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III. évfolyam. Budapest, 1900. április hó 15-én. 8. 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

IPARTÁRSULATA*1,
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 :
Negyedévre............— —........................ 8 I
Félévre  ...........................................  G
Egész évre ........................................... 12

Egyes szám Ara oo fillér.

M eg j e l e n :
minden hónap 1. és 15. 

napján.

Szerkesztősig és kiadóhivatal: 
B udapest, V III. kér., József-kö ru t 30. sv.

Hirdetések felvétele ugyanott. 
K é z i r a t o k  n e m  a d a t n a k  v is s z a .

A P R Ó  H IR D E T É S E K .
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 közöltctik 
Eredeti okmányokért a kiadóhivatal felelősséget nem vállal, tehát csak másolatok küldendők az ajánlatokhoz. írásbeli válaszokhoz válasz- 
bélyeg melléklendő. Állások keresésénél a kiadóhivatal csak akkor közli az állásiadé nevét, ha erre a hirdető engedélyt ad, ugyanez 
áll állásokra való ajánlkozásoknáí is. Jelige alatti ajánlkozók czimeit semmi esetre sem közölhetjük. Az ajánlatok továbbítására

10 filléres lcvé\bélycg melléklendő.

Vegyes hirdetések
B r. W agn er-fé le
sörkészülék levegőnyomás
sal hat méter hosszú hor
ganycsővel fedett boros 
pulttal csak pár napig volt 
használatban, kéz alatt na
gyon jutányosán eladó. 
Czim a kiadóhivatalban.

M ura-Szent-
Mártonban a vendéglő ösz- 
szes hozzátartozó épületei 
vei örök áron eladó, eset
leg bérbe adandó. Az üzlet 
mészáros iparral kapcso
latban van. Az üzlet jöve
delmező. Megvenni, illetve 
bérbevenni szándékozók a 
feltételeket a tulajdonos
sal állapítják meg. Özvegy 
Martsits Károlyné. 3

Bukszádon
az orságut melletti nagy- 
vendéglő, bolt-, korcsma- 
helyiséggel, két lakszoba, 
konyha, pincze, istálló stb., 
ital- és dohányárulási cn- 
gedélylyel haszonbérbe ki
adó. Bővebbet megtudni 
Bukszádon gróf' Mikes 
Ármin uradalmi intézősé- 
génél. 23

Pom pás
sarokhelyiség a Baross és 
Mária-utca sarkán, mely
ben már évek óta ven 
déglő van berendezéssel f. 
év augusztus 1-től olcsón 
kiadó. Czim a kiadóban.

21
Kiadó fürdő

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 mollelt örök áron el
adó. Venni szándékozók 
forduljanak Korponai Fe- 
roncz tulajdonoshoz. 20

K erth ely iség
bérbeadás. Győrött, újvá
rosban sok éven át jó hír
névnek örvendő és jelen
leg is élénk forgalmú, úgy
nevezett Komló-kert, rnclv 

áll lak helyiségek, 1000 
□  -öl terjedelmű és évente 
jövedelmező gyümölcsös 
kert-helyiségek, keltős fe
dett kuglizó, tánczmulat- 
ságoknak alkalmas helyi
ség, pincze stb 1900. évi 
április hó elejétől bérbe- 
adandó 400 frt évi bérért 
berendezéssel együtt, eset
leg örök áron eladó. — 
A helyisig május hó 1-én 
volna elfogla'andó. Érte
kezhetni: Csukly Lajos 
urnái Győrött, Újváros. 19

VERES I MRE
úri- és női czlpész

BUDAPEST,
VI. Lovag-utcza 22. sz.

Alpacca-eziist
és

i
ajánl

J. L.
R A K T Á R A

BUDAPESTEN
IV. váczi-utcza 24.

A m inőségért kezeskedem.
Evőeszköz készletek, 

bor- és sótartók, leves- 
tálak, cczot-olajtartók, 

kenyérkosarak, tálezák, 
tálak, casserol-ok, kan

nák, csemege- és 
gyümölcsállványok, 

gyertyatartók, giran- 
dol-ok stb.

Menyasszonyi 
kelengyéhez tartozó 

ezikkek,
alkalmi ajándékok, 

müipari és luxus cikkek.
T e lje s  berendezések 

szállodák, kávéházak 
és vendéglők számára.
10 legmagasabb kitüntetés 
a legnagyobb kiállítások 

részéről.
A la p i  i t a t o t t  1 8 1 0 .

Vidéki
városban, 5000 lakos, já
rási székhely, egy igen jó 
forgalmú szálloda kávé
házzal egybekötve beteg
ség miatt elszámolásra 
vagy bélbe átadó, esetleg 
örök árban eladó. Czim a 
kiadóhivatalban. 20

SPRINGUTHENRIK
tojásnagykereskedő

Szerecsen-u. 37. 39. sz.

LEG JOBB

P I Ü M E I
C A C A O

és
CSOKOLÁDÉ!

Mindenütt kapható.

Árverési hirdetmény, j
Zsigmondliáza község alul
írott elöljárósága közhírré 
teszi, hogy a község tulaj-j 
donát képező ,,Petőfidhez: 
czimzelt s jelenleg az uj- 
aradi urdalmi sörfőzőház 
által bérelt vendéglő épület 
és tágas kerthelyiség, mely 
Aradváros közönségének 
kcdvcncz kiránduló helye, H ir d e t m é n y .
bJ0UrtRrtVSjhhi1SUhAvrAtÓnl'Belényesben> a marhavá‘ kezdődő ujabbi 3 évre /L ő té r e n  legjobb forgalmú

hí ' w l '  kores..ia«ílzlet Házzal nál 1900. április hó 22-én együtt szabad kézből eladó, 
d. e. 9 orakor megtartandó É*[ekezhetni: Neumann 
nyilránoa árverésen a lég- AIrriihám tulajdonossal, 
tdbbot Ígérőnek haszonbér- Be|d eBben 0gynöMk di- 
be adatni fog. Miről az . , '  , *” 28
érdeklődök azzal értcsitet-|-|azt,‘l n -- — ------—
nők, hogy az árverési fel- B é r k c a d a i id o  
tételek a hivatalos órák kávéház. A „Zrínyi '-kávé- 
alatt a község jogyzői iro- ház Pécsett, Ferencziek- 
dájában az árverés napjáig utcza 52. sz. alatt lakással 
megtekinthetők. Zsigmond- együtt ez év november hó 
háza, 1900. évi április hó! 1-től kezdve bérbeadandó. 
4-én. Szathmáry, jegyző. Bővebbet: Skala Venczel 
Witlenborgor József biró.jiáztulnjdonosnál. 13

M osás e lő t t  a 
fe hévuem üek  
á tv iz s g á lta t 

n a k  és  s z ü k 
ség- e s e té n  k i
ja v í t ta tn a k .

„HATTYÚ”
gőzmosó- és tisztitó-intézet

vegyi tisztítás és m ü-festészet
I l l D A P E S T ,

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

Elvállal legszobb kivitelre fehérnemű mosást és 
vasalást magánosok, szállodák, kávéházak, 
vendéglők és üzletek részére. A n. é. közön

ség szives pártfogását kéri:

A Hattyú gőzmosó- és tisztitó-intézet
igm '-gntó .ságii.

^ V id ék i m eg- 
re n d e lé s e k  

p o n to sa n  s le l
k iism e re te se n  

o s z h  ö z ö lt e t -  
nek,

B S S H íy
T  T  T  £

Megtokinléste « gyár a 
n. 6. közönség rendel

kezésére áll.
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«Magyarország ajánlható vidéki szállodái és vendéglői» 
névjegyzékét lapunk mai számához mellékeljük. Figyel
meztetjük az abban érdekelt t. ez. kartársakat, hogy 
amennyiben május hó l-ig az előfizetési dijakat be nem 
küldenék, czégtlket a jegyzékből töröljük és a mutatvány- 

számok küldését is beszüntetjük.
Hazafias üdvözlettel a kiadóhivatal.

Agrár-mozgalom és a vendéglői ipar. )
(D.R) Aki csak némileg figyelemre méltatja az ország 

intéző köreinek gondolkozásmódját s tendencziáját, tisz
tán láthatja, hogy az ipar s kereskedelem rovására az 
agrár-politikának inaugurálása czéloztatik, — kitűnt ez 
a kereskedelmi s földmivelési miniszteri tárcza költ
ségvetésének tárgyalása alkalmával. De kitűnt különösen 
a pénzügyi tárcza kölségvetésének tárgyalása alkalmával, 
a midőn a pénzügyminiszter maga is megdöbbenve a 
mezőgazdasági szeszfőzdéknek engedélyezni szándékolt 
szeszkontingens nagyságától, az ipari szeszfőzdék tulaj
donosai megnyugtatására kijelentette, hogy soha az az 
intentio fenn nem forgott, hogy az az egész szeszkontin
genst a mezőgazdasági szeszgyáraknak juttassa. Hiszen — 
úgymond a pénzügyminiszter — »valóságos öngyilkosság 
volna az, hogy a virágzó iparszeszgyárt« — eltekintve 
az általános finánczialis szempontból, eltekintve a városok 
érdekétől, eltekintve a munka-kérdés szempontjától, 
megsemmisíteni akarnók. — A pénzügyminiszter leg
alább hamarosan felismerte, hogy az áradattal már na
gyon messzire talált úszni, azért félúton megfordult s 
az ipari szeszgyárosok jogos panaszait megszívlelve, őket 
megnyugtatni sietett. — Nem úgy a földmivelési mi
niszter ur! A borszövetkezetek megteremtésével nemcsak 
az amúgy is sok próbára kitett és pangásnak indult 
vendéglői ipart megkái ositani, hanem a szőlőgazdák ver- 
venyképe őségének alárendelni és a borpoharazás engedé
lyezésével tönkre tenni akarja.

Hiába hangoztatja a vendéglősök ipar testületé memo
randumokban sérelmei orvoslását', épen ott talál süket 
fülekre, a honnan iparának felvirágozását várhatná. Hiába 
dokumentálja, hogy oly nagy terhek viselése mellett, 
mint a kereseti, fogyasztási adók s italmérési illetékek, 
ezen áldástan versenyt ki nem bírja. Mindhiába a helyzet 
ura ma az agrárizmus, a mely bírókra szállt az iparral. 
Pedig az egész magyar sajtó osztatlanul, az egész társa
dalom át van hatva, hogy bár országunk túlnyomó rész
ben földmivelő ország, az ipart s különösen a kisipart 
minden erővel, a hazafiság egész melegével fel kell karolni 
s felvirágoztatni segitni, mert másképen nem bírjuk el 
a versenyt s a milliók kivándorlását meg nem gátol
hatjuk. És ime ily nagy hazafiui feladatok között a 
vendéglői ipar ott, a hol csak lehet concurrentiának s 
káros nyomásnak van kitéve. — Épen most tapasztaljuk 
ezt más téren is. A m. kir.pénzügyigazgatóságok, a melyek 
az uj italmérési jövedéki törvény értelmében az idén 
első Ízben hivatva vannak az italmérési illeték I-ső fokú 
kivetésére, jelen nehéz pénz-, ipari és kereskedelmi 
viszonyok között aránylag a múlthoz indokolatlanul nagy
ban emelik az ipoo—rp02. éltre szóló italmérési illeté
két̂  pedig minden korcsmáros, vendéglős és kávés azt 
hitte, hogy az 1899. évi XXV t. ez. 1(1 $ bán megálla
pított 7, illetve 5 osztálynak azt a tételét fogják alkal
mazni, a mely a jobb emlékű múltban alkalmazva volt. 
hanem tekintettel a törvény intentiójára, a változott 
viszonyokhoz mérten a mérsékeltebbet illetve a legki
sebbet. — S mi történik ! az, hogy különösen a fővá
rosban panaszt-panaszra lehet halmozni.

Hiába utasítja a pénzügyigazgatóság az illetőt, hogy 
végzését 15 nap alatt megfelebbezheti, az nem vigasztalás,

*) Ezen előkelő pénzügyi szakembertől származó czikket 
lapunk olvasóinak különös figyelmükbe ajánljuk. A szerk.

mert rendszerint a friebberJsnck ritkán van foganatja a 
mi nem is csoda, mert a helyzet mérlegelésével az elsd- 
foku határozathozatalra hivatott pénzügyigazgatóságnak 
kellett volna foglalkoznia és az illeték mérvére kiható 
tényezőket úgymint: az üzlethely fekvését, a mellette levő 
konkurrens italelárusitók számát, keresetképességét, 
anyagi körülményeket, befektetett tőkét s a családnak 
nagyságát figyelembe venni. — Mert bár az idézett 
törvény uj alapokra fektette a felszólamlási bizottság 
megalakítását, alig lehet róla nagy szak- és helyiisme
retet feltételezni, arra való az első fórum, ennek kell 
alaposan az illetékmérv megállapítására vonatkozó 
adatokat a valóságnak megfelelően s nem légből kapva 
összegyűjteni s az illeték kiszabását megokolni. — 
Azonban ez nem történik, sőt ellenkezőleg oly italmeny- 
nyiségek lesznek alapul bejegyezve, hogy az illető 
italmérőnek megáll az esze. Ez pedig azért történik, mert a 
pénzügyi hatóságoknak jelszava »a kincstár érdekeit esetleg 
mások rovására meg kell minden áron óvni.« — Bezzeg 
a poharazást űző szőlősgazdák s borszövetkezetek nem 
fognak e miatt jajgatni, ők »földadót< fizetnek, tehát 
meg kell őket minden megterheltetéstől kímélni, arra 
való a 111. osztályú kereseti adó nagy súlya alatt roska
dozó korcsmáros, vendéglős, fizessen az, a mi a mini
mum eléréséhez hiányzik. De ha már ily mostoha 
gyermeke az államnak a vendéglői s kávés-ipar, legalább 
ne csináljanak a hatóságok az engedélyek kiadásával oly 
nehézségeket, a melyek az illető engedélykérő anyagi 
romlásával határosak. Ne húzzák halaszszák az enge
délyek kiadását vagy megtagadását hosszú időre, hogy 
a berendezkedés s a bizonytalanság közt hónapok eltel
jenek. Ne magyarázzák a törvény intentióját ott is félre, 
a hol ez kézzelfoghatólag félre nem magyarázható. — 
Ne törekedjenek a törvény rideg szavait ott is alkal
mazni, ahol ez a nemzetgazdaság rovására megy, pl. ne von
ják el rögtön az italmérési engedélyt az illetőtől, hogyha 
az intés után 8 napra reá az italmérési illeték lefizetve 
nem lett, hanem mérlegeljék az illető anyagi helyzetét 
s a mindennapi kenyér utáni nehéz küzdelmét. Tekintsék, 
hogy a szegény italmérőnek gyermekeit is kell felne
velnie a mi nem csekély feladat s ne tegyenek földönfutóvá 
egy tisztes, iparkodó családot a paragrafusok rideg 
szívtelen elmagyarázása kedvéért.

A magas kormány pedig vegye komolyan s nem 
frázisként a pénzügyminiszternek a költségvetés alkal- 
mável mondott következő szavait ; >veszedelmes s vég
zetes volna, a mi viszonyaink között egyik ágnak olyatén 
favorizálása, a mely a többinek kárára s romlására van.« 
Meg is kezdhetné azt mindjárt ott, a hol ez a legkirivóbban 
nyilvánul. Pl. mig a korcsmáros s vendéglős a fővárosban 
1400—1600 K. vidékén 300—320 korona közti 7., illetve
5. osztályú italmérési illetéket tartozik egészben meg
fizetni, addig az az 1899. évi XXV t.-cz. 16. §. VI. pontja 
szerint azok a bortermelők, a kik kismértékben való 
elárusitás mellett vagy a nélkül saját termésű boraik poha
razásra vagy utczán át nyílt edényben való kimérésre 
nyertek engedélyt, tartoznak a jelzett 7. vagy 5. osztályzat 
alá eső illetéknek csak egy * ölödét* — megfizetni. 
Hát hol itt az igazsági Nem lenne-e igazságosabb, ha 
ezeket scin engednék favorizálni a vendéglői ipar 
rovására ?

Az idegenforgalom emelése.
i.

(F. K. L.) Közéletünk színpadán mindig bizonyos 
eszmék, törekvések uralkodnak. Szálló igék keletkeznek 
és terjednek el, majd több-kevesebb nyomot hagyva 
maguk után eltűnnek, hogy másoknak, újaknak adjanak 
helyet. Sokkal inkább mint valaha figyelhetjük meg ma 
e társadalmi jelenség tipikus fellépését, midőn a mind
inkább önállóságra törekvő köz- és nemzet-gazdasági

H ird etési rovatunk at lapunk o lv asó in ak  kecses ügyeim éb e a já n lju k .
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aspirácziók két nagyjelentőségű mozgalmat tesznek 
aktuálissá.

„Mindent a magyar iparért“, halljuk az egyik oldal
ról és remény s várakozásteljeíen nézünk Hegedűs 
Sándorra, akitől nem minden ok nélkül várunk többet 
és nagyobbat mint hivatali elődjeitől. „Mindent arj idegen 
forgaloméit“ kiáltják felénk a másik oldalról és csudál- 
juk Halmos Jánost, aki évtizedek feldolgozott és óriási 
halomra növekedett anyagát hordja össze, hogy erőteljes 
mozgalmat indíthasson az idegenforgalom emelése 
érdekében. Hogy ott sokat várunk, itt pedig a vállalkozó 
bátorságát csudáljuk, annak is meg van a maga magya
rázata. Egyik mozgalom, egyik szálló ige sem uj. A 
magyar ipar pártolása, az emelésére irányított törekvés 
évtizedes hagyományai a magyar iparpolitikának, az 
idegenforgalom emelésének szükségességét hangoztatni 
1885. óta vált divatossá. Kétségtelen, hogy úgy az egyik 
mint a másik törekvés megvalósítása érdekében igen 
sok szép eszme látott napvilágot, még több szép és hang
zatos hírlapi czikk is Íródott meg, sőt mindegyiknek meg
van már a maga valóságos kis irodalma is, azonban 
tagadhatatlan, hogy úgy az egyik mint a másik irány
ban nem találtuk még meg ezideig a helyes nyomot, 
sötétben tapogatódzunk, keressük a kiinduló pontot, 
hogy munkánkat egységes rendszerbe foglalva kezd
hessük meg és a szerint folytathassuk és fejezhessük 
be. A köztudatba átment dolgok ezek, ezért várunk 
sokat úgy az iparpártolási mozgalomtól, mint az idegen- 
forgalom emelésére irányított egyesület működéséről.

Ránk vendéglősökre az utóbbi a fontosabb. Igaz 
ugyan, hogy a magyar ipar pártolása körül is szép és 
nemes feladatok várnak ránk és ama gazdag össze
köttetéseink, melyek más iparágakkal vannak, és ezeket 
a szállodás, vendéglős és kávésipartól teszik függővé, 
tömérdek alkalmat nyújtanak nekünk a honi iparczikkek 
kizárólagos propagálására, ámde az ország és főváros 
idegenforgalma s ennek emelése iparunk oly specziális 
érdeke, melylycl részletesen és behatóan foglalkozni 
még akkor is kötelességünk, még akkor is a legsajá- 
tosobb érdekünk volna, ha e kérdést nem a szállodás 
és vendéglős-ipar, hanem általános közgazdasági szem
pontból tekintenők.

Mondjuk ki nvndjárt itt, hogy az idegenforgalom 
emelésére irányított, mindenkori törekvésünkben s min
den egyes alkalomszerű vállalkozásunkban a magyarság 
egyik eredendő bűnébe estünk. Ezt a dolgot is olya
nokra bízták, akik legkevesebbet értenek hozzá, azokat 
pedig, akik már hivatásuknál fogva is leginkább lettek 
volna hivatva a tanácsadásra, meg sem kérdeztük. Azok 
a különben is kuszáit csomót még jobban összebogoz
ták, ezek szóhoz sem juthattak, sőt végezetül mikor a 
gordiusi csomót senki sem bírta megoldani, a vizes lepe
dőt az ő nyakukba kerítették, mondván, hogy nem lehet 
idegenforgalmat csinálni, mert nincs olyan szálloda-ipa
runk, melylyel azt az idegenek kielégítésével lebonyo
lítanunk lehetne.

E kijelentéssel nagy és súlyos vád hangzott el 
iparunk ellen. A vádban vigasztaló csak az lehet, hogy 
akik hangoztaták, habár akaratlanul is, azzal együtt ipa
runk jelentőséget ismerték el, amit máskor következe
tesen tagadtak. Elismerték tehát jogainkat és azt, hogy 
az idegenforgalom emeléséhez nagyon is van közünk, 
csakhogy itt meg is álltak, mert az indokolatlan szemre
hányás után újra csak a néma hallgatásra kárhoztattak 
bennünket. Az ügyvéd, orvos, hivatalnok stb. urak, akik 
elő idegent soha sem láttak, hol vígan, hol komolyan 
tanácskoztak tovább az idegenforgalom emeléséről, mi- | 
alatt az idegenek gyönyörűen elkerülték hazánkat, mi I 
pedig hivő lélekkel vártunk egy jobb kort, mely után 
stb. stb.

Az agilis Halmos János újra napirendre tűzte az I

idegenforgalom ügyét. Gyüjteti, rendezteti az évek óta 
felhalmozódott anyagot, megakarja tartani a jót, hasznost, 
czélszerüt és elvetni azt, ami rósz, haszon és czél nélkül 
való, hogy az egészből valami okosat csináljon. Jeles 
és dicséretes törekvés, melyet őszinte lelkesedéssel üdvö
zölünk, csakhogy mert ez a munka a mi bőrünkre is 
megyen, mi is részt kérünk belőle. A múltak tapaszta
latai után, melyek árát leginkább mi fizettünk meg, e 
kérésünket lehetőleg hangosan hangoztatjuk, és pedig 
nemcsak azért, mert az idegenforgalom emelésére a 
legalkalmasabb eszközöket mi: a szállodások és vendég
lősök és a vendéglős-szaksajtó emberei adhatjuk az 
érdemes polgármester ur kezeibe, hanem főleg azért, 
mert talán ez az utolsó és egyetlen alkalom a múlt eb
beli bűnös mulasztásai helyrehozása és a helyes meg
oldás kitalálására.

Egyelőre a szállodásiparra vonatkozó vádnak kívá
nunk szemébe nézni, mely ép a legutóbbi időben ko
moly és figyelemre méltó módon először Szerény röp- 
iratában,*) majd Smialovszky Valér „Az idegenforgalom 
és iparunk'* czimmcl az országos iparegyesület 1900. évi 
február 6-diki ülésen tartott felolvasásában**) hangzott el. 
Szerény indézett munkájában iparunkra vonatkozólag a 
következő fontosabb kitételeket találjuk:

„virágzó turistika nem existálhat egy országban a 
modern szálloda-rendszer kifejlettsége és a fürdő és 
nyaraló telepek európai confortja nélkül *; (23. old.)

van-e Budapestnek oly szállodája, ahol 10 ilyen 
lord-féle elkényeztetett atyafi 3 napnál tovább kibírná? 
Az Európát ismerők közül nem akad egy sem, aki azt 
mondaná, hogy igen van ilyen szálloda. Mert ha épít
kezéseikben egy kettő alkalmas lenne is ilyenekre, rész
ben nincsenek ilyenek befogadására berendezve; és ha 
tudják is fogadni, mindenfélekép fel kellene forgatniok 
szállodájuk egész köznapi rendjét, másrészt pedig sem 
a szállodák belső millieuje, sem a város eddigi intéz
ményei nem tudnák a sors ezen elkényeztetlek hosszabb 
tartózkodásra marasztani.“ (41. old.)

Ugyanott: „a jómódú szórakozásban utazó nem 
találja meg a magyar glóbuson azt a nagyon figyelmes .*. 
szolgálatot, azt a jó és dús table d hote-ot és azt a min
den téreni jutányosságot, melyben a nyűgöt bővelkedik**;

„a fogadói szobaárak szabályozása (45. old.);
„a forgalmi viszonyok, a borravaló, a zárórának 

későbbre tétele stb. mind felveendők a programmba.** 
(48. old.)

,,A Semmering, Abbázia és a Toblachéhoz hasonló 
nagy szállodáknak az ország határszélei ama pontjain 
való létesítése, a merre a nemzetközi forgalom hivatva 
van a gazdag idegeneket behozni, úgy e forgalom gyu- 
pontjává kialakítandó székes-fővárosban egy-két Palace 
Hotel-féle szálloda felállítását közvetíteni.** (53. old.)

„Svájczban és Tirolban minden vasúti állomás 
mellett különb szállodák állnak, mint nálunk a legjobb
nak nevezhető ilyen vendéglő. Hát még ha egy első
rangú nagy modern alpesi szállodához hasonlót keresünk 
hegyeink közt, az egész országban nincs egy se.“ 
(55. old.)

Szerény nagy tudással, gyönyörűen megirt röpirata 
tehát — mint látjuk - elég súlyos vádakat tarralmaz 
iparunk ellen és emeli azok fontosságát, hogy őket szóról 
szóra megismétli a gazdájuk — most már Smialovszky 
Valér országgyűlési képviselő -— az ország egyik legelő
kelőbb testületében, az országos iparegyesületben.

Lássuk hát mit Írhatunk mindezekből igazában a 
szállodások és vendéglősök rovására?

*) Szerény orszií- ,'s fóviíros ittegenforgahud" Singer és 
Wolfncr kiadása. Ára ?

*') „Magyar Ipar" 1900. márczius hó ltvliki száma.
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A  kiskereskedők elutasítása.
Az italmérési jövedékről szóló uj törvény, mely 

leginkább a pálinkamérés korlátozására irányult, tudva
levőleg nagy elégedetlenséget keltett az ország kiske
reskedőinek körében, kik jogaikat sértve és megélheté
süket veszélyeztetve látva az egész uj törvény novelláris 
utón megváltoztatása érdekében országos mozgalmat is 
indítottak, melynek folyamán a vendéglősökkel kerültek 
szembe. A mozgalom legutolsó mozzanata az volt, hogy 
a kereskedelmi és iparkamarák felterjesztéseket intéztek 
a kereskedelmi miniszterhez a kiskereskedők érdekében, 
hogy járjon közbe a pénzügyminiszternél az állami ital
mérési jövedékről szóló tői vény végrehajtása tárgyában 
kiadott utasítás némely intézkedéseinek megváltoztatása 
érdekében. E felterjesztésre Hegdiis Sándor kereskedelem
ügyi miniszter most küldte szét válaszát a kamaráknak, 
melyben a miniszter a kereskedők kérelmeinek egyetlen 
egy pontját sem tartja teljesíthetőnek. A miniszteri leirat
nak szövege, mely a a vendéglősöknek a szatócsokkal 
szemben elfoglalt álláspontjának ád mindenben igazat, a 
következő

Több kereskedelmi és iparkamara, valamint érdekelt 
egyesület azzal a kérelemmel fordult hozzám, hogy az 
állami italmérési jövedékről szóló 1899. XXV. törvény- 
czikk végrehajtása tárgyában kiadott utasítás némely 
intézkedéseinek megváltoztatására a pénzügyminiszter 
urnái közbenjárjak. Erre vonatkozólag, miután tárgya
lásokat folytattam a pénzügyminiszter úrral, a követke
zőkről értesítem a kamarát:

A kereskedelmi és iparkamarák, illetőleg az érdekelt 
egyesületek főként abban látnak sérelmet:

1. hogy az állami italmérési jövedékről szóló 1890: 
XXV. t.-cz. 1 §-a és ennek alapján az 1899. évi 54,758. 
számú végrehajtási utasításnak szintén l.§-a a szeszt és 
a szeszből készült közönséges pálinkát a korlátolt kimé

ré sb ő l kizárja s ennek folytán a kereskedők és szatócsok
szeszt és közönséges pálinkát sem poharankint ki nem 
szolgáltatnak, sem utczára ki nem mérhetnek;

2. hogy a pénzügyminiszter ur az említett végre
hajtási utasítás 1. ipában a korlátolt kimérés utján for
galomba hozható pálinkának minimális eladási árát a 
literen alóli elárusítóknál 2 K. állapította meg.

Az 1-ső pontra vonatkozólag megjegyzem, hogy 
törvényes rendelkezéssel állván szemben, e tekintetben 
rendeleti utón változtatás nem tehető, de csak imént 
életbe lépett törvénynek novelláris utón való megváltoz
tatására sincs kellő indok. Mert az uj törvény az alko
holizmus terjedésének meggátlására s főként erkölcs
rendészeti szempontól mondotta ki általánoságban a 
tilalmat, s ha a törvényhozás elég fontosnak találta 
ezeket az indokokat a tilalom törvényes kimondására, 
nem lehet föltételezni sem, hogy a törvény életbe lép
tének első napjaiban indokoltnak találná a tilalmat 
hatályon kívül helyezni.

A kereskedéseknek és szatócs-üzleteknek a kimérési 
(korcsma) üzletekkel való párhuzambaállitása nincs is 
egészen helyén. Más ugyanis a kereskedések és szatócs- 
üzletek közönsége és más a kiméréseket felkereső 
közönség. Mig utóbbiakban a szeszesitalokat túlságos 
mérvben élvező egyének botrányos magaviseleté és 
trágár beszéde a legnagyobb erkölcsi veszélylycl jár.

Ami pedig a korlátolt kimérés utján forgalomba 
hozható pálinkának a törvény 27. §-a alapján megálla
pítható minimális árát illeti, erre vonatkozólag értesítem, 
hogy a pénzügyminiszter ur ebben a kérdésben az

1899. évi deczember hó 14-én kelt 91,641 számú kör
rendeletével már határozott, amennyiben az országban 
divó átlagos árakra való figyelemmel, a szóbanforgó 
minimális pálinkaárt a literen alóli elárusitásokra nézve is 
a végrehajtási utasításban eredetileg megállapított két 
koronáról egy korona 60 F.-re szállította le.

Panaszolja továbbá az országos értekezlet, mely a 
kereskedelmi kamarákat támogatás végett megkereste, 
hogy a szóbanforgó végrehajtási utasítás 3. §-ának 
harmadik kezdése alatt a kismértékben zárt edény
ben elárusítható szesz, vagy szeszből készült közönséges 
pálinka elárusítható legkisebb mennyisége egy félliterben 
van megállapítva s azt kéri, figyelemmel a sós és sótalan 
borszeszre, hogy a minimális mennyiség 02 (kéttized) 
literre szállítsák le.

A végrehajtási utasításnak említett intézkedése a 
régi állapottal szemben nem hátrányosabb.

Ugyanis a kismértékben zárt edényben elárusít
ható szesznek legkisebb mennyisége már az állami 
italmérési illeték behozatala előtt is megvolt határozva és 
az 1876. évi 59,560. számú belügyminiszteri rendelet 
értelmében ugyancsak féllitert tett ki. Az állami ital
mérési jövedék életbeléptével ez a minimális mennyiség 
továbbra is fentartatott az 1888. évi 78,188. sz. továbbá 
a kizárólagos italmérési jog hatálya alatt az 1899. évi 
33,450. számú pénzügyminiszteri rendeletekkel, illetőleg 
az 1890. évi XXXVI t.-cz. 7. §-a által.

Sőt ezekben még tovább ment a korlátozás, 
amennyiben az is ki volt mondva, hogy egy liternél nagyobb 
mennyiséget sem volt szabad eladni, ezenkívül az eladás 
csakis ipari és házi czélra történhetett, az italra való 
eladás kifejezetten .tiltva volt.

E korlátozás a kizárólagos szeszitalmérési jog 
megszűntével, tehát legújabb időben megszűnt ugyan, 
de tényleg évtizedeken át fennállott s igy az nem a 
kérelem mellett, hanem inkább a kérelem ellen szól.

Á mi pedig a sósborszeszt illeti, az már az 
előző törvény hatálya alatt kivétetett az italadók sorá
ból és gyógyszernek tekintetett, mint ilyenre, tehát a 
korlátozás nem terjedt ki.

A szóbanforgó kevésbé terhes korlátozást tehát, 
mint szintén az alkoholizmus terjedésének némi ellen
súlyozására szolgáló tényezőt, továbbra is fentartani kívánja 
a pénzügyminiszter ur.

Ami azt a kérdést illeti, hogy a végrehajtási uta
sítás 6. ipának n) pontja alatt a 4. bekezdésben foglalt 
ama tilalom, hogy ugyanazon községben több italmérési 
engedély egy család kezében nem egyesíthető, a székes- 
fővárosra és nagyobb vidéki városra ne alkalmaztassék, 
erre vonatkozólag megjegyzem, hogy e tekintetbe külön 
intézkedésre nincs szükség. Hisz maga a törvény meg
engedi, hogy nagyobb községében egynél több engedély 
is adathassék ki egy egyénnek, midőn a 12. §. hatodik 
bekezdésében azt mondja, hogy azokban a községekben, 
amelyben a korlátlan kimérések megállapított száma 
hármat nem halad meg, korlátlan kimérésre egynél több 
engedélyt senki sem nyerhet, következésképp ott a hol 
több kimérés van 3-nál, adható egynek egynél több 
engedély is.

És maga a végrehajtási utasítás ugyanazon szaka
szában, melyben a megtámadott kijelentés foglaltatik, 
közvetlen a megelőző kikezdésbén kimondja, hogy aki 
több kimérést óhajt, azt mindenik üzletre külön tartozik 
eszközölni.

Budapest, 1900. márczius 7-én.
Hegedűs s. le.

H ird e tés i rovatu n k at la p u n k  o lv a só in a k  b ecses figyelm éb e a já n lju k .
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I N N E N - O N N A N -
Eslc van. Odakünn az emberek még javában fut

kosnak a mindennapi kenyér után. Én már elvégeztem 
világboldogitó (?) látogatásaimat, közben meg csak úgy 
átfáztam ebben a ezudar esős időben mint — bárki fia'. 
De nekünk nem szabad beteget jelenteni, ránk az a 
mottó, hogy »Foglfrisch oder krepiren«. Nem szalón 
mondás.

Családom még az ebédlőben enycleg a jóféle sült 
krumplival, én pedig szobámba megyek, elkezdek »ró
lunk* gondolkozni. (Reményiem észre vették már, hogy 
határozottan költői hangulatban vagyok?) A »rólunk« 
alatt lapunkat értem. Egy szám részére ennyi thémám 
még sohasem volt. Itt van először is a fényes Palkovits- 
reggeli, odébb a kedves és a szó igaz értelmében szép 
és lélekemelő Harkai-diszlakoma, amelyen kávésaink, 
daczára a nyugdijegyesület iránti ellenszenvüknek, 948 
korona 2 fillért adakoztak az alapra. (Amivel különben 
most már másodízben mutatják meg tiszteletreméltó 
kávés kollegáink, hogy az elnök nézete nem minden
ben — kötelező). Persze megint Petanovits György és 
Sacelláry György nemes szivei domináltak. De erről 
majd később szólok. Mert most rátérek a harmadik thé- 
mámra, egy magasrangu katonatisztre, aki vitézen ki 
rohant — a magyar sör ellen ! Ez az, amitől félek. Nem 
azért, hogy esetleg szembe kerülök vele. Nem! Hanem 
azért, mert attól tartok, hogy lapunk nem lévén politi
kai lap suskulus is esketik. Ezen ügy megvitatásánál 
pedig alig kerülhetem cl majd a politikát. Különben 
majd meglátjuk.

Hát most első sorban is a Palkovits-reggeliről 
adok számot. Egyike volt a legjobbaknak, a legszebbek
nek. Amint magától értetik, volt brillánr konyha, remek 
borok, figyelmes s gondos felszolgálás. Mein Liebchen 
was wilst du noch mehr ? És mindezt aranyos házi
asszonyunknak köszönhettük, mert olyan »generális« 
mint ő nagyon kevés van ám 1 Ilaptákban is áll ott 
mindenki, de még az — Edi koma is.

Sőt — én is. Gavallér Gyurkával vizitteltünk nála 
a konyhában. S micsoda liliomszál leányka ül mellette! 
Igen bizony ! Olyan az Ilonka mint egy liliomszál. Enge
delmes, jó, szép, nemesen gondolkozó, müveit és tudom 
is én miféle-hányféle jelzőt tudnék rá mondani, ha a 
mama azokkal az égszínkék szemekkel nem intene csen
det amelyekkel egyébként Edit teszi a világ legboldo
gabb emberévé. A redoutban tartott bálokkal hozako
dom elő. Emlékszik rájuk. És mily boldogan hallgatja 
Ilonka a mama diadalait! Mikor pedig elmondom neki, 
hogyan vártuk akkor a mamáját »kiköszörült lábakkal« 
a bejáratnál édesen csendül a kaczagása. Mert nem 
gyürődött össze a ruhája a sok üléstől ! Dehogy en
gedtük volna azt meg mi, inkább foszlánynyá tánczol- 
tuk a legszebb báli toilettet. De Palkovitsné nem fáradt 
el soha s bár az édes anyja mód nélkül féltette, hogy 
megárt neki a sok táncz, ő maga egy birodalomért sem 
kosarazott volna ki valakit, annyira, hogy csak reggel felé 
is csak úgy tudták elszöktetni. Erről is tettünk. Utána 
mentünk a boldog emlékű Eizner bácsi vendéglőjébe. 
Czigány nem volt, hát fogtunk egy verklist és vigan 
tovább murizva, azzal »csavartattuk* a nótát. Ezek vol
tak ám a bálok! Nem mint a mai fiatalságé, mely oda
áll a terem közepére »gusztálni« és a legtöbbje folyton 
azon nyafog, hogy ez fáj neki, az fáj neki. Hát hiszen 
nekünk is fájt akkoriban valami, de csak egy fogunk 
az is az irigységből, az Edire, mert hogy a legszebb

leány éppen őt szerette. Nem is lesznek többé ilyen 
bálok! Mos is úgy belemerülök a leírásukba, hogy majd
nem valezerezni kezdek, pedig tulajdonképpen arról 
kellene Írnom mi is történt a reggelin?

I Iát először is a Gyurka mutatta elő Jancsi doktor 
igen kedves és az Írójához méltóan stilizált költői tar
talmú-levelét, mire rögtön a debreczeni komát éltettük 
az emberi kor . . . hisz tetszik tudni a többit ? Másod
szor mint jó keresztényekhez illik— szeretve tisztelt 
elnökünk kijelentette, hogy Nagypénteken mossa holló . . 
azaz pardon! Hogy nagypénteken nem lesz reggeli. Tes
sék kinek-kinek a sült halat családja körében elkölteni. 
Harmadszor pedig Nándi papa No. /. kijelentette, hogy 
egy ilyen ideális reggeli költői fogásai után neki csak 
egy mok-bgk (értsd, mokka és Bock) »pászoD amit 
nagyon is érthető okoknál fogva helyben hagytunk, 
rögtön közrefogván Gyurkát, akivel a Meyerig mégsem 
álltunk elköltvén a moccát Petanovits elegáns kávé
házában.

Ezután pedig egy jó reggeli kellemes benyomásai
val siettünk dolgunkra, mert nem épen csupa reggeli
ből él az emberfia. És — Mert mit is mondott letűnt 
ragyogó csillagunk, Kossuth apánk 48-ban ? Hja ! Igen. 
»Meghajlok a nemzet nagysága előtt*. Igen. Hát én is 
meghajlok ő nagysága előtt és kérem ne haragudjék, 
hogy elárultam, miszerint együtt hálóztunk.

