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Н А Ш И  VENDÉGLŐS
Ors zág os  v /endéqlösök,  k or cs m ar os ok ,  k á v é s o k ,  p incérek,  bor termelők  és a sör ipar  érdek e i t  f ölkaroló  s z é k e s - f ő v á r o s i  

Ve n d ég lő sö k  é s  k o r e sm á r o so k  ip ar t árs u la tá na k  h iva ta lo s  s z a k k ö z l ö n y e .

Л kisuendéglösők legközelebbi ösz- 

szejőveteliikel Ke enni hínár vendéij- 

lőj eben, VI. kér.. Szív-nlca Ki. sz. a. 

április hó lő-én délután I órakor 

kiríják. Лс összejövetelen való meg

jelenés m inél teljesebb számban  

kéretik.

Új erővel.
A múlt hó 26-án 13-ik számunkban 

«Változások» cím alatt megjelent s mé
lyen tisztelt előfizetőinkhez intézett az 
eddig fennállott «Kisveiuléglős» címét 
»Magyar Yendéglős*-reváltoztatását tudató 
értesítésünk nem egészen világos tartal
mát reclilicálva oda módosítjuk, illetőleg 
kijelentjiiI;, lio-y lapunk m rsfani ni címe 
tévedésből íratott lehetetlennek, mert miu
tán iparlársulatnnk is címet változtatott, 
tehát nagyon természetesnek mutatkozott 
a lap címének az ipartársulat címéhez 
hasonló alakot adni.

Nincs is szándékunkban a címet meg
változtatni ; a Ion ti kifejezéséri a felelős
ség Flór Győző, volt felelős szerkesztőt 
illeti, a ki a laptól való megválásának 
akkor már tudatában, vagy roszakarat, 
vagy hanyagságból elmulasztotta a cikk- 
írásra köteles figyelmei fordítani.

Egyébiránt Flór Győző másként is rósz 
fát rakott a tűzre, amiért majd annak 
idején megtesszük ellene a kellő lépé
seket.

A Magyar Vendéglős- lap további veze
tésére nézve kijelentjük, hogy annak 
szerkesztésére kiváló gondot fogunk for
dítani s megketlőzött igyekezettel és buz
galommal azon leszünk, bogy vendéglős, 
koresmáros- és kávés-ipar, valamint a 
pincérek érdekének folytonos szem előtt 
tartása, s annak kívánt fejlesztése semmi 
tekintetben mulasztási' vagy hátrányt ne 
szenvedjen.

l ’gy mint eddig, úgy ezután is a reánk 
rótt feladatnak lehetőleg teljes mértékben 
akarunk megfelelni.

К iád óh i valíil.

A ven d églő i sza k k ép esíté s .
A biztos siker egyik fő alapfeltétele az 

erős összetartás, a testületi szellem fej
lesztése. Iparunk fejlődését is különö
sen i nnék a ívéi ív ív... к szem előli hu - 
tása mellett lehet virágzóvá és maradan
dóvá tenni. Feltétlenül szükséges, hogy 
olyan eszközöket keressünk, melyek alkal
masok a nagy eél elérésére. Ezek egyike 
pedig első sorban a szakképesítés és 
az iparnak, így a vendéglői iparnak is a 
szakképesítésbe/, kötött fölléllen szüksé
gessége.

A vendéglői ipar gyakorlásához óhajtott 
szakképesítésnek törvénybe iktatásához,

illetőleg ennek kivívásához jobb alkalmat 
nem is kívánhatnék, mint a mostani leg
közelebbi időszak, midőn az ipartörvény 
revízióját célzó törvényjavaslat az ország
gyűlésen tárgyaltatni fog. Kzen alkalmat 
kell teljes erővel és közös akarattal meg
ragadni és lankadatlan buzgalommal oda 
hatni, hogy az ipartörvény revíziója tár
gyalásakor a képviselőtestület, illetve 
országgyűlés a vendéglősök és kávésok 
már régebben és több ízben kifejezett 
azon óhaját, hogy iparunk gyakorlásához 
a szakképzettség szükségessége megkíván- 
lassék, föltétlenül megállapíttassék, tör
vénybe foglalja.

. К cél eléréséhez ügy az összes vendég
lősök, koresmárosok, valamint az összes 
pincérek egyesült erővel sorakozzanak 
és pedig nemcsak a fővárosban, hanem 
az egész országban, lévén ez ügy nem az 
egyeseké, hanem az egész országé és fel
írat, kérvénvezés és az c célra alakulandó 
impozáns küldöttség útján igyekezzenek 
a fontos ügynek keresztülvitelére az intéző 
к örökét megnyerni.

Mindent meg kell tenni, hogy jogos 
kívánságunk eléréséhez juthassunk.

Kereskedelmi kormányunk bizonyára 
örömmel támogatná az ilyen irányú moz
galmat, mely a vendéglői ipar gyakorla
tát bizonyos szakképesítéshez kötné.

