéglő, Biedermann S. 

Nyitra, Nyitram. 13,533 lakos.
Arany szarvas szálloda, Toifel I. (16.) 
Magyar korona szálloda, Hubert R. (12.)

O

Ó-Béla, '1 'orontálm. 3089 lakos.
Gólya vendéglő, Ilungár F. (3.)

Ó-Becse, Bácsin. 16965 lakos.
Központ szálloda, Strasser E. (14.) 
Vadászkürt szálloda, Mórócz Imre. (16.) 
Európa vendéglő, Róth Frigy. (6.) 

Ó-Bessenyö, Torontóim. (5331 lakos.
Velcsov szálloda, Velcsov J. (4.)
Barna vendéglő, Barna A. (2.)
Petkow vendéglő, Petkow F. (2.) 

Ó-I)ombovár, Tolnám. 3300 lakos.
Szabó szálló, Szabó J. (12.)
Nagyfogadó, Radits F. (3.)
Schell vendéglő, Schell Lörincz (3.) 

Ó-GyaBa, Komáromon. 2362 lakos.
Nagy fogadó, Fischer D. (2.)

Ó-Kanizsa, Bácsin. 15494 lakos.
Ifkovitcs szálloda, Ifkovitcs A. (14.)
Kramer szálloda, Kramor J. (5.) 
Nagyvendéglö, Nagy Lajos (3.)

Ó - K é r ,  Bácsin. 3975 lakos.
, Rumpf Fttlöp (2.)

Ó - M o r a v lc z a ,  Bácsin. 6285 lakos.
Nagy foganó, Kováts Elek (2.)

Ó-Hadna, Beszterczc-Naszódm. 3634 lakos. 
Karácsonyi vendéglő, Karácsonyi S. (3.) 
Molnár vendéglő, Molnár Lajos (2.)

. Pfeifer vendéglő, Pfeifer Ágost (3.) 
O -S z lv á c z ,  u. p. I ’j - S z l v á c z ,  Bácsm. 7264 

lakos.
Huber szálloda, Hubcr Márton (3.) 
Vadászkürt szálloda, Paluska József (3.)

Ó-Sztapar, Bácsin. 5503 lakos.
, Aperlitz vendéglő, Aperlitz Vászó. (2.) 

Ó-Tura, Nyitram.
Községi vendéglő, Jozsó József (2.)
Hornyák vendéglő, Hornyák Lajos (2.)

Oláh-Szt.-György, Besztcreze-Naszódni. 31 OOj 
lakos.

Nagy fogadó, Nadel Mózes (3.) 
Oláh-Toplicza, Maros-Torda/m. 4929 lakos. 

Arany nap szálló, Zerichy J. (10.)
Remény szílloda, Sámuel M. (4.)

Ondód, Fejérm. 2130 lakos.
Nagyfogadó, Tulcz Pál (2.)

Oravlczabánya, Krassó-Szörénym. 4115 lakos. 
Magyar koronaszálloda, Piánk Adolf (15.) i 
Novák-vendéglő, Novák Ferencz (2.) 

Orczyfalva, Tcmesm. 2900 lakos.
Nagyvendég'ő, Unterweger Ádám (2.) 

Orosháza, Békésm. 19,956 lakos.
Magyar király-szálloda, Kovalcsik József ((>.); 
Rosenberg-szálloda, Rosenberg J. (6.) 

Oroszláinos, Torontóim. 3071 lakos.
Nagy-fogadó.
Rosenfeld vendéglő, Rosenfeld .1. (3.)

Orsóvá, Krassó-Szörénym. 3564 lakos.
Magyar király-szálloda, Ozanié Ferencz (10.)| 
Takáts-szálloda, Takáts István (26.) 
Mayerhoffer-vendéglö, Mayerhoífer Ferencz.! 
Hajógyár-vendéglő, Kráutcr Ferencz.

Osli, Söpronm. 1200 lakos.
Nagy-fogadó, Putz J. (3.)

Ozora, Torontódul. 5935 lakos.
Nagy-fogadó, Kuszing P. (3.)
Kohn-fogadó, Kohn S. (2.)

Ő

Ősi, Veszprém. 1813 lakos. 
Nagy-fogadó, Smidt J. (2.)

P

Pacsér, Bácsin. 4586 lakos.
Dobrád-vendéglö, Dobrádi Lajos (2.) 
Gáspár-vendéglö, Gáspár Lajos (2.) 
Nagy-vendéglő, Nagy Ferencz (2.)

Pákozd, Fejér in. 25(51 lakos.
Nagy-fogadó, Gansl D. (2.)

Paks, Tolnám. 11.803 lakos.
Schcuer-vendéglö, Scheuer Miklós (5.) 
Nagy-fogadó, Győri István.

Páli, Sopronm. 1279 lakos.
Községi vendéglő, Drechser J. (2.) 

Palics-FUrdő, Bácsm.
Gyógyfürdőszálloda, Fürdöigazgatóság. (60.) 

Pá 1 o s - N agy - M (* z ö, Barsm. 2541 lakos.
Községi vendéglő, Wlcsck Adolf (3.) 

Pancsova, Torontóim. 17.948 lakos.
Impcriál kávéház, Konlilovits Emil. 
Fehér-szálloda, Wittlinger Albert (32.) 

Pankota, Áradni. 4896 lakos.
Magyar korona szálloda, Kővágó I. (4.) 
Fehér Kereszt szálloda, Sehreider László (6.) 

Pápa, Veszprém. 14261 lakos.
Arany Grif szálloda, Lackncr A. özvegye (13.) 
Hungária szálloda (14.)
Vaspálya vendéglő, Váradi Géza (3.)
Gál vendéglő, Gál János (3.)

Parabuty, Bácsm. 4365 lakos.
Casino szálloda, Müller Antal (3.)
Mancz vendéglő, Mancz József (2.)
Rack vendéglő, Rack Antal (2.)

Parácz, Tcmesm. 2744 lakos.
Községi vendéglő, Weiszmann J. (3.)

Párád, Hevcsm.
Gyöngyfürdö szálloda, Gróf Károlyi-féle ura

dalmi igazgatóság (80.)
Járó szálloda, Járó György.

Párkány, Esztergámul. 2417 lakos.
Hungária Szálloda, Steincr Mór (6.)
Nagy vendéglő, Polgár Gy. (4.)
Schwarlz vendéglő, Sclnvartz Jónás (4.) 

Pásztó, Hevcsm. 5111 lakos.
Zöldfa szálloda, Szántó Pál (5.)
Drasdik vendéglő, Drasdik Ántal (2.)
Oláh vendéglő, Oláh István (3.)

Pátka, Fcjérm. 2323 lakos.
Nagyfogadó, Lantai Ferencz (3.)

Pázmánd, Fcjérm. 1662 lakos.
Nagyfogadó, Tóth Emil (2.)

Pécs, Baranyam. 34,067 lakos.
Arany hajó szálloda, Sillai Béla (26.)
Mátyás király szálloda, Labrentz G. (10.) 
Magyar király szálloda, Zsilinszky L. (15.) 
Palatni szálloda, Schönherr J. M. (24.)
Hét választó fejedelem szálloda, Dollinger 

A. (6.)
Vad ember szálloda, Mihalovits Gy. (25.) 
Vadászkürt vendéglő, Velasic József (5.) 
Korona vendéglő, Zsebők Gyula (4.)
Zrínyi kávéház, tulajdonos Skala V. 

Pecsenyéd, Sopronm. 2093 lakos.
Községi vendéglő, Dangl Ferencz (3.)
Tenn vendéglő, Senn A. (2.)