Ugyan van-e számottevő vendéglős vagy kávés, 
aki nem ismeri Harkai bácsit ? Nincs. De nem is lehet. 
Jóságos, mindig barátságosan mosolygó arcza, szelíden 
ragyogó szemei kinek nem ötlöttek volna már szemeibe 
és ki ne ismerné e szerény külsejű de annál határo
zottabb bensővel bíró kis öreg, de semmiesetre sem 
vén embert ? A kollegák szeretete valóban nemcsak 
impozánsul nyilatkozott meg iránta, hanem másoké is. 
Akik szólásra jelentkeztek mind csak az ő nevét dicsőí
tették és az övéivel nem egynek örömkönnyek gyűltek 
szemébe. De mindenek felett boldognak érezheti magát 
Harkai mert az ő nevéhez és ünnepeltetéséhez fűződik 

1 egy szép tett, az a 940 korona és 2 fillér melyet az ő 
| napján gyűjtöttek az országos nyugdijegyesületnek. Nem 

térhetek ki ezen eseménynél az elől, hogy Némái Antal 
urat ne figyelmeztessem arra, hogy nagyon örvendetes 
jelenségnek tartom, hogy épen a kávésok körében most 
már másodszor esik meg, hogy igen szép összegeket gyűj
tünk az orsz. nyugdijegyesület alapja javára, hogy nem ke
rülték el figyelmemet Némainak ezen humánus intézmény
nyel szemben tanúsított ellenszenve és igazságtalan meg
jegyzése’, melyekkel ezen közhasznú és hatalmas intézményt 
minduntalan illeti. Feltétlenül elismerem Némái ered
ményes működését szaktársai érdekében, de nem ismer
hetem el abbeli jogát, hogy mintegy Ítéletet gyakorolva 

| holtak és elevenek felett — ne igyekezzék meggyőző- 
! dóst szerezni informácziói téves voltáról s igy ártson 

alaptalan híreszteléseivel intézetünknek. Sajnálom, hogy 
e tekintetben Némáiban csalódtam, mert én azt hittem, 
hogy ő mint ipartársulati elnök leginkább volna hivatva 
pártolni azon intézményt, mely ipara ifjú nemzedékének 
jövőjéről van hivatva gondoskodni sokkal is inkább, 
mint bárki más. Különben is az elnököket nem a szét- 
vonás, hanem az összetartás kedvéért választják. Ha 
pedig csak az a kifogása Némainak nyugdijegyesületünk 
ellen, hogy az nem törvényhozási utón lett létesitve 
hát akkor kötelességmulasztással vádolom ! Tessék lc- 
tétetni a páratlan indolencziát társulati életünk iránt és 
odahatni, hogy az ő iparának képviselői is minél előbb 
bejussanak azon testületekbe, amelyben ma már minden 
osztálynak képviselve kellene lennie: a képviselőházba. 
Örökemlékezctüvé tehetné ezzel nevét és mi tisztelettel
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fogunk meghajolni előtte. Ismétlem. Akiknek kötcssógeik 
vannak, azoknak jogokat is biztosított a törvény. Csak
hogy e jogokkal' élni kell, nem pedig félni tőlük. A 
városatyaságtól a törvényhozás terme csak egy lépés, 
de ezt a lépést meg kell tenni.

Az ezredes ur parancsolta. Legalább igy olvasom 
a ^Budapesti Napló* ez évi 92-ik számában, hogy 
Thcer Ottó cs. és kir. ezredes és brucki térparancsnok 
rendeletet adott ki, hogy a Bruck-Újfalu határában 
levő katonai táborban a korcsmárosoknak nem szabad 
magyar, hanem csak schwechati sört mérni. No szépen 
vagyunk! Mert ugyanezt a famozus rendeletét előzte 
meg az osztrák utazók abbeli szerény kívánsága, hogy 
Magyarországon átutaztukban — *a mi egyébként csak
6—8 hónapig szokott tartani — a vendéglősök vöslani 
bort állítsanak eléjük, czigányaink pedig magyar nóta 
helyett állandóan Ziehrer meg Strausz dallamait fuvo- 
lázzák légycsapóknak is beillő füleikbe. Hát ez paritás ? 
Érteném a dolgot a hottentóták közt, de itt Magyar- 
országon — Szent István birodalmában — egyszerű 
czibil eszemmel biz’Isten nem vagyok képes — csak 
úgy kapásból megérteni. Ötvenkét évvel a nagy •poro
lás* után oh hogy beszélnek veled magyarom ! Tátsá- 
tok el szájatokat és hajtsátok meg magatokat, de jól ám, ha 
ily»nagy perszónák* megrugnak! Hát mi csak azért dol
gozzunk, csak azért fáradjunk, csak azért legyünk 
szolgái az államnak, hogy egy szépen bélelt »waffen- 
rok« jól álljon az alatta levő kard meg fülhasogatóan 
csörömpöljön ? Vagy talán csak arra valók vagyunk, 
hogy azok a*csillagok« »gombok« stb. abból a pénzből 
ragyogjanak, amit kénytelenségből vonunk el családunk
tól, csak azért, hogy vvaffenrock, csillag, kard, gomb 
peczkesen végigsétálhassanak előttünk ? Hát csakugyan 
igaz az, hogy a törvényeket csak nekünk illik, csak ne
künk »muszáj* megtartani? Nincs egy képviselő sem 
a magyar parlamentben, a ki a magyar ipar védelmére 
merne kelni Ritter von Theer ellen ? Nincs egyetlen 
»eleven* képviselőnk sem, a ki kérdőre merné vonni 
földi patronusainkat Lukács és Hegedűs miniszter ura
kat, hogy olvasfák-e az ezredes Ur parancsát és akar
nak-e elégtételt szerezni a nagy áldozatokkal fentartott 
magyar iparnak ?

Vagy olyan hálátlan théma ez ? Attól tartanak 
talán, hogy a paraszt, vagyis drága választó polgártárs 
megharagudnék, ha ebben a »borszövetkezetes világ«- 
ban nem mindig csak az ő borát emlegetnék a »szere- 
tett« képviselő urak? Hja! Ez csakugyan hálátlan 
théma. Nem lehet vele »hazabcszélni,« különösen mióta 
kisült, hogy »a politika úri hunczfutság« a t. ez. politi
kusok pedig úri . . . .

Hát nem bolondok azok a magyar tőkepénzesek, 
hogy csupa hazafiságból teszik koczkára vagyonukat, 
jövőjüket és adják le munkásságuk legjavát a pénz
ügyminiszter kasszájába, ha Magyarországon az ezredes 
úréhoz hasonló rendeletek jelenhetnek meg és foganato
síttatnak is ? Az ezredes ur pedig adhat ki annyi és oly 
rendeletét, amennyi és a milyen neki tetszik, de jobb 
lesz ha elfogadja szerény tanácsomat és azt ajánlja a 
hadügyminiszternek, hogy ne azt a fene sok gyorstü
zelő ágyút meg puskát imádkozza ki fiaink számára a 
delegácziótól, hanem inkább minden estére minden le
génynek egy fél liter sört (Majd nagyon jutányosán 
szállítjuk! csak az adójából engedjenek 1) húst meg jó 
kenyeret. Különben mi a fészkes fecskének az a sok 
ágyú, puska, mikor folyton békekongresszusozunk ? 
olyan hülye vendéglőst meg úgy sem találnak, ki az 
ezredes parancsára hallgatna, mert ha igen, úgy joggal 
nyilváníthatná bárki magyar honpolgár létére hazaáru

lónak, mert a magyar korcsmáros is elsősorban ma- 
gyár 'honpolgár s csak azután vendéglős.

* **
Ápril 6-án Kovács-nál volt a pénteki reggeli. 

Ahogy beléptünk eme, a felsőbb hétszázak számára ké
szült földi paradicsomba, hát olyan ünnepélyesen mo
solygó arezok fogadtak mindenfelől, mintha mindenki 
abban a tudatban kéjelgett volna, hogy nini, micsoda 
nagy dolog is az grófi meg herczegi asztaloknál ülni !

Szinte érezzük még annak a parfümnek illatát, a 
melyet egy bizonyára angyali szépségű, bíborban szüle
tett és csipkefelhőbe öltözött komteszka volt elég ked
ves nekünk itthagyni. Istenem! Milyen más itt »az 
ájer«, mint teszem fel az »az kövér bikához* czimzett 
polgári vendéglőben! Milyen szívesen feledkezünk meg 
egy órácskára arról, hogy tulajdonképpen mi csak 
»afféle apró polgárocskák« vagyunk, a kik végtelen 
boldogok vagyunk (Nem hiába élünk demokrata kor
ban !) ha »a gróf Ur* vagy »a Grófné* megszólításra 
méltat. Aztán hányát dülünk a puha és sokkal elegán
sabb termetekhez szokott drága kereveten élvezendő 
az élvezendőket. Szóval: Urak vagyunk . . .

Nincs mit titkolnom. Nagyon jó itt, ebben a ba
rátságos irigylésreméltó otthonban. Aztán hisz ez 
csak természetes — mint Palkovitsnál Kovácsnál is 
»kinézünk* a konyhába a bájos háziasszonyhoz, én 
»nem minden üzleti érdek nélkül* is, megtudandó, 
hogy váljon minő hatással van a »kis nagyságára* a 
dupla maláta sörünk? Hát Uramfia ? Nem meggömbölyöd- 
tek a mama is, meg az apró szentek is mint a hevesi 
dinnye ?

De bizony. Szorongatja is a kezemet Kovács, hogy 
én vagyok »a valódi doktor* és nem a * doktor«. 
Gyurka, a ki mindig csintalan kezű, hunezutkodik, de 
meg is lakói érte. (De ez már nem tartozik az üzlethez !) 
Hja kérem a »seft« nem megy olyan simán, mint a 
hogy gondolják. Meg kell azért szenvedni úgy külsőleg, 
mint belsőleg. Szenved is Eff Ur, és szinte élvezet, 
látni hogyan szürcsöli a Rohan-módra készített éltető
levest és osztja magas parancsait a háta megett álló 
borotvált arczu imponáló garszonnak. Igaz ugyan, hogy 
a nagy sietségben egy kissé megpörkölte (De nem ám 
>pörkölt*-tel !) piczi édes szájacskáját, de nem szól, 
csak fuj egyet és nyomban tojást rendel Halevy-módra. 
»Hej bajos élet is ez az úri élet* sóhajt fel és hogy 
teljes legyen a nyomorúság Cavour módra készült bél- 
szinsültet rendel magának és kétségbe esik, mikor 
Willburger azzal zavarja ki a remek Muffing tanulmá
nyozásából »Rólam, meg a poharamról el ne feledkez
zetek.* Szeretett elnökünk arcza is mintha vidámabb 
volna, mint rendesen. Egészsége, étvágya, amint távol
ról konstatálom — kitűnő. Szóval most már abban is 
túltesz rajtunk.

Laczi doktor nyakán, mintha merészebben volna 
megkötve a nyakkendő, mint máskor. Ugylátszik vala
miben sántikál ez a gellérthegyi szfinksz. Nem lehessen 
tudni nagy imposztor az öreg 1 De szeretjük is, mert 
akkorákat egy ezer esztendős vadász sem tud >lendí
teni* mint ő. Mikor elemében van és anekdotázik, úgy 
hallgatjuk, mint az apostolt.

Amint javában csipkedjük egymást. (Az egyik 
sarokban már feltűnt a Transylvánia, a másikban meg 
a Casino-Talismán) szeretett elnökünk egy fogadás el
döntését javasolja, melyet Tippinger- Pár is és Förster 
Konrád kötöttek ugyanitt ma esztendeje. Az egyik bi
zonyára megnyerte a fogadást, de Gundcl nem akar 
pezsgőzni, hanem inkább amellett, hogy a vesztes a 
pezsgő árát fizesse be az országos nyugdijegyesületnek, 
de a nyerő is adjon ugyanoly összeget a menhely-alap 
javára. Úgy kell neki ! Miért mert nyerni ?! Általános
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éljenzés. Förster gavallérosan kivágja a vesztett Fran- 
gois-árát 80 frtot és ugyancsak át ad Bokrosnak (már 
mint nekem) 56 frt 81 krt, amely összeget Klivényi 
személyzete ajánlott fel a nyugdíjalap javára. De már 
ezt nem hagyhatja annyiban Francois Lajos és nyom
ban kerekre kerekíti a pénzeket 26 frt 99 krral. De a 
Huber Tóni még mindig nem látja egyeneseknek a 
summát és legott kiteszen 25 pengőket (Hatalmas él
jen !) Hát nem rádupláz Miiller— Tóni a Tónira ! — 12 
ropogós forintokkal ? De bizony ráolvasott. Csakhogy 
most már megint «nem pászoL a dolog, mert Tippin- 
ger Ur »kitanálta«, hogy a teljes összeghez megint 
hiányzik 9 fit. Erre aztán a mi jó Skoupil Józsi bá 
tyánk a világhírű Thonet-háznak budapesti képvi
selője — azt mondja: De már csak én is tudok szá
molni és úgy találom, hogy az összeg csak úgy lesz 
gömbölyű (Szereti a gömbölyűt !), ha én is ötven fo
rintot teszek hozzá. Lett is erre olyan éljenzés, hogy 
ilyet talán még sohasem látott ez az elegáns étterem. 
Én meg majd hogy végig nem csókoltam derék és 
minden jó ügyért lelkesülő barátaimat, akiket ki vitt 
volna más a lelkesülő hevületbe, mint Gundel és Peta- 
novits? Hogy az Isten is áldja meg őket azokért a 
nettó 520 koronákért, amit nyugdíjalapunk javára gyűj
töttek e reggelin. De már ez meghatotta Eff Urat is, 
aki e jelenetre kivette szájából még a Bock-ját is, mely 
úgy állott ott, mint egy óriás-sóskifli boldogabb vége. 
(Lévén a reggelin nagy szivar traktamcntum is. Carlós 
is el van látva — egy hétre).

Szellőztetnek. Hát kivonulunk a mi kedves Ko
vács-fülkénkbe a konyha mellé. A legszeretetreméltóbb 
háziasszony asztalához vagyunk hiva, a ki kékfehér 
Ízléses toillettjében egy »kis szökevényre* hasonlít és 
olyan, mint egy czukros baba. De innét is menni kell. 
Sajnos sok a dolog. A Józsi Metropoleja útba esik. 
Utánam magyarok ! Egy mocca és egy curasso ! Most 
ez a motto. Ugyebár Eff Ur ?

B—s K—ly.

A
Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 

lpartársulata“ 
minden héten pénteken

TÁRSAS REGGEL I T
tart.

A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják:

1900. április 20-án Gy á k y  Mihály vendéglőjében 
(VII. Almássy-tér 15.).

1900. április 27-én Ha n zé 1 y Ferencz vendéglőjé
ben (VII. Barcsay-utcza 16. sz.).
....................................... Ilii.................................................

Barabás József.
A budai oldalon üzletet folytató vendéglősök közli 

kollegiális összetartás megteremtése és erőssé tétele, mind
addig teljesen parlagon hevert érdekeik megvédelmczése, 
de egyúttal a budapesti ipartársulattal való viszony erősebbé 
tétele, főleg azonban a magyarság, a magyar szó és szel
lem terjesztése vezették annak idején Barabás Józsefet, a 
budapesti vendéglősipartársulat egyik kiváló tagját, midőn az 
I.—III. kerületi úgynevezett budai ipartársulatot megterem
tette. És habár a főváros részeinek egyesitett voltától is 
eltekintve alig találhatunk indokot, mely az ország székes

fővárosában egy második, egy külön ipartársulat létesítését 
és fennállását csak némileg is igazolni tudná, sőt a ven
déglős érdekek azonosságánál fogva a különálló czélokat 
már eleve kizártaknak vehetjük, Barabás alkotását mégsem 
tekinthetjük szeparztisztikus törekvés eredményének, hanem 
inkább jól megválasztott eszköznek arra, hogy felébresz- 
tetvén a budai kartársakban a társulati szellem közelebb 
vitessenek a budapesti ipartársulathoz és a vendéglősipar 
általános törekvéseihez. E czélját Barabás budai elnöksége 
idejében a legteljesebb mérvben el is érte s noha távozása 
óta e tekintetben határozott visszaesés tapasztalható ez nem 
az ő alkotása hibáinak, hanem az általa inaugurált szellem 
elhagyásának tulajdonítandó.

Barabás József azonban nemcsak, mint a budai ipar
társulat megalapítója és sok éven át elnöke szerzett ma
gának kiváló érdemeket, hanem mint budapesti ipartársu- 
latunk választmánnyi tagja is mindenkor élénk részt vett 
a vendéglősipar közérdekeinek szolgálatában és állandóan 
egyike volt azoknak, kik ezen érdekeket lankadatlanul 
ügybuzgalommal és odaadással — egyedül a közjó által 
vezéreltetve— szolgálták. Alig van az ipartársulatnak intéz
ménye, melynek ne lenne ügybuzgó munkása, a minthogy 
mindig jelentékeny részt vett a társulat által különböző 
alkalmakkor indított mozgalmakban is. Iparának igazi 
szeretete, vaskövetkezetesség a magára vállalt ügyek ke
resztülvitelében, jellemzik az ipartársulatok körében kifejtett 
tevékenységében, melynek egyik jellemző vonása, hogy 
mindig párhuzamosan haladt a Gundel János által a buda
pesti ipartársulatban felállított és megvalósított munkaprog
rammal.

Amig Barabás József ilyformán egész mértékben ér
vényre juttatta és hasznosította kiváló egyéni kvalitásait a 
székesfőváros két vendéglősipartársulatában, addig mint 
vendéglős - üzletében — minden erővel a vendéglősipar 
emelésére fordította legfőbb gondját, arra törekedvén, hogy 
ipara a székesfőváros budai részén is lépést tartson a 
modern kor követelményeivel. Buda különböző helyein birt 
vendéglői az ottani előkelő köröknek csakhamar nem
csak kedvelt találkozó helyeivé váltak, de társadalmi 
téren is megszerezték tulajdonosuknak azt az előkelő po- 
zicziót, melyet az rendkívül előzékeny modorával, művelt
ségével és egyénisége vonzó tulajdonságaival méltán meg
érdemelt s mely őt társadalmilag is befolyáshoz és tekin
télyhez juttatta. Méltán sorozhatjuk azok közé, kiket ipa
runk díszeinek szoktunk nevezni.

Társulatok. Egyesületek.
HIVATALOS RÉSZ.

A „Budapesti kávésipartársulat'1 f. évi ápril hó 2-án
délután 6 órakor rendkívüli közgyűlést tartott Drechslcr 
Béla Andrássy-uti vendéglőjének első emeleti termében, 
melynek egyetlen tárgya az előző rendes közgyűlésen le
mondás folytán megüresedett tiszti állások újra betöltése 
volt. A közgyűlésen megjelentek : Némái Antal, Tihanyi 
József, Tanbcr Samu, Wagner József, Kreisz János, Pikler 
Ármin, Schanzer Samu, Holstein Zsigmond, Markai Mór, 
Berger Leó, Weingruber Ignácz, Wcrthcimer Lajos, Gernitz 
József, Pelzmann Ferencz Árvay Ottó Ede, JVeisz Ignácz, 
Spitz Samu, We.v Ilermann, Briick Károly, Kaiser Miksa, 
Heszmann Károly, Arvay Lipót, Bronner Miksa, W'asscr- 
mann Jónás, Drechslcr Béla, Gebauer József, Schrciber Hugó, 
Freund Henrik, Fleischmann Gyula, Moravck Ferencz, Gold- 
berger Salamon, Pctanovits József, Vdrav Ferencz, Reisncr 
Gyula, Grüneck Gusztáv, Hirsch Ferencz, Markai Mór.

A közgyűlés megnyitása előtt Weingruber Ignácz kért 
szót és tekintettel arra, hogy a társulatnak jelenleg elnöke 
nincs, Markai Mórnak mint korelnöknek megválasztatását

M e g r e n d e lé se k n é l k é r jü k  t i s z t e l t  o lv a só in k a t m in d ig  la p u n k ra  h iv a tk o z n i.



144 Mi,gyár Vendéglős- és Kávés-Ipar 1900. április 15.

ndilványozza. A közgyűlés ezen indítványt egyhangú helyes
éssel fogadta, mire Hurkai Mór elfoglalván az elnöki szé
ket a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta meg :

Tisztelt Uraim ! Ipartársulatunk legutóbb tartott nyolcz- 
vanötödik rendes közgyűlése után — miként általáno
san ismeretes — az egész elnökség, választmány és fel
ügyelő bizottság lemondott, szükségessé vált tehát ezen 
állások betöltése végett rendkívüli közgyűlés egybehivásá- 
ról gondoskodni. Rám mint korelnökre hárult, e közgyűlés 
megnyitásának feladata (Éljenzés) és a midőn ezen tisztem
nek megfelelek, fölkérem a tisztelt kartárs urakat, hogy 
feladatom teljesítésében támogatni szíveskedjenek. Tisztelt 
Uraim ! Közgyűlésünk feladata, hogy társulatunk élére el
nököt válaszszon (Éljen Némái !) Azt hiszem, hogy az egész 
közgyűlés egyhangú bizalma fordul ama férfiú felé, a kire 
mindenkor büszkék voltunk és büszkék leszünk. (Éljen 
Némái !) Az általános helyeslésből Ítélve úgy hiszem ki
mondom határozatképen, hogy a közgyűlés Némái Antal 
urat egyhangúlag elnökévé választotta. (Lelkes éljenzés.) 
Megköszönve az irántam tanúsított bizalmat, átadom a köz
gyűlés további vezetését az újonnan megválasztott elnöknek.

E beszéd elhangzása után a közgyűlés Némái Antalt 
egyhangú lelkesedéssel elnökké választotta.

Nánai Antal elfoglalván az elnöki széket, bejelenti, 
hogy Wertheimcr Lajos a napirend tárgyalásának megkez
dése előtt szót kér.

IVertheimer Lajos Harkai Mór megbízásából kijelenti, 
hogy nevezett neki őszinte sajnálkozását fejezte ki ama el- 
hamarkodott  ̂nyilatkozata felett, a melylyel mint utóbb érte
sült Pikler Ármin érzékenységét érintette, és azt meg nem 
történtnek tekinteni kéri. Úgy megbízója mint a maga 
nevében kéri Piklert ezeknek tudomásul vételére.

Weingi'ttber Ármin azon véleményének ad kifejezést, 
hogy miután ezen privát jellegű ügy az érintett felek kö
zött már elintéztetett, nyilvános tárgyalás tárgyát nem 
képezheti.

Pikler Annin maga sem óhajtja ezen ügy újabb tárgya
lását, annyival is inkább mivel meg van róla győződve, 
hogy a társulatnak Harkai Mór sokkal ügybuzgóbb és 
tapintatosabb alelnöke lesz, mint ő volt.

Némái Antal elnök jelenti, hogy a napirend értelmé
ben a tisztikar kiegészítése következnék. Tekintettel azon
ban ama hervadhatlan érdemekre, melyeket Harkai Mór 
az ipartársulat körül szerzett magának, ajánlja, hogy a köz
gyűlés Harkai Mórt a választás mellőzésével egyhangúlag 
kiáltsa ki alelnökké. Mire a közgyűlés Harkai Mórt egy
hangú lelkesedéssel és közfelkiáltással alelnökké választja meg.

A szavazások megejtésére kerülvén a sor, a közgyű
lés Némái Antal ajánlatára Weingruber Ignácz elnöklete 
alatt egy Tihanyi József, Wagner József, Kreisz Ferencz és 
Tauber Samu tagokból álló szavazatszedő bizottságot küld 
ki, mely munkálatait egy fél óra múlva befejezvén elnöke 
a szavazás eredményéről következőleg számol be :

Elnök lett egyhangúlag : Némái Antal. Alelnök : Harkai 
Mór, Pénztáros: Holstein Zsigmond, Ellenőr: Berger Leó, 
Választmányi tagokká megválasztattak: Arvay Ottó Ede. 
Britek Károly, Drechslcr Béla, Freund Henrik, Glaser Fülöp, 
Gtüneck Gusztáv, Heszman Károly, Hirsch Adolf, Klein lein 
Károly, Laukó Pál, Pelzmann Ferencz, Pert! István, Pikler 
Ármin, Steuer Sándor, SztanojMiklós, Tihanyi József, Wasser- 
mann Jónás, Weingruber Ignácz. Választmányi póttagok let
tek: Klein Ignácz, Lumnitzer Lajos, Moravek Ferencz, Peta- 
novits József, Sa/zer Albert, Se hón József. A fölügyelő-bizott- 
ság tagjai lettek: Bengycl Zsigmond, Ncrcy Dezső, Scheiber 
1 Iugó.

A közgyűlés a szavazás eredményének bejelentését 
lelkes éljenzéssel ves2i tudomásul. Felolvastatott a Bu
dapesti pinezérek szak- és munkaközvetítő egyesületé* -nek 
beadványa. A közgyűlés az egyesület átiratát nagy ér
deklődéssel hallgatta végig, az abban foglalt panaszok 
nagy részét sokan. Weingruber Ignácz, Pe/anovits József,

IVertheimer Lajos, Griineck Gusztáv stb. jogosaknak ismer
ték el és csak azon véleményüknek illetve aggodalmuknak 
adtak kifejezést, hogy az egyesület nem mindig lesz képes 
az egyes főnökök specziális igényeinek megfelelő személy
zetet szállítani. Mivel azonban az összes jelenlevők az egye
sület törekvéseit rokonszenvvel kisérik a közgyűlés elhatá
rozza, hogy bár a társulat maga — mint ilyen — magát 
semmi irányban sem angazsálhalja, a társulati tagok az 
egyesületet lehetőleg pártolni fogják a helyközvetités igénybe
vételével.

írásbeli indítványok a közgyűléshez nem adattak be, 
ellenben IVertheimer Lajos, Brück Károly ipartársulati tag 
megbízásából interpellácziót terjeszt elő a Lappért Antal- 
félc hírlap elárusító vállalat visszaélései tárgyában, így elő
adja, hogy hovatovább elviselhetlenné lesz e vállalat ön
kénykedése, mely a hirlapelárusitást mint egy monopóliumot 
űzvén, kénye-kedve szerint szállítja és nem szállítja a lapo
kat s igy a kávésoknak nemcsak tömérdek kellemetlen
séget, hanem anyagi károsodást is okoz. Egyedül uralván 
a piaczot e vállalat tulajdonosa sértő modorral bánik el 
egyes kávésokkal, kiknek gyakran indokolás nélkül még a 
lapok beküldését is beszünteti. Ajánlja, hogy a társulat 
lépjen érintkezésbe a Magyar csomagszállitási részvény- 
társasággal, mely a lapokat sokkal kedvezőbb feltételek 
mellett hajlandó a kávésoknak szállítani. (Helyeslés.)

Berger Leó csatlakozik az előtte szólott panaszaihoz 
és megerősíti, hogy a Lappert-vállalat csakugyan nem úgy 
szolgálja ki vevőit, mintha egy erőteljes konkurrencziával 
állana szemben. Ohajtandónak tartja, hogy a magyar cso
magszállító részvénytársaság tegyen positiv ajánlatot, a mire 
egy három- vagy négytagú bizottság kiküldését ajánlja a 
részletek megbeszélése czéljából. Mint jogos panaszát a 
kávésoknak felemliti még azt is, hogy a Lappert-czég csupa 
takarékoskodásból épen a bécsi lapokat oly elkésetten és 
rendetlenül kézbesíti, hogy e miatt sokan már vendégeiket 
is elveszítették.

Hasonló értelemben szólal fel Brit eh Károly is, ki a 
lapokat már most is a Magyar csomagszállító részvénytár
saság révén szerzi be és nemcsak gyorsabban és pontosab
ban kapja azokat, hanem évenként 200—250 frt meg
takarítást is ért el. Kaiser Miksa a megrendelések késedel
mes effektuálása miatt panaszkodik és főleg a Lappért ezég 
rideg és kíméletlen modora miatt panaszkodik, melylyel 
még pontosan fizető megrendelőivel szemben fellépni szo
kott. Holstein Zsigmond elismeri a felhozott panaszok jogo
sultságát, mindazáltal óvja a közgyűlési tagokat minden el
hamarkodott lépéstől. Emlékezteti őket, hogy egy-két év 
előtt már létezett egy a Lappert-félével konkurráló válla
lat, de mikor az csakhamar megszűnt, a kávésok újra csak 
Lappertre szorultak. Ezen eset ismétlődésének nem szeretné 
kitenni kartársait. Weingruber Ignácz helyesli Holstein állás
pontját és minden más vállalat támogatásába csak úgy 
menne, ha annak fennállására kellő biztosíték nyujtatnék. 
Ezért szükségesnek tartaná, hogy a kávésok kötelezzék 
magukat bizonyos birság lefizetésére azon esetre, ha az 
uj vállalatot elhagynák.

Tihanyi, Schanczer és Weingruber ismételt felszóla
lásai után Briick Károly biztosítja a közgyűlési tagokat, 
hogy a csomagszállító részvénytársaság bonitás tekintetében 
a legmesszebb menő kívánságoknak is megfelel és hajlandó 
is volna az újságok kedvező feltételek mellett leendő szállí
tására, ha kellő biztosítékot nyújtanának neki arra, hogy 
a kávésok nem fogják vállalkozásában cserben hagyni. Még 
Freund I lenrik, Schrciber Hugó, Berger Leó szólották ismé
telten a tárgyhoz, mire Némái Antal elnök összegezi az 
elhangzott panaszokat, véleményeket és óhajtásokat. Konsta
tálja a panaszok alapos jogosultságát, sőt kijelenti, hogy 
azok orvoslása érdekében maga is már többször járt a 
Lappéit-ezég tulajdonásánál, kérve őt, hogy ne engedje 
a dolgot kenyértörésre kerülni. Nevezett akkoriban nagy- 
ban mentegetŐdzött, a felhangzott panaszokból azonban
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úgy látszik hogy nem megjavulni. Egyébként megjegyzi, 
hogy azon huszonegy év alatt, mig üzlete volt, a maihoz 
hasonló három mozgalmat élt át, melyek azonban mind 
sikertelenek maradtak és pedig nem is az időközönként 
keletkezett konkurrens vállalkozók, hanem egyedül a kávé
sok hibájából, a kik sohasem fogtak kellő komolysággal 
vállalkozásuk végrehajtásához. Nem foroghat azonban két
ség az iránt, hogy ha legalább ötven kávés komolyan lát 
hozzá ezen ügy szanálásához, akár l.appertnél vagy akár ő 
ellene jelentékeny eredményeket és kedvezményeket fognak 
elérhetni. Ajánlja Bcrger Leó indítványának elfogadását. 
A közgyűlés ezen indítványt elfogadván, végleges határozat 
hazatal czéljából egy Beígér I <có, Britek Károly, IWingruber 
Ignácz, Frennd Henrik és Goldberger Salamon tagokból álló 
bizottságot küld ki.

VPert/ieimer Lajos a kártyaárak felemelését teszi szóvá, 
és felsorolván a kávésok sérelmeit azon esetre, ha azok 
semmi módon nem volnának orvosolhatók egy kártyagyár 
alapítását indítványozza. Holstein Zsigmond a kártyagyár 
alapítását — miután egy hasonló kísérlettel a kávésok már 
kudarezot vallottak — nem találja helyesnek, s mert biz
tos tudomása arról, hogy már ez évi májusban a főváros
ban egy uj kártyagyár fog létesülni, bevárandónak tartja, 
mig ez működését megkezdi. Wertheimer, Schreiber Hugó, 
ITirsch és Bergcr Leó ismételt felszólalása után a közgyű
lés Holstein Zsigmond indítványát fogadja el.

Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést a tagok 
éljenzése körben bezárja.

A közgyűlés után Horkai Mórnak, a társulat uj al- 
elnökének tiszteletére 25 éves kávésjubileuma alkalmával 
rendkívül fényes és sikerült lefolyású diszlakoma volt a 
Drechsler-vendéglő elsőemeleti Napoleon-termében. A lako
mán, melyen mindvégig derült jókedv és emelkedett hangu
lat uralkodott nemcsak a társulat tagjai, hanem közéletünk 
több kiváló alakja és a kávésok üzletbarátai közül is igen 
sokan megjelentek. így a többek közt ott láttuk : Glaser 
Fülöp, Klein Ignácz, Bengyel Zsigmond, Wassennann Mór, 
Salzer Ignácz, Pert/ István, Gebauer József, Lanká Pál, 
Kőim Bernát, ipartársulati tagokat. Megjelentek továbbá: 
Kiss Pál, Glasner Ede, Dr. Drechsler Dezső, Lappért Antal, 
Taussig Samu, Pesty Ferencz, IV. kér elöljáró, Hollender 
Mór, Steiner József, Steiner Hugó, Pdris Vilmos, Fischer 
Miksa, Villányi Alajos, Kálmán Artúr, Holstein Ármin, Spitz 
Gyula, Schwarcz Béla, Rudas Izsó, Újhelyi Samu, Horkai 
Gyula, Salacz Sándor, Bokros Károly, Sacellary György, 
Br. Seldenmayer G. A., Dózsé Döme, Dr. Egerer Ödön, 
Steiner Gusztáv, Wellisch Lajos, VVeingruber József.

A vacsora folyamán Némái Antal ipartársulati elnök 
a következő beszédet mondotta :

Tisztelt ünnepi közönség ! Ahogy ezen1 Ízlésesen 
kiállított étrendet kezembe vettem, annak negyedik oldalán 
örömmel olvastam nyomtatásban, hogy ezen mai szép estén 
én leszek oly szerencsés az első pohárköszöntőt mondani. 
Bocsássanak meg, hogy a rendes szokástól eltérve egy fogás
sal előbb emelkedem szólásra, de annyi szónokát látok itt 
feljegyezve, hogy úgy vélem, ha valamivel korábban is 
kezdjük a beszédeket akkor is alig jutunk el a végükre. 
(Halljuk I) Tisztelt Uraim ! Még ha a figyelmes rendezőség 
nem is tett meg volna ezen ünnepélyes alkalommal első 
szónoknak én e jussomat aligha engedtem volna el, mert 
Hurkai Már (Lelkes éljenzés) huszonötéves kávés jubileuma 
alkalmával talán én vagyok a leghivatottabb arra, hogy 
ünnepelt kartársunk boldogulására poharat emeljek. (Helyes
lés.) A midőn e kedves jogommal élek, Harkai Mórt hár
mas minőségben akarom ünnepelni és pedig mint jubilánst, 
családapát és társulatunk oszlopos tagját. Nem szükséges 
talán önök előtt magyaráznom, hogy mily nagy dolog 
huszonöt évig becsülettel megállani helyét ama rögös és 
gondterhes pályán, melyet nekünk kávésoknak a túlhajtott

verseny következtében mindenfelől mcgnchczitcnck. I Tarkai 
Mór megmutatta hogy ezen nehézségeket le tudta győzni 
és hogy c mellett nemcsak egész ember, jó üzletember 
volt, hanem jó gazda is tudott lenni, a ki bizonyára meg
érdemli, hogy mintaképül állítsuk magunk elé. Pia azonban 
mint kávés ily magasan áll előttünk Markai Mór, sokkal 
magasabban áll ennél is mint családapa, a ki kis csa
ládja körében is oly mintaszerű otthont alapított magának, 
a hol a férj és feleség a szülők és gyermekek közt oly 
áldásos és boldogító életet teremtett, melyhez hasonlót csak 
titkán, igen ritkán van alkalmunk látni az életben. Mint 
valami gondos családanya terjeszti ki e boldog kis kör
nyezetében szerető gondoskodását minden apróságra és 
éltető lelke övéinek, kik őt odaadó szeretettel és hálás 
tisztelettel veszik körül (Lelkes éljenzés). Hogy kije és 
mije Harkai Mór ipartársulatunknak azt hiszem felesleges 
volna fejtegetnem. Ha tenném, egy huszonhároméves múlt 
történetét kellene Önök előtt lefestenem, a mely múltnak 
legelején Plarkai már akkor is- tevékeny és ügybuzgó tagja 
volt ipartársulatunknak, mikor én annak választmányába 
kerültem. Azóta egyik oszlopos tagja lett ipartársulatunk
nak, a kinek nevéhez nem egy nevezetes esemény, nem egy 
nevezetes alkotás fűződik elválaszthatlanul. Neki köszön
hetjük, hogy — midőn látta, hogy társulatunk iránt a tagok 
abszolúte nem érdeklődnek — megalapította a társasestélye
ket, sőt egyik legszebb alkotásunkat, a segélyalapot is az 
ő kezdeményezésének köszönhetjük. Neki köszönhetjük ipar
társulati tagjaink számbeli gyarapodását, a mi csakis azon 
fáradthatlan, éjjel-nappal való utánjárással és egyenkinli 
kapaczitáczióval volt elérhető, melyben oly buzgón támo
gatott akkor is, mikor már türelmemet kezdtem veszíteni. 
E miatt a tevékenységünk miatt ugyan gyakran meggyűlt 
a bajunk a feleségeinkkel, no de legalább kárpótolva volt 
az ipartársulat, a mely jórészt Markainak köszönheti, hogy 
számban, erőben és tekintélyben oly nagy, mint a milyen 
ma. «Nem szabad engednünk, ha már ennyire vittük* — 
mondotta mindig, valahányszor félrevonulni akartam s igy 
van, hogy ma is még egymás mellett és ugyanazon czélokért 
heviilve egymás oldalán küzdünk ! Igaz örömmel hasz
nálom fel tehát a mai alkalmat arra, hogy poharam emel
jem Harkai Mór barátom egészségére, kívánva, hogy a jó 
Isten kedves családja és a mi mindnyájunk örömére fris 
erőben és egészségben sokáig igen sokáig éltesse. (Hosszan
tartó, lelkes éljenzés.)

Némái Antal beszéde után Pesti Ferencz IV. kér. elöl
járó éltette Harkai Mórt mint a polgárerények igazi minta
képét, ki igazi odaadással szentelte mindig munkásságát a 
a polgárok közérdekeinek. Nagy tetszéssel fogadott beszéde 
után maga az ünnepelt Harkai Már emelkedett szólásra a 
következő beszédet mondotta.