A szakképesítés gyakorlati és szellemi

T Á R C A .

Muki, a piccolo.
Irta : Tál ló.

Muki régente egy vasmegyei sváb falu
ban mérte az utat a szalmafödeles házikó
tól az iskolaépület kapujáig. Talán még 
álmában sem képzelte el, hogy ő még egy
kor Pesten spenzerben, fehér kötényben 
sörrel, borral lógja kielégíteni a restauran
tok szomjas publicumát. De a sors így ren
delkezett s Muki egy szép napon Pesten 
termett.

Történt pedig, hogy egy főpincér járt a 
vidéken, akinek a főváros egy nagyobb 
vendéglőjében szüksége volt kezdő bor
fiukra s miután Muki apjával némi ismeret
ségben volt, egy-kettő megegyeztek Muki 
jövője felett és így ő egy másik környék
beli fiúval Pestre került. Ahogy pedig rá
adták za általa mellénynek képzelt spenzert, 
fehér kötényt, Muki a tükörbe tekintve, egy 
fejjel magasabbnak érezte magát s gondo
latban már látta magát, amint évek múlva 
mint főpincér megelégedetten dörzsöli ke
zét egy jól jövedelmező állásban.

Új világ nyílt meg Muki előtt. Л pénz, 
ami otthon oly ritkán jutott kezeihez, lett 
az első, ami iránt végtelen vonzalmat érzett. 
Záróra után izgatottan olvasta az napi ke
resetét, olykor még ágyában is töprengett 
azon, mikor gyűl a vörös rézpénzből össze 
annyi, hogy a főpincérnél bankóra, vagy 
inkább csengő aranyra beválthasson, amit 
aztán szorgalmasan haza küldött, mert Pes
ten nem bízott volna meg a különben elég 
biztos alappal rendelkező Angol bankban 
sem.

A vendégszobában, ahol Muki működését 
megkezdte, rendes asztala volt egy üzleti 
polgárokból álló napi társaságnak. Itt kez
dődött első szereplése Mukinak, mim piccolo- 
пак. A I laus-csemetéből átformált piccoló rö
videsen kedvence lett az asztaltársaságnak. 
Muki becsülettel hordta vendégeinek a habzó 
sört s szabad idejét, érdemére'legyen mondva, 
iparkodott a magyar nyelvet minél jobban 
elsajátítani. Persze, nehezen ment. Egyszer, 
midőn a rikkancsok éktelen lármával, kü
lön kiadást jeleztek, az asztal körül forgo
lódó Mukit megkérdezték : No mit kiabál
nak most az utcán ? Kész is volt rá rögtön 
a válaszszal s ekként idézte a rikkancsok

mondókáját: Rent-külen-kivel-ünk-kuli-kü- 
lön kiatás I Muki tehát szépen haladt az 
üzleti képesség, mint a magyarosodás útján. 
S hogy nem, akadt az asztaltársaságban egy 
tréfás úr, aki sok kellemetlen órát szerzett 
Mukinak. Minduntalan adós maradt néki a 
szivarért járó pénzösszeggel. Nem mintha 
lukas zsebben hordta volna a pénzét, hanem 
ismerte Muki pénzvágyó hajlamait, tudván, 
hogy így sok bosszúságot okoz neki, akinek 
e felett való kifakadására jót nevettek a 
társaság többi tagjai. Egy ideig tűrte ezt a 
mulatságot ő piccolósága, végre azonban 
mégis megsokalta s egy vasárnap délután 
kereken kijelentette, hogy ha B. úr 34 kr. 
összegű tartozását rögtön ki nem fizeti, 
rendőr hív s annak segítségével szerez ér
vényt követélésének. S miután B. úr nem 
volt hajlandó fizetni, mert ezáltal egy ér
dekes tréfára volt kilátás, nem vette figye
lembe Muki fenyegetéseit, aki ki is jött a 
sodrából, a másik pillanatban az utcán ter
mett s a sarki rendőrt hangos érveléssel 
siettette érdekeinek védelmezésére.

A főpincér, nehogy a biztos úr komoly 
beavatkozást véljen, megsúgta a különben 
ismerős rendőrnek, hogy őt elsősorban egy-



rátermettséget hoz létre és mindenesetre 
nagy mértékben emeli szakbelieink meg
élhetését.

Minden vendéglős, kávés, korcsmáros 
és pincérnek kötelességében, sőt mond
hatnám saját jól felfogott érdekében áll 
tehát, hogy a lehetőség határain belül tel
jes erejével igyekezzék hozzájárulni a terv 
megvalósításához. 1 liszen valamennyiünk
nek létérdekét képezi. A mai világban 
ügyszólván a kereseti források minden 
ágában a hol még behozva nincsen 
igyekeznek a szakképesítés megszerzését 
kötelezővé kimondani

Ajánljuk tehát még egyszer a m. t. 
kartársak és a nagyrabecsült olvasóközön
ség becses ügyeimébe, hogy egyesült erő 
vei odahassunk, mikép ex isteneién к bizlo- 
síthatása érdekében tegyük meg az első 
és legfontosabb lépést, mely az ipartör
vénynek gyakorlatilag is helyesebb ala
pokra fektetését tűzi ki magasztos céljául.