Pécsvárad, Baranyam. 3016 lakos.
Városi szálloda, Englert M. özvegye (3.) 
Leichter vendéglő, Loichter Henrik (2.) 
Vendéglő a lóhoz, Reitl Vilmos (3.)

Pellér, Baranyam. 1432 lakos.
Friedmann H. (2.)

Peisöcz, Gömörm. 1766 lakos.
N.-fogadó, Gloz András (4.)

P ér, Györni. 2135 lakos.
N. fogadó, Vogel J. (3.)

Perbete, Komárom. 3392 lakos.
N. vendéglő, Wein S. (5.)
Korliel vendéglő, Korbei Rudolf (4.) 

Perjámos, Torontóim. 5953 lakos.
Fischer szálloda, Fischer Mihály (5.)
Nagy vendéglő, Remmel Katalin (2.)

Periasz, Torontóim. 4583 lakos, 
llics szálloda, Ilics Gy. (5.)
Ilaingl vendéglő, Ilaingl Ede (3.)

Pót-Fürdő, Veszprémin.
Fürdő szálloda, Schulley J. (27.)

Petrosény, Hunyadm. 3774 I.
Bukarest szálloda, Wagner Gy. (5.) 

Petrovácz, Bácsm• 7857. I.
Nagyvendéglö, Brückor Frigyes (2.)
Hoffinann vendéglő, Hoffmann Simon (2.> 

Petrovoszelló Bácsm. 8616 I.
Községi vendéglő Mihelits M. (8.) 

Petroyoszelló, Torontóim. 6018 I.
Weisz szálloda, Wcisz János (4.)

Pilis, Bcstin. 4219 1.
Grozinger szálloda, Grozinger József (4.) 

Pilis-Csaba, Bcsiin. 1501 1.
Nagyvendéglő, Molcnda R. (7.)

Pilis->Iarót, Esztergomul. 1857. I.
Nagyfogadó Donáth M. (2.)

Pinezehely, Tolnám. 2684. I.
Nagy fogadó, Bondy J. (2.)

Pinkafő, Vasm. 2845 1.
Lehner szálloda, Lohner Lipót (12.)
Zöldfa vendéglő, Vogler Pál (6.)
Szarvas vendéglő, Luppor S. (3.)
Vendéglő a szőlőhöz, Sclmli J. (3.)

Piszke, Esztergomul. 9(50 1.
Nagyfogadó, Nogel S. (3.)

Podolin, Szepesin. 1634 I.
Palka vendéglő, Palka N. (3.)

Pomáz, Pestin. 3473 I.
Nagyfogadó, Ráhel Gy. (3.)

Pomogy, Mosonm. 1812 1.
Vendéglő az Arany koronához, Wagner Adolf.. 
Vondéglö a zöldfához, Illés Péter.

Ponik, Zólyomm. 1720 1.
Nagyvendéglő, Piar Péter (2.)

Poprád, Szepesin. 155(5 I.
Huszkert szálloda, Malejka V. (140.)
Nemzeti szálloda, Pajor G.
Szálloda a vadászhoz, Spitzor A. (0.)
Tátra szálloda, Ehn József < 10.)

Poroszló, Hcvesm. 5012 1.
Altmann vendéglő, Altmann József.
Községi vendéglő, Posta Pál.

Pozsony, Pozsonyin. 52,411 1.
Arany szarvas szálló, Prttgcr H. (40.)
Arany ló szálloda, Wellisch K. (15.)

Arany Mérleg szálloda, Welsch G. özvegye (23.) 
Zöldfa szálloda, Palugyai K. (100.)
Vörösökör szálloda, Üerlhold J. (22.) 
Feketeoroszlán szálloda, Riedl Teréz (11.) 
Aranykereszt vendéglő, Kern örökösei (5.)
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Aranykorona vendéglő, Fischor Gyula (10.) 
Aranybárány vendéglő, Pollák lápot (7.) 
Wellisch Károly, vasúti vendéglős.

Pöstyén, Nyitram. 4043 lakos.
Fürdő szállodai Winter S. (250.)
Fischer szálloda, Fischor Károly (ü.) 

Prázsm ár, Brassóm. 4531 lakos.
Kereszt szálloda, Klusch Gáspár (5.) 
Vendéglő a tűzoltóhoz, Mayer J. (3.) 

P redeál, Fogarasm. 384 lakos.
Vaspálya szálloda, Szemcroy és Kozma (0.) 

Prlvlgye, Nyitram. 2988. lakos.
Aranyszarvas szálloda, Freibcrg J. (17.) 
Nagyvendéglö, Schuchtan J.-né (4.)
Mayer vendéglő, Mayer György (2.) 

Puszta-Monostor, J.-N.-K.-Szolnokm. 1535 1 
Nagyvendéglö, Báró János (2.) 

Puszta-Somorja, Mosonm. 082 lakos, 
Vendéglő a Zöldfához, Priklcr M. (2.) 

Putuok, Gömörm. 3200 lakos.
Hazám szálloda, Antal István.
Neumann szálloda, Noumani H.
Vám szálloda, Morvay János. 

PUspOk-Ladánr, Hajdúm. 0824 lakos. 
Aranysas szálloda, Klein S. (2.) 
Nagyvendéglő, Horovicz A. (G.)
Harmaty vendéglő, Harmaty Lajos (3.)

R

Rácz-Almás, Fejérm. 3500 lakos.
Központi szálloda, Bruck Áron (4.) 

Rácz-Militics, Bácsin. 3428 lakos.
Polgári Casinó szálloda, Ro'zsnyai Gy. (2.) 

Ráczkcve, Pestm. 5861 lakos.
Vendéglő a Zöldfához, Höftler A. (3.)

Kalló, Mármarosm. 5707 lakos.
Központi szálloda, Beöthy K. (8.)
Roscnthal vendéglő, Rosonthal A. (2.) 

Rajecz-Fürdő, Trencsénm.
Károly Lajos főherczeg szálloda, Fürdöigaz- 

gatóság (140.)
Rakamaz, Szabolcsin. 3473 lakos.

Nagyvendéglő Fried S. (4.)
Rukasdiu, Krassó-Szörénym. 3000 lakos.

Nagy fogadó, Hoffmann M. (4.)
Rákóczi, J.-N.-K.-Szolnokul. 1927 lakos.

Nagy fogadó Blum J. (2.)
Kákos-Keresztur, Pestm. 3330 lakos.

Központ vendéglő, Láng A. (4.) 
Nagyvendéglő Roosz A. (3.)

Rákos-Palota, Pestm. 6264 lakos.
Korona szálloda, Varga D. (10.)
Vaspálya vendéglő Csörgcy L. (3.)
Ehmann vendéglő, Ehmann L. (4.)
Tóth vendéglő, Tóth A. (2.)

Rákosfalva, Pe-tm.
Werner vendéglő Werner József. 

Resiczabánya, Krassó-SzÖrénym. 10,164 lakos. 
Központ szálloda, Stojanovits J.
Klemenz szálloda, Klemenz F.
Concordia vendéglő, Zsian József. 

Rima-Szombat, Gömörm. 5562 lakos.
Három rózsa szálloda, Gömöri M. (12.) 
Gömöri szálloda, Gömöri E. (16.)
Zöldfa szálloda, Handl J. (6.)
Hunyady szálloda, Csernyik J. (5.)
Huszár szálloda, Fenyvesi B. (6.)
Vadászkürt szálloda, Kiismer V. (6.) 

Rima-Szécs, Gömörm. 1522 lakos.
Nagy fogadó, Töchin M. (4)

Román-Bogsáii, Krassó-Szörénym. 2794 lakos.
Nagyvendéglö a vasúthoz (3.)