Tisztelt Uraim! Kedves Barátaim 1 Valóban nem 
tudom, hogy tulajdonképen mivel szolgáltam rá arra a 
fényes ünnepeltetésre, a melylyel engem érdemetlent min
denfelől körülvesznek. Én mindig mint közönséges nap
számos fogtam fel feladataimat, csak kötelességeimet telje
sítettem, mást sohasem tettem, nem is akartam tenni. Ezt 
is könnyű volt tennem, mert egy olyan elnök mellett mű
ködtem, a ki engem nemcsak támogatott munkálkodásom
ban, hanem ha csüggedni kezdtem, folyton uj munkakedvre 
bátorított. Ó az, a kinek mindent köszönhet ipartársulatunk 
én csak egy szerény munkás voltam az ő oldalán (Éljen 
Némái 1 Éljen Harkai I). Mindennek daczára végtelenül jól 
esik lelkemnek-szivemnek, látni, hogy ily őszinte szeretettel, 
becsüléssel és tisztelettel illetnek kartársaim, sőt nemcsak 
örömömre szolgál, hanem arra is buzdít, hogy ezentúl is 
egész erővel szolgáljam iparunk és társulatunk érdekeit. 
Nincs a világon olyan kincs, a melyért én kartársaim irán
tam ma megnyilatkozott érzelmeit becserélném és ezen 
érzelmek arra bírnak, hogy megerősítve magamat a köteles
ségtudásban, ezentúl még többet tegyek mint eddig tettem, 
többet még a kötelességemnél is. Emelem poharamat Némái
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Antal elnökünk egészségére, azzal a kívánsággal, hogy a 
jé> Isten őt számunkra sokáig nagyon sokáig tartsa meg*.

Holstein Zsigmoml mint a társulat uj fináncz-minisz- 
tere hivatali elődjére Markai Mórra mint volt pénztárnokra 
emeli poharát, a ki után nehéz jó fináncznak lennie. 
iloreczky elöljáró-helyettes szellemes felköszöntőben Némái 
Antall éltette. Utánuk Bergcr Leó a társulat uj ellenőre 
mondott nagy tetszéssel fogadott beszédet. Először meg
választatásáért mondott köszönetét, majd találó hasonlat
tal ezélzott a társulat kebelében felmerült, de békésen 
elintézett ellentétekre, melyeket az égről a nap melegítő 
sugárai által eltüntetett bárányfelhőkhöz hasonlított. Majd 
az ipartársulat jövőbeli munkaprogrammját állította fel, 
kifejtvén, hogy a társulatnak az eddig elért események 
alapján főleg a kávéssegédek belegsegélyző pénztárának 
támogatása, a segélyalap gyarapítása, főleg azonban a 
(Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávés
segédek országos nyugdijegyesületé»-nek erőteljes párto
lása (Lelkes éljenzés és tapsi) leend a legelső feladata. 
Pikler Annin nagy derültséggel jelenti ki, hogy bár a meg
állapított sorrend szerint, most neki kellene beszélnie, nem 
beszélhet mert most — még józan. De jobb is ha nem 
beszél, mert <De morluis nil, nisi bene.» Utódjának az 
alelnökségben, Markai Mórnak csak azt kívánja, hogy úgy 
ne járjon mint az egyszeri zsidó hitközségi elnök, a kit 
- - miután nagynehezen megválasztottak, mindenki gratulált, 
de egymásnak mégis azt sugdosták : Dér Alté war mir 
doch lieber.» — Weingntbcr Ignácz Markai Mórnét, Hirsch 
a társaságot éltették, mire általános közkivánságra Pctano- 
vits József emelkedett fel szólásra. «Miután nem vagyok 
szónok — úgymond — és különben is minden szónál 
szebben beszél a telt, a mai örömnapot a magam részéről 
úgy akarom emlékezetessé tenni, hogy országos nyugdij- 
egyesületünk javára ezennel négyszáz koronát ajánlok fel». 
E nagylelkű kijelentést harsogó, szűnni nem akaró éljen
zés követte, mely frenetikussá vált akkor mikor Dózsé Döme, 
az «ElsŐ magyar részvényserfőzde* szintén jelenlevő érde
mes képviselője szintén 200 koronát ajánlott fel a nyug- 
dijegyesület alapja javára és köztudomásúvá vált, hogy a 
Petanovits József által ott a helyszínén eszközölt gyűjtés 
ugyancsak 248 koronát és 2 fillért eredményezett.

Az ezen adományok által előidézett lelkes hangulat 
hatása alatt általános figyelem közt állott fel Bokros Károly 
az országos nyugdijegyesület elnöke, ki a következő nagy 
tetszéssel fogadott beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt Uraim ! Senki sem hajlandó inkább 
ünnepelni mint a magyar ember, s igy csak természetes, 
hogy mi mindannyian, kik itt egybegyültünk őszinte szív
vel és lélekkel veszünk részt Markai Mór ünneplésében, 
kit különbség nélkül tisztelünk és becsülünk azon érde
meknél fogva, melyeket magának ez idéig szerzett és ezen
túl bizonyára még hatványozottabb mérvben fog szaporí
tani. De igen tisztelt Uraim, a tapasztalat nem csak azt 
bizonyítja, hogy a magyar nemcsak jókedvű ünnepelő, ha
nem egyúttal jókedvű adakozó is, és mint az igen tisztelt 
Petanovits barátom példája is bizonyítja a mire valóság
gal büszke vagyok, épp oly lelkesedéssel tud áldozni a jó
tékonyság oltárán, mint a baráti és kartársi szeretetén. 
Mostani nemes tettével e jeles barátom egy oly eszmét 
pendített meg, mely nemcsak a mi szivünkhöz áll legkö
zelebb, hanem a mely bár még csak kívánság alakjában és 
határozatlan formában a társadalom fölénk helyezett osztá
lyainak is : orvosoknak, ügyvédeknek, gyógyszerészeknek 
legforróbb vágyát képezi és ez nyugdíjügyük rendezése. 
Mi igen tisztelt uraim vendéglősök és kávésok e vágyat, 
e törekvést már évek óta megvalósítottuk és ha nem is 
reméljük, nem is óhajtjuk, hogy annak áldásos gyümölcseit 
élvezzük, megnyugodhatunk azon boldogító öntudatban, 
hogy utódaink jövőjéről fényesen gondoskodtunk, hogy ők 
fogják élvezhetni, a mit mi megalkottunk és hogy ezen 
tettünkkel iparunknak is megszereztük az azt megillető tár

sadalmi pozicziót. Mig azonban ezt elérjük, igen nagy 
munkát kellcnd elvégeznünk, hogy álláspontunkat a társa
dalommal szemben kellően tisztázzuk és megvilágítsuk. 
Igaz, a hét szilvafa. a nemes ember jogainak ideje már 
rég lejárt, de a társadalom c vélt jogokat meg mindig 
respektálja, előttük meghajlik : nekünk pedig az iparos
osztálynak, de különösen a vendéglősöknek, kávésoknak 
még mindig nem adja meg jogos helyünket a törvényhozás 
házában és a városok magistrátusaiban. Azt hiszi, nem va
gyunk odavalók. Csalódik. Mert hála Istennek ma már mi 
vendéglősök és kávésok is elértük azon műveltségi tokot, 
mely e helyek elfoglalására jogosít és ha a küllőid példá
jára szabad hivatkoznom, ahol a vendéglősök nemcsak a 
parlamentben foglalnak helyet, hanem a társadalmi közélet
nek is számottevő vezetői, úgy azt hiszem nem álomképet ker
getek, midőn poharamat kedvencz thémám, kcdvcncz esz
mém megvalósítására emelem azon kívánsággal, vajha 
látnám mielőbb helyeiket elfoglalni vendéglőseinket és ká
vésainkat a törvényhozás házában és a város magislrátu- 
sában. Erre ürítem poharamat.«

Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps követte a 
nagy szónoki hévvel és lendülettel előadott beszédet, mire 
ssékasi Ssacelláry György a jelenlevő nem kávés vendé
gek nevében rövid szívből jövő szavakkal üdvözölte Markai 
Mórt, zavartalan boldogságot kívánva neki és egész csa
ládjának.

Dr. Solti Ödön mondott ezután nagyhatású beszédet. 
»Minden Demosthenesnél szebben beszél a tett — ugy- 
mond — és ha e régi közmondás igazsága nem is bizo
nyult volna be már oly sokszor és oly fényesen Petanovits 
József oly ragyogó példával bizonyította be azt. melynek 
emléke bizonyára sokáig kitörülhetlenül fog élni azok lel
kében, a kik szemtanúi voltunk. Engedjék meg, hogy e 
fejedelmi tett legyőzhetlen utóhatása alatt állva haza be
szélhessek. Országos nyugdijegyesületünkről akarok beszélni, 
melynek ugyancsak egyik régi lelkes hive Dózsé Döme ur, 
az első magyar részvényserfőzde képviselője ugyancsak 
kétszáz koronát adományozott a mai nap emlékére nyug- 
dijegyesületünk alapja javára. (Lelkes éljenzés és taps). 
Igen tisztelt uraim ! Látva az áldozatkészségnek ily valóban 
óriási mérvben kitörő megnyilatkozásait lesz-e Önök közt 
még valaki, a ki azt hiszi és mondja, hogy országos nyug- 
dijegyesületünk életképtelen vállalkozás r Bizonyára nem 1 
Mert minden kétségen felül áll, hogy ezen nagy és min
den izében humánus egyesület, mely létrejöttét évtizedes 
törekvéseknek és a szakipar legkiválóbb férfiai önzetlen 
mukálkodásának és áldozatkészségének köszönheti nemcsak 
hivatásának és a hozzá-fűzött reményeknek fog minden tekin
tetben megfelelni (Igaz ! Úgy van !) hanem anyagiak biz
tosításán kivül oly erkölcsi diadalt fog szerezni a szakipar 
összes munkásainak, melynek elérésére eddig minden törek
vés eredménytelennek bizonyult. Mert azon kávés, vendég
lős és borfiu, szóval mindazok, kik a szakipar terén fogla
latoskodnak, azon pillanatban, melyben a nyugdijegyesület 
tagjaivá váltak oly társadalmi létet teremtettek maguknak, 
mely után más társadalmi osztályok csak most kezdenek 
törekedni és csak nagy küzdelmek árán fognak elérni. 
Ezért van az, hogy országos nyugdijegyesületünk folyton 
diadalról diadalra halad, eszméje mindegyre nagyobb tért 
hódit. Egyedül a székesfőváros kávésai kételkednek, töpren- 
kednek csak még és nem látják be, hogy a nyugdijegye- 
sületben egy oly intézménnyel bírnak, mely egyedül van 
hivatva jövőjük biztosítottságát megadni. Ezért is az ünneplő 
társulat fejéhez Némái Antal úrhoz fordulok, kérve Őt, hogy 
ne kicsinyelje, ne ócsárolja nyugdijegyesületünket, ne vonja 
kétségbe annak életképességeit és nagyra hivatottságát, 
hanem megismerve az egyesület szervezetét és életképes
ségét vezesse át a kávésokat a nyugdijegyesület hívei
nek táborába, mely jórészt ezek javára is létesittetett. (Lel
kes éljenzés és taps).

Némái Antal e beszédre adott válaszában kijelent
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hogy ő tiszteli mások meggyőződését és ezt magára nézve 
is elvárja másoktól. Egyszer elloglalt álláspontjából nem 
engedi magát kiugrasztani, de egyébként kijelenti, hogy ő 
a nyugdijegyesületet sohasem ócsárolta vagy kicsinyelte, a 
nyugdijegyesülettel szemben pedig csak annyiban foglalt 
állást, hogy a kávéssegédek . 5000 frtos alapítványát ezek 
egyesületi alapszabályai 18. szakasza alapján nem engedte 
kifizetni. E paragrafus őt még ma is köti s mert nem haj
landó az 5000 forintot esetleg sajátjából visszatéríteni, 
ahhoz tartja magát.

F. Kiss Lajos hosszabb és tetszéssel fogadott beszéd
ben Harkai Mórt éltette és beszéde végén bejelentette a 
«Magyar vendéglős és Kávés Ipar* a mai nap emlékére 
az országos nyugdijegyesület alapja javára kétszáz koronás 
alapítványt tesz, mely «A Magyar Vendéglős és Kávés 
Ipar* Harkai Mór alapítványa* néven lesz kezelendő. Beszél
tek még Wertheimer Lajos, Drechsler Béla, II. Halász István, 
mint a «Borsszem Jankó* munkatársa, mire a Harkai csa
lád nevében Rudas szerkesztő mondott köszönetét az összes 
szónokoknak. Erre az estély lelkes és emelkedett hangulat
ban véget ért.

Tudósításunk a szép és felejthetlen ünnepélyről nem 
volna tökéletes, ha e helyen ama kellemes meglepetések
ről nem emlékeznénk meg, melyekben Harkai Mór e napon 
részesült. így az ipartársulat tagjai nevében Némái Antal 
üdvözlő beszéde kíséretében egy remek kiállítású albumot 
nyújtott át a társulati tagok aláírásaival, Drechsler Béla 
pedig egy gyönyörű 35 centiméter magas serleget aján
dékozott az ünnepeknek, a ki azt lelkes szavakkal az ipar
társulatnak ajánlotta fel azon kikötéssel, hogy az ipartár
sulat közgyűlési lakomái alkalmával a mindenkori elnök 
ezen serleggel kezében éltesse a hazát. Kellemes meglepe
tést szerzett még Francois Lajos is, ki a következő tar
talmú sürgönynyel mentette ki elmaradását :

«Egészségem nem engedi meg, hogy személyesen 
vegyek részt a mai szép estén. Gondolatban ott időzve 
kívánom, hogy az ünnepelt ilyen kedves meghitt baráti 
körben ötven éves jubileumát is megünnpelhesse. Éljen! 
Frangois.»

Ugyancsak emlékezetessé tette a napot a nyugdij
egyesület iránt mindenfelől megnyilatkozó lelkesedés és 
érdeklődés is. Bergcr Leó, Petanovits József, Bokros Károly. 
Dr. Solti Ödön, F. Kiss Lajos szólották és pedig nagy 
hatással az országos nyugdijegyesület érdekében, és a mikor 
Petanovits és Dózsé nagy adományaikat Bokros elnök kezé
hez letették a lelkesedő kávésok maguk is százhuszonnégy 
forinttal járultak a Petanovits által rögtönzött gyűjtésnek 
eredményéhez. Nagy tetszést és lelkesedést idézett elő lapunk 
Harkai-alapitványának bejelentése is.

Végül pedig a legnagyobb dicsérettel kell megem
lékeznünk Drechsler Béla vendéglősről, ki fáradtságot és 
költséget nem kiméivé a maga részéről derekasan járult 
hozzá az est sikeréhez. A délszaki növényekkel gazdagon j 
díszített teremben az asztalok szinte roskadoztak a gazdag ' 
ezüst és virágdísztől, konyhából-pinczéből csak a jónak lég- j 
java került az asztalra, a kiszolgálás pedig egyenesen minta
szerű volt, a csinos kiállítású étlapok pedig általános tét- i 
szést arrattak. A vacsora ételsora a következő volt :

Tűzdelt balatoni fogas roston sülve tokaji bor-már
tással.

Bélszín-szeletek idei zöld borsó és ropogós burgonyával.
Jércze- és kappan-szügyek nyárson, fenyves madarak

kal körítve.
Fejes saláta tojással.
Fagylalt és jegeczedett tejhab.
Csemege: Vegyes gyümölcs.
A «Budapesti kávéssegédek karácsonyfaalapja javára 

rendezett gyűjtés 40 korona 50 fillért eredményezett Ezen 
összeggel az alap 539 korona 88 fillérre emelkedett.

A »Budapesti Kávés-lpartársulat« 106. 1900. szám 
alatt a kávésok üzletbarálaihoz segélyalapja gyarapítása 
czéljából a következő köriratot intézte : A budapesti kávés- 
ipartársulat újonnan alkotott és immár a magas kormány 
jóváhagyásával is ellátott alapszabályaival saját kebelében 
segélyalapot létesített, melynek czélja elszegényedett társu
lati tagoknak, illetve ezek özvegyeinek és árváinak anyagi 
segélyben való részesítése. Az ipartársulat a tagok járulé
kaiból és vagyonának jövedelméből évenkint tekintélyes 
összeget áldoz a segélyalap gyarapítására, ez azonban ko
rántsem elégséges ahhoz, hogy az alap megerősödjék és 
nemes hivatásának minden körülmények között megtudjon 
felelni. Ez okból vettük föl alapszabályainkba a pártoló 
tagságra vonatkozó intézkedést. Eszerint az ipartársulat 
pártold tagja lehet minden önálló polgár, a ki egyszer és 
mindenkorra ötszáz korona, vagy évenkint jo  korona tagsági 
dij fizetésére kötelezi magát. Az ilyképen befolyó jövedék 
met az ipartársulat külön kezeli és kizárólag a segélyalap 
gyarapítására fordítja. Amidőn alapszabályainknak és segély
alapunk jelenlegi állását feltüntető évi jelentésünknek egy-egy 
példányát idecsatolva szives áttekintés végett megküldeni szeren
csénk van: azt a tiszteletteljes kérelmet intézzük Uraságodhoz, 
mint szakiparunk üzleti barátjához, hogy segélyalapunk gya
rapításához az alapszabályokban körülírt egyik tetszés szerinti 
módon hozzájárulni kegyeskedjék. Nem szándékozunk hang
zatos szavakkal törekvésünket feldicsérni : czélunk önma
gában leli legszebb dicséretét és azért bizton reméljük hogy 
mindazok, kik velünk együtt éreznek és velünk együtt tö
rekszenek a humanizmus czéljait megvalósítani, nem vonják 
meg tőlünk támogatásukat. Kérésünk ismétlése mellett 
vagyunk őszinte tisztelettel A budapesti kávés-ipartársulat 
elnöksége : Némái Antal elnök.

A „Budapesti pinczéregylet“ pályázatot hirdet a 
Frohner alapítvány kamataira. A boldog emlékezetű néhai 
Frohner János ur végrendeletében 5000 frtot hagyomá
nyozott az egyletnek oly czélból, hogy ezen tőke kama
taiból évente egy előmenetelre törekvő pinezér czélja el
érésében segélyeztessék. A pályázati dij f. évi junius hó
7-én, a hagyományozó elhalálozása évfordulóján ki fog adatni 
Azért fölhivatnak az esetleg igényt támasztó egyleti tagok, 
hogy felszerelt folyamodványaikat május 5-ig az egyleti 
elnökséghez beküldjék, melyek fölött a választmány a vég
rendelet értelmében a vendéglős ipartársulat ellenőrzése 
mellett határoz. A pályázati feltételek az egyleti irodában 
minden délután megtekinthetők.

A Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és 
kávéssegédek országos nyugdijegyesületének aradi vá
lasztmánya* első rendes havi választmánygyülését, valamint 
a * Vendégszeretet* asztaltársaság 10-ik rendes heti értekez
letét együttesen folyó hó 9-én hétfőn délután 4 órakor a 
Millenium sörcsarnok külön helyiségében tartotta meg.

Közgazdaság.

Bortörvényünk hatásáról.
Az utóbbi időben több oldalról fölterjesztések intéz

teitek a kormányhoz, melyekben jelenlegi bortörvényünk 
és az ennek alapján kibocsátott végrehajtási rendelet 
szigorítása hozatik javaslatba. így nevezetesen Sopron 
vármegye közönsége, több törvényhatóság által pártolt 
s a képviselőházhoz intézet felterjesztésében a követ
kező javaslatokat teszi:

1. Tiltassék el teljesen a törkölybornak forgalomba- 
hozatala s a termelő is csak annyit készíthessen, a 
mennyit saját háza népe és munkásai elfogyasztani ké
pesek.

2. A mesterséges és törkölyborok készítése és
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forgalombahozatala Ausztriával egyöntetűen szabályoz- 
tassék. (NB. Ez irányban a tárgyalások folynak).

3. Az olasz bornak adott árkedvezmény szüntet- 
tessék be.

4. A mazsolaszőlőnek borjavitáshoz való felhasz
nálása, miután ezúton a bor jellege változást szenved, 
szigorúan tiltassék el, illetve az csak asszubor készi- 
tésre legyen felhasználható. Az asszubort készítő ke
reskedő üzletek azonban álljanak szigorú hatósági fel
ügyelet alatt s a kereskedő köteles legyen elszámolni 
minden mazsolaszőlő mennyiséget, a mi üzletébe be- 
hozatik.

5. A bor-ellenőrző bizottságok ruháztassanak fel 
hatósági hatáskörrel.

6. Bor-ellenőrző pinczevizsgálatok alapos gyanú 
nélkül is legyenek foganatosíthatók s a bor-ellenőrző 
bizottság tagjai jogosittassanak fel az üzleti könyvekbe 
való betekintésre.

Végre 7., a borhamisítókra kiszabott büntetések 
szigorittassanak, s két egybehangzó Ítélet ellen ne le
gyen föllebbezésnek helye.

A szóbanforgó fölterjesztés a budapesti kereskedelmi 
és iparkamarával közültetvén, az a következő felterjéssz- 
tette a kereskedelmi miniszterhez:

Múlt évi november hó 18-án 71,724 Vili. sz. a. 
kelt nagybecsű leiratára, a melylyel Sopronvármegyé- 
nek a borhamisítás és a hamisított bor forgalombaho- 
zatalának megakadályozása tárgyában a képviselöházhoz 
intézett és onnan Nagyméltóságodnak kiadott kérvénye 
ügyében, valamint több más törvényhatóságnak e kér
vényt támogató fölterjesztései ügyében kamaránkat vé- 
leményes jelentés tevésére fölhívni méltóztatott, van sze
rencsénk Nagyméltóságodnak az alább következőket tiszte
letteljesen jelenteni.

Nagyméltóságod előtt bizonyára fölösleges lesz 
részletesen és tüzetesen reámutatni arra a köztudomású 
és évi jelentéseinkben, valamint külön fölterjesztések
ben is többszörösen előadott tényre, hogy bortermelésünk 
és borkereskedelmünk nagymértékű hanyatlásnak indult és 
hogy borkereskedelmünk nagy nehézségekkel kénytelen 
megküzdeni. Ismételten előadtuk már, hogy a hanyatlás 
oka szőlőink elpusztulásában, illetve abban keresendő, 
hogy a szőlők felújítása csak lassan haladhat előre, 
úgy, hogy mig régebbi időkben 5—6 miiló hektoliter
rel vehettünk részt a nemzetközi borkereskedelemben, 
addig ezidőszerint évi bortermelésünk alig éri el az 
évi i Va millió hektolitert, Még ily kedvezőtlen viszonyok 
közt is igyekeztek bqrkereskedőink —- ha áldozatok 
árán is — összeköttetéseiket, különösen a külfölddel 
szemben föntartani amaz idők számára, a mikorrra a 
szőlőtermelés megnagyobbodásával a borkereskede
lem ismét a régi színvonalra emelkedhetik.

Ebbéli törekvéseiket megzavarta s nagymértékben 
ellensúlyozta az az áldatlan hajsza, a mely egyes elő
fordult bor hamisítás i  esetek helytelen általánosításával, 
a még csak a vizsgálat stádiumában volt ügyeknek 
hírlapi utón való széleskörű tárgyalásával a fogyasztó 
közönség és különösen a külföldi borvásárlók körében 
a magyar borok iránt oly bizalmatlanságot támasztott, 
hogy mostanában magyar bort a maga nevén eladni már 
alig lehet. Számos esetben a külföldi vásárló a magyar 
bort először valamely közbeeső külföldi állomásra kül
deti magának, hogy az onnan újból feladatva küldes
sék meg neki a tulajdonképeni rendeltetési helyére, 
ily módon elpalástolandó a bor valóságos származási 
helyét.

A borkereskedelem megsemmisítésére irányuló ennek 
a mozgalomnak a kifolyása ez a mostani kérvény is, a 
melyet mi sem jellemez jobban annál, hogy a borha
misítási ól, a bor ellenőrzéséről, kezeléséről stb. mindig 
csak a kereskedelemre vonatkoztatva szol, ellenben emlí

tést sem tesz a bortermelőkről, a kiknél pedig szintén 
jelentékeny borkészletek vannak bepinezézve s holott 
köztudomású az is, hogy hivatalos vizsgálatok és vég
érvényesen meghozott Ítéletek felderítése a bortermelők 
országszerte nagyobb mértekben hamisítottak bort, mint a 
borkereskedők.

Ha tehát a borkereskedelem szabályozása terén 
újabb intézkedéseket akarnánk életbeléptetni, akkor 
inkább azt kellene megfontolás tárgyává tenni, hogy a 
borkereskedelem súlyos helyzetén miként lehetne 
könnyíteni, semminthogy az amúgy is szinte elviselhe
tetlen nehézségeket még fokozzuk.

Ezek után áttérve a megküldött kérvényekben 
foglalt egyes javaslatokra a törkölybornak a közforga
lomból való kitilására vonatkozó javaslat tekintetében 
bátorkodunk arra hivatkozni, hogy a tisztelettel alulírott 
kamara ezt a kívánalmat már régebb idő óta úgy föl- 
terjesztésekben, mint évi jelentéseiben ismételten kifejezte. 
Utalunk arra, hogy a mesterséges borok forgalomba- 
hozatalának tilalmazásáról szóló 1893. évi 23. törvény- 
czikknek az a hiánya, hogy a törkölybort a forgalom
ból ki nem tiltotta, lesz az oka a törvény számos alka
lommal való kijátszásának. Törkölybort ugyanis a maga 
nevén eladni alig lévén lehetséges, a termelő, a már 
előállított törkölyborán csak a bor minemüségének el- 
palástolásával vagy annak más borokkal való vegyítése 
által adhat túl.

Mindennemű visszaélésnek az elkerülése czéljából 
tehát magát a törkölyborkészitést kellene megtiltani, de 
ha ez keresztülvihető nem volna, kamaránk meggyőző
dése szerint nem volna megfelelő a Sopron vármegye 
kérvényében foglalt az a javaslat sem, a mely szerint 
az egyes gazdák által előállított törkölybor mennyisége 
a termelt bor 10%-ánál többre nem rúghat. Ez még 
mindig nem volna elég alkalmas arra, hogy a törköly
borral űzött visszaéléseknek elejét vegye, mert lehetővé 
tenné, hogy pl. szőlőnagybirtokosok, a kik évenkint 
5—6000 hl. bort szüretelnek, évenkint 5—600 hl. tör
kölybort is készítsenek. Ennyi törkölybort azonban háztar
tásuk körében cl nem fogyaszthatván, megint arra lennének 
utalva, hogy az el nem fogyasztott törkölybormennyiséget 
egyéb boraik szaporítására forditsák. Épp erre tekintet
tel kívánatosnak tartanók annak a kimondását, hogy 
ha a szőlősgazdák készíthetnek is bortermelésük 10°/o- 
ának megfelelő mennyiségű törkölybort, az egy-égy sző
lősgazda által termelhető törkölybor mennyiségének a 
maximuma még a legnagyobb termelőkre nézve is ioo lib
ben legyen megállapitva.

A kérvényben foglalt ama javaslatot, a mely sze
rint az olasz bornak adott vámkedvezmény be volna szün
tetendő s a mennyiben ez keresztülvihető nem volna, 
úgy legalább a behozatali állomásokon s különösen 
Fiúméban ezek a borok a legszigorúbb ellenőrzés alá 
volnának vetendők, kamaránk is pártolja ez utóbbi 
javaslatot már annál a körülménynél fogva is, mert 
megtörténhetik, hogy Olaszországból vegyelemző bizo- 
nyitványnyal, sértetlen pecsétekkel és egyéb bizonyit- 

| ványokkal importált bor sem felel meg azoknak a köve
telményeknek, a melyeket hazánkban a borok vegyi össze
tételéhez füzünk.

Csakhogy a gyakran tömegesen érkező olasz bo
rok nem vethetők rövid idő alatt vegyi elemzés alá, 
úgy, hogy Fiúméban a vegyi vizsgálat időtartama alatt 
raktárakban fekvő borok után tetemes fekbért kellene 
fizetni, a mi érdekelt kereskedőknek tetemes kárt okoz
hatna. Evvel kapcsolatosan tehát gondoskodni kellene 
arról is, hogy a fekbérmentesség ideje hosszabittassék 
meg olyképp, hogy a fekbér a beraktározott bor után 
csak attól az időtől fogva legyen szedhető, a mikor 
a vegyelemzés már megtörtént.

A mazsolaszőlőnek a bor javítására való fölhasz-
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1000. április 15. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 149

Hálásának tilalmazására, továbbá az aszubor gyártásá
val foglalkozó borkereskedő üzleteknek állandó ható
sági felügyelet alá helyezésére irányuló javaslatok ellen 
kamaránk közgazdasági érdekeink szempontjából egész 
határozottan kell, hogy állást foglaljon. Mindenekelőtt 
azért, mert bort úgy sem javítanak mazsolaszőlővel és 
ez legfölebb a must javítására volna esetleg használ
ható oly években, a melyekben a must nem bir a 
kellő czukortartalommal; kamaránk tudomása szerint 
azonban nálunk még a must megjavítása sem eszközöltetik 
mazsolaszőlővel, hanem czukorral, a minek a tilalma- 
zása egyértelmű volna avval, hogy a bornak forgalom
képessé tétele megakadályoztassék, a mi épen nem fe
lelne meg közgazdasági érdekeinknek.

Az aszubor gyártását pedig megnehezíteni már 
azért sem volna indokolt és czélszerü, mert borkivite
lünk pangása idején az asszubor az egyetlen szakbeli 
áruezikkünk, a melyet Németország tőlünk még számot
tevő mennyiségben vesz. Ep Sopronmegyéből expor
táltadig waggonszámra az aszubor s semmi ok nincs 
arra, hogy ez a kivitel mesterségesen megakadályoz
tassék oly intézkedések segélyével, a minőket Sopron 
vármegye javaslatba hozott. Ily intézkedések életbelép
tetéséből bortermelőinkre semmi haszon nem háramlik 
s evvel legföljebb azt érhetnők cl, hogy Németország 
máshonnan fogná aszuborban való szükségletét fedezni, 
miután a külföldön hasonló okszerűtlen intézkedéseket 
nem alkalmaznak az aszuborgyártással szemben; s hogy 
igy elesnék egyfelől ama bormennyiségnek az értékesí
tésétől, a mely az asszuborkészitésre felhasználtatik s 
másfelől attól a közvetítő haszontól, a mely ezen üzem
nek fentartásából országunkra a legkülönfélébb alakok
ban (mazsolaszőlő vámja, a foglalkoztatott munkásoknak 
jutó kereset, vasutainknak biztosított szállítmányok stb.) 
háramlik. A kérvények további javaslatai, a melyek a bor
kereskedő állandó szigorú ellenőrzését czélozzák, olyan 
természetűek, hogy szinte fölöslegesnek véljük Nagy
méltóságod előtt hosszasabban fejtegetni azt, hogy azok 
komolyan nem is jöhetnek számba.

A mi a könyvek kötelező vitelét illeti, arra a be
jegyzett cégű kereskedőt nem is kell kötelezni, mert 
az amúgy is visz könyveket, készít évenkint leltárt, 
nyilvántartja a bor állományában végbemenő változáso
kat stb. az olyan kisborkereskedők pedig, a kik, mert 
üzletük a kisipar körét meg nem haladja, ezégök beje
gyeztetésére nem kötelezhetők, oly minimális keresetre 
tehetnek szert, hogy abból körülményes könyvek és 
nyilvántartások vezetésének a költsége nem volna fe
dezhető. De ettől egészen eltekintve, csak a közismeretit 
tényre bátorkodunk ezúttal Nagyméltóságod nagybecsű 
figyelmét felhívni, hogy a kereskedő számára az ő üz
leti összeköttetései jelentékeny vagyoni értéket képviselnek 
és hogy egész üzleti existcncziájának az alapját az ö üz
leti titkai képezik. Úgy a törvényhozás, mint a kormány
zat a keresdelmet érdeklő intézkedéseknél mindig szá
moltak evvel a körülménynycl. Eltekintve az adókive
tésre vonatkozó törvényes intézkedésektől, a melyek 
szerint pl. a kereskedők III. osztályú kereseti adójának 
megállapítása alkalmával a kereskedők csak vallomások 
tételére kötelezvék s még ha ilyet nem is tesznek, még 
akkor is csak hivatalból, általános körülmények alapján 
állapittatik meg adóköteles keresetük, ellenben nem 
tartoznak üzleti könyveiket, a melyek összes üzleti ösz- 
szeköttetéseiket tartalmazzák, fölmutatni s ezt tenni 
csak jogosítva vannak esetleges adókivetési sérelmek 
beigazolása czéljából; utalni bátorkodunk különösen 
arra, hogy Nagyméltóságodnak legutóbb is az ipari 
termelési statisztikai fölvétel alkalmával kifejezetten 
hangsúlyozni méltóztatott, hogy a gyűjtött adatok, mint 
az iparfelügyelők által gyűjtött adatok és tapasztalatok 
általában, nem fognak más czélokra fclhasználtatni,

mint az ipartörvény végrehajtásának és az iparstatiszti- 
i kának a czéljaira, azonkívül is megtenni méltóztatott 

minden intézkedést arra nézve, hogy az eljáró közege
ken kívül más személyeknek az adatokba betekintésük 
ne legyen, hogy igy a bemondott adatokról sem a 
fölvétel, sem a földolgozás során vagy később illeték
telenek tudomást ne nyerjenek. Egész általánosságban 
pedig a m. kir. központi statisztikai hivatalról szóló 
1807. évi ,‘k). törvényezikk 15. 4$-a kihágásnak minősíti 
azt, ha egy statisztikai hivatalnok, vagy más egyén, a ki 
statisztikai adatok gyűjtésével van megbízva — az ily minő
ségben tudomására jutott egyéni természetű adatokat 
magánosoknak vagy oly hatóságoknak, a melyek azok 
átvételére jogosítva nincsenek, elbeszél, kiszolgáltat, 
fölmutat, megtekinteni enged vagy köztudomásra juttat.

A mikor a kormányzat minden ága ily nagyfokú 
védelemben részesíti az üzleti titkokat, nem hihetjük, 
hogy Nagyméltóságod komoly megfontolás tárgyává 
tenne oly javaslatot, a melynek megvalósítása a bor
kereskedők üzleti titkainak teljes kiszolgáltatásával volna 
egyértelmű és még hozzá olyanok jutnának c nagyfon- 
tosságu és az illető számára üzleti tőkét .képviselő adat
tok tudomására, a kik maguk is borkereskedők vagy bor- 

I kei eskedéssel foglalkozó termelők lévén, a többi borkeres
kedőnek versenytársai.

A mi pedig a kereskedők könyvvitelét ellenőrizni 
kívánó azt a javaslatot illeti, a mely szerint a szállítási 
vállalatok jegyzéket vezessenek, a melynek adatai a 
kereskedő ellenében felhasználandók lennének, két kö
rülményre bátorkodunk utalni. Először is arra, hogy a 
szállítási vállalat a föladónak üzleti megbízottja léven, 
köteles annak az érdekeit képviselni és nincsen jogosítva 
arra, hogy üzleti titkainak elárulásával azt érzékenyen 

í károsítsa. Úgy tudjuk, hogy a szállítási vállalatok: a 
I vasutak és hajók statisztikai adatok gyűjtésével és fel

dolgozásával is megbízva lévén, azokra is kell, hogy 
érvényesek legyenek a megtudott adatok elárulását ti
lalmazó törvényes és kormányhatósági intézkedések. A 
szóban forgó javaslat tehát semmi egyébb, mint annak 
az indítványozása, hogy egy kihágásnak minősített el
járás egészen rendszeresen űzessék. Másodszor pedig 
utalni bátorkodunk Nagyméltóságodnak múlt évi már- 
czius hó 5-én 12,751/VIII. sz. alatt kelt nagybecsű 
leiratára, a mely szerint az üzleti körökben fölhangzott 
ama panaszok folytán, hogy egyes vasúti állomási tiszt
viselők a borkereskedőkhöz érkező küldeményekről a 
borhamisítást tilalmazó törvény szerint illetékes hatósá
gokat értesítik, ezt az eljárást inkorrektnek ismervén 
el, kijelenteni méltóztatott, hogy a m. kir. államvasutak 
személyzete, szolgálati szabályzata értelmében csak elő- 
leges miniszteri engedély alapján szolgáltathat fölvilá- 
gositást és adatokat az üzleti forgalomról. Az idézett 
leiratban Nagymcltóságodnak kilátásba méltóztatott he
lyezni, hogy konkrét panaszok fölmerülése esetén a 
vasúti közegek által elkövetett ily szabályellenes eljárás 
megtorlása iránt szigorú intézkedéseket fog foganato
sítani. Ezeket a javaslatokat is egyébiránt mi sem jel
lemzi jobban annál a körülménynél, hogy a most jel
lemzett ellenőrzést szintén csak a borkereskedőkre kí
vánják alkalmazni, a termelők érdekeit pedig hasonló 
sérelmes beavatkozástól megakarják óvni.

Azt a javaslatot, hogy a vizsgálat az esetben is 
legyen teljesíthető, ha gyanúra semmi ok sem forog 
fenn, szintén elleneznünk kell, mert, a mint már volt 
alkalmunk Nagyméltóságod előtt tüzetesen kifejteni, az 
ily előzetes vizsgálat, ha semmi vétkes cselekményt 
nem is dérit ki, egymagában alkalmas a borkereskedő 
hitelének teljes diskreditálására és arra, hogy az illető
től a vásárlóközönség teljesen elforduljon. Ennélfogva 
felkérjük Nagyméltóságodat, hogy c tekintetben is a 
régi állapotot fentartani méllóztassék s igy továbbra is

M eg r en d e lé se k n é l k ér jü k  t i s z t e l t  o lv a só in k a t m in d ig  la p u n k ra  h iv a tk o z n i.



150 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1000. április 15.

a vizsgálat csak megbízható följelentés vagy alapos 
gyanú alapján legyen eszközölhető.

Végül a fennálló büntetések szigorítására irányuló 
javaslatot mint egészen fölöslegeset, mellőzendőnek tarjuk, 
miután a fennálló büntetések úgyis eléggé szigorúak; 
magában véve az a körülmény, hogy az Ítélet hírlapikig 
közzéteendő, oly súlyos büntetés, hogy annál hatályo
sabbat kereskedőre nézve nehéz volna megállapítani, 
miután ez fölér avval, hogy az illető kereskedőre nézve 
a borkereskedés további folytatása úgyszólván lehetet
lenné tétetik.

Nagyméltóságod nagybecsű leiratához csatolva 
volt összes irományokat ezek után van szerencsénk 
avval a tiszteletteljes kéréssel fölterjeszteni, hogy a szó
ban forgó ügy tárgyalása alkalmával a fölterjesztésünk
ben foglaltakat szives jóindulatú figyelmére méltatni 
kegyeskedjék.

N Y I L T T É R .

33 M A R G I T
GYÓGYFORRÁS

Margitforrás-telep (Beregmegye.)

A budapesti magy. kir. egyetem vcgyclcmzcse szerint 
kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot 
es lilhiumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai azok, melyek a 
hasonló összetételű vizek fölé emelik. — Kitűnő hatású a 
légutak s tüdő Iiurutos állapotainál, különösen szívós 
váladék esetén; tUdővészeseknél, ha vérzésre való haj
landóság van is jelen, a „Margit“ -viz megbecsülhetetlen 
szolgálatokat lesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló 
hatást látni tőle a gyomor és belek Iiurutos állapotainál, 
lőleg azon esetben, hol a fölös mennyiségben képződött 
sav oka a rossz emésztésnek.

A hugysavas sók lerakodását akadályozván, becses 
szolgálatot tesz tovább a hólyag Iiurutos bántalmainál, a 
kö- és houiokképzödés eseteiben, miért is a budapesti és 
becsi egyetem orvostanárai, mint az orvosilag egyéb elő
kelőségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a 
„Margit,"-forrásnak a hozzá hasonló összetételű gyógv- 
vizek fölött.