»Az erős összetartás biztos sikert arat.«
Xch/ ij István.

2 oldal.

A m unkaközvetítés iig*ye.
A n unkaközvetítés kérdésének a megol

dása regi idők óta foglalkoztatja szakkörein
ket. S a múltban nehány pincérszervezet 
meg is próbálkozott már a megoldást gyakor
latilag keresztülvinni, de e nehéz problémát 
csak helyi ügyként akartak megoldani. Ez így 
természetesen nem sikerült, mert nyilvánvaló, 
l ogy ez csakis egy országosan szervezett egye
sület kebelében lehetséges. Mert hisz a 
munkaközvetítési ügy kérdése alatt nem csu
pán a helyszerzés es az azzal kapcsolatos 
honoráriumot kell érteni s egyedül ezi. к meg
szüntetésére törekedni, hanem ezen kérdéssel 
kapcsolatban egy nagyon fontos ügy telett is 
d »nteni kell.

Ez az ügy, mint a pincéri szakfoglalkozás 
fejlődésének s a p.neér-viszonyok rendezésé
nek súlypontja szoros kapcsolatiban van a 
helykö/.vetítes kérdésével. S ez az, bogy a 
pincérkart és vele együtt a vendéglős- és 
kávésipart meg kell szabadítani a közveszé
lyes elemektől, hogy ezáltal a tisztességes

két pohár rizlingire hívták be, amit pedig 
a Muki előadott, nem más, mint alapja egy 
tréfa kezdetének, mihez okvetlen szükséges 
a biztos úr szereplése. Muki tehát a rend
őrrel a vendégszobába ment, ahol a társa
ság 4 tagja vígan alsózott, a rendőr baju
szát megpederve fordult hozzá, adja elő 
tehát panaszát. Muki nem volt azon
ban ez idő szerint még annyira járatos 
a magyar nyelvben, hogy a rendőr szavait 
értette volna, így hát B. urra mutatva, 
anyanyelvén szólalt meg: Der Herr will 
seine Schulden mir nicht bezahlen. Az illető 
annyira el volt merülve egy kvart kas/.sza 
kontra játékba, hogy csak most vette észre 
a dolgok ekkénti állását. Bambán tekintett 
az előtte álló rendőrre. Mi tetszik ? Nékem 
semmi. De a piccolónak van valami köve
telni valója. Nincsen pénzem, poroljon 1 e. 
Ezt már Muki is megértette és keményen 
oda szólt: Gehen sie nicht ins Wirtshaus, wenn 
Sie kein Geld haben. Miután a kvárt kasza 
rekontrává fejlődve, B. úr javára dőlt el s 
így partnereitől körülbelül 80 krajcárt sepert 
be, nem lehetett az ügyet pénzhiány kifogá
sával elódázni, hosszas vita után leszúrta Mu- 
kinak a 34 krajcárt. Így rendben lett volna

pincérkar és munkaviszonya a jövőben biz
tosabb alapra legyen helyezhető.

Már most, ha az igen tisztelt ipartársula- 
tok, valamint a Vendéglősök Országos Szö
vetségének vezetősége a munkaközvetítés 
kérdésének megoldásával a vendéglő- és ká
vésipart, valamint a képzett pincérkart tény
leg meg akarják tisztítani a rovott múlni s 
közveszélyes elemektől, akkor nem szabad 
ennek az ügynek megoldását semmifele állami 
intézményre bizni, vagy annak felügyelete 
alá rendelni, mert az államnak — amennyi
ben a munkaközvetítést ő intézi csak az 
a cél lebeghet a szeme előtt, hogy mi den 
egyes p Igára kenyérkeresethez jusson. Nála 
nem jöhet tekintetbe sem a múlt, sem szak- 
képzettség, sőt még az erkölcsi magaviselet 
sem. Az államnak mindegy, hogy az, akit 
mint pincért közvetít, nálunk szakmabeliig 
és erkölcsileg megfelel, vagy mindkét szem
pontból teljesen megbízhatatlan. De nem ügy 
nekünk ! Reánk nézve ez nem lehet közömbös.