Rózsahegy, IÁptóm. 6879 lakos.
Krahcsek szálloda, Krahcsck J. (12.) 

Rozsnyó, Brassóm. 4409 lakos.
Zoli szálloda, Zell Ferdinánd (4.)
Szálloda a Vadászkürthöz, Weinberger W. (6.) 
Szálloda a Fekete sashoz, Schilter A. (15.) 

Kuszkabánya, Krassó-Szörénym. 2992 lakos.
Nagyvendéglő, Buresch J. (2.)

Kuszkicza, Krassó-Szörénym.
Farkas vendéglő, Farkas A. (4.)

Rüszt, Sopronm. 1548 lakos.
Szálloda a szőllöhöz, Walter M. (6.)

Ruttka, Turóczm. 2933 lakos.
Szálloda, Wachsbcrgcr L. (10.)
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Ság, Temcsm. 2674 lakos.

Szálloda a szarvashoz, Wittyo J. (2.) 
Szálloda a koronához, Adam Gy. (3.) 

Sajó-Szt.-Péter, Borsodm. 3177 lakos.
Központ szálloda, Ilochheiscr B. (5.)
Vigadó vendéglő, Stcrn S. (3.)
Zöldfa vendéglő, Mogyorós L.-né (4.) 
Sodorna vendéglő, Tóth Pál (3.) 

S a l g ó - T a r j á n ,  Nógrádm. 9478 lakos.
Sas szálloda, Polatsek Ignácz.

 ̂ Vadász szálloda, Kohn Lipót.
S á m lo r h á z a ,  Torontóim. 2062 lakos.

Magyar kir. szálloda, Gcrtzmayer J. (5.) 
S á r - K e r e s z t u r ,  Fejérm. 2642 lakos. 

Nagyvendéglő, Fehérváry Pál (2.) 
Nagyvendéglő, Schmidek M. (3.)

S á r á i m ,  Biharm. 1567 lakos.
Csillag szálloda, Csillag A. (3.)

Sárbogánl, Fejérm. 4492 lakos.
Nagy vendéglő, Alikor Jakab.

S a r k a d ,  Biharm. 8244 lakos.
Dobogó szálloda, Judovics D.
Korona szálloda, Fried V. (3.)

S á r k ö z - Ú j l a k ,  Szatmárm. 1600 lakos.
Nagyfogadó, Markovits Gyula (2.) 

S á r o s - P a t a k ,  Zemplénin. 6350 lakos.
Központ szálloda, Klein B. (3.)
Nagy szálloda, Feldmcsser H. (6.)
Magyar Király szálloda, Wohl L. (5.) 

S á r o s d ,  Fejérm. 1894 lakos.
Nagyfogadó, Koloszár A.

Sárosszék, u. p. Gyepü-Fiizes, Vasm. 438 I.
Mager vendéglő, Magcr J. (3.)

Sárvár, Vasm. 2491 lakos.
Korona szálloda, Rittcr L. (24.)
Sárvár városához szálloda, Görög K. (3.) 
Fehér ló szálloda, Fcke'c J. (2.)

Sasvár, Nyitram. 2296 lakos.
Három nyúl szálloda, Drill B. (3.)
Vendéglő az újvilághoz, Avecska F. (4.) 

Sátoralja-Ujhely, Zemplénin. 13017 lakos. 
Vadászkürt szálloda, Bock E. (8.)
Magyar király szálloda, Cscrnitzky S. (20.) 

S a v a n y ú k ú t ,  Sopronm.
Vendéglő Mayer A. (5.)

Segesvár, Nagy-Küküllöm. 9618 lakos.
Frank szálloda, Ziegler V. özvegye (12.) 
Csillag szálloda, Roth Frigyes (16.)

Sellye, Bárány am. 1652 lakos.
Nagyfogadó, Weigl Antal (3.)

Selmeczbánya, Hontm. 15,280 lakos.
llungáriaszálloda, Ács Ferencz özvegye (23.) 
Vigadószálloda, Winterstein Bernát (9.) 
Szőlöfürt-szálloda, Vnutskó Anna (13.) 

Sepsi-Szt.-György, Háromszéhn. 5665 lakos.
Városiszálloda, Orosz Lázár (11.) 

Seregélyes, Fejcrm. 4019 lakos.
Nagy-vendégfogadó, Krausz Bernát (3.) 

Sikló, Áradni. 3080 lakos.
Szálloda a Naphoz, Farkas Sámuel (4.) 

Siklós, Baranyáin. 4956 lakos.
Központiszálloda, Szingcr Gizella (8.) 
Vendégfogadó, Tóth András (3.)

Simáiul, Aradm. 4423 lakos.
Vendégfogadó, Wesfried Mór (4.) 

Simontornya, Tolnám. 3048 lakos.
Központivcndéglö. Márkus Ferencz (3.) 
Nagy-vendégfogadó, Liplay Ferencz (5.)
A mai kor igényének berendezett szálló. 

Utazók előnyben részesülnek.
Siófok, Veszprémül. 2381 lakos. 

Központi-Fogas-llullám-Siófürdő r. t. (132.) 
Vendéglő, Karlbergcr János.
Vendéglő, Karpclosz Lipót.

Solt, Pestm. 1820 lakos.
Vendégfogadó, Dómján Valentin (3.) 

Solymár, Pestm. 1820 lakos.
Vendégfogadó, Periinger György (2.)

Som, Beregin. 1100 lakos.
Vendéglő, Kátó György.

Sopron, Sopronm. 27,213 lakos.
Magy. Király-szállodai Bruckbaucr J. (16.) 
Nádor szálloda, Mayer Mátyás (20.)
Pannónia szálloda, Hongl József (50.)
Fehér ló szálloda. (10.)
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Esterházy szálloda, GrossCnhrunner János
r (11 .)
Zöldfa vendéglő, Brandt 1. (6.)
Utolsó garas vendéglő, Kramor István (6.) 
Vendéglő a fehér Hattyúhoz, Förster J. (9.) 

Sóskút, Fejérm. 2317 lakos.
Nagy vendéglő, Schober Józs. (4.)

Stájerlak - Anina, Krassó - Szörénym. 12144 
lakos.

Casinó szálloda, Bergcr Róbert (8.)
Stajerlak szálloda, Engelmann Gáspár (30.) 
Vendéglő, Schwager 1. (3.)
Vendéglő, Zimmormann I. (3.)

Stomf'a, Pozsonyin. 3271 lakos.
Zöldfa szálloda, Geizingcr Zsigmond (5.) 
Vendéglő, Marischek Rezső (2.)

Stoószfiirdö, Abaujm.
Fürdő szálloda, Molnár Sándor (146.) 
Korona vendéglő, Schmergl Manó (4.) 

Stubnyafürdö, Turóczm. 143 lakos.
Fürdő szálloda, Schleiclior Emil (110.) 

Sümeg, Zalam. 5384 lakos.
Szőllőkert vendéglő, Talabér Károly (6.) 

SUttő, Esztcrgomm. 2117 lakos.
Vendéglő, Iiolzdampf Ferencz (4.)

S z
Szabad-Battyán, Fejérm. 1750 lakos.

Vendéglő, Kovács Lajos (3.)
Szabadka, Bácsm. 72737 lakos.

Pest városa szálloda, Tumbusz Lázár (16.) 
Arany szarvas vendéglő, Landovics G. (8.) 

Szabadszállás, Pestm. 7167 lakos.
Újvilág szálloda, Fürst Pál özvegye (5.) 
Vendéglő, Mórák Mihály (2.)
Vendéglő, Majoros László (4.)