Ívhvi7 kiváló óvószernek bizonyult járványos 
i v u v i *. betegségek idején, főleg typhus ellen.Mint

Mint borviz általános kedvességnek örvend. 

Főraktár: ÉDESKUTY L. ásványviznagykereskedés
cs. és kir. udvari szállító B U D A P E S T E N .

Kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és 
vendéglőben.

JNfyilatkô at í
Főpinczér

uraknak, a kik legalább 100 drb
:i < I i*i m i szeletet

r e n d e l n e k ,  m ű v é s z i  k i v i t e l ű  s z á -  
i n o l ó - c z é t l n l á i n k b ü l

ingyen és bérmentve
szívesen küldünk.

100 drb fiumei Adria-Szelet
(a legfinomabb csemege)

- — 7  forint, s s s s s —

S íé tk ii ld ís  csakis utánvét elleneken .

Fiumei cacao- és csokoládégyár
(részvény-társaság)

-----------  F I U M E .  -----------

±í

A valódi és a legjobb orvosi szaldel<in- 
telyek által ajánlóit

Artézi-savanyuviz
csnk az ..A It T K S 1 A“ lludnpesti ven
déglősök szik víz ás pezsgő-italok gyár 

részvénytársaság gyárában
VII. kér., Egressy-ut 20 c. készül.
Kapható minden füszerkereskedésben és ven 

deglöben.

S íi ic s k c d jík  u ezégre figyelni.

ELSŐ MAGYARf
Üveggyár - Részvénytársaság

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

Ajánl csiszol!, préselt, öblös üveg- is világítási esik- 
keket, u. m. :

Teljes szállodai, kávéházi és vendéglői borendozések. 
1 ovabbti uvegasztali készletek kristályüvegből a lett 
olcsóbb cs legfinomabb kivitelben cs mindennemű ház- 

tartási czikkek.

E l s ő  M a g y a r  Ü v e g g y á r - R é s z v é n y - T á r s a s á g
■I— Budapesten, Ferenci József-tér 8.

w
H ird e tés i ro v a tu n k a t la p u n k  o lv a só in a k  b ecses  ü g y e im éb e  a já n lju k .
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Kérdések és feleletek.
Ext a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket küzzétcszsziik s ha 
azokra olvasóink részéről válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk

Kérdések!
5. sz. kérdés. Köteles vagyok-e ön mint vendéglős egy 

másik vendéglőstől vásárolt bor titán adót fizetni?
6. sz. kérdés. Mely törvény szabályozza a zárórát 

és melyek az abban foglalt büntető határozmányok :
7. sz. kérdés. Bomagykeréskcdő, kinek egyazon ház

ban korcsmái engedélye is van, adhat-e el este bort mint 
megadózottat kimérés czimén.

Feleletek:
Felelet a 2. sz. kérdésre: Ki tudná elsorolni a bőr

betegségeket és leinti azok gyógyítását r
(Folytatás.)

II[. Nyúlósság. A bor olajszerüvé válik, színe meg
sötétedik, ize füstre emlékeztető. E bajnak gyenge, 
homoki borok vannak kitéve, ha meleg pinezében tart
ják őket. Kellő feljavítás és kellő hőmérsékü pincze 
mellett e baj sohasem fordul elő, ha igen, úgy a bort fel- 
melegitjük, frissen kénezett hordóba fejtjük és szeszezzük.

IV. Eczetesedés. Nem egészen megtöltött hordókban 
gyenge, vörös boroknál szokott előfordulni. Az ilyen 
boron felmelegítés v.agy más borral keverés által segít
hetünk, vagy pedig a savtartalmat közömbösítjük vegytiszta 
mészcsapadékkal, miáltal azonban egyéb savak is el
távoznak a borból.

V Megtörés. Erre leginkább a rothadt szőlőből készült 
bor hajlandó. Már 1—2 éves boron is jelentkezik, de 
öreg borokon is mutatkozik, ha ritkán fejtik le őket. 
Ilyenkor, ha a bor fiatal, pasztőrözni kell, de ha öreg a 
bor friss törkölyön újra erjesztjük. A baj kezdeti szakában 
borkőadagolás vagy gyenge szeszezés is használ.

VI Megbarnulás. Megfekctedés. Vassal érintkezés 
folytán keletkezik, mert a vas a bor csersavával egye
sülve csersavas vasoxydot képez, mely a bort megbar- 
nitja, megfeketiti. Az ilyen bort kádba fejtjük, átkorbá
csoljuk vagy lapátoljuk, utána pedig tojásfehérjével vagy 
gelatinnal derítjük.

VII. Záptojásszaguvá válik a bor, ha tulsoká marad 
a seprőjen, vagy pedig kénezett fürtökből készült. Az 
ilyen bort erősen kénezett hordóba kell átfejteni és 
erősen szellőztetni.

VIII. Dohosság. A legkellemetlenebb bőrbetegség. 
I 'e£Syakt'abban ott fordul elő, ahol az edényeket nem 
gondozzák kellően, mig ott, ahol az edényeket kellően 
tisztán tartják, sohasem fordul elő. Ha a bajt észrevesz- i 
szűk, a bort haladék nélkül le kell fejtenünk kénezett : 
hordókba. Két hét múlva az eljárást megismételjük.

A felsorolt bőrbetegségeken kívül még egész sora 
van az oly borhibáknak, melyek nem bírnak kifejezett 
jelleggel, egymással összetéveszthetők, nincsenek tudo
mányosan megfigyelve és magukban ritkán lépnek fel. 
Ilyenek a penésziz, a hordóiz, a fa iz, scpröiz, törkö/yiz, 
talajiz, egériz, levegőiz, fiisliz és az elhalvdnyodás.

télén; fődolog az, hogy az adóköteles fél minden be
vitt bort bejelenteni és megadózni tartozik. Az adót 
tehát csakis az eladó áldozhatja neki föl, az adószedő nem.

Felelet a 6. számú kérdésre: A korcsmái 
zárórát nem szabályozza általános törvény, illetve 
szabály, hanem ebben a kérdésben a helyi körülmé
nyekre való tekintettel, törvényhatósági szabályrendeletek 
intézkenek. A büntetés tekintetében a törvény követ
kezőleg rendelkezik. Vendéglősök, korcsmárosok vagy 
kávéháztulajdonosok, a kik vendéglőikben, korcsmájuk
ban̂  vagy kávéházaikban a hatóságilag megállapított 
zárórákon túl vendégeket időzni engednek, úgyszintén 
a kik a hatósági közeg azon meghagyásának, hogy 

I helységeiket zárják be, nem engedelmeskednek, vala
mint azok is, a kik a hivatásában eljáró hatósági kö- 

j zeget be nem bocsátják, vagy eljárásában akadályozzák,
! vagy vendégeiket az elől elrejtik: 100 K.-ig, visszaesés 
I esetében pedig, ha utolsó büntetésük kiállásától két év 

még nem telt el, 400 K.-ig terjedhető pénzbüntetései 
büntetendők.

Felelet a 7. sz. kérdésre : Kérdésére, hogy bor
nagykereskedő, a kinek ugyanabban a házban korcsmái 
kimérési engedélye is van, adhat-e ebből a kimérési 
üzletből este a hivatalos órák után 59 liter bort, mint 
adózottat, kimérés czimén; és köteles-e valaki ezt az 
eladást, illetve vételt a fogyasztásiadó irodában bejelen
teni? a válasz a következő: Ebben az esetben az 59 
liter bort a korcsmáros (vagyis a bornagykereskedő korcs- 
máros minőségében) adta el. Korcsmáros pedig bort 
adhat el nagyban is, csakúgy mint kicsiben. Adhatja 
vagyis mérheti borát egész addig a perczig, ameddig 
köre-máját a hatóságilag megállapított zárói a betekéig 
nyitva tartania joga van. A bor megadózva volt, adó 
alul való kivételt nem követelt; nem is kaphat; tehát 
nem is volt azon mit bejelentenie. Adózott állápotban 
helybeli korcsmárosoktól vett bort pedig a vevő sem 
tartozik bejelenteni.

Vegyes hírek.
Vidéki szaktárcáinkhoz 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 í j me 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-Ipar“-t.

H á t r a l é k o s  e l ő f i z e t ő i n k e t  és mindazo
kat, kik a részükre küldött m u t a t v á n y s z á m o t  
hozzánk vissza nem juttatták, tisztelettel felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

Felelet az 5. sz. kérdésre : Korcsmáros, a ki másik 
korcsmárostól 10—20 liter már megadózott bort vesz: 
ezt megadózni tartozik. O mint korcsmáros ugyanis min
den beraktározta bormennyiséget bejelenti s megadózni 
tartozik. Hogy a bort eladó korcsmáros azt már meg
adózta, az nem jön tekintetbe. Neki először is kicsiben 
eladott mennyiségek adómentesen le nem számolhatók, 
másodszor meg az egyszer törvényesen befizetett bor- ] 
italadó vissza nem téríttetik. Hozzá még ennek az el
adónak, noha ő is korcsmáros, még szemléivé sincs, j 
tehát mindene megadózva van. Ez utóbbi ugyan lényeg-

—  F igyelm eztetés . Figyelmeztetjük a *Szállodá- 
sok, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek országos 
nyugdíj egyesülete» tagjait, hogy a központi igazgatóság hiva
talos helyisége f. évi május hó 1-től kezdve I'. kér. Váczi- 
körut j 2. sz. II. cm. S. sz. alatt lesz.

— Eljegyzés. Nick/es: József németujvári vendéglős el
jegyezte Kroykerr Irma kisasszonyt, Kroyhcrr Kristóf pékmester 
leányát Sopronban. — Bnnkncr Sándor Budapestről eljegyezte 
Jónás Ida kisasszonyt, Jónás lápéinak a dcbrcczeni ‘ Központi* 
kávéház tulajdonosának leányát.

M eg r en d e lé se k n é l k é r jü k  t i s z t e l t  o lv a só in k u l m in d ig  lap u n k ra  h iv a tk o z n i.
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— Járdafoglalás a Kerepesi-uton. A józsefvárosi 
elöljáróság több kcrepesi-uti Uávéháztulajdonosnak nem engedte 
meg a gyalogjáró elfoglalását, mert a Kerepesi-uton nagy a for
galom s tavaly is több balesetnek volt az okozója, hogy az amúgy 
is keskeny gyalogjáróból tért foglaltak. A kávéháztulajdonosok 
fölebbeztek. A tanács azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 
fölebbezéseket utasítsa el.

— Az uj kártya adó. A pénzügyminiszternek 
ez év elején kiadott rendelete, .amely az eddig haszná
latban volt kártyák nagyobb részét kétszeres bélyegille
téknek veti alá, annak idején a vendéglősök és kávésok 
között kellemetlen feltűnést keltett. Azért most öröm
mel fogják üdvözölni a pénzügyminiszternek újabban 
kibocsátott rendeletét, amely szerint azok a játékkártyák, 
amelyeknek fehér szélzetei, bezárólag a kártyaképet körül 
vevő keretvonalig, illetve a keretvonal belső széléig, a 
két egymással szemközt lévő oldalon, szélességben 
együttvéve 8 milliméternél nem nagyobbak; a nem mos
ható játékkártyákra nézve érvényes illetékmérv alá vonan- 
dók, ha vízálló anyaggal fényezve nincsenek. A nagyobb 
szélzetekkel ellátott, valamint azokra a játékkártyákra 
nézve is, amelyeknek fehér szélzetei fekete képkeret
vonalak hiányában nincsenek észrevehetőleg határolva, 
a nagyobb bélyegilleték rovandó ki. Ennek a rendelet
nek, amely ez év április elsején lép életbe, az a jelen
tősége, hogy a legnépszerűbb kártyanemek ára nem 
fog megdrágulni.

— A szegedi pinczérogylet zártkörű táncz-
m ulatsága, melyet f. évi márczius 6-dikán az Európa- 
szálloda termeiben tartottak, — mint lapunkat értesítik — 
rendkívül fényes erkölcsi és anyagi sikerrel folyt le. A 
rendező bizottság, tekintettel arra, hogy a tiszta jövedelem 

fele az országos nyugdíjalap javára juto tt a mulatság sikere 
érdekében mindent elkövetett, és élén Ott Károly vigalmi 
bizottsági elnökkel Adám Ödön főrendezővel, Neubauer 
Mihály Götz Ferencz, Randvég József ellenőr bálbizottsági 
tagokkal olyan mulatságot rendezett, mely az egész szegedi 
társadalomban nagy feltűnést keltettek. A hozzánk bekül
dött hivatalos kimutatás szerint a következő felülfizetések 
történtek : Kass János vigadó tulajdonos 80 K. Törley J. 
és társa pezsgőgyáros 35 K. I-ső magyar részvény serfőzde 
20 K. Reiner  ̂Adolf a Törley pezsgőgyár képviselője 20 K. 
Gottlieb és Krausz 20 K. Debreczeni Pinczéregylet 10 IC. 
Sugár Miksa 10 K. Marschal József 10 K. Trausvis pezsgő
gyáros 10 K. Braun pezsgőgyáros 10 K. özv. Bawcschitz 
Lőrinczné 10 K. Szegedi légszeszgyár 10 K. N.-becskereki 
Pinczéregylet 10 K. Keth Károly 10 K. Mautner J. 8 K. 
Horváth Ferencz 8 K. Dr. Ungváry N. 6 K. Mihályfíy 
László 6 K. (Hűek Frigyes 4 K. Back Alfréd 4 K. Schwei- 
ger Simon 4 K. ifj. Haggenmacher Henrik 4 K. , Bergl 
József 4 IC. Sóos Jenő 4 K. Reich Mór 4 IC. Nagy István 
4 IC. ICuglcr Henrik 4 IC. Fischer Fülöp 3 IC. Várnai L. 
3 IC. Konrád Tóbiás 3 K. Rubin József 2 IC. Szobotka N. 
2 JC. Wimmer N. 2 IC. Klein Adolf 2 IC. Rciner Károly 
2 IC. Papházy Elek 2 IC. Kopasz Gyula 2 IC. Vogl Adolf 
2 IC. Wéber Lajos 2 IC. Dr. Rex Izsó 2 IC. Kende Béla 
2 IC. Dr. Krausz Lajos 2 IC. Dr. Berger Mór 2 IC. Dr. Ko
vács János 2 IC. Dr. Kompolti Ábrahám 2 IC. Dr. Huszár 
2 IC. Triznai Gyula 2 IC. Török N. 2 IC. Pollák J. 2 K. 
ICorpássy József 2 IC. ICochál János 2 K. IClimán N. 2 IC. 
Cz. N. 2. IC. Sera Lajos 2 K. Molvay Károly 2 IC.
Baróthy N. 2 K. Hunyady Lajos 2 IC. Tóth István 2 IC.
Récsey Lajos 2 IC. ICisági N. 1 K. Dr. Reiner Mór 1 IC. 
Erdélyi Mihály 1 IC. Landesberg Mór 1 K. Ripner N. 1 IC. 
Scheffer S. 1 IC. Brecher József 2 IC. Endrényi J. 1 IC.
Szekula N. 1 IC. Szüts Béla 1 IC. Sichermann Jóssef 6 IC.
Sterbentz Ferencz 5. IC. Bandi Ferencz 10 K. összessen 
475 Korona, mely adományokért a szegedi pinezérkar lapunk 
utján mond köszönetét a nemes szivii adokozöknak.

A Jég- behozatala Budapestre. A jégbehozatal 
nincsen szabályozva. A legkülönbözőbb eljárást követik a külön
böző vámoknál. Az egyiknél egyáltalán nem engedik meg a jég

behozatalát, a másiknál minden ellenőrzés nélkül beeresztik. 
Halmos János polgármester most rendeleti utón szabályozta a 
dolgot. Elrendelte a polgármester, hogy a Budapesten termelt 
jeget a kerületi tiszti orvosok állandó ellenőrzés alatt tartsak és 
csak a kifogástalan jég forgalombahozásít engedjék meg. Meg
kérte a polgármester a pénzügy igazgat ót, rendelje cl, hogy a 
pénzügyőrök a vámoknál csak akkor engedjék meg a jég be
hozását, ha az illető hatósági orvosi bizonvitványnyal igazolja a 
jég kifogástalan voltát.

— Gyász. Neubauer János vendéglős f. évi április hó 
2-án Budapesten 04 éves korában meghalt. — Leninéi- Alajos 
budapesti vendéglős f. évi április hó 2-án 70 éves korában 
elhunyt.

— Fiumei vegykisérleti állomás. A föld- 
mivelésügyi miniszter által Fiúméban létesi ett állami 
vegykisérleti állomás működését megkezdte. Az állomás 
a Via Adamich 2. sz. a. van s Könyöki Alajos királyi fő- 
vegyész vezetése alatt áll. Az állomás működése a fiumei 
borbehozatal ellenőrzése czéljából, valamint általában a 
fiumei borforgalom érdekében szükséges borvizsgálato
kon kívül kiterjed még a mezőgazdasági termények, ter
mékek és czikkek hamisításának eltiltásáról szóló 1895. 
évi XLVI. t.-czikk végrehajtásánál szükségek vizsgá
latokra is. Az állomás díjjegyzéke azonos a budapesti 
kémiai intézet, valamint a többi vidéki vegykisérleti állo
mások díjjegyzékével.

- -  Elitéit borhamisítók. A m. kir. belügy
miniszter *Gutglas és Rendetz» bejegyzett mádi bor- 
kereskedő ezéget a hozzá megfelebbezett elsőfokú (fő
szolgabírói) és másodfokú (alispáni) Ítéletek a vétkesség 
és minősítés tekintetében indokaiknál fogva helyben 
hagyta és megerősítette és a vizsgálat folyamán eltün
tetett bor értéke fejében Mád község szegényalapja 
javára 5395 IC. megfizetésére s ezenkívül húsz napi saját 
költségeiken kitöltendő feltétlen elzárásra Ítélte. A m. 
kir. belügyminiszter jóváhagyván a szegedi főkapitány
ságnak Daunei János borhamisítási ügyében hozott Íté
letét nevezettet összesen 327 K. 40 f.-nek, továbbá a 
városi szegény alap javára 47 K. 76 f. fizetésére esetleg 
tiz napi elzárásra, végül a mesterségesnek jelzett bor
mennyiség elkobozására Ítélte. Ugyancsak helyben hagyta 
a miniszter a nagybecskereki rendőrkapitányság által 
Risztics Pál ismert borsamisitási ügyében hozott Ítéletet. 
A miniszter kötelezi terhelt Risztics Pált 100 frt pénz- 
büntetés, 64 frt 7 kr. borvizsgálati dijnak, az időközben 
eladott bor értéke fejébén 414 frt 15 krnak megfizeté
sére. A hatóságilag lefoglalt 7874 liternyi mustot dena
turálják.

— A komáromi vendéglősök sérelmei.
A komáromi italmérők és korcsmárosok italmérési ille
tékét a pénzügyigazgatóság az eddig fizetett összegnek 
kétszeresére emelte. Az illetők mindanyian megdöb
benéssel fogadták ez uj megterheltetést, mert nem tud
ták elképzelni, hol vette az igazgatóság a kivetési alapot, 
a mikor a komáromi vendéglősök, s általában az ital
mérők helyzete rosszabb mint ezelőtt. Ez okból a kirovás 
ellen tömeges felebbezés jutott a pénzügyigazgatósághoz. 
A vendéglősök és kávésok ipartársulata pedig e tárgy
ban gyűlést tartott s elhatározta, hogy orvoslásért a 
pénzügyminiszterhez fordul, s küldöttségileg adja át 
kérelmét. A küldöttség tagjait a napokban választják meg, 
a kik ismertetni fogják Komárom nehéz viszonyait, mi
után az indoklatlan felemeléskor ezt a pénzügyigazgató
ság tekintetbe nem vette s figyelmen kívül hagyta, hogy 
igy adófizetési képességüket is megingatja.

— Borhamisító szőlőbirtokosok. Fontos ren
deletet bocsátót ki legutóbb Darányi Ignácz földművelés
ügyi miniszter a borhamisítások megakadályozására. A 
rendelet mint értesülünk, utal arra, hogy a földmivelés- 
ügyi miniszternél a múlt évben panasz tété ett, hogy az 
ország némely vidékén egyes szőlőbirtokosok különösen

H ird e tés i ro v atu n k at lap u n k  o lvasó in ak  becses ü g y e im éb e  a já n lju k .
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a szüret alkalmával must-termésüket vízzel szokták szapo
rítani. Ezt megakadályozandó a miniszter elredcli, hogy 
a mustba vagy borba úgyszintén a már kész, kierjedt 
törkölyborba vizet keverni, bármily csekély minnyiség- 
ben tilos, még akkor is, ha ezt maga a vevő kívánná. 
Továbbá tilos a természetes bornak a törkölyborrai 
vagy gyümölcsborral való összekeverése (összeházasítása) 
is. Aki a fenti tiltott módon készített vagy kezelt bort 
forgalomba hozza, eladja, az 600 K.-ig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntettetik, aki pedig a bort maga vizezi, 
vagy más tiltott anyagokkal kezeli, avagy természetes 
bort törkölyborral, esetleg gyümölcsborral összekeveri, 
az mint mesterréges bor készítője, 600 K.-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel s ezenfelül még 2 hónapig terjedhető 
elzárással büntetendő. Ezenkívül az illetőktől a tiltott 
módon kezelt borok el is kobozandók.

— A fo gyasztási adópótlék  leszá llítá sá t határozta 
el Sopron város közgyűlése. A bor- és husfogyasztási adó 25%-os

pótlékot jövő évi január hó elsején megszüntetik és addig ez 
évi július 1 -töl kezdve a bor után csak (>° o pótlékot szednek. 
Simon Ödön főispán a határozatot megfelebbezte.

i — B orvásár Zem plénmegyében. A budapesti keres
kedelmi és iparkamara közhírré teszi, hogy a zcmplénmegyei 
gazdasági egyesület Sátoralja-Ujhelyen a f. évi április hó 2G-án 

i borkóstolással egybekötött borvásárt rendez oly czélból, hogy 
| ott a tokaj-hcgyaljai borokat a maguk eredetiségében bemutassa.
I A szóban levő ügyben esetleg kívánt felvilágosításokat, az ér

deklődök a zcmplénmegyei gazdasági egyesület titkári hivatalától’ 
Sátoralja-Ujhelyben nyerhetnek.

— M egszabályrendeletezett kaszirnök. S.-A.-Ujhely 
város képviselőtestületének «A pinezérnői szolgálat korlátozásá
ról* szóló’ szabályrendeletét jóváhagyó záradékkal leküldötte a 

I belügyminiszter.

A Cartenaui Port/and-ce- 
meni és vízálló mész gyárá

nak raktára.

W l L I i I  J Ó Z S E F
MOZAIK-  és  CÉMEN T Á RU - G Y Á RA ,  ÉPÍTŐ ANYAGOK R A K T Á R A  

BUDAPEST, Y11. KERÜLET, ROTTENBILLER-UTCA 13.
V Á L L A L K O Z IK : ^  R AK TÁR T T A R T :

Keramit-lapok,
Kelheimi lapok,
Mozaik-lapok mett/ach. 

módra,

Gránit-terazzo, 
Betonirozások,
Medencék,
Csatornázások,
Szökőkutak,
Jászolok,
Cément-vizelök, 
Cément-lapok és 
Mozaik-lapokkali kövezé

sek elkészítésére, 
Fayence-lapokkali falbur
kolások stb.

m e n n y ez e t
n á d sz ö v e t-r a k tá r
(Stuccatur-Rohrge webe)

Terracotta-áruk,
Aszfalt tető-lemez, 
Tűzálló téglák, 
Köagyag-csövek,
Kémény toldalékok kő

agyagból stb.
871 -20 -

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a m agyar  K ir . P é n z ü g y m in is z té r iu m  ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szabad. 

Oaztálysorsjáték V I. s o r s j á t é k  1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föelárusitóknak elárusitás végett kiadattak. 
A m a g y a r  K ir . P é n z ü g y m in is z té r iu m  által jóváhagyott sorsolási terv itt következik:

A Magy. Kir. Szabad. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve.
HATODIK SO R SJÁ T É K .

100.000 sorsjegy, 50.000 nyeremény.
Első osztály 

B eté t 12 k o ro n a .  
Húzás: 1900. máj. 17. 

és 18.

Második osztály 
B e té t 2 0  korona . 
Húzás: 1900. jun. 12. 

és 13.

Harmadik osztály 
B etét 32  korona . 
Húzás: 1900. jul. 10., 

II. és 12.

Negyedik osztály 
B etét 40  korona . 
Húzás : 1900. aug. I. 

és 2.

Ötödik osztály 
B eté t 32  korona . 
Húzás : 1900. aug. 22. 

és 23.
Nyeremény

la
u1„
1»3 „ 10000 
5 „  5000 
8 „ 2000 

10 „ 1000 
70  „  500

3000 „  200

Hatodik osztály 
B eté t 24  korona . 

Húzás: I9C0 szeptem beritől 
________október 10-ig._______

Korona
00000
20000
10000

5000
0000
5000
4000
9000
5000

110000
240000

Nyeremény 
1 á
1 ”
1 »3  „  8000 
5  „  2000 
8 „ 1000 

2 0  „  500 
00 „  300 

89 0 0  „  80
4000 ny. Kor.

Korona
70000
25000
10000

5000
9000

10000
8000

10000
180 00

8 12000

Nyeremény 
1 á

4 770 0 0

3 ” 10000 
5  „  5000 
8 „  2000 

10 „ 1000 
70 „  500

4900 „  180
5000 ny. Kor. 898000

Korona
80000
30000
20000
15000
80000
25000
10000
10000
85000

037000

Nyeremény 
1 á
i„
1 »8 „ 10000 
5 „  5000 
8 „  2000 

10 „ 1000 
70 „  500 

8900 „  1 7 0
4000 ny. Kor. 934000

Korona
90000
80000
20000
1500 0
30000
25000
10000
10000
85000

609000

Korona
100000

30000
20000
15000
30000
25000
10000
10000
85000

780000

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
K o r o n a

1,000.000
f l i j iy  M illió )

4000 ny, Kor. 1001000

Az I. osztály húzása 1800. május 17. és 18-án lesz. A húzások a M agyar  k ir á ly  i  e l le n ő r z ő  
hatós& ffi és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a Vigadó termében. Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók.

Budapest, 1900. április hó 15-én.

Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték Igazgatósága.
Lónyay.  Ha*ay.

51

1 nyer. 40001)0
200000
100000
00000
40000
30000
20000
10000

5000
2000
1000

500

8 
20 
50

82 400 „
u 720 „

1000 „
27800 „

80.000T ju t ! '  K or. 9,550,000

(>00000
400000
200000
100000

60000
40000
601)00
60000

200000
25000 0
800000
720000
500000

20 0 5500 000
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A z  ö s z e s  6 0 , 0 0 0  n y e r e m é n y
J E G Y Z É K E .

A legnagyobb nyeremény logszerencséaobb eső.bon :

1 . 0 0 0 , 0 0 0  korona.
A nyeremények részletes beosztása a következő: 

K o r o n a

1  jutalom 600000 
1  nyer. á 400000 
í  ,

03
IM

q =

rsi
C

•03
O.
N
(/)

•03

300000 
ÍO O O O O

ooooo 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
35000 
30000 
15000 
ÍO O O O  

5000 
3000 
3000 
ÍOOO  

500 
300 
300 
170 
130 
ÍO O  

80 
40

50,000 13.160,000

3 
1  

t  

1

3 
1

5

I ?
■  3

31
6 7

3
433
763

1338
OO

31700
3000
4000

S O

3000
3000

•  •  

•  •

N y ú j t s u n k  k e z e t  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  ju t, tehát az oldaltálló nye- 
roményjegvzék szerin t a  sorsjegyek T elé t  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 nyerem énye
ket felmutatni, m int a mi m agyar osztálysorsjátékunk. 

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben *

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

f e l ü g y e l e t  a l a t t  á l l .
Az eredeti sorsjegyek tervszerű á rai az I. osztályhoz : 
egy nyolczad (Vs) ír t  — .7 5  vagyis 1 ,5 0  korona  
egy- negyed (V-j) » 1 .5 0  » 5 . — »
egy fél (Vfl > 3  -  * O . -  »
egy egész  ̂ (A/i) » O .— » 1 2 .— *
u t á n v é t  m ellett vagy az összeg e lő z e t e s  b e 
k ü ld é s e  ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. 
M egrendeléseket eredeti sorsjegyekre

f. é. április hó 30-ig
kérünk h o zzán k  bekü lden i.

Török A. és Tsa.
j  ...........B A N K H Á Z  .............— -

B u d a p e s t ,
V ., V ú c z l - k ö r u t  4 c .

Sok és nagy nyereményt fizettünk már ki vevőink
nek és pedig rövid idő alatt körülbelül három 
millió koronát

RendejöjevéNfirágandó. joRÓK A. ES TARSA főelárusitók Budapest.
K érek  részem re ........................... I. oszt. m. kir. szab. o sz tá ly so rs já ték  e redeti so rs

jeg y e t a  h iv a ta lo s  te rv eze tte l ogyü tt küldoni.
1 u tán  vétel e zn 1 kérem  1

Az összeget . ..  korona összegben Jpostautalványnyal kü ldöm ./ A nem te tsző  törlendő.

io
fi-
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H a sznos h á zis ze re k .
F e j f á j á s n á l

a Migrain-pastilla 1 doboz......... __...................................... 35 kr

G y o m o r  b a j  é s  é tv á g y ta l a n s á g n á l
a Glascr-fólo gyomorcsoppek 1 üveg.................................. 70 kr.

H iih ö g é s n é l
a Cotein-paslilla 1 doboz .......................................................... 25 kr.

S z é k r e k e d é s n é l
a Cascara-pilula 1 doboz . ._....................... ........... 35 j(1.

l i á b lz z a d á s n á l
az Anosmyn-por 1 doboz ... ... ... ....................... 5q ju._

T y ú k s z e m n é l
a lyukszeinirtó 1 üveg ... ........... .............................................. 35 ]tr<

H a j  k i h u l l á s n á l
a Zollán-félc liajszesz 1 üveg ........................... ... ... 1

M in d m e g a n n y i  a h o z zá ta r to z ó  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  ó v - és g y ó g ysze r  a já n l ta t ik .

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

H I I U P I jS T ,  V. k e i* ., N a g y k o r o n a - u lc % a  351.

Schnitzer Mór
theanagykereskedő

l l iK lu p c s t  V I . ,  V á c z i - k ö r u l  J>.

ajánlja

dlrekt importált, legújabb aratásu tbea-kiilijnlegességeit
Soucliong........... .
Moning tlie a ............
Finom Mclange thea

kgrkénl 2,50 
kgrkcnt 3. 
kgrként 4.—

l’cccovirág, Oryngo Pocco, Angol és Ceylon- és több 
mint 50 fele theafaj, finom és legkiválóbb minőségben nanv- 
bam arak mellett.

Vj kgros mintaküldcményck öt fajta tbeából l forintért 
bérmentve.

M i r m a n n  t f e r e n c z
érczáru gyára

BUDAPEST, VII., Csányi-utcza 9. szám.
Gyárt

sörkimérő-
készülékeket

légnyomással 
és szabad, léghűtővel.

Elvállal
régi készülékek 

átalakítását.
Nagy választék

b o r -  é s

sör-csapokban,
valamint

mindennemű szivattyúkban.

I  S ZÁ LLO D Á SO K  *  *  *  I  
*  *  *  *  és P IN C Z É R E K  1

Latzkovits A. és Tsa.
Andrássy-ut 3. sz.

úri divat- és női pipere-czikkek üzletében
, a szigorúan szabott árakból ’i

5°|0-o s
en ge d m é n yb e n  részesü ln ek.

III-. A i i írván . l» r .  K l i s c l i c r ,  I » r . H e r c z c l ,  
III*. K é t l i ,  H r .  K o r á n y i ,  Ibi*. I v a i i f c n n u e r  
é s  I» r . M e l ie i - in a m i  e g y e t e m i  t a n á r  u r a k

Szent István védjegygyei
a kőbányai polgári serfőző r.-t.
k é s z ít m é n y e ,  a  s ö r i p a r  e g y ik  le g je le n tő s e b b  

v ív m á n y a .
Ezen rendkívül kellemes izü 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 B u d a p e s te n  minden fűszer- és csemege-üzletben. 

A v i d é k r e  a sörfőzde maga szállítja.
IStidapcstl á ra k : — a fogyasztási adóval e g yü tt — egy nagy palaczk 
(paluezkokou k ívü l) 25 k r., egy lds palaczk 20 k r. V idéki á ruk : 
a fogyasztási adóval együtt a kőbányai állomáson, egy rekesz, 
!{l) nagy palaczk 7 f i t  50 k r .,  betét a rekeszért és pa laezkokért 8 f r t  
80 k r .,  összesen 10 f r t  SO kr., egy rekesz 80 k is  palaczk fi f r t ,  betét 

a rokcs/.é i't és pa laezkokért 8 f r t ,  össz> seu 0 f r t .
A betétet visszaszolgá lta tjuk, ha a rekoszek és palaczkok jókarban és 

fuvarm entve  három hónapon belül cz im ünkro  v isszaküldotnok. 
---------- E z e n  s ö r  h ó n a p o k ig  e l t a r t h a t ó .  ----------

Piatnik Nándor és Fiai
j á t é k k á r t y a - g y á r

BUDAPEST, VII. kér., Csongeri-utcza 11.
TELEFON No. 6341.
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A világ legkényelmesebb visoleto a szabadalmazott

T r i u m p l i  c z i p ő
egy érintéssel föl- és lehúzható, ruganyos járás.

Minden fajta czipök n legjobb anyagból, elegáns fason- 
bau. Dr. Hőgyes-fóle asbest talpbotétos ezipök állandó raktára

Iliclie lstadter 5. E . és H .
l l iK lu p o s l ,  Y i í< z i - i i l c z a  3 S .  s * .

PINCZÉR URAKNAK r> százalék engedmény a czipö talpába 
belenyomott szabotl árból.

-

T I  F ?  O  L  I
M I N Ő S É G

M A R G A R I N - V A J
$  7TT LÓHERE

'  1 '  V  É D J  E G Y
V S E J E G Y Z E T T  V E P J E G Y ____________________

Legújabb találmány. S z á l lo d á s  é s  v e n d é g lő s  u r a k
, ügyeimébe ajánlom a

Granichstadten Gyula-féle
elsőrangú bécsi gyárában előállitott felttlmulhatlan minőségű, 
száraz utón készült, olvasztásnál nem fröcscsenő, sütésnél 
szép barnaszinü aljat a ’ó, zamatos és édes izü, hónapodon 

át eltartható, sohasem avasodó

tiroli margarin-vaj különlegességét,
mely kitűnő minősége és versenyképességéért az összes világ- 
és országos kiállításokon első dijakkal és 12 aranyéremmel 
lett kitüntetve. — Szétküldés 1U, Vs és Ví krmos darabokban 
kgr.-ként 65 krjával. 4 kgrmos probameg'endeléseknél 3 forint, 

utánvéttel bérmentve. — Egyedüli főclárusitó

ST G IiW  1GNÁCZ Budapest, VII,, Alsó crdősoi^lS. sz.
T o ljfo n  s í i n ;  f i —58. Pontos és előzékeny kiszólj, áláa.

j y y y M U L f t » f t j y f e

C .  M A Z Z I
m árva nylpar.

R a k tá 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 diszitése (befedése) fehér és színes márványból 

minden méretben készülnek.

Kiváló üdítő ital és gyógycélokra szolgál.
Ajánlják: ;

D r .  K o r á n y i  és D r .  K é t l y
egyetemi tanár urak. ‘

Idegbajokban, vérszegénységnél, omésztési zavarok- í 
nál, gyengeségeknél stb. kitűnő sikerrel használtatik. 
Árak vidékre kőbányai vasút állomásra szállítva

1 láda 510 nagy palack............ - ........ . 17 K. 50 f. 1
1 , 30 kis palack ...........................13 K. (

a fogyasztási adót is beleértve.
A láda ős üres palackok 4 hónapon belüli bér- 

mentes visszaadásakor 5 korona visszaszolgáltatik. | 
Budapesten kapható minden fűszer- és csemege-ke- i 

reskedésben és poharanként a „Quisisana Automata 
Buffet-ben is.
i l u p l a  m a lá t a  s ö r  és  v i l á g o s  m á r c i u s i  | 

s ö r  l á d á n k é n t  I  k o r o n á v a l  o lc s ó b b ,  j
Jlzen sörök eredeti minőségben hónapokig eiálianak. 

m e g r e n d e l é s i  h e l y i

K irálysörfőző Budapest Kőbánya. \

L 1 T T K E  L .  budapesti főraktára:
M ária Y a lc r ia -n tc z a  9.

(a „Hungária^-szállodcival szemben.)
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A Jog, Törvény és Igazság!
fénykorában is, tisztelettel kórom a nagyérdemű közönséget, hogy méltózlnssék becses rendolinényoivel vagy látogatásával 

üzletemet felkeresni, mert elvem még mindig j ó  m in ő s é g ű  á i u t  o lc s ó  á r é r t  szállítani.

Szenzácziós újdonság!!!
Evőeszköz!!!

B rita n n ia  evő kanál la m inő
ség d rb ja  17 k r.

ltu lm  ko fo  a leg jobb készít
mény tisz ta  sü ltébő l darabja 

1.25 k r.

A n g o l B u 'dogg  re vo lve r finom an u ieko lozvo 
7%,i 0 12«%

8.50 k r .  4.F0 k r .  5 25 k r.

ú g y  a kés, m in t  a v i l la  « ln rn l>  l i r t v d o s o l  *
aczélbó l van  készítve, soha tö n k re  nem  mehet, íl 
fővá ros  több  na g y  fo rga lm ú  vendég lő jében k ip ró ’  
bá lva  p á r ja  50 k r . ,  Í.O pá r vé te ln é l á rengedm ény.

Hajkefe tisz ta  sertésből da
ra ' ja  1 f r t .

E lszak itha tlan  pénzlárcza sgy darab 
bőrbő l készítve, p ap ír és apró pénz- 

nők , d rb ja  1.16 k r.
vidékre utánvéttel tömeges megrendelési tisztelettel kér

FELDMANHT AMTAL versenybazára 50-M1

_  r&urvfl.
V J e L e n c z e  (Febér-m )

winEoi ní<n

0 CSÁSZÁRI £S APOSTOli MUnLVi m S t f t l  
'wcfuső iiisMcatst »e9«. oieitt

j\J

#yoAPesT teae oudapest H H

A la p ítv a  1864.

[jöwcnstcin M.
Czégtulajdonos :

BUDAPEST.

Főüzlet:

IV., Vámház-körut 4.
(ezelőtt Eskütér.)

Fiók-üzlet:

IV., Kishid-utcza 7.

Fűszer-, csemege-, con- 
serv-, sajt-, vaj-, bor-, 
pezsgő-, cognac-, tea-, 

és rum-raktár.