És én azt hiszem, hogy az igen tisztelt 
főnök uraknak sem mindegy, hogy üzleteik
ben kik szolgálják ki a közönségét. Értjük 
és méltányoljuk mi az állami intéző körök
nek a selejtes elemre is к terjeszkedő humá
nus gondolkozását. De ennek dacára semmi
kép sem vagyunk hajlandók elismerni annak 
szükségét vagy igazságosságát, hogy több 
ezer iparos es azoknak tízszer annyi alkal
mazottjai mé ellen anyagi és erkölcsi káro
kat szenvedje ek néhány száz javíthatatlan, 
elvetemült és rovott ' ultit pin er által, akik 
közénk tolakodva, a megbízón ailanság bé
lyegét sütik az egész vendéglős és bávés- 
iparra s a tisztességes és t múlt pincér- arra, 
melynek ez a foglalkozás becsületes polgári 
kenyerét es jövőjét kell, hogy biztosítsa. A 
munkaközvetítés kérdése tehát úgy oldandó 
meg, hogy azzal együtt ama szegyenletes ál 
lapot is megszűnjék. Ha ugyan ipari é’etünk 
vezéiférfiai kötelesség; ek’Ukintik szakiparunk 
s vele a pincérség erkölcsi és társadalmi avai 
nak megvédését. Ebben én különben nem 
kételkedem, de éppen ezért bámulom azt az 
idegenkedést, amelyet az ipari társulatok, de 
leginkább a Vendéglősük Országos Szövetsége 
a munkaközvetítés (ilyenek a pincérek által 
létesített Országos Egyesület kebelében való 
megoldása iránt tanúsítanak.

Pedig ha ez ügyet, úgy magára az iparra, 
mint a főnökök es pincérek érdekeire nézve 
akként óhajtanok megoldani, hogy az mi den 
érdekelt felnek megfelelő s teljesen kielégítő

Magyar Vendéglős

az ügy, ha a rendőr humora is meg nem 
nyilatkozik s az ügy síma elintézéséért nem 
követel egy forint tiszteletdíjat. Ezt azonban 
Muki sem találta rendjén és őt a forint le
fizetésére unszoló uraknak kijelentette: 
Der hat schon einen Spriizer bekommen. Ne
hogy pedig ezért őt tovább is zaklassák, 
egyszeriben úgy eltűnt, hogy estig nem lehe
tett reá akadni. Sajnos, még az napon Maki
nak is tapasztalniajkellett, hogy a legkisebb 
bírói igazságszolgáltatás többe kerül, mint 
amennyi haszonnal jár. A’ 34 krajcár el
veszettnek hitt pénz bírása annyira meg
zavarta az esti munkájában, hogy a főpin
cér, mint legfőbb bíróság, hanyag és 
szórakozott felszolgálásáért ledegradálta 
két hosszú napra a csapos mellé kisegí
tőnek.

Muki keservesen pityergélve, átélte ezt 
az időt is, harmadnap azonban kijelentette 
az asztaltársaság előtt, hogy ő szivart ezen
túl a törzsasztal látogatói közül csak annak 
ad, aki az érte járó piculát előre leszúrja 
az ő angol banknál is megbízhatóbb mar
kába.

legyen, úgy azt csak is a M. О. P. E.-tc^ 
együttesen lehet keresztülvinm.

A Magyar Országos Pincér-Egyesületnek 
egyi < sarkalatos programtétele a munka
közvetítés célszerű megoldása, mert a pincér
ség a munkaköz.ve í ési ügyet mindig egyik 
legelsőbbreiulű ügyének tekintette. Aminthogy 
tényleg az is. Ebben rejlik a pincérségnek a 
legtöbb baja, s ennek a kérdésnek helyes 
irány ti megoldásától függ a pincérfoglalkozas 
szakszem fejlődése az anyagi érdekeik bizto
sítása és a társadalmi tekintély emelkedése. 
Ezért képezi a M О P. E.-nek a munka* 
közvetítési ügy mintegy gerincét, amelyhez a 
megoldandó kérdések szervesen simulnak. Ha 
tehat azt mondom, hogy a munkaközvetítési 
ügy csakis ezzel az egyesülettel karöltött el
járásban oldható meg helyesen, ebben csak 
azok kételkedhet *ek, akii< az intézmény alapél- 
elvéit nem Hmenk, de ezeknek meg azt ajánla
nám, hogy ismerjék meg előbb az intéz
ményt a maga teljes valóságában és csak 
azutan mondjanak ítéletet fölötte.

Én tudni vélem, amiről azonban most nem 
szólok, hogy iparunk intéző körei miért az 
állami intézmény s miért nem a M. O. P. E. 
kereteben óhajtják megoldását a munkaközve
títés kérdésének, de e tekintetben bátorkodom 
figyelmüket azon körülményre felhívni, hogy 
felteve, miszerint tényleg az ő törekvéseik jut
nának érvényre s minket az állami munka
közvetítés akoljába te: cinek, — amiből ugyan 
ali: lesz vdami, de ha lenne is — az ő rá
juk és mireánk nézve sokkal rosszaim hely
zetet fogna teremteni a mainál is Ezen az 
utón sem a vendéglős- és kávésipar, sem a 
pineerkar meg nem szabadulhatna a mételyező 
salaktól s ez továbbra is szégyenfoltja ma
radna a két testvériparnak. Ha az intéző kö
rök megmaradnak törekvéseik mellett s azok
nak érvényt akarnak szerezni, az erőpróba 
lesz a pincérséggel szemben, abból a tétel
ből indulva ki, hogy ahol a hat dóm, ott az erő 
is. Azonban nagyon sok esetben volt már 
példa, mely ép az ellenkezőjét igazolta.