Szakái, Biharm. 808 lakos.
Zóna vendéglő, Vinár Ábr. (3.)

Szakcs, Tolnám. 3443 lakos.
Urasági vendéglő, Mliller József (2.) 
Vendéglő, Nagy József (3.) 

Szalk-Szt.-Mártou, Pestm. 3640 lakos.
Városi vendéglő, Szabó István (5.) 

Szamos-Ujvár, Szolnok-Dobokam. 5793 lakos 
Központi szálloda, Id. Muradin Péter (8.) 
llungáriaszálloda, Szilli Zsigmond (8.) 
Magyar koronaszálloda, Aszlányi János (15.) 
Virágcsokor-vendéglő, Bauer Manó (4.) 

Szauád, Torontálm. 2183 lakos.
Prófétavendéglő, Lesüt Károly (2.) 

Szántóvá, Bácsm. 3357 lakos.
Vendéglő, Fischer Lipót özvegye (3.) 
Községi vendéglő, Jeszenszky János (2.) 

Szuny, Sopronm. 3119 lakos.
Fehér farkas-vendéglő, Német Ferencz (6.) 

Szuploncza, Máramarosm. 2682 lakos.
Vendéglő, Baseli Lázár (2.)

Szarvas, Békésm. 24,393 lakos.
Árpád-szálloda, Polivkó Ferencz (18.) 
Farkas-vendéglő, Novotny Imre. 
Zrinyivendéglö. Jeszenszky János. 

Szarvasiak, Vasm. 413 lakos.
Magyar koronavendéglő, Ráffel János (6.) 

Szarvkö, Sojironm. 2246 lakos.
Vendéglő a vig paraszthoz, Bauer János (3.) 

Szász-Hormány, Brassóm. 2200 lakos.
Vendéglő, Mayer Péter (4.)

Szász-Kézd, Nagy-Küküllöm. 2042 lakos.
Községi vendéglő, Zimmermann Márton (4,) 

Szász-Magyaros, Brassóm. 1392 lakos.
Vendéglő a vadászathoz, Thcil János (3.) 

Szászrégen, M.-Tordam. 6057 lakos.
Központi szálloda, Schatz M. (10.) 
Kapusi-szálloda, Kapusi D. (5.)
Városi szálloda, Alzner E. (28.)
Arany kereszt-vendéglő, Farkas P. (3.) 
Vadászkürt-vendéglö, Stolzenbcrg K. (3.) 
Fehér bárány-vendéglő, Szabó L. (7.) 
Fehérlóvendéglö, Komáromi S. (3.) 

Szász-Sebes, Szebenm. 6692 lakos,
Arany Oroszlán-száll., Czell Frigyes és fiai(14.) 
Schunn-szálloda. Scliunn Sámuel (3.)
Kék golyóvendéglö, Dávid Tivadar (3.) 

Szászkabánya, Krassó-Szörényin 3000 lakos. 
Csatári vendéglő, Csatári Zsigmond (2.) 
Radics-vcndéglő, Valuczán Sándor (3.)
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Szászváros, Huny adói. 5050 lakos.
Központi szálloda, Molitska János (18.) 
Erdély-szálloda, Eisenburger J.
Magyar koronaszálloda, Zobel M. G. (12) 
Arany oroszlán-vondóglö, Csősz Gábor. 

Szalmái', Szalmáról. 20,736 lakos.
Hungária szálloda, Fried V. Ferencz fi 2.) 
Magyar király szálloda, Lofkovics Lipót(15.) 
Korona szálloda, Márkus Márton (30.) 
Zöldfa vendéglő, Walkovics S. (5.)
Nemzeti szálloda, Kalocsai Zsigmond (6.) 

Szócsőn)', Nógrádm. 3518 lakos.
Oroszlán szálloda, Löwi Ignácz (5.)
Újvilág szálloda, Földiák H. özvegye (7.) 
Vendéglő, Wcisz János (2.)

Szeged, Csongrádm. 85560 lakos.
Európa szálloda, Juranovics Ferencz (50.) 
Foketesas szálloda, Gruber Gusztáv (32.) 
Tisza szálloda, (50.)
Alföld vendéglő, Bittó János (4.)
Aranybika vendéglő, Kiss Victoria (5.) 

Szeged, Csongrádm. 85,560 lakos.
Lábdi vendéglő, Lábdi Imre (4.)
Rákóczy vendéglő, Skroó Adolf (6.) 
Kőfaragó vendéglő, Pákászki Rezső (3.) 
Galamb vendéglő, Bénák József (3.) 

Szeghalom, Bekésni. 8952 lakos. 
Nagyvendéglő, Altman Jakab.
Zöldfa vendéglő, Brenner Márton.

Szegvár, Csongrádm. 6810 lakos.
Vendéglő, Bertók János (5.)
Vendéglő, Lusztig testvérek (3.)

Szegzárd, Tolnám. 14,325 lakos.
Vendéglő, Mang János.
Vendéglő, Biró János.

Szókely-Keresztur, Udvarhelym. 3153 lakos. 
Korona szálloda, Walter Ferencz (3.)
Maksai szálloda, Maksai Lázár (5.)
Vendéglő a kereszthez, Sabó J. özvegye (2.) 

Székely-Kocsárd, Torda-Aranyosai. 1431 lakos.
Vasúti vendéglő, Kiss Sámuel (2.) 

Székely-Udvarhely, Udvarhelym. 4438 lakos. 
Központi szálloda, Walter Vilmos (10.) 
Szarvas vendéglő, Simo János (2.)
Bárány vendéglő, Nagy Miklós (2.)
Csillag vendéglő, Jeszenszky W. özvegye (4.) 

Szőkelyhid, Biharul. 4507 lakos. 
Nagyvendéglő, Baldurtzi Mihály (4.) 
Rosenfeld vendéglő, Rosenfeld Ignácz (4.) 
Városi vendéglő, Fenes János (3.)

Székesfejérvár, Fejérm. 29,000 lakos.
Magyar Király szálloda, Barnai Ignácz (20.) 
Obermayer szálloda, Obermayer János (5.) 
Ponty szálloda, Tóth Sándor (8.)
Rausnitzcr szálloda, Rausnitzcr Mór (8.) 
Feketesas szálloda, Endersz János (20.) 
Kálozdi vendéglő, Laczkovics Béla (3.) 
Korona vendéglő, Reichert Péter (3.) 

Szemlak, Aradm. 6319 lakos.
Vendéglő, Blezsák Mátyás (2.)
Nagyvendéglő, Sperhauz Ferencz (5.) 

Szempcz, Pozsonyin. 3315 lakos.
Magy. Korona szálloda, Popper Miksa (4.) 

Szenicz, Nyitram. 2922 lakos.
Fehér Sas vendéglő, Schanesz K. (4.)

Szt,-Ágota, Nagy-Knkilllöoi. 3210 lakos. 
Vendéglő, Schustcr Márton.
Vendéglő, Frank Vilmos.
Vendéglő, Sill János.

Szt.-Domokos, Csikói. 3521 lakos.
Zöldfa vendéglő, Mánya János (3.)
Magy. Király vendéglő, Krausz M. (5.) 

Szt.-EIek, Vasoi. 2958 lakos.
Zöldfa vendéglő, Neubauer János (2.)
Magy. Király vendéglő, Imrék Gyula (3.) 

S z t . - E n d r e ,  Bestm. 4260 lakos.
Duna vendéglő, Czenojovatz P. (2.) 
Nagyvendéglő, Leonhardt József (3.)