Sürgönyczim:

L ö w e n s t e i n
Vámház-körut.



158 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1900. április 15.

B
ORSSZEM JANKÓ

N incs rossz  b o r !
N incs rossz é t e l !
N incs türelm etlen  vendég-

^  M a g y a r o r s z á g  l e g j o b b  é l e / l a p , j a  ^

♦
♦  
♦  
♦  
♦

I

n

I
I

Borsszem Jankó14 kiadóhivatala ^
Budapest, Athenaeum-éplüet. ♦

♦
▲

| j |  a b b a n  a  v e n d é g l ő b e n  é s  k á v é h 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 s sé k  m o g p ró b á ln i!

^  A „Borsszem  Jankó •
M a g y a r o r s z á g  l e g j o b b  é l e z i  a p j a .

m elynek nem  szabad h iányozni egyetlen kávé
házban  és vendéglőben sem . 

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

M e g r e n d e lő  e z i m :

Ü

i
I

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Alapittatott 1864.

D o n i  F r i g y e s
r é z m ű v e s

l l u d a p c s t ,  V I I . ,  R o m b n c l i - i i t c z a  S .  s z .
Ajánlja magát mindennemű

r é z m ű v e s  m u n k á k |
olkészilósérc, valamint

cziranezések $ $ ■
és rézedények kijavítására is |

a legjutányosabb árakon. _______

Szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és kávésok,
kik vendégeiknek hamisítatlan ita lt  akarnak nyújtani, ajánlom 

híressé vált természetes és valódi horvátországi

SZILYORIUM-KÜLÖNLEriESSÉ&EIMET
saját termés, mely páratlan jóságával számtalan bel- és külföldi 

kiállításon a legmagasabb kitüntetésekben részesült. 
H E R M A N N  A.

HORVÁTORSZÁGI  SZILYORIUM - CSARNOKA
Budapest, !/., E rzsébettér 18 a. (Fiirdö-u. mentén).

. . ..Fűződé : W a r a s c l i n  (Horvátország.)
Alapítva 1874.

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.

Oveggyári te le p e k
azelőtt

Schreiber J.
es

1üveggyárosok

B u d a p e s t i  f ő r a k t á r a :

YI. J^égiposta-utena 10. szá m
(félemelet).

D ús v á la sz té k  ro indonnem ü  h a s z n á l a t i  é s  d í s z e s  ü v e g k é s z l e t e k b e n ,  
v i l á g í t á s i  e z i k k e k b e n ,  h á z t a r t á s o k ,  v e n d é g l ő k ,  f ü r d ő k ,  s z á l 

lo d á k  r é s z é r e .

Á R JE G Y Z É K  K ÍV Á N A TRA  IN G Y E N  É S  B É R M E N T V E .

A .Pátria" r.-t. nyomása.
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A
A ba, Fej ér megye. 3.‘i 13 lakos, p. s. v.

„Aranyszarvas vendéglő" Prágor Gusztáv (2. 
„A nagy pohárhoz" vendéglő, Dnulseh 

Horni. (2.)
Szabó vondóglü, Szabó Gábor (2.)

A banj-Szántó , Abanj-Torvameyye. 4100 lakos, 
p. s.

Goldsloin vondóglü, Goldsloin Samu (0.) 
„Ujfürdő" vondóglü, Kürössy Lajos. 
Schwartz vondóglü, Schwarlz József. 

A bony, Fest megye. í 2,012 lakos, p. s. v. 
Vendégfogadó, Scbillingor Ágost (3.)
Kölni vendéglő, Kolin Áron (2.)

Abos, Sároamcgyc. 477 lakos, p. s. v.
Vasúti Állomás vondóglü, Rangéi* János (0.) 

A brudbánya , Alsó-Fehérmeggc. 201).'! lakos, 
p. s. t.

„Alposi kürt" szálloda, Göndöl Róza (8.) 
„Detonala" szálloda, Nikara Tódor (12.) vv. 
Rákosi vondóglü, Özv. Rákosi Józs. (8.) 

Ács, Komdrommcgys.. 4495 lakos, p. s. v.
Schlesingor vendógi í, Scblesinger G. (2.) 

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

Ada, BdcSmcgyc. 11,074 lakos, p. s. v. h. 
„Erzsébet" szálloda, lterzl M. (8.) 
Schlesingor szálloda, Schlesingor Fcroncz. (4.) 

A ggtelek , Gömörmcgyc. 490 lakos, p. 
JJaradlai-mcnház. vendéglő Kárpáthi egye

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

A jka, Vcszprémmeggc. 2050 lakos, p. s. v.
,,A Rózsához" vendéglő, Schwarlz Sándor (4.) 

A jnácskő , Gömörmegye. 670 lakos, p. s. v.
Üdülöház, Fürdőbórlct (40.) o.

A kasztó, Festmegye. 3058 lakos. p.
Vendégfogadó, Kólómén László (4.) 

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

A lb e rti- Irsa , Festmegye. 4429 lakos, p. s. v. 
,,A Magyar Királyhoz" szálloda, Lichlncr 

Ignácz (0.)
„Nemzet" szálloda, Lővicn Ferencz (4.) 

A lcsut, Fejérmegye. 1870. lakos, p. s.
„Fehér csillag"' vendéglő, Gaszlcr József (3.) 

A lgyógy, Hunyad megye. 1000 lakos, p. s.
Nagy Üdülőhely, Fried Eskelcs (08.) o.

A lhó, Vasmcggc. 1850 lakos, p.
„Magyar Korona" szálloda, Scybold Fr. Lajos. 

A libunár, Torontálmegyc. 4.’í22 lakos, p. s. v.
Faltin vendéglő, Nikházy Geisa (5.)

A llios, Temesmcgye. 1932 lakos, p.
„A Kék Csillaghoz" vendéglő Illan Móricz (3.) 

A lm ás, Abavj-Tornamegye. 832 lakos, p.
Nagel vendéglő, Nagol Lajos (3.) 

A lm ás-K am arás, Aradmegye. 1794 lakos, p. 
Roisz vendéglő, Roisz György (4.)

A lparé t,, Sznlnnhnegye. 1839 lakos, p.
I Vendégfogadó, Özv.' Kovács Rogd. (4.)

Fried vendéglő, Fried llercsh. (2.) 
Goldhorgor vendéglő, Goldbcrgor Áron (2. 

A lsó-A lap, Fejér menye. 2370 lakos, p. 
I’encze vendéglő, ilenczo József (0.) 
Moskoviez vendéglő, Moskoviez Móricz (•'!. 

A lsó-D om ború, Zalamegge. 33 (l lakos, p. s. v 
\endégfogadó, Igreez Márton (2.) 

A lsó-H rabócz, /ternyiénmegye. 705 lakos, p 
Schwarz vendéglő. Schwarcz Romát (3.) 
Silbennann vendéglő, Silhermann Jós. (3. 

A lsó-H ricsó, Trenesén megye. 541 lakos, p. s. v 
,.A /ö ld  fához" vendéglő, Khrcnrcich Ar. (2. 
„Vad Kan" vendéglő. Rallay György (2.) 

A lsó-Jára , 7brdatneyye. 1570 lakos, p. s. 
„Központ" Szálloda, Váradi Ferencz (3.) 
„Nemzet" szálloda, Váradi István ilj. (4.) 

A lsó K ubin, Árvám egye. 1009 lakos, p. s. 
Uradalmi szálloda, llammermüller W. (12.) o. 
„Nemzet" szálloda, Rihellor Jakab (10.) o. 
Városi vendéglő, Steinor Ignácz (3.) 

A lsó-Lendva, Zalan tegye. 2000. lakos, p. s. v.
„Korona" szálloda, Neubauer András (4.) 

A lsó-M islye, Abanj-Tornamegye. 1090 lakos,
p . 8. V.

Teitclbaum vendéglő, Teitclbaum M. (2.) 
A lsó-Páhok, Zalamcgyc. 1070 lakos, ]».

Rccsali vendéglő, Rassingcr János (2.) 
Alsó-Pól, fíarsmegye. 953 lakos, p.

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

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

A lsó-Rákos, iY. - Kük ii Ibim egye, 1546 lakos, 
p. s. v. .

Friedmann vendéglő, Friedmann Áron (3.j 
Alsó-Ság, Vasmcgyc. 2070. lakos, p.

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

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

Községi vendéglő, Hazai Ede (2,) 
A lsó-Zsolna, Borsodmegyc. 1393 lakos, p. s. v.

„A három rózsához" vendéglő, Braun Cz. (2.) 
Alvincz, Alsó-Fcjérnicgyc. 3885 lakos, p. s. v. 

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

Károlynó (2.)
Antalf'alva, Torontálmegyc. 4271 lakos, p. s. v. 

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

A pácza, Brassómegye. 1709 lakos, p. s. v. 
Berics vendéglő, Berics Pál.
„A vadászhoz" vendéglő, Winklcr Lörincz (3.) 

A pahida, Kolozsmcgye. 1189 lakos, p. s. v. 
Vasúti állomás vendéglő, Makkó József neje (3.) 
Csap vendéglő, Spitcr Károly (3.)

A patelek , Aradmegye. 1148 lakos. ]>. s. v.
„A Szöllöfíirlhöz" vendéglő. Ilerherl M. (2.) 

A pátfalva, Bnrsodntegye. 1399 lakos, p.
Vendégfogadó, Luslig Dániel (2.) 

A pátfalva. Csanádmegye. 5158 lakos. p. s. v. 
Vendégfogadó, Rózsii'Mátyás ifj. (4.)
Kocsis vendéglő, Kocsis József (4.)

A pafin, / társmegye. 12.818 lakos, p. s. h.
Erid rész szálloda. Kódrész Vilmos (<;.) o. 
„Arany Oroszlány" szálloda, Tnczakovils 

József (8.)
Sehőffer szálloda, Özv. SchöíTerné (8.) o. 

A postag, Festmegye. 2292 lakos, p. s. h.
Práczki vendégiö, l’ráczki Ignácz (2.)

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

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

Arad, Aradmegye. 42.052 lakos, p. s. I. v. 
„Központ" szálloda, Nagy Lajos (48.) o. 
„Három Király" szálloda, Schoór Albert (17.) 
„Nádor" szálloda. Pclrovics István (82.) 
„Vass" szálloda, DülTner József (50.)
„Fehér Kérészi" szálloda, Nagy Lajos (45.) o. 
„A Magyar Királyhoz" vendéglő Szabó Istv. 
„Fekete bárány" vendéglő, Striílor József (5.) 

A ranyág, (posta Tcmcs-Rékás), Temesmcgye.
1127 lakos.

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

p. s. v.
Zlinczky szálloda, Zlinczky Lajos.
Csepella vendéglő, Csepella Károly.
Schwaivz vendéglő, Schwarcz Samu. 

A ranyos M egyes, Szatmdrmegye. 2492 lakos,
P- 8. V.

Vendégfogadó, Sefteli Lajos (2.)
Arló, Borsodmegyc. 1458 lakos, j>. s. v. 

Községi vendéglő, Haucr Lipót (3.)
Kréméi* vendéglő, Kréméi* Ábrahám (2.) 

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

A sszonyfa, Gydrmegye. 532 lakos, p. s. v.
Vendégfogadó, Rcichcnfcld Móricz (2.) 

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

A urelháza, Torontálmegyc. 1123 lakos, p. 
Községi vendéglő, Kiss András (2.)

I I

Baán, Baranyamegye. 2584 lakos, p.
Vendégfogadó, Novák Ferencz (3.) 

Baán, Trenesénmegyc. 2929 lakos, p. s. 
Báron vendéglő, Báron Adolf (8.) 
Nagy vendéglő, llcindl György (5.) 
Grosz vendéglő, Orosz Sarolta (3.)
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Hites, Bácsmegye. 4f»04 lakos, p. s.
,,A Vadászkürlhöz" vendéglő Oszvnld

Antal (3.)
,,A Koronához'* vendéglő, Schverer Antal (2.) 

Bács-Almás, Bácsmegye. 8458 lakos, p. s. v. 
Anibil szálloda, Ambil József (4).
Friedl szálloda, Fricdl Lajos.

Bács-Földvár, Bácsmegye. 5800 lakos, p. s.
Vendégfogadó, Káplár János (5). 

Bács-Novoszelló, Bácsmegye. 174(1 lakos, p. h.
„Magyar Korona" szálloda. Kleinin Mátyás(2). 

Bács-Ujfalu, Bácsmegye. 3127 lakos, p. 
Nagyvendéglö, Káta János (3).
Morgenstern vendéglő, Morgernstorn D. (2). 

Badttcsony-Tomaj, Zalamegye. 1500 lakos, 
p. s. h.

„Hableány" szálloda, Traltncr Gusztáv (20). 
Bagota, Komárommcyye. 1071 lakos, p.

Nagyvendéglő, Fischer Bornál (4.)
Baja, Bácsmegye. 10,485 lakos, ]>. s. v. h. 

„Központ** szálloda, Zweig Móricz (15.) o. 
„Bárány** szálloda, Wagner Feroncz (7.) 
„Nemzet** szálloda, Denlsch Mátyás (20.) o. 
„Az Elefánthoz*' vendéglő, Hirfchlor II. (3.) 
Lentsnk vendéglő, Lcutsuk Jakab (5.) 
„Fekete Sas" vendéglő, Spitzer Sim. (4.) 

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

Bajmok, Bácsi)),egye. 7151 lakos, p. s. v.
Kulitz szálloda. Kulitz Mátyás (2.) 
Lichtneckert szálloda, Liclitneckert János (0.) 

Baj sa, Bácsmegye. 3848 lakos, p. 
Nagyvendéglö, Scldeich Károly (3.)
Lederer vendéglő, Lederor Jakab (2.) 

Bakony-M .-Szom bathely, Vcszprémmcgyc. 
1385 lakos, p.

Vendégfogadó, Germán János (3.) 
Bakony-Nána, Veszprém megye. 1210 lakos, p.

Vendégfogadó, Deulsch Jakab (2.) 
Bakony-Sárkány, Fejér megye. 967 lakos, 1

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

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

Nagyvendéglö, Eiszlitzcr Pál (2,)
Wcisz vendéglő, Weisz Zsigmond.

Bakovár, Temesmegye. 2031 lakos, p. s. v.
Vendégfogadó, Schlapanszky Antal (2.) 

B alassa-G yarm at, Nógrádmegye. 7738 lakos, 
p. s. v.

„A Zöld Fához" szálloda, Iiimlcr E. (16.) o. 
B alaton-Füred. Fürdő, Zalamegye. 1788 lakos.

lihany-Apáthi 
Fürdő Igazgatóság 

(380.)

Klotild udvar 
Erzsébet udvar 
Grand Hotel 
Ipoly udvar I 
Gyógyház, Wild Péter.
Eszterházy szálloda, Lipnik Antal (30.) 
Kcglovics-ház szálloda, özv. Keglovics M.(30.) 
Stefánia udvar, Mangold H. dr. (100.) 

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

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

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

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

A „zöld fához** vendéglő, Balázs Andr. (6.) 
Balmaz-Ujváros, Hajdumegye. 10.268 lakos, 

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

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

BánfFy-Hunyad, Kolozsmegye. 3666 lakos, 
p. s. v.

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

Bánhida, Komárommcgye. 1872 lakos, p. s. v. 
A „bárányához vendéglő, Cznrmann János (2.) 
Krausz vendéglő, Krausz Samu (2.)

Bányavölgy, posta üraviezabánya, Krassó- 
S zárén y  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, Barunyamcgye. 2360 lakos, 
p. s. v.

Vendégfogadó, Iliimmel János.
Knerr vendéglő, Knerr János.

B arátfa lu , Mosonmegye. 1532 lakos, p. s, v.
Vendégfogadó, Kiss Pál (2.)

B ártfa, Sárosmegye. 5069 lakos, p. s. v. 
Városi szálloda, Rózsási Ignácz (14.) o. 
„Hungária** szálloda, Szinaj Samu (12.) o. 

B arcs, Somogymcgye. 4427 lakos, p. s. v. 
„Garni" szálloda,'llofrnan és Krausz (32.) 
„Korona" szálloda, Nemsies Salamon (3.) 
Stix szálloda, Stix Károly (3.)
Déli vasút szálloda, Schmidt Fülöp (8.) 

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

Bártfa-fürdő, Sárosmegye, p. s.
Erzsébet Királyné |

szálloda. Bártfai gyógyfürdő B. T.
Deák szálloda. 1 Schubert F. vendéglős,
Széchényi és Dép. (220.) vv. o.

szálloda. j

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

(6.) o.
A „Koroná“-hoz szálloda, Nyers Pál (4.) o. 

Bátó, Somogy megye. 632 lakos, p. s. v.
Községi vendéglő, Weisz Bcrnát (2.)

Bátos, Kolozsmegye. 1655 lakos, p.
Nagy vendéglő, Schuller Dániel (3.j 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beled, Sojmonmegye. 2437 lakos, p. s. v. 
Központ vendéglő, Oblalh Miksa (5.)
A „nagy rózsához" vendéglő,Scheidl Antal(4.) 
A „Szarvas*‘-hoz vendéglő, Dcym Márton (8.) 

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

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

B elényes, Biharmegye. 3033 lakos, p. s. t. v. 
Az „egyetértésihez szálloda, Ilirschmann 

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

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

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

Beodra, Torontálmegye. 4096 lakos, p. s. v.
„Korona" vendéglői Zsabcdits Jakab (2.) 

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

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

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

Vendégfogadó, Schtlflér Miklós (3.) 
Berot.tyó-U jfalu, Biharmegye. 6913 lakos, 

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

Józsefné (8.)
„Vadászkürt" vendéglő, Orosz Ignácz (3.) 
B erzencze, Somogy megye. 3594 lakos, p. s. v.

Nagyvendéglö, Túrba István (3.) 
B erzevicze, Sárosmegye. 1498 lakos, p.

Enten vendéglő, Enten Lajos.
Gersli vendéglő, Gerstl Salamon. 

B esztercze, Bcszto'cze-Naszódmegye. 9109 
lakos, p. s. v.

Központ szálloda, Mauchcn Tslván (10.) o. 
„Magyar Király"-hoz szálloda, Glockner és 

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

B esztercze-B ánya, Zólyom megye. 7485 lakos, 
p. s. v,

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

Betlen, Szolnohneqye. 2272 lakos, p. s. v.
Miké szálloda, Miké László (8).

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

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

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

Berger vendéglő, Bcrger János.
„Arany bárány" vendéglő, Esső Irencus. 

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

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

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

B ihar-U dvari, Biharmegye. 3800 lakos, p. s. t.
Nagyvendéglő, Kacz Áron (2.)

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

Bikszád, Szatmármegye, 1487 lakos, p.
Gyógyház. fürdökezelőség.

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

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

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

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

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

Dudás vendéglő, Dudás János. 
Vendégfogadó, Friedmann Lipót. 

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

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

Boglár, Somogymcgye. 1000 lakos, p. s. v.
Nagy vendéglő, Hoffmann Pál (3.)

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

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

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

Bonyhád, Tolnamegye. 6295 lakos, p. s. v.
Az «Arany oroszlán»-hoz szálloda Logvcl 

Zsigmond (12) o.
Spitzer szálloda, Spitzer M. neje (8.) o.
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Borkút, Mdramarosmegye. 832 lakos, p. s. v. 
A «vasúti állom ásihoz vendéglő Rosonbach 

Jakab (0.)
Magyar vendéglő, Rosenbach M. (6.) 

B oros-Jenő, (posta Üröm) Pestmegye. 1135 
lakos.

A «Kakasához vendéglő, Reitler Adolf (2.) 
A «Koroná»-hoz vendéglő, Stampf Feroncz (2.) 

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

Botfalu,, Bra88Ómegyc. 2232 lakos, p. s. v.
A „Makk“*hoz vendéglő, Lurtz Márton (2.) 

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

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

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

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

Ignácz (8.)
B rassó, Brassómegyc. 30,739 lakos, p. s. t. v. 

„Baross” szálloda, Rosenkranz Albert (17.) 
„Bukarest” szálloda, Reisz Izidor (30.) o. 
„Zöldfa” szálloda, Sorea György (25.) 
„Korona” szálloda, Slamm János (10.)
A „Fehér paripádhoz szálloda. Fejér 

Árpád (23.)
Bernhard vendéglő, Bernhard Károly (4.) 
Makoldi vendéglő, Makoldi Leonóra (5.) 
Maurcr vendéglő, Maurer Tamás (3.)
Virág vendéglő, Virág József (8.) 

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

Vasúti állomás vendéglő, Hirschmann 
János (3.)

Nagyvendéglő, Klapka Sándor. 
B reznóbánya, Zólyommegye. 3783 lakos, 

p. s. v.
Az „arany szarvas”-hoz vendéglő, Kiszely 

Pét. (7.)
„Zöld fa” vendéglő, Wagner József.
„Magyar Korona” vendéglő, Buchsbaum Ede. 

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

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

„Erzsébet” szálloda, Bleichcr Márton. 
Lamprecht vendéglő, Lamprecht József. 

B udakesz, Pestmegye. 3635 lakos, p. s.
A „sasihoz szálloda, özv. Mariin Anlalné (5.) 
Fimi vendéglő, Fimi János (2.)

Budaörs, Pestmegye. 5281 lakos, p. s. t. v.
Stamler vendéglő, Stainler Jakab (4.) 

B ustyaháza, Mdramarosmegye. 1619. lakos 
p. s. v.

Nagy vendéglő, Schrcter Samu (3.)
B uttyin, Aradmegyc. 3034 lakos, p. s. v. 

„Zöld fa” szálloda, Foldscher Miklós (3.) 
„Korona” szálloda. Kcttner József (6.) 
„Zóna” szálloda, Wclbor Jónás (4.)

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

B íid-Szt.-M ihály, Szabolcs megye. 6903 lakos. 
Mando Gyula, Central (4.)
Steinborger W. Fehér-Hattyú (4.)
Schwacz Sára. Zöldfa (2.)

C

Czlrkvoiiieza, M.-Fiume. 2635 lakos. 
Részv.-társ. Erzh. Josef (100.) 
Skomorza Iván, Clotild (30.)
Zupán Péter, National (24.) 

Csali-Rendek, Zalamegye. 3378 lakos.
Rubinok S. „Oroszlán* (3.)

Csacza, Trcncscnmcgyc. 4360 lakos. 
Klapholtz S. (4.)

Csákberény, Fcjermcgyc. 1746 lakos. 
Lodorer Mihály (2.)
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Csákovár, Tcmesmegye. 4494 lakos.
Popovics J., Fehérló (6.)

Csáktornya, Zalamegye. 4046 lakos.
Hackl B., vasút (14.)
Friedl János, Zrínyi.

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

Csanád-Apácza, Csanddmegye. 3630 lakos. 
Leipnikcr Sieg. (3.)

Csanád-Palota, Csanddmegye. 5610 lakos. 
Ágoston M. (3.)

Csantavér, Bdcsmegye. 6212 lakos.
Alléin Herm. (4.)
Ragi Pál, Nagy vendéglő (4.)
Rózsa Lajos (3.)

Csány, Hevesmegye. 3692 lakos.
Baig Károly, Nagy vendéglő (3.)
Kohn Pál (3.)

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

Csűri, Nyitramegye. 1256 lakos.
Tauth Antal, Nagyvendéglő (4.) 

Csataalja, Bdcsmegye. 2042 lakos.
Staller Antal, Nagyvendéglö (3.)

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

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

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

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

Cscpreg, Sopronmcgyc. 3843 lakos.
Czifrák József, Nagyvendéglő (5.) 

Csenni), Aradmegyc. 2746 lakos.
Kohn Moritz, „Kohn" (4.)

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

Cservcnka, Bdcsmegye. 7429 lakos. 
Greifenstein Ph., Nagy-Korona (4.) 
Fuchs Géza, Vadászkürt.
Illés Antal, „Pannónia" (4.)

Cseszte, Pozsonymegyc. 1800 lakos.
Trautenbergcr 1L, Nagyvendéglő (3.) 

Csicsó, Komdrommegyc. 1398 lakos.
Weisz Simon, „Magyar Király* (3.) 

Csíkszereda, Csilcmegyc. 1789 lakos. 
Hutter özvegye, „Huttcr* (6.)
Vellman özvegye, „Csillag* (6.)

Csíz, Gömürmeyyc. 555 lakos.
Fürdö-részvónytársaság (29.)

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

Csóka, Torontdlmegye. 8330 I.
Sviboda Ad., Cassino v. (2.)
Gora Sylvestcr, Nagyvendéglö (2.) 

Csongrád, Csongrddmcgyc. 20,802 lakos. 
Huttcr Mátyás, Fiume (0.)
I’rind Lajos, Magyar király (12.) 
Ncucvondcr Lajos, Panonia (7.) 

Csonopla, Bdcsmegye. 5125 lakos.
Papp János, Nagyvendéglö (2.)
Bauer János, Nemzet vend. (2.) 

Csorba-Fürdő, Liytómcgye.
Klitno Testv., Fürdő (150.)

Csorna, Sopronmcgyc. 6090 lakos.
Becr Vinezo, Szarvasvendéglö (4.) 
Pfeiferman Józs., Koronavglö (4.) 
Mayersberg Sál., Vendéglő (3.)

Csórván, Bekcsmcgyc. 4229 lakos.
Jankó Józs., Nagyvendéglö (2.)

Csömör, Pestmegye. 2435 lakos.
Goldman Vendéglős.

Csösztolek, Torontdlmegye. 2455. lakos.
Lingarsch Károly, Nagyvendéglö (2.) 

Csúcsa.
.Özv Handlós Jánosné, vendéglős. 

Csurgó, Somogy megye. 3672 lakos.
Traubcrman II., Nagyvendéglö (2.) 

Csurog, Bdcsmegye.
Pctrovcsuinu G„ Csajkásvendéglö (4.) 
Szvojlies St., Nagyvendéglö (2.) 
Schwarz M., Zöldkoszoruv. (4.)

Czegléd, Pestmegye. 27,549 lakos.
Wellisch Aulai, vasúti vendéglős. 
Moskovics M., Budapest Szálloda (12.) 
Schoffor E., Központi Szálloda (12.) 
Sallauer özv., Vasúthoz (18.)
Berger özv., Aranysasvend. (7.) 

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

Czinkota, Pestmegye. 1876 lakos.
Soproni L., a Nagymesszelyhez-v. (4.)

I>

Dályok, Baranyamcgye. 1969 lakos.
Rátér József, Nagyvendéglö (2.)

Bárány, Somogy megye. 1443 lakos. 
Schwarzenborg Ad., Vasúti vendéglő (3.) 
Slcinor Mór, Steincr Vendéglő (2.)

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

Deaki, Pozsonymegyc. 2630 lakos.
Neumann Gyula, Nagyvendéglő (2.) 

Debreczen, Hajdnmegyc. 56,940 lakos.
Kardos L., Bika-szálloda (50.)
Rosonberg A., Frohnor-szálloda (36)
Kis András Zöldfavendéglö.
Szikszay Gy., Margit-fíirdő.
Telegdi-szálloda (12.)
Halász Izidor, Fehérló-szálloda (14.)
Bécsi G., Kossuthvendéglö.
Bőr János, Bárányvendéglő.

Dcliblát, Tcmesmegye. 4060 lakos.
Palicsak L., Nagyvendéglő (4.)

Donta, Tcmesmegye. 3188 lakos.
Menczcr B., Prodanov-vendéglö (4.) 

Derecske, Biharmegye. 8272 lakos 
Szollösi G., Szarkavendéglö (5.)
Kalmár Zsuzsána, Korona vendéglő (2.) 

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

Detta, Tcmesmegye. 3552 lakos.
Becr R. J. Bollavista vendéglő (12. >
Krist Sándor Kr. vendéglő (6.)
Verlcr Péter vendéglő (6.)
Fabró János, Fabró szálloda (2.)

Déva, Hunyadmegye. 4657 lakos.
Rcis Wendcl, Korona vendéglő (4.) 

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

Devecser? Vcszprcmmcgyc. 4339 lakos. 
Berkovics S. Bárányhoz (12.)
Neu Vilmos, Nemzethez (5.)
Kakas J. A fekete farkashoz (6.)
Vellner A. Az aranybekébzelödéshez. 
Lővingcr L. Zöldkánya vendéglő (4.) 

Dévény-l'jfalu, Pozsonymegyc. 2200 lakos. 
Eisonstádlcr vendéglő (4.)
Padusinszky Gy. Az arany szarvashoz (2.) 

Diakovár, Vcröczemegyc. 2200 lakos.
Morvát M. Szálloda (10.)
Valontiö Gy. Szálloda (3.)

D i r sö-Szt. • M árt o n, Kis-K üküllömegyc. 2450 
lakos.

Bách 11. Nemzet szálloda.
Diós-Györ, Borsódmegye. 6537 lakos.

Hollendcr E. Fürdő (is.)
Maycr J. Vasgyár vendéglő (3.)
Vics József vendéglő Az arany szarvashoz (2.) 

i Diósd, Fejérmegye. 857 lakos.
Írrel tér Fáb. Nagyvendéglö (2.)

Doboz, Békésmegye. 4911 lakos.
I Kárnvanti .1. vendéglős (3.) 
i Szabó Lajos, vondéglös (2.)

Dobra, Hnnmdmcgyc. 1202 lakos, 
j Ilerbay Mik. Cassinó vendéglő (2.)

Pászk S. vendéglő a Huszárhoz (2.) 
Dobricsa, Torontdlmegye. 3031 lakos.

Tudorov 1. Nagy vendéglő (3.)
Dobronak, Zalamegye. 1351 lakos.

Donia F. vendéglős Szöllöhöz (2.)
Feiglstok J. vendéglős Fehérlóhoz (2.)
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Dobsául, Gömörtnegye. 4643 lakos.
Fejér Endre a Jégbarlanghoz (22.)
Stempl Sam. vendéglős Három rózsa (3.) 

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

Dolova, Torontdlmegye. (>434 lakos.
Zarics János, vendéglős (5.)
Zsivánovics S. vendéglő Arany szarvas (2.) 

Dombóvár.
Szabó József vendéglős, szobáknál 20°/o 

engedmény.
Dorog, Esztergommegye. 1363 lakos.

Molender R. 'Nagyvendéglő (5.)
Dorozsma, Csongrddmegyc. 12325 lakos.

Rákos Antal, Nagyvendéglő.
Döbrököz, Tolnamegyc. 3721 lakos.

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

Dönisöd, Pestmegye. 4069 lakos.
Horváth And. Nagyvendéglő (2.) 

Drógely-Palánk, Hontmcgye. 1360 lakos.
Luetati Sim., vendéglő (3.)

Dubincz, Treúcsénmegyc. 1752 lakos.
Duedner Filip, vendéglő (3.).

Duna-Adony, Fejérmegye. 4426 lakos.
Steincr Mór, vendéglő a Zöldkoszoruhoz (3.) 
Török János, Szarvas vendéglő (4.) 

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

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

Dana-Földvár, Tolnamegye. 12,364 lakos. 
Singcr L., Központi szálloda (16.)
Szelcsly B., Arany szarvashoz (6.)
Nagy Imre, Nagyvcndéglö (4)
Kocsé Ilin., Vörös ökör vendéglő (4.) 

Dana-Mécs, Esztergommegye. 1775 lakos. 
Ehrmann Jakab vendéglős (2.)
Herczog J., Nagy vendéglő (3.)

Buua-Paiaj, pestmegye. 5892 lakos.
Fischcr Ál. vendéglős (3.)
Polacsok R. vendéglős (3.)
Keresztes .1. nagvvondéglős (4.) 

Duna-Pentele, Fejérmegye. 3637 lakos. 
Corkner L., Arany szarvashoz (5.)
Herczog Feroncz vendéglős (ö.) 

Dana-Szekcsö, Baranyamegye. 5385 lakos, 
(lombos P., Donau vendéglős (4.)
Kopári L., Arany szarvashoz (3.) 

Daaa-Szerdahely, Pozsonymcgye• 4453 lakos. 
Vcisz Philip, a kereszt vendéglő (12.)
Havas F., Zöld koszom vendéglő (4.;
Tauber G. vendéglős (4.)

Duna-Veese, Pestmegye. 1382 lakos, 
kacsa Lajos, Nagyvcndéglö (3.)

ft]

Edeleny, Borsódmcgyc. 1955 lakos.
Fridman Max, Három rózsa vendéglő (2.) 
Doulsch Dávid, Vámhoz vendéglő (3.)

Eger, flcvesmegye. 22427 lakos.
Mcsmer K. Casino (12.)
Berger llcr., Nemzet szálloda (IG.)
Moser Károly, Kék szellőhöz szálloda (3.)| 
Veisncr Félix, Otthon vendéglő.

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

Elek, Aradmcgyc. 6629 lakos.
Strifler János vendéglős (4.)

Élőpatak, Hdromszékmcgye. 672 lakos.
Fürdőlársaság (30.)

Endrőd, Békés megye. 10898 lakos.
Szabó Károlyné vendéglő (4.)
Klein A. vendéglő (2.)

, Szujó Lajos, Korona vendéglő (6.)
Eperjes, Sdrosmcgyc. 10371 lakos.

Berger Henrik vendéglő (30.)
Vollncr Dávid vendéglő (12.)
Kamsky János, Vadászkürthöz (3.)

Er-Kavás, Szilágymegye. luiw lakos.
Gilicék József, Nagyvcndéglö (2.)

Ér-Mihály falva, Bihar megye. 4856 lakos. 
Lévay Vinczéhoz szálloda (5.)
Ncufeld Mór, Kóser vendéglő (2.)

Ercsi, Fejérmegye. 5673. lakos.
Bruck Mór, Nagyvcndéglö (4.)

Erdőd, Szatmármegyc. 2671 lakos.
Nonn József, Nagyvcndéglö (4.)

Erdőhegy, Aradmcgyc. 2203 lakos.
Steincr József, Pelikánhoz (5.)

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

Erzsébet falva, Pcstmtgye.
Urányi Lajos, Arany sashoz (4.) 

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

Esztergom, Esztergommegye. 9349. 1.
Schlcifcr Lajos, fürdő vendéglő (30.)
Mcizlor János, Magyar kir. szálloda (16.) 
Fttlöp Em., Három szcrecsenhcz (6.)

F

Fadd, Tolnamegye. 5513.
Macsik And., Classino vendéglő (3.) 
Csehák József, Domlori vendéglő (2.) 
Mácsik János, Korona vendéglő (3.) 

Fájsz, Pest megye. 3703.
Matusch János, Nagyvendéglő (4.) 

Farad, Sopronmegyc. 1933 I.
Varga István vendéglős (3.)

Farkasd, Nyitra. 4819. I.
Bartha Victor, Szarvas vendéglő (3.) 
llolcscr János, vendéglő (2.) 

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

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

Fehértemplom, Temesmegye. 9011. I.
Ruzicska Emészt Hallor vendéglő (5.) 

Féketeliegy, Bdesmegye. 3169. I.
Goldman Sándor, Európa szálloda (3.) 
Kolozvari Benj., Hungária (4.)
Karbiner Jakab, Quodlibct (4.) 

Feketehegy fii rdő, Szepesmegye.
Lominczi V., fürdővendéglős (130.) 

Fekete város, Sopronmegyc. 1874. I.
Belakovics Jan., Nagyvcndéglö (2.) 

Felek, Szcbcnmcgye. 2759. I.
Fülöp Feroncz, Nagy vendéglő (2.) 

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

Felső-Bajom, Kis-Kiikülló'megyc. 1435 I.
, Breitner Iscfai, fürdővendéglö (160.) 

Felső-Bánya, Szatmármegyc. 4816 I. 
i Frencz Mihály Nagyvcndéglö (2.) 

Felső-Bahas, Pestmegye. 806, 
i Vcis Károly, Gólya Vendéglő (2.)

Felső-Gállá, Komárommegyc. 1299. I.
Czcrman Jgn., Nagyvend. (2.) 

Felsö-Ireg, Tolnamegye.. 2974. I.
Drcnowics lst., Nagyvcndéglö (3.) 

Folső-Kovil, Bdesmegye. 2766. I.
Dcszpcna Márton, Nagyvcndéglö (2.) 

Felső-Echota, Arvamcgyc. 657. I.
Thomaroff Ar., Nagyvcndéglö (2.) 

Felső-Or, Vasmegye. 3410. I.
Imrék Sámuel,'Nagyvcndéglö (2.) 
Kirnbauor Sámuel, vendéglő. 

i Bngcr Sámuel, vendéglő (2.) 
Felső-Szeli, Pozsonymcgye. 3253- I.
( Lichlner K„ Nagyvcndéglö (3.) 

Felsö-Szt.-Iván, Bdesmegye. 2787. I.
Kis József, Sárkány vend. (2.)

, Tonmnoyics M., Tigris vendéglő (2.) 
Felső-Visó, Mdrmarosmeyyc. 6385. I. 

Adler Dániel, vendéglő (2.) 
t Drucher Naso, vendéglős (3.)

Fel vilICZ, Torán megye. 1856. |. 
lív. Nagyvcndéglö (4.)
Kth. Nagyvcndéglö (2.)

Fenyőháza, Liptómcgye.
Jahn Ferdinand, fürdővendéglö (80.) 

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

Thalabér Lajos, Nagyvcndéglö (4.)
Varga Feroncz, Felső vendéglő (3.) 

j Maffinger Valentin, Szerdahely vendéglő (4.) 
j Fibisch, Temesmegye. 2291 lakos.

Bogos György, Nagyvendéglő (3.)
Fiume, Fiumcmcgyc. 29494 lakos.

Heirn Frigyes, Deák vendéglő (42.) 
Rossbachcr Flór., Europa-szálloda (120.) 
Merk János, de la Vilié (27.) 

j Exncr Károly, Lloyd vendéglő (40.)
Vozelka Eduard, Quarncro vendéglő (24.)

' Fagaras, Fogarasmcgyc. 5861 lakos.
Csermák Gyula, ílungária-szálloda (8.) 
Vittmaycr Jákob, Merkur-szálloda (12.) 
Müller Károly, Ilaucr vendéglő (2.) 

j Fólya, Temesmegye. 1257 lakos.
Fiók inger János, Nagy vendéglő (3.)
Hirschl Kálmán, Hirsch-szálloda (2.)

’ Fótli, Pestmegye. 2786 lakos.
Váczi János, Nagyvendéglő (3.)

! Földvár, Brassómegyc. 2212 lakos.
Stcfani György, Nagyvcndéglö (2.)
Hcuscl Márton, llcuscl vendéglő (2.) 

Frauzfeld, Torontdlmegye, 3707 lakos.
Mcrklc Ádám, Mcrklc vendéglő (2.) 
Strumfbauer A. vendéglő (2.)
Tatarin György, vendéglő (2.)

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

Fiilöpszállás, Pestmegye. 4861 lakos.
Flcischer Sándor, vendéglő.

Fiiss, Barsmcgye. 1290 lakos.
Neubauer Bernát, Nagyvendéglö (2.) 

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

Fiizcs-Gyarmath, Béleesmegye. 7829 lakos. 
Gottfriod Pli., Nagyvendéglő (2.)
Kugler János, vendéglő (3.)
Csapó Gábor, Tak. scgélyegylet (3.)