Azért kérem az igen t. főnök urakat es az 
intéző köröket, fogadják el a munkaközvetí
tés kérdésének megoldásául azt az alapelvet 
és alapeszmét, amelyen a M. О. P. E felépült. 
At n ik keretében, mely különben is az egye
dül mód, gyekezzet ek rendez i és megol
dani ezt a reg vajúdó kémest. Így a béke 
és nyugalom s a itk ц e légeden ség fog mind
két részen megnyilatkozni. Unok pedig örök 
hálára kötelezik az egész mncéikart úgy a 
mostani, mint a jövő nemzedékében.

Kalmár Fábián.

11. szám.

Egyletek, szövetkezetek.
A budapesti szállodások és pincérek bálja

1904. április 5. A közösen rendezett bál 
fényesen sikerült s a pincér-szakiskola ja
vára 4110 koronát jövedelmezett. Az ipar
társulat választmánya a folyó évi március 
hó 22-én tartott ülés határozatából kifolyó
lag ezennel hálás köszönetét nyilvánítja 
mindazok részére, kik az ipartársulat ezidei 
bálja alkalmából felülfizetés által hozzájárul
tak szakiskolánk fentartási költségeihez. 
A felülfizetések nyugtázása gyanánt itt 
adjuk a fidül fizetők teljes névsorát:

Dréher Antal serfőzde 400 korona, Első 
Magyar Részvény serfőzde 300, Polgári 
serfőzde rt Kőbánya 200, ifj. llaggen- 
mzeher Henrik, Budafok 200, Hungária 
nagy szálloda 200, Auerfény rt. 200, Ganz 
társulat 200, Általános villamos társulat rt. 
200, Malosrhik Antalné, bálanya 200, 
hrancois Lajos pezsgőgyáros 200, Törley 
József és társa pezsgőgyáros 200, Gerbeaud 
Emil 10Q, Lukács-fürdő kristályvíz 100,
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Artézi viz igazgatóság 100, Freind Vilmos, 
körúti fürdő-tulajdonos 100, Rüda és 
Blochman-cég 100, Horváth Nándor 100, 
Dr. Szuly Brázay cég-tutajdonos 100, Drechs- 
lcr Béla nagy vendéglős 100, Bécsi vendégek 
Ludvig Riedl és 1. Berger 100, Littke Ernő 
pezsgőgyáros 50, Palugyay és fiai, Pozsony 
50, Dózsé Döme vendéglős, Temesvár 50, 
Polgári serfőzde, Pilsen 50, Aich János 
Dreher serfőzde képviselő 50, Ungar Soma 
Polgári serfőzde képvisselő 50, Gotlieb 
Krausz, Wien 50, Barensfeld és Wedekind, 
Wien 50, E. Schmidt & Comp. borkeres
kedő Pozsony 50, Borhegyi Ferencz 50, 
Hüttl Tivadar 50, Schreiber Unokaöcsei 
50, Thonet testvérek 50, Haas Fülöp és 
’fia 50, Huber Antal 50, Kuncz József és 
társa 40, Berndorfi fém áru gyár 40, Sperl 
Nándorné 40, Joel Adolf és fiai 38, Piatnik 
Nándor 38, Schultesz Emil 34, Fischer 
Miksa 30, Weiszenstein Mór 28, Reinings- 
haus testvérek Grácz 30, Fanda Ferencz 
halászmester 20, Petanovits József 20, Walla 
József 20, Szimon István 20, В. B. Fischer, 
Wien 20, Edeskuthy Lajos 20, Pintér Gyula 
20, Lachenbacher Ernst, Wien 20, Bokros 
Károly 20, Mosch Béla 20, Gallard Girbál 
20, Eberhardt Antal 20, Első magyar üveg
gyár 15, Granichstädten Zsiga 14, Hoch- 
stein Károlyné 10, Johan Raida Troppau 
10, Nagy lgnácz 10, Lappert Antal 10, 
Wolgnarsden & Daniel's, ITamburg 10, 
Ramy Teller, Malaga 10, Schlumberger, 
Wien 10, Mautner Ödön 10, Abelcs Dávid 
10, Domany borkereskedő, Arad 10, Ara
nyosi F. vadkereskedő 10, Margitszigeti fel- 
ügyelőség 10- Watterich Arnold 10, Karner 
Ernő 10, Krist Károly JO, Ehen Gyula, 
Szombathely 10, M. Stein or és társa 8, 
Polacsek és társa 8, Weiss Bertalan 6, 
Gschwindt-féle szeszgyár (’>, Kaiser Jean 2, 
Gundel János 50, Glück f rigy s 50, özv. 
Salek Lipótné >0, Schachner József 20, Dr. 
Hauer Sándor 20, özv. Emmerling V. 10, 
Schweyer Károly 0, Rosmeyer N. 10, Spalt 
Mátyás 10, Yasata György 10, Nagy Lajos 
10, I л bits Adolf О, Zsolnay Miklós 0, Herz 
Ignác/, Zágráb 4, Yida Félix 4, Hungária 
szálloda 7. Royal szálloda 8, Kommer Fe
renc/ 14. Brincll étterein 4, Karikás Mihály 
10, Kersancz 2, Csillag Ués 4, Dobos József 
2, Ebt rhardt Forencz 1. Mlilisits N. 2, Özv. 
Lichtscheindellm* 4, Hem Alajos, Ha an 
Imre 3, Rorsody Sándor 2, Rechtorisz 
Sándor 6, Steiner Gábor 4, Hercz R. 
Rezső 2, Záborszky A. 6, Keleti Henrik 4, 
Leitner Henrik 4, Ulics L. 4, Wolf József 
0, (ilük Erős 10, Schermann 5, Holzer 
József 3, Rainer kávés 4, Kupp mérnök 6, 
ŰrmÖsy 4, nxker Károly 5, Özv. Bányai 
Józsefné 0, Blacsenack Antal 4, Steiner 
József 4, Spigel Ferencz 3, Lintebner Ödön
2, Giergl 5, Maloschik Antal 50, báró 
Ambrózy István 0, Serényi Gy. Ferdinand
3, Edelstein Károly 20, Müller Antal 10, 
Simon Pál 10, Koch József 10, Braun 
Jaques 4, Braun Nándor 4, Stadler Károly 
50, Wampetits Ferencz 30, Friediger lápót 
10, Fisch Márton 10, Gallidy Lajos 10, 
Schwitzer Márk 10, Mautner és Wilczek 14, 
Fischer Miksa 4, Márton Pál 4, Szécsi 
Lajos 4, N. N. 4, Goldberger Salamon 10, 
Mezei Samu 2, Hubmann 4, Fanda Ferencz
4, Ebner Ferencz 0, Doktor László 10, 
Honka Ferencz 4, Tillmann Lajos 4, Jo mo- 
vits Döme 10, Christofoli Vincze 4. dr. Ehren
haft Pezső 2, Balia V. 10, dr. Sántha K. 4, 
Rumpa Ferencz 10, Steiner és Sznirper 10, 
özv. Sárchán Jánosné 10, Meringer Rezső 14, 
Popper Ödön 20, Hersch Samu 2, Kisven- 
déglősök Ipartársulata 20, Zöldhelyi Lajos 
10, S z í v ó s  Zsiga 3, I lubert pezsgőgyáros 44, 
Barabás Béla 20, Kis Lajos 3, Pelzman 
Eerencz 10, Förster Konrád 10, Raiágb

Lajos 14, Grosz Ödön 10, 1 111. kér., ven
déglős ipart. 30, Fisch Márkus 40, Zünner 
Péter 10, R'ichl K. 4, Fabinyi H. 40, 
Fechner Maxmilián 10, Sareilly de Edmonde 
4, Gottschlig 4 korona.

Közgyűlés. A Budapesti Pincéregylet már
cius 3()-án éjjel 1 órakor tartotta rendes 
évi közgyűlését a következő tárgysorozat
ta l: Számadás az 1003. évről. Tisztikar vá
lasztása. Alapszabályok módosítása. Szűcs 
Lajos, Kalmár Fábián és Kónya Sándor 
tagok felebbezése kizáratásuk ellen. Tiszte
letbeli elnök és új tagok választása. Addig 
is, míg jövő számunkban a közgyűlés lefo
lyásáról részletesen beszámolunk, a titkári 
és pénztári jelentésből kiemeljük, hogy az 
1903. évben a tagok száma 580 volt, a 
pénztári számla pedig 21,966 korona 57 
fillér egyenleggel zárult A választás eddig 
kihirdetett eredményei alább olvashatók.