( Sebünk vendéglő, Schunk Antal (0.)
S z t . - G á l ,  Veszprémin. 3907 lak o s .

Vendéglő, Bagó István (3.)
Szt.-Gotthard, Vasni. 1452 lakos.

Korona vendéglő, Ililtallcr Ede (10.)
Bicyclc vendéglő, Láng Antal (2.)

Szt.-Grót, Zolám. 2229 lakos.
Magy. korona vendéglő, Móger József (0) 

Szt.-Győrgy, Pozsonyin. 3048 lakos.
Endler szálloda, Endler S. (20.)

Szt.-Jáuos, Mosonni. 2761 lakos.
Vendéglő, Pölczcr L. (3.)

Szt.-János, Pozsonyin. 2014 lakos.
Zöldfa vendéglő, Hanster János (3.) 

Szt.-Klrály-Szabadja, Veszprémin. 1336 lakos.
Vendéglő, Neuhauscr Sándor (2.) 

Szt.-Margit, Sopronul. 2197 lakos.
Vendéglő, Gubor János (3.)
Vendéglő, Sladlman Mihály (2.)

Szt.-Márton, Sopronul. 851 lakos.
Vendéglő az arany angyalhoz, Studcnszky 

A. (2.)
Szentes, Csongrádm. 30,791 lakos.

Petőfi szálloda, Goda István (36.)
Fekete sas szálloda, Sobcsi János (8.) 

Szepes-Béla, Szepesin. 2225 lakos.
Barlangliget szálloda, Mayerhofer (15.)
Béla szálloda, Kloinbergcr J. (10.)
Hattyú szálloda, Grün Sámuel özvegye (6.) 

Szepes-Olnszi, Szepesin. 2334 lakos.
Engel vendéglő, Engel Salamon 
Wallendorf vendéglő, Hirtonstein Náthán (14.) 

Szepes-Bemete, Szepesin. 1816 lakos.
Vendéglő, Kondis Mihály (4.) 

Szepes-Váralja, Szepesin. 3129 lakos.
Vasúti szálloda, Kolbay Viktor (8.)
Városi szálloda, Goldberger Ignácz (5.) 

Szópfalu, Temesm. 2479 lakos.
Vendéglő, Szuck János (4.)
Vendéglő Schverthöfer M. (2)

Szépiák, Biharul. 1634 lakos.
Vendéglő Gazdag János (3.) 

Szerb-Nagy-Szt.-Miklós, Torontáliul. 10,340 lak. 
Fekete sas szálloda, Czenczingcr Fr. (13.) 
Vendéglő, Hellor Márk 
Magy. korona vendéglő, Nikolics Vilmos 

Szerdahely, Szebenm. 2000 lakos. p. t.
Három szerecsen szálloda, Takács János (5.) 
Zöldfa vendéglő, Lutsch Josofin (2.) 
Vendéglő, Nemes Gyula (2.)

Szered, Pozsonyin. 5227 lakos.
Arany Griff veudéglő, Ncuman A. (12.) 
Vendéglő, Freünd Ignácz (6)
Vendéglő, Kippert József (3.)

Szerelnie, Pestm. 2267 lakos.
Vendéglő, Valkár György (3.)

Szerencs, Zemplénin. 4339 lakos.
Nagy szálloda, Keresztesy Lajos (10.) 
Rákóczy szálloda, Weisz Jgnácz. 

Sziget-Monostor, Pestm. 1182 lakos.
endéglő, Schiszl István (3.)

Szigetvár, Somogyin. 5078 lakos.
Korona vendéglő, Bcck Dániel 

Szikszó, Abanjni. 3893 lakos.
Központi szálloda, Czeisler Éliás (5.) 
Városház szálloda, Fried Éliás (8.)
Zóna szálloda, Szabó József (3.) 

Szilágy-Somlyó. Szilágym. 4548 lakos.
Városi szálloda, Földes Miksa (12.)

Szilbás, Bácsm. 3057 lakos.
Vendéglő, Fülöp István (2.)

Szili, Somogyin. 2672 lakos.
Vendéglő, Palkó Péter (4.)

Szklenó-Fiirdő, Barsm.
Bokros János, vendéglős.

Szliács-Filrdő, Zólyomul.
Bellevue szálloda
Budapest
Hungária ”
P a n n ó n ia
Isten hozott ”
Lenoir Gyögy Andra „
Tost Béla n

Számlák, u. p. S z e ln e ? ,  Nyitram. 4000 lakos.
Fürdő szálloda, Kovách István (26.)

Szob, Hontm. 2038 lakos.
Vendéglő, Luczenbacher Pál (2.)
Vasúti vendéglő, Grogencu G. (5.)

Szobotist, Nyitram. 2664 lakos.
Habamus vendéglő, Uj Udvar társaság (3 ) 

Szobráncz-ftirdö, Ungni.
Fürdő szálloda, Lakncr László (126.) 

Szolnok, J.-N.-K.-Szolnohn. 20748 lakos. 
Magyar Király szálloda, Wechsler M. (20.) 
Nemzeti szálloda, Fodor Dániel (33.)

villanyvilágítás, gőzfűtés; Mérsékelt árak. 
Vigadó szálloda, Fabik Lajos (17.)

1000. in áj us 1.

Szolyva-Hársfalva, u. p. Szolyva, Bcregm.
Fílrdö szálloda, Markovits Emil özvegye (80.) 

Szombathely, Vasm. 16133 lakos.
Hungária szálloda, Czifrák János (30.) 
Sabaria szálloda, Hoinczman János (59.) 
Vadászkürt vendéglő, Gábriel György. 
Bárány vendéglő, Matics Imre.
Magy. Korona vendéglő, Deutschbauer A. 

Szomolnok, Szepesin. 2220 lakos 
Fekete sas vendéglő, Romai F. (5.)

Szöreg, Torontáliul. 3400 lakos.
Vendéglő, Popovils György (3.)
Vendéglő, Pakasky Száva (3.)

T
Tabajd, Fejérm. 1529 lakos.

Vendéglő, Pálfy Ferencz (2.)
Tállya, Zemplénin. 3497 lakos.

Zöldág vendéglő, Altmann Ignácz (2.)
Fekete sas vendéglő, Klein M. (2.)
Som vendéglő, Feuermann Lajos (2.) 

Tamási, Tolnám. 4885 lakos.
Korona vendéglő, Steuermann Ign. (3.) 
Vendéglő, Farkas Mór (3.)
Vendéglő, Veisz Sándor (3.)

Tápió-Györgye, Pestm. 4267 lakos.
Vendéglő, Darázs András (2.)
Fehérló vendéglő, Kokavecz Istv. (2.) 

Tápió-Siily, Pestm. 1274 lakos.
Fehér Hattyú vendéglő, Kovács István fi.) 

Tapolcza, Zolám. 5839 lakos.
Nádor szálloda, Trattner Gusztáv (16.)
Wolf szálloda, Wolf Sámuel (18.)
Zöldfa vendéglő, Mojzer Fr. (4.)

Tapolczafő, Veszprémin. 1494 lakos.
Nagyvendéglö, Böhm S. özvegye (3.) 

Tarosa, Vasm. 538 lakos.
Wehofcr József, Koronához (20.)

Tárkány, Komáromm. 2502 lakos.
Kiss Márton (3.)

Tárnok, Fejérm. 2211 lakos.
Dórnak János (3.)

Tasnád, Szilágyul. 3677 lakos.
Tömpe Lajos (3.)

Tata, Komáromm. 6925 lakos.
Papp Miklós, Griff madárhor.
Vassel Gusztáv (14.)