Gajár, Pozsonymcgye. 3943 lakos.
Haiti Lörincz, vendéglő (2.)
Roszkopf József, vendéglő.

Gajdokra, Bdesmegye. 3307 lakos.
Abl Mátyás, vendéglő (3.)
Eisman Antal, vendéglő (3.)

Galánta, Pozsonymcgye. 2465 lakos.
Fischhof Dávid, vendéglő (4.)
Kolicsch Dávid, Zöldfa vendéglő (4.) 
Fichtner Károly, Fehér Galamb vendéglő (5.) 
Markslcin Bernát a fekete sas vendéglő (3.) 

Galgőcz, Nyitramegye. 8145 lakos.
Albrecht János, arany szarvas vendéglő (6.) 
Dauer Gobrüdcr, vasút vendéglő (4.)

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

Gálszécs, Zemplénmegye. 3070 lakos.
Grün Ármin, Nagyvendéglö (3.)

Gamás, Somogymcggc. 2575 lakos.
im .,.!,.... i i — ...... ........... ..............Fischcr Hermán, Nagyvcndéglö (3.) 

Iiánócz-Fiirdö, Szepesmegye.. 261 Iákos.
Korbongyi J., Fürdővendéglö (32.)

Unva, Bdesmegye. 4060 lakos.
 ̂ Utlri Feroncz, Nagyvcndéglö.

(«áta, Mosonmcgye. V ili lakos. 
t Kozáry G., Szép HorválnőhiTz (3.J 

Gattaja, Temesmegye. 2580 lakos.
( Buschitzka Chr., Oroszlán vendéglő (3.) 

Gára, Szabolcsmcgye. 2534 lakos.
I'.ngel A., A 3 rózsához (3.)

Géléinek, Barsmcgye. 935 lakos.
Turcsán János, Nagyvendéglö (4.) 

Gesztely, Zemplénmegye. 1577 lakos. 
Ilardlnian M. özvegye, Nagyvendéglö (2.) 
bterk Ferencz, Vendéglő (2.)
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(Iliim, Z á g r á b m e g y c . 1 855 lakos.
Drotli Adolf, Cassino (5.)

Glőgon, T o r o n tá lm e y y c . 2011 lakos.
Scharilicz Antal, Nagyvendéglö (2.) 
Fissingor Albert, Vendéglő.

Gospodlncze, B á c s m e g y c , 2048 lakos.
Rosonzweig Jakab, Nagyvendéglö (2.) 

Gödöllő, P c s tm e g y c . 4844 lakos.
Halász Olivér, Arany sasszálloda (15.)
Bérlő, Erzsébetkirálynéhoz (15.) 

Gülinczbánya, S z e p e s m c g y e . 3012 lakos.
Vcisz Sándor, Magyar király vendéglő ((>.) 
Schneider őzvegye, Magyar koronához ((>.) 

Göncz, A b a u jm e g y e .  3130 lakos.
Mcrhelik József, A három rózsához (2.)

Gy nimfáivá, V a s m e g y e . 2100 lakos.
Kettncr Antal, Szarvasvendéglő (3.) 

Gyarmat, G y ö r m c g y e . 1722 lakos.
Hindler József, Vendéglő (4.)

Gyepflizes, V a s m e g y e . 850 lakos.
Vágner Gusztáv, Nagyvendéglő (2.) 

Gyergyó-Alfalu, C s ik m c g y e . 5175 lakos.
Kis Jakab, Nagyvendéglő (3.) 

Gyergyó-Békés, C s ik m c g y e , 5420 lakos. 
Hersch Mendel, Vendéglő (2.)
Viviriszki József, a Koronához. 

Gyergyó-Szt.-Miklós, Csilcmegyc, 0104 lakos. 
Dcndjuk Rudolf, Szálloda (17.)
Laurcnczi J. özv., Vendéglő (7.)

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

Gyertyámon, T o r o n m tá lm e g y e . 3042 lakos. 
Jung Mátyás, Nagy vendéglő (2.) 
llaynay Péter, Vendéglő a vasúthoz (4.) 

Gyetvu, Z ó ly o m e g y c , 0208 lakos.
Silberstein Ignátz, Vendéglő (4.)
Klein Móritz özvegye, Vendéglő (4.)
Sacher Sámuel vendéglő (3.)

Gyoma, B é k é sm e g y e , 10,867 lakos.
Veisz Móritz, a magyar király vendéglőt 10.) 
Benjámin Samu, a Zónavendéglő (8.) 

Gyorok, A r a d m e g y e ,  1586 lakos.
Ágoston Mihály, Nagyvendéglő (2.) 

Gyöngyös, H e v e s m e g y e . 16,124 lakos.
Bruckner Gebríider, Mátrafiirdő (10.)
Donner M., Magyar király-szálloda (11.) 

Rózsa Sándor, Panama (10.)
Budák A., az Angyalvendéglö (4.)

Gyünk, T o ln a m e g y e . 3371 lakos.
Peterman János, nagyvendéglö (13.)

Győr, G y ö r m c g y e . 22705 lakos.
Nemet Gábor) Palatínus vendéglő (16.) 
Mojzor Antal, Fehér bárányhoz (33.)
Meixner Mihály, a Fehér hajóhoz (40.) 
Szciboszreder J. vendéglő (3.)
Templa Dezső, a Fehér lóhoz vendéglő (3.) 

Györ-Szt.-Márton, G y ö r m c g y e . 3050 lakos. 
Gcszhnan Lcopold, vendéglő (3.)
Rcichcnfcld József, vendéglő (2.)

Gyula, B é k é sm e g y e . 10,001 lakos.
Fischl Jetti, Komló vendéglő (25.)
Blaskó Béla, Bélaházi vendéglő (4.) 

Gyulafehérvár, A ls ó -F e h é r m e g y c . 8167 lakos. 
Fricdsam György, Erzsébet-szálloda (18.) 
Haas Vilmos, Európa-szálloda (30.)
Grubor Lconhard, vendéglő (8.)
Munkácsi Zsigmond, Hungária (22.)
Mondd Lcopold, Nemzet-szálloda (18.)
Burger Márton, a Naphoz vendéglő (7.) 

Gyulakcszi, Z a lu m c y y c .  1101 lakos.
Schwarlz József, Nagyvendéglö (2.)

I I

Hajdú-Böszörmény, H a jd u m c g y c . 21,238 lakos. 
Nournan János, vendéglő (4.)
Tol István. Városi vendéglő.
Balog Sándor, vendéglő.
Ferencsu János özv., vendéglő. 

Ilnjdu-Borogh, H a jd u m c g y c . 8720 lakos,
Áron Móritz, Nagyvendéglö (2.) 

Hnjdu-Nánás, H a jd u m c g y c .  1-1,400 lakos. 
Alföldi Márton, Boeskay vendéglő (8.)
Kőim Levi, a Korona vendéglő (4.)

Hnjilu-gzoliosiílo, Hajdumeme. 14,728 lakos. 
Kálmán Károly. Uika-szállóda (10.)
Liszauer József, vendéglő (4.)
Fisihbein J., Szeless csárda (6.) 

Hajdn-Vámos-Pércs, H a jd u m c g y c .  2073 lakos.
Roscnfeld Ábrahám, vendéglő (2.)

Hajós, P cs tm e g yc . 4227 lakos.
Kosztolányi Péter, Nagyvendéglö (<>.)
Zámbó Adalbert, Kisvendéglő (2.)

Halászi, M o so n m e q y e . 1770 lakos.
Oláh Lajos, a Magyar korona vendéglő (2.) 
Hutbi M., a Fehér Bárányhoz.

Halmi, u g o csa m cg ye . 2070 lakos.
Miklós Mihály, Nagy vendéglős (3.)

Haraszti, P estm eg ye . 2075 lakos.
Simon Károly, vendéglő (2.) 

Harkányi-Fürdő, B a r a n y a m e g y e .  680 lakos. 
Fürdő részvénytársaság, Fürdő vendéglő. 
Laitsehuk Jakab, Nagy vendéglő.

Hársfáivá, B ere g m e g y e . 1100 lakos.
Markovics özvegye, Fürdövendéglö (3.) 

Hátszeg, H n n y a d m e g y e . 1852 lakos.
Molnár Pál, a Hídhoz vendéglő (6.) 
Stemschneider Ignácz, Aranybárány-szálloda 

( 10.)
Bats János, a Koronához vendéglő (5.) 

Hatvan, H e v e sm e g y e . 6070 lakos.
Korn Bernát, Központszálloda (8.)
Schwarz Ignátz özvegye, Nemzetszálloda (8. > 
Gulh Albert, vendéglő (3.) 

Havas-Boinbrovicza, B ih a r m e g y e . 1266 lakos.
Mezei Miksa, községi vendéglő (3.) 

Hédervár? G y ö rm c g y e . 1000 lakos.
Rákóczi János, Nagyvendéglő (5.)

Hegyfalu, V a sm e g y c . 060 lakos.
Nagy Valentin, Nagyvendéglő (2.) 

Herczegfulvu, F e jé r  m eg ye . 7316 lakos. 
Serencse Pál, Nagyvendéglö (6.)
Singer lg. özvegye, vendéglő (4.) 

Herkulesfiirdö, K r a s s ó -  S z ö r é n y  m egye. 360 
lakos.

Dr. Karvinsky Gustav, Fürdő Igazgató, 
Erzsébet, Eugenhof fendundhof 
Franz-Joscfhof, Franzcnsb. Franzhof 
Stefanie (600.)
Gott, Gott (50.)

Hériéin, A b a u jm e g y e . 468 lakos.
Fürdő és Depó, Fürdöigazgató (60.)

Heves, H e v e sm e g y e . 7271 lakos,
Thallcr J. özvegye, Nagyvendéglö (2.)

Hévíz, N .-K ü k ii l lö m e g y e . 1303 lakos.
Barna Jakab, községvendéglő (2.)

Hévíz, P e s tm e g y e . 1740 lakos.
Steiner László, a Bárányvcndéglö (2.) 

Hévíz, Z a la m c g y c .
Borzay Pál, központ és fürdövendéglö (110.) 
Brihcr István, Mexikó vendéglő.

Hidas, B a r a n y a m e g y e . 2813 lakos.
Scheibner K. Kékszőllö vendéglő (2.) 

Hidegkút, P e s tm e g y e . 1303 lakos.
Vihner Antal, Malomvendéglö (2.) 

Himesliáza, B a r a n y a m e g y e . 1637 lakos.
Baaer Móritz, a Bárányszálloda (3.)

11.-M.-Vásárhely, C so n g rá d m c g y c . 55,475 lakos. 
Priviczer Lajos, vasúti vendéglő (5.)
Német Kálmán, Nemzetvendéglő (16.)
Lázár J. özvegye. Fekcte-sas-szálloda (18.) 
Schiller Lajos, szarvasvendéglö (3.)

Hódság, B d c sm e g y c . 4317 lakos. p. v. s.
Ilausz Christian, vendéglő (10.) 
link Ede, Iluk szálloda (6.)
Sclvcrcr F., Zöldkoszoru vendéglő (3.)
Ilaus István, vendéglő (3.)

Hohe-IMnine, S zc b en m e g y e .
Fürdő intézett, Kárpát egyleti vendéglő (33.) 

Hol les, N y i tr a m e g y e .  5747 lakos.
Pollak Zsigmond, a Magyar koronához (6.) 

Homonim, Z e p lé n m c g y e  3738 lakos.
Nournan Ignátz, Stefánia szálloda (6.)
Pápai Pál, fürdövendéglö (2.)
Gittek Jakab, Zöldfavendéglő (2.)
Moskovics Leó, Oroszlán-vendéglő (3.) 

Humorod, N .- K ilk ü l lö i  n e g ye . 1227 lakos.
Ohristyani János, vendéglő (2.)

Horgos, C so n g rá d m c g y c . 5503 lakos- 
ürntodi Géza, Kamarás vendéglő (16.) 

i Huszár Ferenc/, vendéglő.
| Kálay Ernáiméi, vendéglő.

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

Hortobágy, H a jd u m e g y e .
Nemes Mihály, Hortobágy (2.)

Hosszú fal a, B r a s s ó m e y y e . 6420 lakos. 
Demény György, vendéglő (3.)
Tab András, Nagyvendéglö (5,) 

llosszu-Pályl, B ih a r m e g y e . 3200 lakos.
Község, Sós tő fürdő (32.)

Högyész, T o ln a m e g y e . 364-1 lakos, 
ltausenbcrger Rom., Nagyvendéglö (4.) 
Hopp Ferenc/, vendéglő (3.)

Höltövény, B r a s s ó m e y y e . 2440 lakos. 
Horváth Sámuel, Községi vendéglő (2.) 
Zoli György, vendéglő,

Huszt, M á rm a r o sm e g y c . 7461 lakos, 
Elefánt Lcopold, Korona szálloda (6.) 
Lévi Ferdinand, vendéglő (5.)

1

Igló, S ze p e sm c g y c . 7345 lakos.
Friedinann 11., Borgsman vendéglő.
Slcrn Jónás, Schwarzenberg szálloda (16.) 

Igló-Flired, S ze p esm c g yc .
Sztanck Albert, Fürdövendéglö (150.) 

Ikervár, V a sm e g y c . 1633 lakos.
Gaycr Sámuel, Nagyvendéglö (4.)

Illává, T ren c sé n m e g ye . 2213 lakos.
Bagm Pál, Zöldfa-vendéglő (4.)
Schunpl József, vendéglő.

Illők, S z e ré m m e g y e . 4300 lakos.
Iloná t Mihály, Horatovics szálloda (6.) 
Rajnovics Mihály, vendéglő (8.)

I Ily efalva, H á r o m sz é k m e g y e . 1386 lakos. 
Sándor Albert, községi vendéglő (2.) 
Veinbcrgcr Dávid, vendéglő (4.)

Indija, S ze ré m m e g y e . 6700 lakos.
Hcrbach János, Központ (6.)
Toréi* János, Urasági szálloda (10.)

Ipolyság', H o n tm c g y e . 3247 lakos.
Lengyel Adolf, vendéglő (3.)

J

Jánosföld, T o ro n tá lm e y y c . 1858 lakos.
Treisz János, Nagyvendéglö (2.)

Jánosháza, V a sm e g y c . 3457 lakos.
Tóth Gyula, a Koronavendéglő (5.)
Magdics Rudolf, Fehérló vendéglő (4.)
Stcrn József, vendéglő (2.)

Jánoshidn, .7. - N .- K .  - S z o ln o k o t e g y e . 3541 lakos. 
Kerepesi Antal, Nagyvendéglö (3.)
Grusbach Ábrahám, Koronavendéglö (4.) 

Jankováez, T o ro n tá lm eg y e . 3013 lakos. 
Vojnovies István, vendéglő (3.)
Mihajlovics L., vendéglő (2.)

Jász-Alsó-Szt.-György, J .- N . - K .- S z o  In u k  m e g y e . 
4326 lakos.

Csiof Ferencz, vendéglő (2.)
Grünhut Ignácz, Nagy vendéglő (2.) 

Jász-Apáti, J .-N .-K .-S z o ln o k m c g y c . 10401 lak. 
Mezcy Kálmán, Nagyvendéglö (4.)
Szabomczi K., Nagyvendéglő (2.)

Jászárok-Szállás, J .- N .-K .- S z o ln o k m c y y c .
11180 lakos.

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

Jászberény, J .- N .-K .- S z o ln o k n ic g y c .  24331 lak, 
Voseghy Károly, Lehel vendéglő (20;) 
Schönfeld Ferencz, Panonnia (6,)

Jászé nova.
Angerbauer Ernő vasúti vendéglős. 

Jászfényszáru, J .- N .-K .- S z o ln o k m c y y c .  4783 I.
Ilirschlcr Sámuel, vendéglő (2.)

Jászktscr, J .- N .-K .- S z o ln o k m c y y c .  5073 lakos. 
Bauer Lipót Központi szálloda (4.)
J3auer József, vendéglő (2.)

Jász-Ladáuy^ J .- N .-K .- S z o ln o k m c y y c .  8200 I, 
Érászt Mór, Korona (4.)
C.sctényi János, Csillaghoz (4.)

Jasz-Szt.-András, J .-N .-K .-S z ó in u J c m c y y c .
3316 lakos.

Gfünbauiu Adolf, Nagyvondéglö (3.)



164 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1900. április 15.

Jász-S/L-László. Tcstmeguc. 2200 lakos.
Rácz Sándor, Nagyvondéglö (2.)

Jolsva, Gömö'rmegye. 241!) lakos.
Dusek János, Fürdő vendéglő (3.) 
Demeter Jakab, Korona vendéglő (10.) 

Josefova, Torontálmegye. 2273 lakos. 
Nyári Mihály, Nagyvondéglö (3.)

K

Kaim, Hajdumegye. 0304 lakos,
Keskeny Mihály, Nagy vendégfogadó (0.) 

Knbola-Pólyáiin, Mármarosmcgye. 1400 lakos.
Dr. Vidder Péter, Fürdő vendéglő (00.) 

Kajar, Győr megye. 1040 lakos.
Noubauer A. özvegye, Községi vendéglő (4.) 
Kajaszó-Szt.-Pétcr, Györmegye. 1360 lakos.

Darabos Péter, Községi nagyvendéglő (3.' 
Kál, Hevesmegye. 3448 lakos.

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

Kalocsa, Pestmegye. 18170 lakos, 
llelfcr Lörincz vendéglő (7.)
Scharfenberger János, Magyar király (14.) 

Kálóz, Fejő-megye. 4105 lakos.
Schwarz M., az Arany szarvashoz (5.) 

Kamocsa, Komátommcgyc. 1740 lakos.
Takács Dávid, Nagyvendéglő (3.)

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

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

Kaposvár, Somogymcgyc. 12544 lakos.
Hoffman lgnátz, Ferencz József vend. (12.) 
Dabacky Zsigmond, Korona vendéglő (18.) 

Káposztafalu, Szepesmegye. 1405 lakos.
Tcutelbaum A., Viderinkfürdő (8.)

Kapuvár, Sopronmcgye. 6078 lakos.
Beer vendéglő (4.)
Pollák Victor, Nagy venoégfogadó (0.)
Vető István a Zöldfához, vendéglő.

Karúd, Somogymcgyc. 3015 lakos.
Morvát István, Nagy vendéglő (2.) 

Karánscbcs, Krassó-Szörénymegye. 5402 lakos. 
Lihtnecker M. özv. a Zöídfa vendéglő (30.) 
Stankovics Sándor, korona vendéglő (0.) 

Karezag, J.-N.-K.-Szolnolcmegyc. 18,197 lakos, 
Mornstein II. vendéglő a vasúthoz (4.) 
Nagyvondéglö bérlő.
Vendéglő aranybárány (8.)
Kiss Sándor, vendéglő (2.)
Tarjányi özvegye vendéglő (2.)

Károlyf'alva, Tcmesmcgyc. 3378 lakos.
Stir lgnátz, Merg vendéglő (0.)

Kassa, Abavjmegyc. 32780 lakos.
Fritsche Vilmos, Európa szálloda (40.) 
Schalkház L.
Nagy vendéglő (80.,)
Mandl Leopold szálloda (10.)
Schiffbeck
Imencsek József, (26.)1 
Hichtcr Ferencz, Szócsényi vendéglő (8.) 
Lopecsh J. az arany beképzelődéshez (0. 

Kály, Bácsmegye. 3800 lakos.
Köhl Jakab, a tűzoltóhoz vondéglö (3) 

Katyiuár, Bácsmegye. 4084 lakos.
Vogl János, a korona vendéglő (3.)
Röthel Ádám, vendéglő (2.)

Kecskemét, Pestmegye. 48403. lakos.
Rcretvás Pál, vendéglő (20.)
Rraun Pál, Hungária szálloda (8.)
Kumosch Károly, Royal szálloda (10.)
Dunszt József, vendéglő (5.)

Keezel, Pestmegye. 5084 lakos.
Metoni János, Nagyvendéglő (4.)
Gorspán Antal, vendéglő (2.)

Kcjuecsc, Szabolcs megye. 2001 lakos.
)
ikos.

Kis József, községi'vendéglő (2.;
Kémeiül, Fsztcrgommn/i/e. 1700 la 

Péry Károly, Nagy vendéglő (2.)
Kenese, Veszprém megye. 1057 lakos.

Bánocsi Kálmán, községi vendéglő (2.) 
Keresztény falva, Brassó megye. 2001 lakos. 

Gross Sámuel, Nagyvondéglö (3.)

Keresztur, Bácsmegye. 5038 lakos.
Juhász Foroncz, Nagyvondéglö (2.) 

Kernyája, Bácsmegye. 4009 lakos.
Bischof Márton, vendéglő (2.)

Késmárk, Szepesmegye. 4807 lakos.
Stern Sándor, központ szálloda (12.) 
Brunmilyor Károly Késmárk szálloda (0.) 
Karyovszky J. Mese szálloda (9.)
Kis János magyar korona szálloda (8.) 
Froicr Sámuel vasút vendéglő (3.)

! Keszthely, Zalamegye. 6195 lakos.
Bozsay Valentin Amazon (6.)
Bronner Hermán vendéglő (18.)
Straszi Miksa, Hullám szálloda (8.)
Hclbck József, Nemzeti szálloda. 

Kétegyháza, Békésmegye. 3760 lakos.
Kohn M, özvegye, vasúthoz vendéglő (3.) 
Reisz Miksa, vasúthoz vendéglő (3.) 

Kevernie*, Csanádmegye. 3734 lakos. 
Leipniker Sámuel, Nagyvendéglő (2.) 
Leipnitz Gyula (2.)
Szűcs András (2.)

Kezd i-Szt.-Lélek, Háromszék megye 2810 lakos.
Iláromszéki Lajos, Nagyvondéglö (2.)

Kezdi-Vásárhely, Háromszékmcgyc. 4700 lakos. 
Sinkovics Aurél, Millennium vendéglő (25.) 
Takarékpénztári igazgatóság, Nemzet-szál

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

Klllti, Somogymcgyc. 2152 lakos.
Molnár Lajos, Községi-vendéglő (2.) 

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

Király-Helmecz, Zemplénmegyc. 2100 lakos. 
Gottsegen Sámuel, Szarka-szálloda (2.) 
Bergor Sámuel özvegye, Szarvas-vendéglő (2.) 

Kls-Becskerek, Tcmesmcgyc. 3687 lakos.
Brunkc Mátyás, Nagy vendégfogadó (2.) 

Kls-Hér, Iíomárommegye. 3398 lakos.
Állami méntelep, magy. kir. vendéglő (12.) 
Babczok János, vendéglő a vasúthoz (2.) 

Kls-Czell, Vasmegye. 1555 lakos.
Stever M. özvegye, Sas-szálloda (3.)
Pick Henrik, Hungária-szálloda (14.) 

r Szabó József, Magyar Király (3.)
Kis-Hegyes, Bácsmegye. 5559 lakos.

Papp János, Nemzet-szálloda (3.)
Községi kezelőség, Nagyvondéglö (5.)

Kis-Jenő, Aradmegye. 2250 lakos.
Schillingcr Márton, Koronavendéglö (10.) 

Ki.s-Kér, Bácsmegye. 3137 lakos.
Fául Jakab, Sas-vendéglő (2.)
Falkonstein Sámuel, Nagyvondéglö (2.) 

Kis-Koniároin, Zalamegye. 2200 lakos.
Forró Ferencz, vendéglő (0.)
Hajdú János, Nagyvendéglő (2.)

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

Kiskun-Félcgyháza, Pestmegyc. 33320 lakos. 
Csillag József, A horgonyhoz (12.)
Kern lgnátz, Központ-szálloda (5.)
Dokkor János, Europa-szálloda.
Kueffel Eduard, Korona-vendéglő (15.)
Német Varga Vincze, Fehér-Kereszthez (4. 

Kis-Kun-Hiilus, Pestmegye. 17,138. 1.
Darányi János, vendéglő (4.)
Hajdú János, vendéglő (7.)
Keresztes Josofin, Nemzeti szálloda (4.) 
Cscprcgi István, vondéglö (3.)
Künstlcr Ármin, vendéglő (3.) 

Kis-Kun-Majsa, Pestmegye. 12,221. I,
Varga Márton, Nagyvendéglő (3.)

, Miscsovsky-félo vendéglő (4.)
Kis-Marja, Bihar megye. 2200. 1.

Grünvyld Mihály, Nagyvondéglö (2.)
Kis-Mártóii, Sopronmegye. 2072. I.

IJdor Józsof, Aranysas szálloda (8.)
Edcr Károly, Arany angyal vendéglő (8.) 
Györgyfalvay János, Arany szőlőhöz (8.) 
Malycsz József, Fchérló vendéglő (!),) 

Kis-Pcst, Pestmegye. 4013 I.
István János, István vondéglö (2.) 

Kis-Szállás, Bácsmegye. 1704 I.
Jodlicskn János, Nagyvondéglö (2.)

i Kis-Szchcn, Sárosmegye. 3200 I.
Hrabisak Józsof, vondéglö (3.)
Soncnthal Simon, vendéglő (5.)
Tcitclbauin B. vendéglő (10.)

Kis-UJ-SzálIás, J.-N.-K.-Szolnokmegye, 12,527 
lakos.

Dala Károly, Nagyvendéglő (0.) 
j Lányi Samu Pillangóhoz (4.)

Kis-Varda, Szabolcsmegye. 0458 I.
Rosonfeld József, Arany szarvas szálloda (10.) 
Gross Béni, Nagyszálloda (20.)

Kistelek, Csongrádmegye. 7450 1.
AusUlnder Henrik, vendégfogadó (3.) 

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

Kisucza-Ujhely, Trencsénmcgye. 1780 I. 
Brezsny Pál vendéglő (5.)
Láng Sámuel, vendéglő (5.)
Galvanek Pál, vendéglő a vámhoz (7.) 
Porgesz Bernát, vendéglő (5.)
Schlesiger H., vendéglő (4.)
Stern Henrik, vendéglő (7.)
Woil Manó, vendéglő (5.)

Kőcser, Pestmegye. 2980 1.
Varga János, vendéglő a Lehclkűrlliöz (3.) 

Kokova, Gömörmegye. 3601 I.
Takács József, szálloda (6.)

Kokova, Gömörmegye. 3001 lakos.
Kremniczky István, Fogadó (2.)

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

Kolozsvár, Kolozsmegyc. 45,000 lakos.
Winklcr Jakab, Biaziniszálloda (40.)
Nagy Gábor, Központiszálloda (30.)
Scbosy Pál, Angol királynő szálloda.
Tauszik A. & Cie. Newyork szálloda (05.) 
Kain Simon, Otthon-szálloda (7.)
Hcrmann Salamon, Törökfö szálloda (13.)
Gál Simon, Vendéglő a magy. koronához (9) 

Koinádi, Biharmegye. 0387 lakos.
Fcldman Jakab,' Fogadó (4.)

Komárom, Komárommegye. 13,070 lakos,
Özv. Fritz Pálné, Száll, az arany hordóhoz. 
Szarka Jenő, Szálloda a magyar királyhoz 

(20.)

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

Komját, Vasmegye. 1372 lakos.
Zumpf Sámuel, Közs. vendéglő.

Kondoros, Békésmegye. 2507 lakos.
Novak Lajos, Fogíidó (2.)
Nagy Sándor, Újvilág vendéglő (2.) 

Koritnicza, lÁptómcgyc.
Seidl Emil igazgató, Nagyszállód!!,, Ilygioa és 

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

Fürdőigazgatóság, Fürdőszálloda. (40.) 
Korpona, Hontmcgye. 3058 lakos.

Rumann D., Városi nagyvondéglö (12.) 
Kotor, Zalamegye. 3011 lakos.

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

Kovásziia, Háromszékmcgye. 3873 lakos.
Deák Imre, Újvilág-szálloda (8.)
Mihály Albert, Sétatér-szálloda (8.)
Nagy János, Vendéglő a piaczon (0.) 

Köbölkút, Ksztergommcgye. 1884 lakos.
Tegcn István, Fogadó (2.)

Kőhalom, N.-Küküllöinegye. 2775 lakos. 
Schlusser Foroncz, Magyar Király-szálló (0.) 
Orendi Friederikc, Korona-szálló (8.)
Komiért Dániel, Nap-szálloda (4.)
Szabó József, vendéglő (2.)

Körmend, Vasmegye. 5834 lakos.
Schcck Ignác/.,'Korona szálloda ( 10.) 
llackcr János, Rózsa fogadó (8.) 

Körmöczbánya, Bűremegye. 0170 lakos. 
Csermák Ágost, Szarvas fogadó (20.)
Turczer Ferencz, Vadászkürt szálloda (7.) 

Kornyc, Komárommegye. 1018 lakos.
Ringhoffer István, Zöldfa vendéglő (3.) 
Stamter József, Fogadó (2.)
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Körös-Lndány, Békésmegye. 7122 lakos. 
Neuschwender József, Fogadó (4.)
Fischer Illés, Fogadó.

Körösbniiya, Hunyadmegye. 6G4 lakos.
Gyűld Is Pál, Községi vendéglő (3.) 

Kőrösmező, Máramarosmegyc. 7020 lakos. 
Rosenthal Lipót, Hungária szálloda (0.) 
Dökker Ambrus, vendéglő (3.)

Kőszeg1, Vasmegye. 7070 lakos.
Szeybold K., Aranyszarvas vendéglő (3.) 
Benerik Ernő, Aranykereszt vendéglő (3.) 
Isovits István, Rózsa vendéglő (2.)

Kiúszna, Szilágy megye. 3281 lakos.
Vízi Ferencz, Fogadó (2.)

Krasznó, Trencsénmcgye. 2154 lakos.
Braun Adolf, Fogadó (2.)

Krompacli, Szepesinegye. 10,000 lakos.
Brikse J., Milcnnium szálloda (8.)
Zipser M., vendéglő (2.)
Friedmann, Traiteur vendéglő (5.)

Kudzsir, Hunyadmegye. 3047 lakos.
Marczi Antal, Közs. vendéglő (2.)

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

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

Kínnán, Torontálinegye. 5500 lakos.
Bisducz Ludmilla, Nagyfogadó (2.)
Kumán község, Grosser vendéglő (3.) 

Kun-S/t.-Miírtoii, J.-N.-K.-Szolnokmegye. 
12,554 lakos.

Klein Salamon, Vendéglő.
Kun-S/t.-Miklós, Pestmegye. 8239 lakos. 

Fleischer lgnácz, Központi szálloda.
Berkes Sándor, Városi vendéglő (4.) 

lúinágota, Csanádmegye. 4999 lakos.
Schreier Miksa, Nagyfogadó (3.)
Vogel Péter, Korona vendéglő (Sajátház) (4.) 

Kunhegyes, J. -N.-K.-Szo In ohm egye. 8405 lakos. 
Klein Simon, Központi szálloda (5.) 
Neumann Lajos, Nagyvendéglő (6.)

Kiírd, Tolnamegye. 1706 lakos.
Breitenstein János, Fogadó (2 )

Knrtics, Aradmegye. 6582 lakos.
Hollstein József, Szálloda (5.)
Viliág Móricz, Fogadó (4.)

Kiirt, Komárommegye. 2598 lakos.
Edinger József, Vendéglő (3.)
Fried Móricz, Vendéglő (4.) 
llasvanger József, Vendéglő (2.)

I .

Lnjos-Koniároni, Veszprémmcgyc. 2311 lakos.
Groszli Mihály, Közs. vendéglő (4.) 

Lajosfalva, Torontálmcgye. 4185 lakos.
Grasznek Oltó, Vendéglő a hordóhoz (2.) 

Lajta-S/t.*3liklós, Sopronmcgye. 1986 lakos.
Lieb Sándor, Fogadó (3,)

Lnncsuk, Baranyamcgyc. 2232 lakos.
Röhr Román, Közs. vendéglő (3.)

Lebeny, Mosonmegye. 2969 lakos.
Lendvay János, Fogadó (4.)

Légrád, Zalamegye. 2978 lakos.
Krompacher Pál, Fogadó (2.)
VVeiss Izrael, Vendéglő (2.)

Leibicz, Szepesmegye. 3000 lakos.
Kékgolyó vendéglő (2.)

Léva, Barsmegye. 7400 lakos.
Oroszlán szálloda, Váry Lajos (9.)
Steiner szálloda, Stcincr Henrik (10.) 

Lipik-Fürdö, Pozscgamrgyc. 235 lakos. 
Althalcr szálloda, Allhaler Frigyes (10.) 
Annaudvar szálloda, Matias II. (16.) 
Gyógyfürdő szálló, Dcutsch J. és özvegye 

( 100.)
Lippu, Tcmcsmcgyc. 7000 lakos.

József fühercz'og szálloda, Schwoiz.er A. (10.) 
Magyar király szálloda, Pataky G. (6.)
Nagy fogadó, Wagner Ferencz. 

Liptó-S/t.-M iklós, Liptómcgye. 2940 lakos. 
Korona szálloda, Woiser Berthold.
Fekete sas szálloda, Woiser Albert (20.)

Liptó-Ujvnr, Liptómcgye. 640 lakos.
Nagy fogadó, Brüll B. (4.)

Losonc/, Nógrádmegyc. 7460 lakos.
Vasúti szálloda, Schwab G. (9.)
Budapest szálloda, Fleischer J. (10.) 
Magyar király szálloda, Dcutsch J. (15.) 
Vigadó szálloda, Klamarik D. (16.) 
Korona vendéglő, Kohn J. (4.)
Fekete sas szálloda, Schwoiger M. (3.) 

Lovasberény, Fejérmegye. 3600 lakos. 
Zöldfa szálloda, Szigeti I. (4.) 
Nagyvendéglő, Krell J. (2.)

Lovrin, Torontálmcgye. 5798 lakos.
Nagyvendéglő, Waldncr M. (2.)

Lőcse, Szepesmegye. 6318 lakos.
Városi vendéglő, Kolacskovszky J. (16.) 
Korona Szálloda, Gleich D. (20.) 

Liibló-Fiirdő, Szepesmegye.
Fürdő szálloda, Kolacskovszky J. (80.) 

Liulbrcg, Varasd megye. 1429 lakos.
Fekete sas szálloda (4.)
Schlcsingcr J. vendéglő (2.)

Lúgos, Krassó-Szörénymegye. 12489 lakos. 
Concordia szálloda, Félix Antal. 
Fillinger szálloda, Fillinger A.
Magyar király szálloda, Burgcr J. (15.) 
Páva szálloda, Ilitich L. (10.)

i\l

31 i ícsa, Aradm. 3696 lakos.
Nagyfogadó, Papp D. (2.)

Madaras, J. -N.- K. - Szóin o km. 7673 lakos.
Brüll szálloda, Brüll Lajos (4.)

Mág-ocs, Csongrádm. 1447 lakos.
Nagyvendéglö, Hegyi J. (3.)

31 agyar-Igen, Alsó-Fchérm. 1447 lakos.
Nagyvendéglő, Burgcr M. (2.)

Magyar-Lapos, Szolnok-Dobokam. 2014 lakos.
Nagy vendéglő, Patki S. (2.)

Mag) ar-Óvár, Mosonm. 3302 lakos.
Fekete sas szálloda, Buda Ottó (9.)
Triest városához szálloda, Hufnagel J.

31agyar-Pécska, Aradm. 8336 lakos.
Központ szálloda, Hcrbeck Mátyás (6.) 
Pécska városához szálloda, Heller H. (10.) 

3Iakó, Csanádm. 32,663 lakos.
Korona szálloda, Sonkovits János (9.) 

3Ialaczka, Pozsonyin. 4211 lakos.
Magyar korona szálloda, Reisz János (4.) 
Szarvas vendéglő, Werner M. (2.)

3Iándok, Szábol-sm. 2534 lakos.
Fischer II., vendéglő (2.) ,
Reich M., vendéglő (2.)

Mány, Fcjérm. 2587 lakos.
Wilheim H., vendéglő (2.)
Fehér szarvas vendéglő, Plaszkonka A. (3.) 

3Lírniaros-Sziget, Mdrmarosm. 14,758 lakos. 
Korona szálloda, Ösztreicher Sámuel (25.) 
Vadászkürt szálloda, Tóth J. (20.)
Zóna szálloda, Fejér J. (5.)

Marczali, Somogyin. 3704 lakos.
Hochstádter szálloda, Hochstildter J. (6.) 

Margita, Biharm. 4392 lakos.
Győri szálloda, Győri K. (5.)
Margit szálloda, Gross M. (8.)
Korona vendéglő, Marhart L. (3.)
Vasúti vendéglő, Lőwingcr M. (3.) 

Mnria-Radna, Aradm. 2235 lakos.
Vasúti szálloda, Braun lgnácz (4.) 
Nagyvendéglö, Vaszics József (3.)

31 ári 1 la völgy, Krassó-Szörény ni.
Fürdő szálloda, dr. Hoffenreich (250.) 

Maros-Ludas, Torda-Aranyosai. 2393 lakos. 
Központ szálloda, Tolokán János (6.)
Zöldfa vendéglő, Béres S. (3.)
Heller vendéglő, llellcr F.

Maros-Ujvrtr, Alsó-Feliérm. 3418 lakos.
Grllfl vendéglő (2.)
Koronauradalom vendéglő, Szakács és Roth 
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Maros-Vásárlicly, Maros-Tordam. 14212 lakos. 
Központ szálloda, Laczina II. (12.)
Hungária szálloda, Frisch M. (8.)
Mader szálloda, Méder Antal özvegye (8.) 
Erdély szálloda, Lorbeer Sándor (24.J 
Oroszlán vendéglő, Plutz Lajos (4.) 

3Iartonos, Bácsin. 5800 lakos.
Vendéglő, Csonka J. (2.)
Vendéglő, Balics M. (2.)

3Iártonvasár, Fcjérm. 2095 lakos.
Vendéglő, Schwartz L. (3.)

Máté-Szalka, Szatmdrm. 4589 lakos.
Központ szálloda, Moskovitz J. (4.)
Hungária szálloda, Márkusz Vilmos (6.) 
Sarkady vendéglő, Sarkady Antal (2) 

3fcdgyes, N.-Kiiküllöm. 6766 lakos.
Vadász szálloda, Draser András (10.)
Szőllö szálloda, Ráczky Ágoston (18.) 

Megyes-Hodzús, Aradm. 3719.
Nagyfogadó, Kloster M. (2.)

Mcliádia, Krassó-Szih-énym. 2480 1.
Fehérló szálloda, Forstner Lipót (10.) 
Nagyvendéglő, Wiedl János.

Melencze. Torontálm. 8691 1.
Russanka gyógyfürdő szálloda, Barlh P. (58.) 
Wolf szálloda, Wolf Zsigmod (2.)
Községi vendéglő Bárt Péter (3.)

Mcuyhá/a, Aradm. 644 1.
Gyógyfürdő szálloda, dr. Hajnal Alb. (46.) 

Merczifalva, Tetncsin. 2103 I.
Nagyfogadó.
Loóg vendéglő, Loóg E. (2.)

Merény, Szepesin. 2224 1.
Szarvas szálloda Gura K. (6.)

Mozö-Berény, Békésm. 12,469 I.
Magyar király szálloda, Stein János (6.) 
Haász vendéglő, Haász lgnácz (3.) 