A közgyűlés főbb mozzanatai egyebek
ben ezek valának: Mitrovácz Adolf elnök 
üdvözölte a szép számmal összegyülteket, 
aposztrofálja a múlt év küzdelmeit, buzdít
ván a tagokat a további összetartásra. 
Megemlékezvén a múlt év halottairól, külö
nösen Kammer Ernő érdemeinek hódolt, 
aki 1C00 koronát hagyott az egyesületnek, 
majd Fenyvessy Ferenc főispán, az egye
sület dísztagjának elhunytéról emlékezett 
meg kegyeletesen. Л tagok fölállással 
fejezték ki tiszteletüket az elhunytak iránt. 
A titkár jelenti, hogy a bevételek a 
kiadással szemben 3685 korona többletet 
mutatnak. Dr. Haslinger egyesületi orvos 
jelenti, hogy a múlt évben a járó betegek 
száma 350 volt, a fekvőké 38 s a kórház
ban ápoltaké 3. Az alapszabályok javasolt 
módosítását a közgyűlés elfogadta. Kónya 
Sándor és Kalmár Fábián felebbezését a 
a közgyűlés elvetette s Kónyát az alap
szabályok 34. § a. Kalmárt pedig e parag
rafus b) pontja érteim« ben az eg} csilléiből 
örök időkre kizárta. Ilanzély Ferenc kérel
mének, hogy továbbra is az egyesület tagja 
maradhasson, hely adatott. Tudósításunkat 
annak az egyhangú választásnak a méltány
lásával végezzük, hogy a tiszteletbeli elnök
séget az egy sülét Stadler Károlyra, ipa
runk e nagyérdemű vezérféríiára ruházta. 
Ezért úgy őt, mint az egyesületet szívből 
üdvözöljük !

Egyhangúlag megválasztattak:
Tiszteletbeli elnökül: Stadler Károly. El

nökül : Mitrovácz Adolf. Alelnökiül : Krassy 
Bódog. Körgazdául: Csernák József. Tit
kárul : Ebenhő Károly. Tiszteletbeli tagokul 
megválasztattak : Müller Antal, Gelléri Mór, 
dr. Hauer Sándor, Petánovits József, dr. 
Benedek János orsz. képviselő, Hock János 
orsz. képviselő, gróf Szapáry Pál és Ehm 
János urak. Még dr. Haslinger János orvos
nak az egylet érdekében kifejtett buzgal
máért szavazott köszönetét a közgyűlés, 
mely után a tanácskozás véget ért.

Az Első magyar szálloda rt. március 20-án 
tartott közgyűlése a 154.637 korona tiszta 
nyereségből részvényenkint 20 koronában 
állapította nv*g az osztalékot, 20.000 koronát 
a tartaléknak juttatott, 2522 koronát pedig 
új számlára íratott. A felügyelő-bizottság 
kilépő tagjai újra megválasztattak, amihez 
sok szerencsét kívánunk.

Cégjegyzések, a  kereskedelmi- és váltó
törvényszéknél újabban a következő ven
déglősök jegyeztették be cégüket : Hübner 
Lajosné Budapesten, VII., Aréna-út 56. és 
Bokros Károly szállodás Miskolcon.

Székesfővárosi Kis vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata f. évi április 14-én d. u. 
3 órakor, a IV., Váci-utca sz. a. levő új

városháza közgyűlési termében rendes évi 
közgyűlést tart. Napirendre kitűzettek :

1. A lefolyt év számadásainak tárgyalása 
és jóváhagyása.

2. A felmentvény megadása.
3. Az évi költségvetés magállapítása.
4. A tisztikar és választmány megválasz

tása.
5. A tagsági díjak megállapítása.
6. Az alapszabályok módosítása.
7. Tiszteletbeli tagok választása.
S. Indítványok.
Felkéretik minden egyes tag e köz

gyűlésen okvetlenül megjelenni.
A választmány.

A fogyasztási adó átutalása a városoknak.
Ez a régebb idő óta felszínen lebegő kérdés 
úgylátszik nem lesz egyhamar megoldható. 
Ugyanis Lukács László pénzügyminiszter 
a horvát provizórium tárgyalása alkalmából 
a felvetett eszmére vonatkozólag úgy nyilat
kozott, hogy a kormány igen jól ismeri 
azt a helyzetet, amelyben az egyes városok 
és községek háztartása van és foglalkozik 
is azzal a kérdéssel, hogy a hús- és bor- 
fogyasztási adót, vagy ezek közül vala
melyiket alkalmilag fölhasználja a városok 
háztartásának erősbbítésére, de a kormány
tól alig lehet azf várni, hogy olyan állapot
ban inaugurálja ezt a reformot, amidőn az 
államháztartás más tekintetben is igen nagy 
nehézségekkel küzd és ezáltal az államház
tartás rendje kétségkívül megzavartatnék. 
Ez a kérdés különben bizonyos mértékig 
az adminisztráció reformjával is kapcsolatos, 
mert hiszen a városok definitiv szükségletét 
és háztartását csak akkor lehet alaposság
gal megállapítani, amidőn az a reform meg
van és amidőn látjuk, hogy a reformált 
állapotban tulajdonképen hogy alakul a 
városok háztartása. — jó lesz a boritaladó 
leszállítását minél hangosabb m követelünk, 
mert úgylátszik a pénzügyminiszternek 
kisebb gondja is nagyobb ennél.