Tátra-Füred, Alsó-Szepesin.
Horti Valér, fürdőszállodák (200.)
Ehn József.
Dr. Szontagh Miklós, Curház (230.) 

Tátra-Széplak, Szepesin.
Greisinger J., Széplak-Depó (100.) 

Tátraháza, Szepesin.
Szelényi Gusztáv, vendéglő (60.)

Tátrafürod, Szepesin.
Matejka Vincze, fürdőszállodák (275.) 

Tavarnok, u. p. N.-Tapolcsán;, Nyitram. 
933 lakos.

Abszenger Ferencz, Arany Bárány szálloda. 
Teke, Kolozsm. 2274 lakos.

Hirscher József, vendéglő Kék golyóhoz (6.) 
Schuster András, vendéglő (3.)

Tócső, Mármarosm. 3733 lakos.
Stoin Ignátz, Vendéglő (3.)

Telkibánya, Abaujm. 1419 lakos.
Guttmann Samu, Vendéglő (5.) 

Temes-Kubin, Temesm. 5030 lakos.
Balogh Sándor, Központiszálloda (4.) 
lloffmann J., Szálloda (7.)
Pandell G., Magyar király-szálloda (7.) 

Temesvár, Temesm. 39,884 lakos.
Meistor János, Három rózsavondéglö (12.) 
Lencz János, Arany szarvas-vendéglő (40.) 
Menzl Antal, Arany pávavendéglö (16.)
Ilits R., Hungáriaszálloda (60.)
Witscnets M., Trónörökös-szálloda (100.) 
Fischer Sámuel, Japán-szálloda (18.)
Payer Ottó, Koronaszálloda (30.) 
Lichtscheindl Gyula, t.-józsefvárosi pálya

udvar vendéglő.
Stcnzor József, Slrutzmadár-vcndéglö (20*) 
lllits R., Arany-ökör vendéglő (12.) 
Unlorwogcr J., Arany lóvendéglö (4.) 

Tengőd, Tolnám. 1282 lakos.
Ilonig Jakab, Magyar király-vendéglő (4.)
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Tétény, Petiim. ‘2400 lakos.
Merwald J., Nagy-vendéglő.

Tővel, Tolnám. 2203 lakos.
Ilirz Fábián, 3 rózsavendéglő (3.) 

Tlsza-Dol), Szabolcsin. 3160 lakos.
Granath József, Vendéglő.

Tisza-Eszlár, Szabolcsin. 2691 lakos.
Lusztig Sámuel, Kakascsárda (3.)
Ilartmann Károly, Tőklöncz-vcndéglő (2.) 

Tisza-Fölílvár, J.-N.-K.-Szolnokm. 7752 lakos. 
Deulsch Vilmos, Zöldfaszálloda (7.) 
Burgerfond, Magyar király-szálloda (3.) 
Kovács K. Sándor, Hattyuvcndéglő (2.) 

Tisza-Filred, Hcvesm. 8084 lakos.
Barna József, Barnavendéglő (8.)
Zabraczky Sándor, Központiszálloda (5.) 

Tisza-Lök, Szabolcsin. 4000 lakos.
Sovány Berta vendéglő vasúthoz.
Rácz Mária, központ vendéglő.
Stark Dávid, Erős vendéglő.

Tisza-Örs, Hcvcstn. 2060 I.
Kohn Móricz községi vendéglő (3.) 

Tisza-Polgár, Szabolcsin. 9387 1.
Suhajda János, Nagyvendéglő,
Stern József, Községi vendéglő.

Tisza-Roff, J.-N.-K.-Szolnokm. 4956 1.
Pendl István, vendéglő a Zöldfához (5.) 

Tisza-Szt.-Imre, J.-N.-K.-Szolnokm. 3122 I.
Brüll Bernhard, Nagyvendéglő (3.) 

Tisza-Ujlak, Ugocsam. 2845 1.
Grosz Eduard, vendéglő Szarvashoz (8.) 
Moskovitz Ignátz, Nagyvendéglő (5.)

Titol, Bácsin. 4314. 1.
Schlingliaber József, Horgony szálloda (4.) 
Seaszdanics Sándor, Centrál szálloda (7.) 

Tokaj, Zcmp énin. 4815. 1.
Steinhard Vilmos, Aranysas szálloda (10.) 
Friedmann Sámuel, Városi vendéglő (3.) 

Tolcsva, Zemplénin. 2886 1.
Ilorowitz Dávid, vendéglő a Szarvashoz (3.) 
Schaffer Albert vendéglő a Vadászkürthöz.(3.) 
Gross Bernát, uj vendéglő (4.)

Tolna, Tolnám. 7954 1.
Paolideo A., vendéglő a szőlőhöz (6.) 
Gancsár Mihály, Oroszlán vendéglő (2.) 
Kersten Bérien, Fekete sas vendéglő (3.) 

Tomasevácz, Torontálm. 2821 1.
Ifj. Enyedi József, városi szálloda.
Mazand Richárd, Nagyvendéglő.

Topolya, Bácsin. 10,816 1.
Bosko Cornelius. Casinó (6.)
Pataki József, Nagyvendéglő (4.)
Pdis József, Szarvas vendéglő (4.)

Törd a, Tarclam. 11079 lakos.
Özv. Losonczy Józsefné, szálloda a vasút

hoz (6.)
Jakab Jónás, vendéglő a Magy. Koroná

hoz (12.)
Özv. Osztián Kristófné, vendéglő a naphoz (3.) 

Tornaija, Qöinörm. 1510 lakos.
Rosenberg Hermáim, vendéglő a fehér 

rozsához.
Ilerschkovics Bernát, Tigris vendéglő (6.) 

Torontál-Vásárliely, Torontálm. 4908 lakos. 
Metz Mátyás, Hunyadi szálloda (6.)
Wolf Ignátz, Oszterlág szálloda (4.)
Ilolka János, Hotka vendéglő (2.)
Krivacsi András, Krivaesi vendéglő (2.) 

Torzsa, Bácsin. 3547 lakos.
Burger Jakab, Casinó (3.)
Rien Miklós, Nagyvendéglő (4.)

Tószeg, Pestin. 3312 lakos.
Gombos János, Nagyvondéglő (4.) 

Tőt-Komlös, Békésm. 9636 lakos.
Duczkay Antal, Komló szálloda (4.) 

Tót-Megyei*, Nyitram. 2919 lakos.
Koller* Gyula, Vasúti vendéglő (3.) 

Tót-Pelsöez, Zólyomul. 3292 lakos.
Pivarcsek György, szálloda Arany koronához. 
Wcinberger Károly, Nagy vendéglő. 

Töke-Terobcs, Zemplénin. 4200 lakos.
Gsernyicsky M., Csernyicsky szálloda (2.) 

Török-Becse, Torontálm. 7276 lakos.
Folkmann Eduard, Nagyvondéglő. 

Török-Szt.-Miklós, J.-N.-K.-Szolnokm. 18772 
lakos.

Róth Dipól, Fokele sas szálloda (6.) 
Schwarlz Ignátz Schwarlz szálloda (6.)

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

Tövis, Alsö.-Fclicrm. 2448 lakos.
Döwe Sámuel, Népkort szálloda (6.) 

Trencsén, Trcncsénm. 5100 lakos.
Szarka István, Szálloda arany bárányhoz (19.) 
Ozv. Starky Fanni, Szálloda az arany csil

laghoz (4.)
Scheibncr Adolf, Scheibner szálloda (6.) 

fi Krejtschy Friedricb, Krcjtschy szálloda (3.) 
T r c n c s é n - T o p l l e z ,  Trcncsénm. 1021 lakos. 