Mezö-Bánd, Maros-Tordam. 3017 1.
Községi vendéglő, Makay L. (3.)

Mi ‘ZÖ-Csát, Borsodul. 5215 1.
Nagy fogadó, Horovicz A. (3.)

.Mezö-Kászony, Beregm. 1800 1.
Szálloda, a .Vasúthoz'1 Friedmann Mór (3.) 
Nagy fogadó, Rosenbaum B. (2.) 

3rczö-Keresztes, Biharm. 2950 1.
Frank vendéglő, Frank A. (2.) 

3Iezö-Kereszte8, Borsodmegye. 4378 1.
Nagyvendéglő : Frank A.’ (3.) 

Me/Ö-Komároni, Veszprém. 1525 I. 
Nagyvendéglő, Deutsch A. (2.)
Fogadó Leiter J. (3.)

Mezö-Kovácsliáza, Csanádm. 4248 I.
Cassino vendéglő, Rosenthal S. (3.)
Központi vendég'ö, Kovács S. (2.) 

Mező-Kövesd, Borsodm.
Korona szálloda, Frank Mór (7.)
Központi szálloda, Adler Farkas (4.) 
Vendéglő a tüzoltóházhoz, Frank S. (4.) 

Mezö-Tur, J.-N.-K.-Szolnokm. 23,757 I. 
Vaspálya szálloda, Kovács Illés (3.)
Nemzeti szálloda, Kálmán S. (9.) 

3rozöheg-yes, Csanádm. 5379 I.
Központi szálloda, Dóválli A.-né. (8.) 
Vaspálya szálloda, Cservinszki J. (3.)

3Iiava, Nyitram. 9997 1.
Nagyfogadó, Grünhut II. (4.)

.Miklósiulii, Mosonm. 1782 I.
Nagyfogadó, Dörner F. (2.)

31 i adsz ént, Csongrádm. 9299 1.
Nagy Korona szálloda, ltobicsck Márton (5.) 

Miskolc/, Borsodm. 30,408 1.
Budapest szálloda, Pfenning J. (24.)
Magy szálloda, Seszer J. (62.)
Korona szálloda. Reidinger Béla.
Lloyd szálloda, Czeizlor Adolf.
Pannónia szálloda, Blau Béla (20.) 

3Iocsonok, Nyi'ram.
Nagyfogadó, Weiss M. (2.)
Nagyvendéglő, Linger J. (2.)

31 odor, Pozsonyin. 4991 lakos.
Szarvas szálloda, Mauser Gy. (3.)
Fekete sas szálloda, Sax S. (2.)

.Módos, Torontálm. 2922. lakos.
Központi szálloda, Korrek M. (7.)
Zágráb szálloda, Burg J. (10.)
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Moha, Fejérm. G30 lakos.
Nagy Fogadó, Schmid K. (8.)

Mohács, Bárányom. 14,400 lakos.
Központ szálloda, Schwarcz 13., (8.)
Deák Fereticz szálloda, Röder II , (5.) 
Korona szálloda, Schwab M., (6.) 
Kronprincz szálloda, Ilerger Lajos (0.) 
Fülöp szálloda, Keinráth Péter (6.) 

Moliol, Bácsin. 9509 lakos.
Csillag vendéglő, Csilag II. (3.)
Tóth vendéglő, Tóth András (2.)

Mokrin, Torontóim. 8723 lakos.
Nagy vendéglő, Schieszer M. (2.)
Vittkó vendéglő, Petrovics R. (2.)

Monor, 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, Raíli A. (3.)

Moson, Mosonm. 4815 lakos.
Angyal szálloda Preussbcrger Fr. (5.) 
Korona szálloda, Gébért János (4.)
Fehér ló szálloda, Vadupuky Ferencz (3.) 

Mramorák Temesm. 4328 lakos.
Casinó Vendéglő, Huber Fr. (4.)
Nagy Vendéglő, Bauer L. (2.)

Munkács, Beregm.
Arany csillag Vendéglő Moskovitz K. (26.) 

Muzsla, Fjsztergomm. 2696 lakos.
Nagy fogadó, Mészáros J. (3.)

Muzsna, N-.hükiillöm. 1803 lakos.
Jockel .1. (5.)

Nádaly, Bácsin. 2330 lakos.
Steiner vendéglő, Steiner Mór (5.)
N. Fogadó, Sztanimirov özvegye (3.)

Nagy-Ápold, Szebenm. 2066 lakos.
Wachmann M. (3.)

Nagy-Atád, Somogyin. 3200 lakos.
Központ szállá, Weisz A. és lia (8.)
Mátyás király szálló, Pauchly J. (4.)
Arany bárány vendéglő, Barla Gábor (3.) 

Nagy-Bajom, Bihann.
Nagy vendéglő, Bogdány Márton (2.) 

Nagy-Bánya, Szatmárm. 9838 lakos.
Nagy szálloda, Ivoluzsik Lajos (20.) 
Vadászkürt szálloda, Herskovits J. (8.) 
Wallerstcin szálloda, Wallcrstein Nath. (14.) 

Nngy-Becskcrok, Torontóim. 21,934 lakos. 
Magy. kir. szálloda, Fein Pb. (20.)
Korona szálloda, Kovái E. (22.)
Rózsa szálloda, Erdődy M. (26.) 

Nagy-Berki, Somogyin. 1026 lakos.
Vasúti vendéglő, llerczeg Gábor (2.) 

Nagy-Bittse, Trcncsénm. 2885 lakos.
Epstein szálloda, Epstoin Lajos (6.) 
lleller szálloda, lleller Árpád (8.) 

Nagy-Borosnyo, Háromszéken. 1502 lakos. 
Nagy fogadó, Maibaum S. (3.)
Községi vendéglő, Kónya A. (2.) 

Nagy-Disznód, Szebenm. 3225 lakos.
Központi szálloda. Bonfcrt J. (2.) 

Nagy-Enycd, 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-Filged, llevesm. 1850 lakos.
Nagy logadó, Morvái József (2.)

Nagy-Gáj, Torontóim. 2569 lakos.
Községi vendéglő, Bancsák A. (2.) 

Nagy-Halász, Szabolcsin, 3690 lakos.
• Vendéglő, Engel Farkas (4.)
Nngy-Idn, Abauj-Tordam. 1835 lakos.

Nagyvendéglö, Friedmann J.-né (2.) 
Nagy-Kalló, Szabolcsin, 5632 lakos.

Községi vendéglő, Virtmann Albert (6.) 
Vendéglő, Roscnfel II. (3.)

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

Nagy-Kanizsa, Zolám. 20,619 lakos. 
Aranyszarvas szálló, Tinágl L. (80.) 
Aranykorona szálló, Rogenricder J. (26.) 
Hungária szálló, Halász Elek özvegye 
Rózsa vendéglő, Kecs József (6.) 

Nagy-Károly, Szatmárm. 13,475 lakos. 
Központ szálloda Márkus József (8.)
Magyar király szálloda, Stern E. (20.) 

Nagy-Káta, Pestm. 6028 lakos.
Casinó szálloda, Spitzer Albert (4.) 
Aranykeroszt vendéglő, Bundy Károly (4.) 

Nagy-Kikinda, Torontóim. 22768 lakos. 
Vaspálya szálloda, Fuhry K. özvegye.
Kasch szálloda, Stampf György (12.)
Nemzeti szálloda, Kékcssy és társa (18.) 

Nagy-Komlós, Torontóim. 5235 lakos.
Magyar kir. szálloda, Dimtsik St. (5.) 

Nagy-Körös, Pestm. 24584 lakos.
Stark szálloda, Slark Pál (10.)

Nagy-Lak, Csanódm. 12800 lakos.
Hungária szálloda, Lattenberg I. (6.)
Könyves vendéglő, Könyves S. (8.) 

Nagy-Láng, Fejérm. 1224 lakos.
Községi vendéglő, Maróthy K. (2.)

Nagy-Lói a, Bihann, 5739 lakos.
Korona vendéglő, Fülöp József (6.) 

Nagy-Maros, Hontm. 3508 lakos.
Vaspálya szálloda, Zoltcr Antal (6.)
Mátyás király szálló, Zolter Ferencz (8.) 
Nagy-Maros Visegrádszálloda, Lindtner A. (8.); 
Nemzetikért szálloda, Biigermeister I. (12.) 
Kék Anna vendéglő, Hoppért Ign. (4.) 
Rákoczykort vendéglő, Heininger A. (6.) 
Zrinyi vendéglő, Rudolf Károly (8.) 

Nagy-Megyei*, Komóromm. 3241 lakos.
Nagyvendéglö, Kovács József (2.) 

Nagy-Miliály, Zeinplénm. 4502 lakos.
Arany Kos szálloda, Barnay Antal (6.) 
Csillag szálloda, Weinbcrger S. (4.) 

Nagy-Oroszi, Nógrádm. 2001 lakos.
Nagyfogadó, Berger B. (2.)

 ̂Rosenbaum vendéglő, Roscnbaum I. (3.) 
Nagy-Röcze, Göniörm. 1817 lakos. 

Nagyvendéglö, Szinkovits János (6.)
Felső vendéglő, Péter Jakab (5.)
Alsó vendéglő, Haurrit Márton (5.) 

Nagy-Sáros, Sdrosm. 2675 lakos. 
t Nagyfogadó. Baumöhl Jakab (2.)

Nagy-Selyk, N.-KiikÜllöm. 1604 lakos.
Nagyfogadó, Boufert Mihály (3.) 

Nagy-Soinkut, Szatmárm. 2315 lakos. 
Nagyvendéglö, Herskovits S. (3.)
Joszip vendéglő, Joszip Lázár (2,) 

Nagy-Surány, N y Uram. 4613 lakos.
Nagyvendéglö, Schwerzer S. (2.) 

Nagy-Szaláncz, Abauj-Tornam. 900 lakos. 
r Nagyfogadó, Lefkovits Albert (4.) 

Nagy-Szalók, Szepesm. 971 lakos.
_ Westervcndéglö, Wester .1. .12.) 

Nagy-Szalonta, Biharm. 12,650 lakos. 
Koronaszálloda, Bodnár Albert (7.)
Nemzeti szálloda, Princz Lipót (9.) 

Nagy-Szeben, Szebenm. 21,465 lakos. 
Mellzer-száíloda, Boufferth .1. (20.) 
Neurihrer-szálloda, Haydecker és Kasper (28. ) 
Román király szálloda, Haydecker és 

Kasper (44.)
Habcrmann-vondéglő, Frohn János (3.) i 

Nagy-Szokoly, Tolnám. 2129 lakos. 
Nagyfogadó, Károly J. (3.)

Nagy-Szombat, Pozsonyin. 11,500 lakos. 
Polnitzky-szálloda, Polnitzky L. (22.)
Fekete sas-szálloda, Majernovszky Lajos (14.) 
Ludvendéglö, Drobnitza A.(4.)
Arany angyal-vendéglő, Grünfeld M. (5.) 
Zöldfavendéglő, Grünstein M. (5.)
Grósz Adolf vasúti vendéglős. 
Hungáriavendéglő, Spitzer S. (7.) 

Nagy-Szöllös, (gocsam. 5187 lakos. 
Hungáriaszálloda, Roscnberg J. (5.) 
Oroszlán-szálloda, Schwarcz J. (4.) 
Nagyfogadó, Varga Lajos (2.) 

Nagy-TapolcMány, Nyitram. 4244 lakos. 
Vaspályaszálloda, Wobcr J.
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Nagy-Várad, Biharm. 38,557 lakos. 
Zöldfaszálloda, Czeglédy S.
Nomzetiszálloda, Schuh J. (10.) 
Rimanóczyszálloda, Rimanóczy Kálmán, 

fürdő és szálloda villanyvilágítás, gőzfűtés 
ártézi vizforrás stb.

Fekete Sas-szálloda, Hillinger L. 
Széchenyiszálloda, Julier Vilmos özvegye. 

Nagy-Zsám, Temesm, 3300 lakos. 
Nagyvendéglő, Glaser J. (4.)
Rohr-vendéglő, Rohr János (3.)

Nagy-Marton, Sopronm. 3621 lakos. 
Edenhofer-vendéglő, Edenhofor D. (2.) 
Morawitz-vendéglő, Morawitz K. (3.) 
Schranz-vendéglö, Schrancz Anna (3.) 

Nákofalva, Torontóim. 2698 lakos, 
Ágh-vendéglő, Ágh János (2.) 

Naszód-Besztcrcze, Nasződm, 2697 lakos. 
Grivilia szálló, Planer J. (3.)
Rahova szálloda, Szakács Gy. (3.) 

Nemes-Militlcs, Bácsm. 3498 lakos.
Lithvay szálloda, Lilhvay J. (3.)
Klein vendéglő, Klein A. özvegye (2.) 

Német-Bogsán, Krassó-Szörénym. 2956 lakos. 
Aranysas szálloda, Wagner V. (9.) 
Aranyszarvas szálló, Wagner V. (14.) 
Demetrovits szálloda, Demetrovits M. (5.) 

Német-Keresztur, Sepronm. 3149 lakos.
Riedl vendéglő, Riedl András (2.)
Grifmadár vendéglő, Neuhold J. (5.)
Fehérló vendéglő, Reischl M. (3.) 

Német-Palnnka, Bácsm. 5310 lakos.
Casinó szálloda, Friedrich S. (12.) 
Duna-szálloda, Friedrich Vilma (10.) 
Vadászkürt szálloda, Weisz J. (5.)
Korona szálloda, Nassze V. (8.)
Vaspálya vendéglő, Weiczner F. (4.)
Ilii eh vendéglő, lllich J. (4.)

Nómet-Párdány, Torontóim. 1744.
Hungária szálloda, Hoffmann G. (7.) 

Német-Próna, Nyitram. 2486 lakos.
Városi vendéglő, Rock Sl. (5.)

Német-Újvár, Yasm. 2003 lakos.
Korona szálloda, Kneffel J. (4.)
Rozsa szálloda, Demarmi M. (4.)

Nozsider, Mosonm. 2899 lakos.
Aranysas szálloda, Fekete F. (8.) 
Aranybárány szálló, Kimmelmann J. (10.) 
Magyar koronaszálló, Radits .1. (5.) 
Arany-Angyal vendéglő, Filz István (4.) 

Nyárád-Szereda, Maros-Tordam. 962 lakos.
Községi vendéglő, Dilmont II. (2.)

Nyék, Sopronm. 1734 lakos.
Nagy fogadó, Biricz J. (2.)

Nyerges-Újfalu, Esztergomul. 2468 lakos.
Arany oroszlán vendéglő, Zsitvay M. (5.) 

Nyír-Bátor, Szabolcsin, 5061 lakos. 
Nagyvendéglő, Dohanovits F. (6.)
Korona vendéglő, Katona István (6.) 

Nyíregyháza, Szabolcsin, 5061 lakos.
Korona szálloda, Baumeister E. (40.)
Sóstó szálloda, Tolnay S. (53.)
Biedermann vendéglő, Biedermann S.

Nyitni, Nyitram. 13,533 lakos.
Arany szarvas szálloda, Toifol 1. (16.)
Magyar korona szálloda, Hubert R. (12.)

O

Ó-Béla, Torontóim. 3089 lakos.
. Gólya vendéglő, Ilungár F. (3.) 

O-Becse, Bácsin. 16965 lakos.
Központ szálloda, Strasser E. (14.) 
Vadászkürt szálloda, Marócz E. (16.) 

. Európa vendéglő, Róth Frigy. (6.) 
O-Bessenyö, Torontóim. 6331 lakos. 

Vclcsov szálloda, Velcsov J. (4.) 
Barna vendéglő, Barna A. (2.)

. Petkow vendéglő, Petkow F. (2.) 
Ü-Dombovár, Tolnám, 3300 lakos. 

Szabó szálló, Szabó .1. (12.) 
Nagyfogadó, Radits F. (3.)
Schell vendéglő, Schell Lőrincz (3.)



1900. április U). Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 107

Ó-Uyiilln, Komáromul. 2302 lakos.
Nagy fogadó, Fischor I). (2.)

0 -Kanizsa, Bácsin. 15494 lakos.
Ifkovitcs szálloda, lfkovitcs A. (14.)
Kramor szálloda, Kramor J. (5.) 
Nagyvendóglö, Nagy Lajos (3.)

Ó-Kór, Bácsin. 3975 lakos.
. Rumpf Fülöp (2.)

Ó-Moravicza, Bácsin. 6285 lakos.
. Nagy fogadó, Kováts Elek (2.)

Ó-Katlna, Besztercle-Naszódni. 3634 lakos. 
Karácsonyi vendéglő, Karácsonyi S. (3.) 
Molnár vendéglő, Molnár Lajos (2.)
Pfoifer vendéglő, Pfoifer Ágost (3.) 

Ó-Szivácz, u. p. Uj-Szivácz, Bácsin. 7264 
lakos.

Huber szálloda, Huber Márton (3.) 
Vadászkürt szálloda, Paluska József (3.) 

Ó-Nztapár, Bácsin. 5503 lakos.
, Aperlitz vendéglő, Aperlitz Vászó. (2.) 

Ó-Tura, Nyitram.
Községi vendéglő, Jozsó József (2.)
Hornyák vendéglő, Hornyák Lajos (2.) 

Oláh-Szt.-György, Besztcrcze-Naszódni. 3100 
lakos.

Nagy fogadó, Nadel Mózes (3.) 
Oláh-Toplicza, Maros-Tordam. 4929 lakos. 

Arany nap szálló, Zerichy J. (10.)
Remény szálloda, Sámuel M. (4.)

Ondód, Fcjérin. 2130 lakos.
Nagyfogadó, Tulcz Pál (2.)

Oraviczahnnya, Krassó-Szörénym. 1115 lakos. 
Magyar koronaszálloda, Piánk Adolf (15.) 
Arany szarvasszálloda, Farkas János. 
Novák-vcndéglő, Novák Ferencz (2.)

Orczy falva, Temesm. 2900 lakos.
Nagyvendéglő, Unterweger Ádám (2.) 

Orosháza, Békésin. 19,956 lakos.
Magyar király-szálloda, Kovalcsik József (6.) 
Rosenberg-szálloda, Rosenberg J. (6.) 

OroHzlámos, Torontáliul. 3071 lakos. 
Nagy-fogadó.
Rosenfeld vendéglő, Rosenfeld J. (3.) 

Orsóvá, Krassó-Szörénym. 3564 lakos.
Magyar király-szálloda, Ozanic Fcrencz(16.) 
Takáts-szálloda, l'akáts István (26.) 
Mayerhoffer-vendéglő, MayorhoíTer Ferencz. 
Hajógyár-vendéglő, Kráulcr Ferencz.

Osli, Sopronul. 1200 lakos.
Nagy-fogadó, Putz J. (3.)

Ozora, Torontóim. 5935 lakos.
Nagy-fogadó, Kuszing P. (3.)
Kohn-fogadó, Kőim S. (2.)

ő

Ósi, Veszprém. 1813 lakos. 
Nagy-fogadó, Smidt J. (2.)

P

Patesőr, Bácsin. 4586 lakos.
Dobrád-vondéglö, Dobrádi Lajos (2.) 
Ciáspár-vendéglő, Gáspár Laijos (2.) 
Nagy-vendéglő, Nagy Ferencz (2.)

Pákozd, Fcjérin. 2561 lakos.
Nagy-fogadó, Gansl I). (2.)

Paks, Tolnám. 11.803 lakos.
Scheucr-vendéglő, Schcuer Miklós (5.) 
Nagy-fogadó, Győri István.

Páll, Sopronm. 1270 laikus.
Községi vendéglő, Drechser J. (2.) 

Pailics-FUrdö, Bácsin.
Gyógyfürdőszálloda, Fürdöigazgalóság. 
Garay-vondéglö, Garay Ferencz (2.) 

Pálos-Naigy-Moztt, Barsm. 2541 lakos.
Községi vendéglő, Wlesek Adolf (3.) 

Pancsova, Torontóim. 17.948 lakos. 
Pelikán-szálloda, Lndwig Rudolf (12.) 
Imporiál kávéház, Kontilovils Emil. 
Fehér-szálloda, Witllinger Albert (32.) 
Medvevcndéglö, Kalmár S. (5.)
Három ponly-vcndéglö, Dimilrijevn-s S. (I.) 
Vendéglő a szarvhoz, Maxinovics D. (4.)

Pankola, Arcúim. 4896 laikos.
Magyar korona szálloda, Kővágó I. (4.)
Fehér Kereszt szálloda, Schrcider László (6.)j 

Pápai, Veszprém. 14261 lakos.
Arany Grif szállodai, Lackner A. özvegye (13.) 
Hungária szálloda (14.)
Vaspálya vendéglő, Váradi Géza (3.)
Gál vendéglő, Gál János (3.)

Paraibuty, Bácsin. 4365 lakos.
Casino szálloda, Müller Antal (3.)
Mancz vendéglő, Mancz József (2.)
Rack vendéglő, Rack Antal (2.)

Parácz, Tcmesm. 2744 lakos.
Községi vendéglő, Wciszmann J. (3.)

Párád, Hcvesm.
Gyöngyfíirdö szálloda, Gróf Károlyi-féle ura-: 

dalmi igazgatóság (80.)
Járó szálloda, Járó György.

Párkány, Esztergomul. 2417 lakos.
Hungária Szálloda, Steiner Mór (6.)
Nagy vendéglő, Polgár Gy. (4.)
Schwartz vendéglő, Schwartz Jónás (4.) 

Parnűorf, Mosonm. 2424 lakos.
Nagy vendéglő, Kramor András (16.)

Pásztó, Hcvesm. 5111 lakos.
Zöldfa szálloda, Szántó Pál (5.)
Drasdik vendéglő, Drasdik Antal (2.)
Oláh vendéglő, Oláh István (3.)

Pátka, Fejérni. 2323 lakos.
Nagy fogadó, Lantai Ferencz (3.)

Pázmánd, Fejér in. 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.) i 
Rálátni szálloda, Schönherr J. M. (24.)
Hét választó fejedelem szálloda, Dollinger 

A. (6.) I
Vad ember szálloda, Mihalovils 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.)

Pécsvárnd, Baranyam. 3016 lakos.
Városi szálloda, Englert M. özvegye (3.) 
Lcichter vendéglő, Lcichter Henrik (2.) 
Vendéglő a lóhoz, Reitl Vilmos (3.)

Pellér, Baranyam. 1432 lakos.
Friedmann H. (2.)

Pelsőcz, Gömörni. 1766 lakos.
N.-fogadó, Gloz András (4.)

Pér, Györin. 2135 lakos.
N. fogadó, Vogel J. (3.)

Perbete, Komárom. 3392 lakos.
N. vendéglő, Wein S. (5.)
Korliel vendéglő, Korbei Rudolf (4.) 

Perjámos, Torontálm. 5953 lakos.
Fischer szálloda, Fischer Mihály (5.)
Nagy vendéglő, Rommel Katalin (2.)

Perlasz, Torontálm. 4583 lakos, 
llics szálloda, llics Gy. (5.) 
llaingl vendéglő, Ilaingl Ede (3.)

Pét-Fiirtlő, Veszprém ni .
Fürdő szálloda, Schullcy J. (27.)

Petrosény, Huny adni. 3774 1.
Bukarest szálloda, Wagner Gy. (5.) 

Petrovnez, Bácsin' 7857. I.
Nagyvendéglő, Brückcr Frigyes (2.) 
Hoffniann vendéglő, lloffmann Simon (2.) ,

Petrovoszelló Bácsin. 8616 1.
Községi vendéglő Miholits M. (8.) 

Petrovoszelló, Torontálm. 6018 1.
VVcisz szálloda, Woisz János (4.)

Pilis, Vcstm. 4219 1.
Grozingcr szálloda, Grozingcr József (4.) 

Pilis-Fsaim, Pcstm. 1501 1.
Nagy vendéglő, Molonda R. (7.)

Pilis-Marót, Eszlcryomm. 1857. 1.
Nagy fogadó Dónál h M. (2.)

Pinczeliely, Tolnám. 2684. I.
Nagyfogadó, Bondy J. (2.)

Pinkafő, Vasm. 2845 1.
Lchncr szálloda, Lehner Lipól (12.)
Zöldfa vendéglő, VogleéPál (6.)
Szarvas vendéglő, Lupper S. (3.)
Vendéglő a szőlőhöz, Schuli J. (3.)

Piszke, Esztergomm. 960 1.
Nagyfogadó, Nogel S. (3.)

Pótlói in, Sz'pesm. 1634 1.
Palka vendéglő, Palka N. (3.)

Poináz, Pestm. 3473 1.
Nagyfogadó, Ráhel Gy. (3.)

Poniogy, Mosonm. 1812 1.
Vendéglő az Arany koronához, Wagner Adolf. 
Vendéglő a zöldfához, Illés Péter. 

l*onik, Zólyomm. 1720 I.
Nagyvcndéglö, Piar Péter (2.)

Poprátl, Szepesin. 1556 1.
Huszkert szálloda, Matcjka V. (140.)
Nemzeti szálloda, Pajor G.
Szálloda a vadászhoz, Spitzor A. (6.)
Tátra szálloda, Ehn József 110.)

Poroszló, Hevesm. 5012 1.
Altmann vendéglő, Altmann József.
Községi vendéglő, Posta Pál.

Pozsony, Pozsonyin. 52,411 1.
Arany szarvas szálló, Prügcr H. (10.)
Arany ló szálloda, Wellisch K. (15.)

Arany Mérleg szálloda, Welsch G. özvegye (23.) 
Zöldfa szálloda, Palugyai K. (100.)
Vörösökör szálloda, Berthold J. (22.) 
Feketeoroszlán szálloda, Itiedl Teréz (11.) 
Aranykereszt vendéglő, Kern örökösei (5.) 
Aranykorona vendéglő, Fischer Gyula (16.) 
Aranybárány vendéglő, Pollák Lipót (7.) 
Wellisch Károly, vasúti vendéglős.

Pöstyén, Nyitram. 4643 lakos.
Fürdő szállodai Winter S. (250.)
Blau szálloda, Blau örökösei (15.)
Fischer szálloda, Fischer Károly (9.) 

Prázsmár, Brassóm. 4531 lakos.
Kereszt szálloda, Klusch Gáspár (5.) 
Vendéglő a tűzoltóhoz, Mayer J. (3.) 

Pretleál, Bogarasul. 384 lakos.
Vaspálya szálloda, Szemcrcy és Kozma (<».) 

Privigye, Nyitram. 2988. lakos.
Aranyszarvas szálloda, Freiberg J. (17.) 
Nagyvcnd''glö, Schuchtan J.-né (4.)
Mayer vendéglő, Mayer György (2.) 

Puszta-Monostor, J.-N.-K.-Szolnokm. 1535 1.
Nagyvendóglö, Báró János (2.) 

Puszta-Soniorja, Mosonm. 982 lakos,
Vendéglő a Zöldfához, Priklor M. (2.) 

Putnok, Gömörm. 3200 lakos.
Hazám szálloda, Antal István.
Neumann szálloda, Neumani II.
Vám szálloda, Morvay János. 

Piispök-Latliíny, Hajdúm. 9824 lakos. 
Aranysas szálloda, Klein S. (2.) 
Nagyvcndéglö, Horovicz A. (6.)
Hannaly vendéglő, Harmaty Lajos (3.)

R

Rncz-Almás, Fejérm. 3599 lakos.
Központi szálloda, Bruck Áron (4.) 

Kácz-iMilitics, Bácsin. 3428 lakos.
Polgári Casinó szálloda, Rozsnyai Gy. (2.) 

Raezkeve, Pcstm. 5861 lakos.
Fekete sas szálloda, Nagy A. (4.)
Vendéglő a Zöldfához, Höfílcr A. (3.)

Kalló, Mármarosm. 5767 lakos.
Központi szálloda, Beöthy K. (8.)
Rosenthal vendéglő, Roscnthal A. (2.) 

Kajecz-Fürdő, Trcncsénm.
Károly Lajos föherczeg szálloda, Fürdöigaz- 

gatóság (140.)
Kakaiuaz, Szabolcsin. 3473 lakos.

Nagyvendéglő Fricd iá. (4.)
Kakastlia, Krassó-Szörénym. 3000 lakos.

Nagy fogadó, HofTmann M. (1.)
Kakoczi, J.-N.-K. Szolnokm. 1927 luk '- 

Nagy fogadó Blum .1. (2.)
Kákos-Kercsztur, Pcstm. 3330 h’kos.

Központ vendéglő, Láng A. I.)
Nagy vendéglő Roosz A. (3.1
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Rákos-Palota, restin. 0204 lakos.
Korona szálloda, Varga I). (10.)
Vaspálya vendéglő Csörgcy L. (3.)
Ehmann vendéglő, Ehmann L. (4.)
Tóth vendéglő, Tóth A. (2.)

Rákosfalva, Pestm.
Wcrner vendéglő Werncr József. 

Reslczabánya, Krassó-Szörénym. 10,104 lakos. 
Központ szálloda, Stojanovits J.
IClemenz szálloda, Klemenz F.
Concordia vendéglő, Zsian József. 

Réva-Ujfalu, Torontálm. 7391 lakos.
Sigmund vendéglő, Sigmund J. (3.) 

Rima-Szombat, Oömörm. 5502 lakos.
Három rózsa szálloda, Gömöri M. (12.) 
Gömöri szálloda, Gömöri E. ( 16.)
Zöldfa szálloda, Ilandl J. (6.)
Hunyady szálloda, Csernyik J. (5.)
Huszár szálloda, Fenyvesi B. (0.)
Vadászkürt szálloda, Kusmer V. (0.) 

Rima-Szécs, Oömörm. 1522 lakos.
Nagy fogadó, Töchin M. (4.)

Román-ltogsán, Krassó-Szörénym. 2794 lakos.
Nagyvendéglö a vasúthoz (3.)

Rózsahegy, Liptóm. 6879 lakos.
Krahcsek szálloda, Krahcsek J. (12.) 

Rozsnyó, Brassóm. 4409 lakos.
Zcll szálloda, Zell Fcrdinánd (4.)
Szálloda a Vadászkürlhöz, Woinbcrgcr W. (0.) 
Szálloda a Fekete sashoz, Schiller A. (15.)i 

Ruszkabánya, Krassó-Szörénym. 2992 lakos.;
Nagyvendéglő, Burcsch J. (2.)

Riiszkicza, Krassó-Szörénym.
Farkas vendéglő, Farkas A. (4.)

Rliszt, Sopronm. 1548 lakos.
Szálloda a szőllőhöz, YValler M. (0.)
Vendéglő az arany sashoz, Barcz J. (9.) 
T'akáts S. vendéglő (3.)

Ruttka, Turóczm. 2933 lakos.
Szálloda, Wachsbcrger L. (10.)

S

Ság, Tcmcsm. 2674 lakos.
Szálloda a szarvashoz, Willyo J. (2.) 
Szálloda a koronához, Adam Gy. (3.) 

Sajó-Szt.-Péter, Borsodul. 3177 lakos. 
Központ szálloda, Hochheiser B. (5.) 
Vigadó vendéglő, Stern S. (3.)
Zöldfa vendéglő, Mogyorós L.-né (4.) 
Sodorna vendéglő, Tóth Pál (3.) 

Sajgó-Tarján, Nóyrádm. 9478 lakos.
Sas szálloda, Polatsck Ignácz.
Vadász szálloda, Kohn Lipót. 

Sándorliáza, Torontálm. 2062 lakos. 
Magyar kir. szálloda, Gertzmaycr J. (5.) 
Korona szálloda, Schmidt Ferencz (3.) 

Sár-Keresztur, Fcjérm. 2642 lakos. 
Nagyvendéglö, Fehérváry Pál (2.) 
Nagyvendéglö, Schmidek M. (3.)

Sáráim, Biliarm. 1567 lakos.
Csillag szálloda, Csillag A. (3.) 

Sárbogárd, Fcjérm. 4492 lakos. 
Vaspályavcndéglö, Egyed M. 
Nagyvendéglö, Alikor Jakab.

Sarkad, Biliarm. 8244 lakos.
Dobogó szálloda, Judovics D.
Korona szálloda, Fricd V. (3.) 

Sárköz-Újlak, Szátmdrm. 1600 lakos.
Nagyfogadó, Markovits Gyula (2.) 

Sáros-Patak, Zemplénin. 6350 lakos. 
Központ szálloda, Klein B. (3.)
Nagy szálloda, Fcldmcsser H. (6.), 
Magyar Király szálloda, Wohl E. (5.) 

Sárosd, Fcjérm. 1894 lakos.
Nagyfogadó, Koloszár A.

Sárosszék, u. p. Gyepti-Filzes, Vasrn. 138 
Mager vendéglő, Magcr J. (3.)

Sárvár, Vasrn, 2491 lakos.
Korona szálloda, Bittér L. (24.)
Sárvár városához szálloda, Görög K. (3.) 
Fehér ló szálloda, Fekete .1. (2.)

Sasvár, Nyitram. 2296 lakos.
Három nyúl szálloda, Drill I). (3.) 
Vendéglő'az újvilághoz, Avecska F. (4.)

SátoralJa-UJhely, Zemplénin. 13017 lakos. 
Vadászkürt szálloda, Bock E. (8.)
Magyar király szálloda, Csernitzky S. (20.) 

Savanyúkút, Sopronm.
Vendéglő Bienschitz J. (4.)
Vondéglő Maycr A. (5.)

Segesvár, Nagy-Küküllöm. 9618 lakos.
Frank szálloda, Ziegler V. özvegye (12 
Csillag szálloda, Roth Frigyes (16.)

Sellye, fíaranyam. 1652 lakos.
Nagyfogadó, Weigl Antal (3.)

Selmeczbánya, Hontm. 15,280 lakos. 
Hungáriaszáíloda, Ács Fcrencz özvegye (23.) 
Vigadószálloda, Winterstein Bornál (9.) 
Szőlőfürt-szálloda, Vnutskó Anna (13.) 

Sepsi-Szt.-György, Háromszélcm. 5665 lakos.
Városiszálloda, Orosz Lázár (11.) 

Seregélyes, Fcjérm. 4019 lakos.
Nagy-vendégfogadó, Krausz Bernát (3.) 

Sikló, Áradni. 3080 lakos.
Szálloda a Naphoz, Farkas Sámuel (4.) 

Siklós, Baranyam. 4956 lakos. 
Központiszálloda, Szinger Gizella (8.) 
Vendégfogadó, Tóth András (3.)

I Siklós, Sopronm. 1234 lakos.
Vendégfogadó, Horváth Antal (4.)

Simáiul, Aradm. 4423 lakos.
Vendégfogadó, Wcsfried Mór (4.) 

Simontornya, Tolnám. 3048 lakos. 
Központivcndéglö. Márkus Ferencz (3.) 
Nagy-vendégfogadó, Liptay Ferencz (5.)
A mai kor igényének berendezett szálló. 

Utazók előnyben részesülnek.
Siófok, Veszprémm. 2381 lakos. 

Központi-Fogas-Hullám-Siófürdö r. I. (132.) 
Magyar koronaszálloda. Váradi Béla (10.) 
Vendéglő, Karlberger János.
Vendéglő, Karpelesz Lipót.

Solt, Pestm. 1820 lakos.
Vendégfogadó, Dómján Valentin (3.) 

Solymár, Pestm. 1820 lakos.
Vendégfogadó, Periinger György (2.)

Som, Bercym. 1100 lakos.
Vendéglő, Káté György.

Somorja, Pozsonyin. 2643 lakos.
Koronavendégfogadó, Kászberger József (6.) 

Sopron, Sopronm. 27,213 lakos.
Magy. Király-szállodai Bruckbaucr J. (16.) 
Nádor szálloda, Maycr Mátyás (20.)
Pannónia szálloda, Hengl József (50.)
Fehér rózsa szálloda, Krausz János (21.) 
Fehér ló szálloda, Donner 1. (10.)
Esterházy szálloda, Grossenbrunncr János 
, ( 11 .)
Zöldfa vendéglő, Brandt 1. (6.)
Utolsó garas vendéglő, Kramer István (6.) 
Vendéglő a vig paraszthoz, Weisz András (6.) 
Vendéglő a fehér Hattyúhoz, Förstcr J. (9.) 

Sóskút, Fejérm. 2317 lakos.
Nagy vendéglő, Schober Józs. (4.)

Stájerlak • Aliin a, Krassó - Szörény m. 12144 
lakos.

Casinó szálloda, Berger Róbert (8.)
Stajcrlak szálloda, Engelmann Gáspár (30.) 
Vendéglő a vasúthoz, Maritsck Károly (2.) 
Vendéglő, Sclnvager 1. (3.)
Vendéglő, Zimmermann I. (3.)

Stoml’a, Pozsonyin. 3271 lakos.
Zöldfa szálloda, Gcizingcr Zsigmond (5.) 
Vendéglő, Marischek Rezső (2.)

Stoószfürdö, Abaujm.
Fürdő szálloda, Molnár Sándor (146.)
Korona vendéglő, Schmergl Manó (4.) 

Stuluiyafiinlö, Turóczm. 143 lakos.
Fürdő szálloda, Schleichcr Emil (llo.)

Sümeg, Zolám, 5384 lakos.
Szőllökért vendéglő, Talabér Károly (6.)

Siittö, Esztergomul. 2117 lakos.
Vendéglő, Holzdampf Ferencz (4.)

S z

Szabad-Hattyún, Fejérm. 1750 lakos.
Vendéglő, Kovács Lajos (3.)

Szabadka, Bácsin. 72737 lakos.
Bárány szálloda, Lichtnockcr A. (35.) 
Nemzeti szálloda, Wittmann Károly (37.) 
Pest városa szálloda, Tumbusz Lázár (16.) 
Arany szarvas vendéglő, Landovics G. (8.) 

Szabadszállás, Pestm. 7167 lakos.
Újvilág szálloda, Fürst Pál özvegye (5.) 
Vendéglő, Horák Mihály (2.)
Vendéglő, Majoros László (4.)

Szakái, Biliarm. 808 lakos.
Zóna vendéglő, Vinár Ábr. (3.)

Szakcs, Tolnám. 3443 lakos.
Urasági vendéglő, Müllcr József (2.) 
Vendéglő, Nagy József (3.)

Szakolcza, Nyitram. 4926 lakos.
Magyar koronavendéglő. Kupecz Fáni. (6.) 

Szalk-Szt.-Márton, Pestm. 3640 lakos.
Városi vendéglő, Szabó István (5.)

Szamos-Újvár, Szolnok-Dobokam. 5793 lakos 
Központi szálloda, Id. Muradin Péter (8.) 
Hungáriaszáíloda, Szilli Zsigmond (8.) 
Magyar koronaszálloda, Aszlányi János (15.) 
Virágcsokor-vendéglő, Bauer Manó (4.) 

Szanád, Torontálm. 2183 lakos.
Prófétavendéglő, Lesüt Károly (2.)

Szántóvá, Bácsin. 3357 lakos.
Vendéglő, Fischer Lipót özvegye (3.) 
Községi vendéglő, Jeszenszky János (2.) 

Szany, Sopronm. 3119 lakos.
Fehér farkas-vendéglő, Német Ferencz (6.) 