Krepler Frigyes, Három szivház szálloda (25.) 
Forrásudvar szálloda (30.)
Szina-Ház szálloda (70.) 
lloff Cilcilie szálloda, 
lloff szálloda (36.)
Messinger szálloda (15.)
Gráfin DTlarcourt. Teplicz szálloda (50.
Wild András vendéglő.

Túr, Somogyin. 1358 lakos.
Woisz Miksa, községi vendéglő (3.)

Túra, Pcstm. 4378 lakos.
Grossmann Barlhol, Nagyvondéglő.
Tóth Péter vendéglő.

T u r k e v e ,  J.-N.-K.-Szolnokm. 13092 lakos.
Garaguly E., vendéglő a Zöldfához (3.) 

T u r ó c z - S z t . - M á r to n ,  Tnróczm. 2860 lakos. 
Patsch Ignácz, Grand szálloda.
Balkó és Starke szálloda (5.) 
özv. Ivánka Tóbiásné, Ivánka vendéglő. 

Turoluka, Nyitram. 2603 lakos.
Fischmann Áron, Községi vendéglő (3.) 

T u s n á d f i i r d ő ,  Csikm. 2025 lakos.
Rézéi* Sámuel, fürdöterem (40.) 
SzemerjaiSt.dr., vendéglő a 3 huszárhoz (45.) 
Kristó Ferencz vendéglő (30.)
Pferzsi Ferencz, Schvveicziház vendéglő (28.) 
Rózsa Ferencz vendéglő, zöldfához (3.)

U d v a r d ,  Komáromul. 4200 lakos.
Manyicska Izidor szálloda (3.) 

l l j - A r a d ,  Tanesm. 5555 lakos.
Wallinger József szálloda (6.)
Marthing Mátyás, Nagyvendéglő (2.) 

U j - D o m b o v á r ,  Tolnám. 3967 lakos.
Szigethy Ede, vasúti vendéglő (4.) 

U j - F e l i é r t ó ,  Szabolcsin. 7900 lakos.
Kupferstein Mózes, Czifra szállodk (4.) 

U j - G r a d is k a ,  Cr.-Sl. Pozsegam. 2471 lakos, 
özv. Wartok Terézia, Károly főhcrczcg 

szálloda.
Földváry János, szálloda a Fekete sashoz. 

Uj-Kécske, Pcstm. 6723 lakos.
Kastischer Ármin, szálloda a Magyar király

hoz (3.)
Szirinák Imre, Magyar korona szálloda (4.) 
Spitzer Sámuel vendéglő (2.)

Uj-Pécs, Torontálm. 2254 lakos.
Probst János, vendéglő a Zöldfához (2.) 

Uj-Pest, Pcstm. 23521 lakos.
Bignio Károly szá'loda (10.)
Podruzsik Ferencz vendéglő (3.)

Uj-Szivácz, Bácsin. 2331 lakos.
Dobi Gyula, vendéglő a Zöldkoszoruhoz (2.) 

U j Vorbasz, Bácsin. 5859 lakos.
Klein Károlyné, „Vasúthoz" vendéglő (2.) 
Klein Fülöp, „Koronához" vendéglő (5) 
Rumpf Fülöp, Napvendéglő (8.)
Moor Keresztély, Fehérhajó vendéglő (3.) 

Újbánya, Barsm. 4284 lakos.
Palkovits Fcrdinánd, Magy. koronaszáll. (4.) 

Ujszász, Pcstm. 3535 lakos.
Varga József, Fogadó.
Ilolzer A., Vendéglő a 2 csillaghoz (4.) 

Ú j v á r ,  Torontálm. 1885 lakos.
Tengler József, Nagyvendégfogadó (2.) 

Újvidék, Bácsin. 29,000 lakos.
Fábry Péter, Szálloda (24.)
Maycr Imre, Grandszálloda (50.)
Fürst J. J., Erzsébet királynészálloda (43.) 

Ujvidi k, Bácsin. 29,000 lakos.
Matic József, Karnel-vendéglő (7.)

Ungvár, Ungin. 11,793 lakos.
Fiala és Lebovics, Korona-szálloda (22.) 
Gcrö József, Pannoniaszálloda (15.)
Schuh Miksa, Kcserüviz-vendéglő (6)
Papp Gábor, Vendéglő a vasúthoz (5.) 
Wasscrnmnn Károly, Fehérhajószálloda (5.)

l'zsok, Ungm. 760 lakos.
Bercsény-fogadó (20.)

.. Róth Adolf, Zsidóvendéglö (15.) 
Ü llő ,  Pcstm. 3033 lakos.
.. Petrányi Mihály, Fogadó (2.) 
Urmény, Nyitram. 3299 lakos.
.. Engcl Gábor, Vendéglő a lóhoz (2.) 
Üröm, Pcstm. 1000 lakos.

Schiszel György, Fogadó (2.)

V

Vácz, Pcstm. 14,450 lakos.
Korpás József, Arany koronaszálloda (4.) 

Vadkert, Pcstm. 5568 lakos.
Tacsi Gábor, Nagyvendégfogadó (5.) 

Vág-Besztercze, Trencsémn.2387 lakos.
Janer János, Vendégfogadó. (5.)

Vág-Sellye, Nyitram. 3213 lakos.
Wildenauer E., Fehérló szálloda (6.) 

Vág-Ujhely, Nyitram. 5075 lakos.
Neubauer Sándor, Sörház szálloda (10.) 
Miffek János, Arany Szarvas szálloda (6.) 
Horn Lipót, Horn vendéglő (2.) 

Yajda-Hunyad, Hunyadm. 3037 lakos,
Kellcr Nándor, Zöldfa szálloda (6.)
Brctán Miklós, Strucz vendéglő (7.) 

Valkáiiy, Torontálm. 4260 lakos.
Pártos Sándor, Vasúti vendéglő (2.)
Hármas István, Vendégfogadó (2.) 

Várpalota, Veszprémin. 5161 lakos.
Baucr József, Korona szálloda (8.)
Török I. Fehérkereszt vendéglő (3.) 

Varanno, Zemplénin. 1800 lakos.
Glück Dávid, Korona vendéglő (4.) 

Vármező, Szilágyul. 1729. lakos.
Balkányi R., Községi vendéglő 3.) 

Város-Hodász, Vasm. 967 lakos.
Kuh János, Községi vendéglő (2.)

Városlöd, Veszprémin. 2250 lakos.
Szcibert Antal, Vendégfogadó (3.)

Vaskút, Bácsin. 5-58 lakos.
Aflach Ferencz Vendéglő.

Vasvár, Vasm. 3172 lakos.
Zsilinszky Ede, Zöldfa szálloda (8.)
Breiner Lipót, Vendéglő (2.)
Ragendorfer G., Vendéglő (3.)
Zsolda Ferencz, Vendéglő (2.)

Vecsés, Pcstm. 3300 lakos.
Liebe János, Központi vendéglő (3.) 

Végvár, Temcsm. 2394 lakos.
Özv. Szemes Júlia, Vendégfogadó.
Tóth Pál, Vendéglő.

Vclencze, Fejénn. 2260 lakos.
Guttman Mór, Nagykereskedő (4.) 

Veprovácz, Bácsin. 2964 lakos.
Strab Sebestyén, Vendéglő (3.)
Györgyé János, Vendéglő (2.)

Verespatak, A.-Fchérm. 3361 lakos.
Drégán János, Casinó vendéglő (2.)
Bartha József, Zöldfa vendéglő (2.) 

Verpelét, Hcvesm. 3082 lakos.
Majzik Lajos, Nagyvendéglő (2.)

Yerseez, Temcsm. 21,859 lakos.
Glückman Dávid, Alcxandrevics szálloda (26.) 
Kohn E. Hugó, Nemzetközi szálloda (6.) 
Garay testvérek, Milecker szálloda (22.) 
Ludvig József, Nagyvendéglő (6.)

Versecz, Temcsm. 21,859 lakos.
Sternhcim M., Vendéglő a két pisztolyhoz (3.) 

Veszprém, Veszprémin. 12,655 lakos.
Lengyel Mór, Magyar király szálloda (16.) 
Egyed István, Korona vendéglő (14.)

Vésztő, Békésm. 7577 lakos.
Gross Mór, Nagyvondéglő (3.)

VilinyefUrdö Barsm. 1150 lakos.
Hell Jakab, Fürdőszálloda (90.)
Hell szálloda (50.)
Gecsányi A. örökösei, vendéglő (10.) 
Szakács Mari, vendéglő (12.)

Világos Magyar, Áradni. 1939 lakos.
Ledermann L., Mátyás király szálloda (3.) 

Villány, Baranyam. 2193 lakos.
Woldt Károly, szálloda a Malomhoz (5.) 
Markovies, Molnár szálloda (4.)
Worlicsek Károly, vendéglő (5.)
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Ylnga, Temesm. 4795 lakos.
Eszlinger János, szálloda a Rókához 
Hoffmann Károly, szálloda a kót oroszlánhoz 
Pálinkás Miklós, Hungária vcndóglő. 

YiHPgrád, Pestm. 1250 lakos.
Papp József, Mátyáskirály szálloda (5.) 
Cserepovszky I. Szarvas vendéglő (9.)
Papp Mihály, Magyar király vendéglő.

Yisk, Mármarosm. 4054 lakos.
Auslonder Ábrahám, Vendéglő (4.)
Fuchs Lajos, Községi vendéglő (6.) 

Yittoncz, Nyit ram. 1031 lakos.
Freund Lipót, Községi vcndóglő (2.) 

Vízakna, A.-Fehérm. 3772 lakos.
Reithofer Lajos, Nagyvendéglő (3.)
Q'rnnlími'íur MillAKr nirAvi irnn/4nrrl  ̂ í I O \

Friedrich Márkus, Aranybárány szálloda (37.) 
Domokos Ignácz, Koronaszálloda (10.) 
Domokos Pál, Rarossligeti vendéglő (3.) 
Echam János, Fejérkép vendéglő (3.) 

Zámoly, Gyűrni. 1307 lakos.
Sárközy Lőrincz, Nagyvendéglö (3.)

Znránd, Áradni. 2933 lakos.
Sztlcs János, Községi vendéglő (4.)

Zárod, Pozsonyin. 1759 lakos.
Blődy Sámuel, Nagyvendéglö (3.)

Zoliz, Barsm. 2250 lakos.
Udvary Jakab, Nagyvendéglő (3.)

Zenta, Bácsin. 25,725 lakos.
Nagy János, Központi szálloda (0.) 
Sohnleitner Ferencz, Jenő föheczcg szálloda

Zoliiba, Tolnám. 2145 lakos.
László Ferencz, Nagyvendéglö (3.) 

Zoliikor, Bácsin. 26435 lakos.
Horvatovics István, Elefánt szálloda (10.) 
Mikosi Vincze, Vadászkürt szálloda (13.) 
Matzitz Gusztáv, Tigris szálloda (10.) 
Iluck Ede, Fekete csikó vendéglő (0.) 
Csernus M., Fehérhajó vendéglő (3.) 

Zsablya, Bácsin. 6697 lakos.
Szarajlits Péter, vendéglő (4.)
Wallauch Rosa, vendéglő (4.)
Winterfeld Károly, vendéglő (4.)

Zsadány, Abaujm. 671 lakos.
Grósz Ármin, Községi vendéglő (2.) 

Zsámbék, Pcstm. 4174 lakos.
Ízeli Lőrincz nagyvendéglő (2.)
Schulteisz Jakab, vendéglő (2.)

Zselézné, u. p. Német-Lipcse, Liptóin.
Schönstein Kálmán, fi'irdöszálloda (18.) 

Zslbra, u. p. Szepesváralja, Szepesin. 
Készmarszky W., fürdőszálloda (20.) 
Goldberger N. vendéglő (10.)

Zsigárd, Pozsonyin. 2866 lakos.
Morvay István, nagyvendéglö (2.)

Zsolna, Trencsénm. 4117 lakos.
Tóth Antal, pályaudvar-vendéglő.
Mauser Félix, Della-vlile szálloda (8.) 
Folkman Pál, Folkman Pál szálloda (10.) 
Kohn Mór, Uriház szálloda (14.)
Érti Károly, Hungária szálloda (6.)
Riesz Dávid, Ricsz szálloda (15.) 

Zsombolya, Torontáliul. 9580.
Koling Kristóf Koling szálloda (12.) 
llj. Schmidt Antal, Schmidt szálloda. 

Zurány, Mosomn. 1901 lakos.
Thell János nagyvendéglö (2.)

özonum rcy minaiy, nyári venaegio (,iz.; 
Yledóny, Fogarasm.

Gross János, községi vendéglő (2.) 
Vojtek, Temesm. 2044 lakos.

Paulovits György, Nagyvendéglő (3.) 
Yörösmart, Baranyám. 2490 lakos.

Uszodi Sándor, Községi vendéglő (3.) 
Yukovár, Szcrémm. 9494 lakos.

Panovic N., Nagyszálloda.
Yukovár, Szcrémm. 9494 lakos.

Polgár 1., szálloda a Bárányhoz, 
Schleimer Antal, szálloda az oroszlánhoz.

Z

Zajzonfürdő, Brassóin. 1329 lakos.
Giroház János, Concordia szálloda (8.) 

Zákány, Somogyin. 1116 lakos.
Authcricd Károly, Vasúti vendéglő (4.) 

/ala-Egerszeg, Zalam. 7811 lakos.

(i*d
Dala N. Magyar király szálloda (20.) 

Zernest, Fogarasm. 3415 lakos.
Daradics Sándor, Nagyvendéglő (4.)

Zichy falva, Torontóim. 3128 lakos.
Riegcr Péter, Amerika szálloda (3,)
Guttos Ödön, vendéglő (2.)

Zilali, Szilágyul. 6474 lakos.
Ridval József, Ridval szálloda (10)
Konya Miklós, Tigris szálloda (20.)

Ziniony, Szcrémm. 12,823 lakos.
Streicher Ferencz, Központi szálloda (50.) 
Kronstein Bernát, Nagyszálloda (40.)
Bihaly Ignácz, Miklós hcrczeg vendéglő (7.) 

Ziniony, Szcrémm. 12,823 lakos.
Mauser V., Zergevadász vendéglő (6.)
Törnie M., feketesasvendéglő (12.)

Zólyom, Zólyomul. 5446 lakos.
Holwagner Ferencz, Hungária szálloda (8.) 
Kun János, vendéglő (10.)
Frank János, Csillag vendéglő (3.)

ZWACK J. é s  TÁRSAI
más?. Mr. szalad.

l i k ő r g y á r a

Budapesten,

Soroksári - utcza 92
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Legfinomabb llkflrkülönlegességei: (franczia módon, gőzlepárlás utján 
gyártva) Menthe, Rosé, Crémo d’Imperial, Griotte, Cumin, Curacao crystalle 

triplo sectc, Cacao, Caffe, Chocoladc, Mocca, hétvezér likőr stb.
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