Szaploncza, Máramarosm. 2682 lakos.
Vendéglő, Baseli Lázár (2.)

Szarvas, Békésm. 24,393 lakos.
Árpád-szálloda, Polivkó Ferencz (18.) 
Farkas-vendéglő, Novotny Imre. 
Zrinyivendéglő, Jeszenszky János. 

Szarvasiak, Vasrn. 413 lakos.
Magyar koronavendéglö, Ráffel János (6.) 

Szarvkő, Sopronm. 2246 lakos.
Vendéglő a vig paraszthoz, Bauer János (3.) 

Szász-Hormány, Brassóm. 2200 lakos.
Vendéglő, Mayer Péter (4.)

Szász-Kózd, Nagy-Küküllöm. 2042 lakos.
Községi vendéglő, Zimnu miaun Márton (4,) 

Szász-Magyarós, 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 szállód i, Alzncr E. (28.)
Arany kereszt-vendéglő, Farkas P. (3.) 
Vadászkürt-vendéglö, Stólzenberg K. (3.) 
Fehér bárány-vendéglő, Szabó L. (7.) 
Fehérlóvondéglő, Komáromi S. (3.) 

Szász-Sebes, Szebenm. 6692 lakos,
Arany Oroszlán-szál!., Czcll Frigyes és Iiai(l4.) 
Schunn-szálloda. Schunn Sámuel (3.)
Kék golvóvendéglö, Dávid Tivadar (3.)

Szász kaim nyu, Krassó-Szörénym 3000 lakos. 
Csatárivendéglő, Csatári Zsigmond (2.) 
Radics-vendéglö, Valuczán Sándor (3.) 

Szászváros, Hunyadm. 5650 lakos.
Központi szálloda, Mclitska János (18.) 
Erdély-szálloda, Eisenburger .1.
Magyar koronaszálloda, Zobel M. G. (12) 
Arany oroszlán-vendéglő, Csősz Gábor. 

Szutmár, Szatinárm. 20,736 lakos.
Hungária szálloda, Fricd V. Ferencz ( 12.) 
Magyar király szálloda, Lefkovics Lipót (15.) 
Korona szálloda, Márkus Márton (30.) 
Központi vendéglő, Elek Imre (4.)
Zöldfa vendéglő, Walkovies S. (5.)
Nemzeti szálloda, Kalocsai Zsigmond (6.) 

Szócsőny, Nógrádtn. 3518 lakos.
Oroszlán szálloda, Löwi Ignácz (5.)
Újvilág szálloda, Földiák íl. özvegye (7.) 
Vendéglő, Weisz János (2.)

Szeged, ('songrádin. 85569 lakos.
Európa szálloda, Juranovics Ferencz (50.) 
Próféta szálloda, Danczingcr János (30.) 
Feketesas szálloda, Grubcr Gusztáv (32.) 
Tisza szálloda, (50.)
Alföld vendéglő. Bittó János (I.)
Aranybika vendéglő, Kiss Vicloria (5.)
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Szöged, Csonyrádm. 85,509 lakos.
Lábdi vendéglő, Lábdi Imre (4.)
Rákóczy vendéglő, Skroó Adolf (<S.)
Kőfaragó vendéglő, Pákászki Rezső (3.) 
Galamb vendéglő, Renálc József (3.) 

Szeghalom, Békésm. 8952 lakos.
Magyar Király szálloda, Kóbor Ferenc/. 
Nagyvendéglő, Állmán Jakab.
Zöldfa vendéglő, Brenner Márton.

Szegvár, Csonyrádm. (3810 lakos.
Vendéglő, Bérlők János (5.)
Vendéglő, Buszlig testvérek (3.)

Szegzárd, Tolnám. 14,325 lakos.
Vendéglő, Mang János.
Vendéglő, Biró János.

Székelj-K eresztár, Udvarhely ni- 3153 lakos.j 
Korona szálloda, Waltor Ferenc/ (3.)
Maksai szálloda, Maksai Lázár (5.)
Vendéglő a kereszthez, Sabó J. özvegye (2.) 

Székely-Kocsárd, Torda-Aranyosul. 1431 lakos.
Vasúti vendéglő, Kiss Sámuel (2.) 

Székely-Udvarhely, Udvarhelym. 4438 lakos. 
Központi szálloda, Waltor Vilmos (10.) 
Szarvas vendéglő, Simo János (2.)

Szepes-Béla, Szepesin. 2225 lakos.
Barlangliget szálloda, Maycrhofcr (15.)
Béla szálloda, Klcinborgcr .). (10.)
Hattyú szálloda, Grün Sámuel özvegye ((>.) 

Szepes-Oljiszi, Szepesin. 2334 lakos.
Kngcl vendéglő, lángol Salamon 
Wallendorf vendéglő, Hirtenstein Náthán (14.) 

Szepes-ltemete, Szepesin. 181(5 lakos.
Vendéglő, Kondis Mihály (4.)

Szepes-Varalja, Szepesin. 3120 lakos.
Vasúti szálloda, Kolbay Viktor (8.)
Városi szálloda, Goldberger Ignácz (5.) 

Szépiáin, Temesm. 2470 lakos.
Vendéglő, Szuck János (4.)
Vendéglő Schverthöfer M. (2.)

Széplak, Bihar in. K 34 lakos.
Vendéglő Gazdag János (3.)

Szerb-Nagy-Szt.-Miklós, Torontóim. 10,340 lak. 
Fekete sas szálloda, Czenczingcr Fr. (13.) 
Vendéglő, Hellcr Márk 
Magy. korona vendéglő, Nikolics Vilmos 

Szerdaliely, Szebenm. 2000 lakos. p. L.
Három szcrccsen szálloda, Takács János (5.) 
Zöldfa vendéglő, Lutsch Joseíin (2.) 
Vendéglő, Nemes Gyula (2.)Bárány vendéglő, Nagy Miklós (2.)

Csillag vendéglő, Jeszenszky W. Özvegye (4.) Szered, Pozsonyin. 5227 lakos. 
Székelyliid, Biharul. 4507 lakos. Aranv Griff veudéelö. Neum*

Nagyvendéglő, Baldurtzi Mihály (4.)
Roscnfeld vendéglő, Rosonfcld Ignácz (4.)
Városi vendéglő. Fenes János (3.)

Székesl'ejérvár, Fejér in. 20,000 lakos.
Magyar Király szálloda, Barnai Ignácz (26.)
Bárány szálloda, Gébért József (7.)
Obermaycr szálloda, Obennaycr János 
Fonly szálloda, Tóth Sándor (8.)
Rausnitzcr szálloda, Rausnitzcr Mór 
Fekctcsas szálloda, lándersz János (20.)
Kálozdi vendéglő, Baczkovics Béla (3.)
Korona vendéglő, Ueiehcrl Péter (3.)
Fehérló vendéglő, Bellovics Sándor (5.)

Szelniük, Áradni. 0310 lakos.
Vendéglő, BIezsák Mátyás (2.)
Nagyvendóglő, Spcrhauz Ferencz (5.)

Szenipcz, Pozsonyin. 3315 lakos.
Magy. Korona szálloda, Popper Miksa (4.)

Szenícz, Nyitram. 2022 lakos.

(5.)

(8 .)

Vendéglő, Reichsfeld Józsa (3.) 
Fehér Sas vendéglő, Sclianesz K. (B)

Szt.-Ágota, Nayy-Küküllöin. 3210 laki 
Vendéglő, Scinister Márton.
Vendéglő, Frank Vilmos.
Vendéglő, Sill János.

Szí.-Domokos, Csikm. 3521 lakos.
Zöldfa vendéglő, Mánya János (3.)
Magy. Király vendéglő, Krausz M. (5.) 
Csillag vendéglő, Karácson J. (4.)

Szl.-KIek, Vasm. 2058 lakos.
Zöldfa vendéglő, Neubauer János (2.)
Magy. Király vendéglő, Imrék Gyula (3.) 

Szt.-lindre, Pestm. 4260 lakos.
Duna vendéglő, Czcnojovalz P. (2.) 
Nagyvendéglő, Bconhardt József (3.)
Sebünk vendéglő, Sebünk Antal (6.)

Szí.-Gál, Veszprémin. 3007 lakos.
Vendéglő, Bagó István (3.)

Szt.-Goltlinrd, Vasat. 1452 lakos.
Korona vendéglő, Hillaller Iádé (le.)
Bicycle vendéglő, Bang Antal (2.) 

Szl.-Gról, Zuluin. 2220 lakos.
Magy. korona vendéglő, Móger József ((>•) 

Szí.-György, Pozsonyin. 3048 lakos.
láudlcr szálloda, lámller S. (20.)

Szt.-János, Mosoiim. 27(51 lakos.
Vendéglő, Pölczer B. (3.)

Szí.-János, Pozsonyin. 2014 lakos.
Zöldfa vendéglő, Hansler János (3.)

Szí.-Király-Szabadja, Veszprémin. 133(5 lakos.
Vendéglő, Neuhauser Sándor (2.)

Szt.-Margit, Sopronul. 2107 lakos.
Vendéglő, Guber János (3.)
Vendéglő, Stadhnan Mihály (2.)

Szt.-Márton, Sopronul. 851 lakos.
Vendéglő az arany angyalhoz, Sludenszky 

A. (2.)
Szentes, ('sonyródni. 30,701 lakos.

Pelöli szálloda. Goda István (3(5.)
Fekete sas szálloda, tíebcsi János (8.;

Arany Grill' veudéglö, Neuman A. (12.) 
Vendéglő, Fround Ignácz ((>)
Vendéglő, Kippert József (3.)

Szerelnie, Pestm. 22(57 lakos.
Vendéglő, Valkár György (3.)

Szerencs, Zemplénin. 4330 lakos.
Nagy szálloda, Kcrcsztcsy Lajos (10.) 
Rákóczy szálloda, Weisz Ignácz.

Szig;e1-Monostor, P,stm. 1182 lakos.
\ endéglö, Schiszl István (3.)

Szigetvár, Somoyym. 5078 lakos.
Korona vendéglő, Bcck Dániel 
Zrínyi vendéglő, Skergula András ( I.) 

Szikszó, Ahaujm. 3803 lakos.
Központi szálloda, Czeislcr Kliás (5.) 
Városház szálloda, Fried Kliás (8.)
Zóna szálloda, Szabó József (3.) 

Szilúgy-Somlyó, Sziláyym. 4548 lakos.
Városi szálloda, Földes Miksa (12.)

Szil bús, Bácsin. 3057 lakos.
Vendéglő, Fülöp István (2.)

Szili, Somoyyin. 2672 lakos.
Vendéglő, Palkó Péter (4.)

Szk lené-Fürdő, Barsm.
Bokros János, vendéglős.

Szíiáes*Fürdő, Zólyomul.
Bellovue szálloda
Budapest „
Hungária „
Pannónia n
Isten hozott „
Benoir Gyógy Alulra „
Tost Béla

Sznirdák, ti. p. Szeincz, Nyitram. 4000 lakos.
Fürdő szálloda, Kováéit István (2(5.)

Szob, Honim. 2038 lakos.
Vendéglő, Liiczcnbacher Pál (2.)
Vasúti vendéglő, Grogencu G. (5.)

Szóból ist, Nyitni in. 26(54 lakos.
Ilahamus vendéglő, IJj Udvar társaság (3.)j 

Szobrúiicz-I'iirdö, / nyin.
Fürdő szálloda, Bakner László (12(5.) 

Szolnok. .1 .-X.-/{. Szolnokul. 20748 lakos. | 
Magyar Király szálloda, Weehslor M. (20.) 
Nemzeti szálloda, Fodor Dániel (33.)

villanyvilágítás, gőzfűtés; Mérsékelt árak. 
Vigadó szálloda, Fabik Bajos (17.) 

Szolyvn-llúrslailva, u. p. Szolyvu, Hereyin.
Fürdő szálloda, Markovils F.mil özvegye (8U.)| 

Szonibatliely, Vasai. 1(5133 lakos.
Hungária szálloda, Czifrák János (30.) 
Sabaria szálloda, lloinczman János (50.) 
Vndászkürt vendéglő, Gábriel György. 
Bárány vendéglő, Malics Imre.
Magy. Korona vendéglő, Deulschbauer A. 

Szomolnok, Szepesin. 2220 lakos 
Fekete sas vendéglő, Romai I-’. (5.)

Szöreg, 'Torontóim. 3400 lakos.
Vendéglő, Popovils György (3.)
Vendéglő, Paíuisky Száva (3.)

Í bfoC

I '

Tabajd, Fejérm. 1520 lakos.
Vendéglő, PAlfy Ferencz (2.)

Taksony, Pozsonyin. 1568 lakos.
Nagyvcndéglö, Krausz Ign. (3.)

Túlija, Zemplénin. 3497 lakos.
Zöldág vendéglő, Állmaim Ignácz (2.)
Fekete sas vendéglő, Klein M. (2.)
Som vendéglő, Feuermann Bajos (2.)

Tamási, Tolnám. 4885 lakos.
Korona vendéglő, Steuermann Ign. (3.) 
Vendéglő, Farkas Mór (3.)
Vendéglő, Hizmán János (3.)
Vendéglő, Vcisz Sándor (3.)

Túpió-Györgye, Pestm. 42(57 lakos.
Vendéglő, Darázs András (2.)
Fehérló vendéglő, Kokavecz Istv. (2.) 

Tápió-SUly, Pestm. 1274 lakos.
Fehér Hattyú vendéglő, Kovács István pl.) 

Tnpolcza, Zulum. 5830 lakos.
Grünwald szálloda, Grünwald Sámuel (10.) - 
Nádor szálloda, Trattner Gusztáv (10.)
Wolf szálloda, Wolf Sámuel (18)
Zöldfa vendéglő, Mojzer Fr. (4.)

Tapolczafő, Veszprémin. 1494 lakos.
Xagyveudéglö, Böhm S. özvegye (3.)

Tarosa, Vasai. 538 lakos.
Curlmus (120.)
Wehofer József, Koronához (20.)

Túrkúny, Komáromul. 2502 lakos.
Kiss Márton (3.)

Tárnok, Fejérm. 2211 lakos.
Dórnak János (3.)

Tasnád, Sziláyym. 3(577 lakos.
Tömpe Bajos (3.)

Tilt a, Komáromul. (5925 lakos.
Papp Miklós, Grill' madárhor.
Vassel Gusztáv (14.)

Túlra-Füred, Alsó-Szepesin.
Borii Valér, fürdöszállodák (200.)
Kim József.
Dr. Szontagh Miklós, Curház (230.)

Tát ni-Szóp 1 sík, Szepesin.
Orcisingor J., Széplak-Dcpó (100.)

Tálraliúza, Szepesin.
Szclényi Gusztáv, vendéglő (60.)

Tútraiiircd, Szepesin.
Matejka Vinrze, fürdöszállodák (275.) 

Tavarnok, u. p. X.-Tapolcsúnj, Nyitram. 
933 lakos.

Abszenger Ferencz, Arany Bárány szálloda. 
Teke, Kolozsm. 2274 lakos.

llirscher József, vendéglő Kék golyóhoz (6.) 
Sclmsler András, vendéglő (3.)

Téeső, Mármarosul. 3733 lakos.
Steiu Igaálz, Vendéglő (3.)

Telkibúnya, .1 hunjai. 1419 lakos.
GtiLlmann Samu, Vendéglő (5.)

Tcincs-Kiibin, 'Temesm. 5030 lakos.
Balogh Sándor, Központiszálloda (4.) 
llolTniunn J.. Szálloda (7.)
Piindell G., Magyar király-szálloda (7.) 

Temesvár, Temesm. 39,884 lakos.
1 Meisler János, Három rózsavendéglö (12.)

Bencz János, Arany szarvas-vendéglő (40.) 
i Slrasser Gyula, Arany oroszlány-vend. (12.) 

Menzl Antal, Arany pávavcndéglö (16.)
Ilds R., Iiungáriaszálloda ((>0.) 

i Wilsenels M., Trónörökös-szálloda (100.) 
Fiseher Sámuel, Japán-szálloda (18.)
Payer Oltó, Koronaszálloda (30.)
Semayer Gyula, 7 váhisztófejedelem ven

déglő (28.)
Bichlscheindl Gyula, l.-józsefvárosi pályu- 

udv.'ir vendéglő.
Stcnzer József, Slrutzmadár-vcndéglü (20.) 
Piiva llenrich, Három király-vendéglő (8.) 
Illils R., Arany-ökör vendéglő (12.) 
Unlerweger J., Arany lóvendéglö (4.) 

Tengőd, Tolnám. 1282 lakos.
Honig Jakab, Magyar király-vendéglő (1.) 

Télén)-, Pestm. 2400 lakos.
Morwald J., Nagy-vendéglő.

Te vei. Tolnám. 2263 lakos.
Ilirz Fábián, 3 rózsavendéglö (3.)

Tisza-Dob, Szabolcsin. 3160 lakos.
Granath József, Vendéglő.
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Tisza-Eszlár, Szabolcsin. 26a 1 lakos.
Lusztig Sámuel, Kakascsárda (3.)
Hartmann Károly, Töklönoz-vondéglő (2.) 

Tisza-Földvár, J.-N.-K.-Szolnokm. 7752 lakos. 
Deutsch Vilmos, Zöldfaszálloda (7.) 
Burgerfond, Magyar király-szálloda (3.) 
Kovács K. Sándor, Hattyuvendéglő (2.) 

Tisza-Filml, Hevesm. 8084 lakos.
Barna József, Barnavendóglö (8,)
Zabráczky Sándor, Központiszálloda (5.) 
Özv. Dobos Pálnó, Koronavendéglő (4.) 

Tisza-Lök, Szabolcsin. 4000 lakos.
Sovány Berta vendéglő vasúthoz.
Rácz Mária, központ vendéglő.
Stark Dávid, Erős vendéglő.

Tisza-Ors, Hevesm. 2060 1.
Kohn Móricz községi vendéglő (3.) 

Tlsza-Polgár, Szabolcsin. 0387 1.
Suhajda János, Nagyvendéglö,
Stern József, Községi vendéglő.

Tisza-ltoff, J.-N.-K.-Szolnokm. 4056 1.
Pendl István, vendéglő a Zöldfához (5.) 

Tisza-Szt.-Iinre, J.-N.-K.-Szolnokm. 3122 1.
Brüll Bernhard, Nagyvendéglő (3.) 

Tisza-Ujlak, Ugocsam. 2845 1.
Grosz Eduard, vendéglő Szarvashoz (8.) 
Moskovitz Ignátz, Nagyvendéglő (5.)

Titel, Bácsin. 4314. 1.
Schlingliaber József, Horgony szálloda (4.) 
Seaszdanics Sándor, Ccntrál szálloda (7.) 

Tokaj, Zcmplénm. 4815. 1.
Steinhard Vilmos, Aranysas szálloda (10.) 
Kriedmann Sámuel, Városi vondéglö (3.) 

Tolcsva, Zemplénin. 2886 1.
Horowilz Dávid, vendéglő a Szarvashoz (3.) 
ScliiilTcr Albert vendéglő a Vadászkürthöz (3.) 
Gross Bernát, uj vendéglő (4.)

Tolna, Tolnám. 7054 1.
Paolideo A., vendéglő a szőlőhöz (6.) 
Gancsár Mihály, Oroszlán vendéglő (2.) 
Kersten Bérién, Fekete sas vendéglő (3.) 

TomasevácZj Tonmtálm. 2821 1.
Ifj. Enyedi József, városi szálloda.
Mazand Richárd, Nagyvendéglö.

Topolya, Bácsin. 10,816 1.
Bosko Cornclius. Casino (6.)
Pataki József, Nagyvendéglö (4.)
Pilis Józsof, Szarvas vendéglő (4.)

Topusko, Cr.-Sl. Zágrábin.
Fürdő vend égi ők (120.)

Torda, Tonlam. 11070 lakos.
Özv. Losonczv Józsefné, szálloda a vasút

hoz (6.)
Jakab Jónás, vendéglő a Magy. Koroná- 
.. hoz (12.)
Özv. Osztián Kristófné, vendéglő a naphoz (3.) 

Tornaija, Gömörm. 1510 lakos.
Rosenberg Hermáim, vendéglő a fehér 

rozsához.
Herschkovics Bernát, Tigris vendéglő (6.) 

Toroutál-Vásárhely, Torontóim. 4008 lakos. 
Metz Mátyás, Hunyadi szálloda (6.)
Wolf Ignátz, Osztertág szálloda (4.)
Ilotka János, llotka vendéglő (2.)
Krivacsi András, Krivacsi vendéglő (2.) 

Torzsa, Bácsin. 3547 lakos.
Burgcr Jakab, Gasinó (3.)
Rien Miklós, Nagyvendéglö (4.)

Tószeg, Best in. 3312 lakos.
Gombos János, Nagyvendéglö (4.) 

Tót-Komlós, Békés in. 0636 lakos.
Duczkay Antal, Komló szálloda (4.)
Szlavik Péter, Szlavik vendéglő (3.)

Tót-Megyei*, Nyitram. 2010 lakos.
Kollcr Gyula. Vasúti vondéglö (3.) 

Tót-Pelsöcz, Zólyomul. 3202 lakos.
Pivarcsek György, szálloda Arany koronához 

f Weinborgor Károly, Nagy vendéglő. 
Tőke-Terelies, Zemplénin. 4 200 lakos.

Gsernyicsky M., Gsorn yicsky szálloda (2.)
I orók-Becse, Torontálm. 7276 lakos.

Folkmann Eduard, Nagyvendéglö. 
lörök-Szt.-iMiklós, J.-N.-K.-Szolnokm. 1877: 

lakos.
Bóth Dipól, Fekete sas szálloda (6.) 
■Schwnrlz Ignátz Selnvartz szálloda (6.) 

1 ovin, Also.-Fehcrni. 2418 lakos.
Eöwe Sámuel, Népkert szálloda (6.)

j Trcnesén, Trencsénin. 5100 lakos.
Szarka István, Szálloda arany bárányhoz (10.) 
özv. Starky Fanni, Szálloda az arany csil

laghoz (4.)
, Scheibner Adolf, Scheibner szálloda (6.)

Krejtschy Friedrich, Krojtschy szálloda (3.) 
i Trencsén-Teplicz, Trencsénm. 1021 lakos. 

Krepler Frigyes, Három szivház szálloda (25.) 
Forrásudvar szálloda (30.)
Szina-Iláz szálloda (70.)
Hoff Cticilie szálloda.
Hoff szálloda (36.)
Messinger szálloda (15.)
Gráfin D’Harcourt. Teplicz szálloda (50.
Wild András vendéglő.

Túr, Somogyin. 1358 lakos.
Weisz Miksa, községi vendéglő (3.)

Tara, Pestin. 4378 lakos.
Grossmann Barthol, Nagyvendéglő.
Tóth Péter vendéglő.

Turkevc, J.-N.-K.-Szolnokm. 13002 lakos.
Garaguly E., vendéglő a Zöldfához (3.) 

Turócz-Szt.-Márton, Turóczm. 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.) 

Tiisuádfilrdő, Csikm. 2025 lakos.
Rezér Sámuel, fürdöterem (40.)
Szemerjai St. dr., vendéglő a 3 huszárhoz (45.) 
Kristó Fcrencz vendéglő (30.)
Pferzsi Ferencz, Schweicziház vendéglő (28.) 
Rózsa Fcrencz vendéglő, zöldfához (3.)

U

Udvard, Komáromul. 4200 lakos.
Manyicska Izidor szálloda (3.)

Uj-Arad, Ttmcsni. 5555 lakos,
Wallingcr József szálloda (6.)
Marthing Mátyás, Nagyvendéglö (2.) 

Uj-Dombovár, Tolnain. 3067 lakos.
Szigcthy Ede, vasúti vendéglő (4.)

Uj-Feli ér tó, Szabolcsin. 7000 lakos.
Kupfcrstcin Mózes, Czifra szállodk (4.) 

Uj-Gradiska, Cr.-Sl. Pozsegam. 2471 lakos, 
özv. VVartok Terézia, Károly föherczeg 

szálloda.
Földváry János, szálloda a Fekete sashoz. 

Uj-Kécske, Bcstm. 6723 lakos.
Kastischer Ármin, szálloda a Magyar király

hoz (3.) 1
Szirinák Imre, Magyar korona szálloda (4.)! 
Spitzcr Sámuel vendéglő (2.)

l ’j-Pócs, Torontálm. 2254 lakos.
Probst János, vendéglő a Zöldfához (2.) 
Herbck Gusztáv, vendéglő a Koronához (2.) 

Uj-Pest, Bestia. 23521 lakos.
Bignio Károly szálloda (10.)
Podruzsik Fcrencz vendéglő (3.) 

Uj-Szt.-Anna, Áradni. 5582 lakos. 
Zimmormann István, szálloda az arany csil

laghoz (4.)
Uj-Szivácz, Bácsin. 2331 lakos.

Lőbl Gyula, vendéglő a Zöldkoszoruhoz (2.) 
Uj-Szöny, Komáromm. 1800 lakos.

Sárközy József, Központ szálloda (8.) 
Uj-Verbász, Bácsin. 5850 lakos.

Klein Károlyné, „Vasúthoz** vendéglő (2.) 
Klein Fülöp, „Koronához** vendéglő (5.) 
Rumpf Fülöp, Napvondóglö (8.)
Moor Koresztély, Fehérhajó vendéglő (3.) 

Újbánya, Barsm. 4284 lakos.
(!•)Palkovits Ferdinánd, Magy. koronaszáll. 

l'jszász, Bestm. 3535 lakos.
Varga József, Fogadó, 
llolzor A., Vendéglő a 2 csillaghoz ( I.) 

Újvár, Torontálm. 1885 lakos.
Tcnglcr József, Nagvvcndégrogadó (2.) 

Újvidék, Bácsin. 2f),000 lakos.
Fábry Péter, Szálloda (24.)
Mayer Imre, Grandszálloda (56.)
Fürst J. J., Erzsébet királynészálloda (43.)

Újvidék, Bácsin. 29,000 lakos.
Ruzicka József, 3 koronavondéglö (5.) 
Matic József, Kamcl-vendéglő (7.)

Ulina, Trencsénm. 3364 lakos.
Ruschitzka Károly, községi vondéglö (2.)

Ungvrir, Ungm. 11,793 lakos.
Fiala és Lebovics, Korona-szálloda (22.) 
Gerő József, Pannoniaszálloda (15.)
Schuh Miksa, Keserüviz-vondéglö (6)
Papp Gábor, Vendéglő a vasúthoz (5.) 
Wassermann Károly, Fehérhajószálloda (5.) 

Uzsok, TJngni. 760 lakos.
Dr. Tihanyi Sámuel, fürdővendéglő (40.) 
Boch Móricz, Koronavendéglő (25.) 
Bercsény-fogadó (20.)
Róth Adolf, Zsidóvondéglő (15.)

Üllő, Bcstm. 3033 lakos.
Petrányi Mihály, Fogadó (2.)

Uriuéiiy, Nyitram. 3299 lakos.
Engel Gábor, Vendéglő a lóhoz (2.)

Üröm, Bcstm. 1000 lakos.
Schiszel György, Fogadó (2.)

V

Váez, Bcstm. 14,450 lakos.
Halász István, Curiaszálloda. (12.)
Korpás József, Arany koronaszálloda (4.) 

Vadkert, Bestm. 5568 lakos.
Tacsi Gábor, Nagy vendégfogadó (5.) 

Vág-Besztercze, Trencsénm.2387 lakos.
Jancr János, Vendégfogadó. (5.) 

Vág-Sellye, Nyitram. 3213 lakos.
Wildenauer E., Fehérló szálloda (6.) 

Vág-Ujhely, Nyitram. 5075 lakos.
Neubauer Sándor, Sörház szálloda (10.) 
Miífek János, Arany Szarvas szálloda (6.) 
Horn Lipót, Horn vendéglő (2.) 

Vajda-Hunyad, Huny adni. 3037 lakos,
Kellel* Nándor, Zöldfa szálloda (6.)
Bretán Miklós, Slrucz vendéglő (7.) 

Valkány, Torontálm. 4260 lakos.
Pártos Sándor, Vasúti vendéglő (2.) 
Hármas István, Vendégfogadó (2.) 

Várpalota, Veszprémin. 5161 lakos.
Bauer József, Korona szálloda (8.)
Török 1. Fehérkeroszt vendéglő (3.) 

Varaimé, Zemplénin. 1800 lakos.
GKlek Dávid, Korona vendéglő (4.) 

Vármezö, Szilágyul. 1729. lakos.
Balkányi R., Községi vendéglő 3.) 

Város-Hodász, Vasm. 067 lakos.
Kuli János, Községi vendéglő (2.)

Városlöd, Veszprémin. 2250 lakos.
Szoibcrt Antal, Vendégfogadó (3.)

Vaskút, Bácsin. 5258 lakos.
SchátTor György, Vendégfogadó (3.)
Atlach Ferencz Vendéglő.

Vasvár, Vasm. 3172 lakos.
Zsilinszky Ede, Zöldfa szálloda (8.)
Breinor Lipót, Vendéglő (2.)
Ragcndorfer G., Vendéglő (3.)
Zsolda Ferencz, Vendéglő (2.)

Vecsés, Bcstm. 3300 lakos.
Liebe János, Központi vendéglő (3.)

Végvár, Tcmesni. 2394 lakos.
Özv. Szemes Júlia, Vendégfogadó.
Tóth Pál, Vendéglő.

VHcneze, Fcjérm. 2260 lakos.
Guttnmn Mór, Nagykereskedő (4.) 

Voprovacz, Bácsin. 2964 lakos.
Struh Sebestyén, Vendéglő (3.)
Györgyé János, Vendéglő (2.)

Vcrespntnk, A.-Fchérm. 33(31 lakos.
Drégán János, Gasinó vendéglő (2.)
Bariba József, Zöldfa vendéglő (2.) 

Vcrpclét, Hevesm. 3082 lakos.
Majzik Lajos, Nagyvendéglö (2.)

’ ccserz, Temesm. 21,859 lakos.
Glückman Dávid, Aloxandrevics szálloda (26 ) 
Kulin E. Hugó, Nemzetközi szálloda (6.) 
Garay testvérek, Mileckor szálloda (22.)
Lúd víg József, Nagyvendéglö (6.)
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Versei-/ ,  Ttuiv.mii, 21 ,Kb!) lakos.
• Slornlioiin M„ Vendéglő a kél pisztolyhoz (3.) 

V e s z p r é m ,  Veszprémin. 12,(>r*r> lakos.
Lengyel Mór, Magyar király szálloda (Ki.) 
Egyed István, Korona vendéglő (14.) 
Altslildler K., Zöldfa vondóglő (3.)

Vésztő, llékesm. 7f)77 lakos.
(iross Mór, Nagyvondóglö (3.)

Vlliiiycflirdö Hamm. 1100 lakos, 
licit .lakai), Fiirdöszálloda (00.)
Kell szálloda (50.)
Gocsányi A. örökösei, vendéglő (10.) 
Szakács Mari, vendéglő (12.)

V i l á g o s - M a g y a r ,  Áradni. 1030 lakos.
Ledorrnann L., Mátyás király szálloda (3.) 

Villány, Baranyám. 2103 lakos.
YVoldt Károly, szálloda a Malomhoz (fi.) 
Markovics, Molnár szálloda (4.)
Worlicsok Károly, vendéglő (5.)

Yiiiga, Tcmesm. 4705 lakos.
Kszlingcr János, szálloda a Rókához 
lloffmann Károly, szálloda a két oroszlánhoz 
Pálinkás Miklós, Hungária vendéglő. 

VisegTiid, Petim . 1250 lakos.
Papp József, Mályáskirály szálloda (5.) 
Gserepovszky 1. Szarvas vendéglő (3.)
Papp Mihály, Magyar király vendéglő.

Visk, M ármarosm. 4054 lakos.
Auslendcr Áhrahám, Vendéglő (4.)
Fuehs Lajos, Községi vendéglő (0.) 

YlUeaez, N yitram . 1031 lakos,
Freund Lipót, Községi vendéglő (2.) 

V í z a k n a ,  A.-Fehérm. 3772 lakos.
Reithofer Lajos, Nagy vendéglő (3.) 
Szentimrey Mihály, nyári vendéglő (12.) 

Vledény, Fogarasm.
Gross János, községi vendéglő (2.)

Vojtek, Tcmesm. 2044 lakos.
Paulovits György, Nagyvendéglö (3.) 

Vörösinart, Baranyam. 2400 lakos.
Úszódi Sándor, Községi vendéglő (3.)

Vtikorár, Szerémm. 0404 lakos.
Panovic N., Nagyszálloda.

Vnkovár, Szerem,m.. 0404 lakos.
Polgár I., szálloda a llárányhoz, 
Sehleimer Antal, szálloda az oroszlánhoz. 
Sterl Ferenez, Nagyvendéglö.

Z
/ a j z o n f i i r d i í ,  Ura esőm. 1320 lakos.

Giroház János, Goncordia szálloda (3.)
| Zákány, Somogyin. 11 Ki lakos.

Autheried Károly, Vasúti vendéglő (4.) 
/ a la - K g e r s z e g ' ,  Za’.am. 7311 lakos.

Friedrich Márkus, Aranybárány szálloda (37.) 
Domokos Ignáez, Koronaszálloda (10.) 
Domokos Pál, llarossligeti vendéglő (3.) 
Roham János, Fejérkép vendéglő (3.)
Zacher József, vendéglő (0.)

Z á n in ly ,  Gyűrni. 1307 lakos.
Sárközy Lörincz, Nagyvendéglő (3.)

Z á r n á d ,  Aradm. 2033 lakos.
Szűcs János, Községi vendéglő (4.)

Z á r o d ,  Pozsonyin. 1750 lakos.
lilödy Sámuel, Nagyvendéglö (3.)

Z e l i z ,  Barsm. 2250 lakos.
Udvary Jakab, Nagyvendéglö (3.)

Z e n i  a ,  Bácsin. 25,725 lakos.
Nagy János, Központi szálloda, ((I.) 
Sohnleitncr Ferenez, Jenő főheezeg szálloda 

( 12.)
Dala N. Magyar király szálloda (20.) 

Z e r n e s í ,  Bogarasat. 3415 lakos.
Daradics Sándor, Nagyvendéglö (4.)
StolT Pál, vendéglő (2.)

Z i o l i y f a l v a ,  Torontóim. 3128 lakos.
I Riegcr Péter, Amerika szálloda (3,)

Guttos Ödön, vendéglő (2.)
Z i la l i ,  Szilágyul. 0474 lakos.

Ridval József, Ridval szálloda (10)
Konya Miklós, Tigris szálloda (20.)

Z i m o n y ,  Szerémm. 12,823 lakos.
Slreicher Ferenez, Központi szálloda (50.) 
Kronslein Bernát, Nagyszá loda (40.)
Bihaly Ignáez, Miklós horczeg vendéglő (7.)

Z im o n y .  Szerémm. 12,823 lakos.
llauser V., Zergevadász vendéglő (<«.)
Tomié M., foketesasvendőglő (12.)

Z ó ly o m ,  Zólyomul. 5440 lakos.
Hotwagner Ferenez, Hungária szálloda (8.) 
Kun János, vendéglő (10.)
Frank János, Csillag vendéglő (3.)

/ ó m b a .  Tolnám. 2145 lakos.
László Ferenez, Nagyvendéglö (3.)

Z n m b o r ,  Báesm. 204.35 lakos.
Ilorvatovics István, Elefánt szálloda (Ki.) 
Mikosi Vineze, Vadászkürt szálloda (18.) 
Matzitz Gusztáv, Tigris szálloda (10.)
1 luck Kde, Fekete csikó vendéglő (0.) 
Gsernus M., Fehérhajó vendéglő (3.) 

Z s a b ly a ,  Bácsin. 0007 lakos.
Szarajlits Péter, vendéglő (4.)
Wallanch Rosa, vendéglő (4.)
Winterfeld Károly, vendéglő (4.)

Zsadány, Abaujm. 071 lakos.
Grósz. Ármin, Községi vendéglő (2.) 

Zsámbék, Pestm. 4174 lakos.
Ízeli Lörincz nagyvendéglő (2.)
Schultcisz Jakab, vendéglő (2.)

Z s e l e z n o ,  u. p. N é in e t -L ip c s e ,  LipUhn.
Schünstcin Kálmán, fürdőszálloda (18.) 

Z s i b r a ,  u. p. S z e p e s v á r a l j a ,  Szepesin. 
Készinarszky W., fürdőszálloda (20.) 
Goldbergcr N. vendéglő (10.)

Zsigáiul, Pozsonyin. 2800 lakos.
Morvay István, nagyvendéglö (2.)

Zsolna, Trcncsénm. 4117 lakos.
Tóth Antal, pályaudvar-vendéglő, 
llauser Félix, Della-vlilo szálloda (8.) 
Folkman Pál, Folkman Pál szálloda (10.) 
Kohn Mór, Uriház szálloda (14.)
Erii Károly, Hungária szálloda (0.) 
liiesz Dávid, Riesz szálloda (15.) 

Z s o m b o ly a ,  Torontóim. 9580.
Koling Kristóf Koling szállodai (12.)
Jemelka Ferenez, Schaff szálloda (15.)
Ifj. Schmidt Antal, Schmidt szálloda. 

Zurány, Mosonni. 1901 lakos.
Theli János nagyvendéglő (2.)
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Az ö sz es  5 0 , 0 0 0  n y e re m é n y
J E G Y Z É K E .

A lopnngyobb nyoromóny logszoroncKÓsobb cso'-boii :

1 . 0 0 0 , 0 0 0  korona.
A nyeremények részletes beosztása a kővetkező:

1 jutalom 600000 
.1 nyer. a 400000 
t  200000 
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Ny új t s unk  kez e t  a s z e r en cs é n ek !
Már sokan szerencsések lettek 

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

100,000 sorsjegyre 50,000
p é n z i iy e r c m é i i .v  jut, tehát az oldallálló nyc- 
reméríjgegyzék 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  huzzák ki ós egy küllóidi 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  I <10,1111(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 nyolcául (* «) írt. —.75 vagyis 1 .50  korona 
egy negyed (*/,) » 1 .5 0  8 .— >
egy fél (Vaj » ' »  o .— »
egy egész (Vt) » O.— » l» .  -
u t á n v é t  mellett vagy az összeg e l ő z e t e s  b e 
k ü ld é s e  ellenében. Hivatalos tervezet, díjtalanul. 
Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre

f. é. április hó 30-ig
: kérünk hozzánk boktildoni.

Török A. és Tsa.
B A N K H Á Z

IS m ln p e s t ,

3000 „ . ______________
50,000 "SSí 13.160,000

V ., V á c z l -k ü r u t  4  c.
Sok és nagy nyereményt fizettünk már ki vevőink

nek és pedig rövid idő alatt körülbelül három 
millió koronát

Bendeiöicvéi levágandó. TŐRÖK A. ÉS TÁRSA főelárusitók Budapest.
Kérek részomre ....................... I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors

jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldoni.
bitáuvételezni kérem 1

Az összeget ... korona összegben /postautalványnyal küldöm.) A nem tetsző törlendő.
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