A fiumei borcsempészet ügye. A vizsgálat 
állása szerint ma nur teljesen ki van zárva, 
hogy ama Fiuméb ni kifogásolt 849 hordó 
mazzarai bor bevitelét megengedjék. A 
pr »vizórium értelmében januárban már csak 
olyan bort szabad at hozzánk behozni, 
amely debrecenben már el volt adva. 
A mazzarai Kavara íigli cég pedig nem xepes 
kimutatni, hogy Ausztria*Magyarország terü
letén kinek adta el azt á 849 hordót, tehát 
már ez okból sem lett volna 6*40 kor. vám 
mellett behozható.

A villányi bortermelők érdeke Egy pécsi 
lap nyomán több helyen — egyebek között 
a mi lapunkban is — az a hír közöl- 
tetett, hogy a villányi borkereskedők 130 
vaggon olas/ bort importáltak. Ez a híradás 
bániotta az ottani borkereskedőket, de feljaj- 
dultak miatta szélesebb borkereskedői körök 
is, amelyek e miatt megtámadták a villányi 
bortermelők egyesületét, mint amely egye
sület ezt a kérdést behatóan tárgyalta és 
erélyesen állást foglalt a kereskedők maga
viseleté ellen. Újabban egy borkereskedelmi 
lap igaztalan támadásnak tette ki Kiss Vilmost, 
a derék villányi egyesület vezérét, akinek 
viszont az ő egyesülete a műit heti ülésen 
fáradozásáért teljes elégtetek szolgáltatott. 
Mi a magunk részéről a villányi bortermelők 
állásfoglalását és tiltakozását az olasz bor
import túlkapásai ellen nemcsak indokoltnak, 
de jogosnak is tartjuk, mert hiszen ők lét
érdeküket látják az idegen bor bevitele foly
tán veszélyeztetve.

Az ó budai szőlő-telep sorsa. A székes- 
főváros tanácsa március 29-én tartott 
ülésén elhatározta, hogy az ó-budai szőlő
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telepet bérbe adja. Ezen ülésen a tanács hat 
holdat tizenkét évre, évenkint '250 кого ,aért 
adott bérbe.

A Magyar Szőlő- és Gyümölcstermelők 
Szövetkezete március 26 án tartotta 11. ren
des közgyűlését Rohonczy Gicia elnök- 
lésével. Jelen voltak a többi közt gróf 
Zselénski Róbert, gróf Zichy Aladár, Hertelendy 
Ferenc, Rácz Sándor, Vicián Antal, Küszler 
Henrik, Ormódi Béla, Kardos Géza, Czeiner 
Nándor, Szilassy Zoltán. A közgyűlés a 
Küszler Henrik ügyvivő igazgató által előter
jesztett igazgatósági jelentést és mérleget el
fogadta és a felmentést egyhangúdig meg
adta. Igen élénk vita fejlődött ezután a szőlő- 
és gyümölcskivitel fejlesztése tárgyában, ame
lyen az összes jelenvoltak reszt vettek. Végül 
a sorsolás útján kilépő Handel Béla, gróf 
Teleky József, Rubinek Gyula és Rácz Sándor 
igazgatósági tagokat a közgyűlés újból meg
választotta.

Uj mozgalom a régi nyomokon. Erre 
vonatkozólag én is osztom nézetemet, 
hogy az О P. E. ne legyen Budapesten, de ha 
azt akarjuk, hogy vidéken legyen és közpon
tot óhajtunk, akkor Szolnokon találjuk meg 
az igazi központot; tessék megnézni a M. A 
Vasutak hálózatát és innen láthatjuk, hogy 
ez a hely alkalmasabb központnak és nem 
Szeged, amint azt Tóth Endre úr írta, mert 
úgy Szeged, Szabadka, Temesvár, Arad, 
Nagy-Várad, Szatmár, Debrecen, Győr, Új- 
Dombóvár, Pápa, ez egy sem felel meg a 
központnak, ellenben Szolnok igen, úgy leve 
lezésre, mint а О. P. E. íiókjainák el enőrzé- 
séhez és helyközvetítésnéi is legalkalmasabb. 
De ha az О. P. E. Szegeden van, az más 
vidéki városokhoz igen messze, ellenben 
Szolnok mindég központ, úgy utazásra, 
mint minden dologra nézve igen alkalmas 
hely.

Pa lay Pál
A Nagyváradi Pinceregylet házi estélye.

A nagyváradi pincéregylet ismétlőleg igen 
sikerült házi mulatságot rendezett f. é. 
március 22-én Szacsvai-utcai helyiségé
ben. A rendezőség a mulatságon jelen volt 
vendégeknek igen szép meglepetést tartott 
fenn, amennyiben a táncot megelőzőleg fel
olvasó szavalás és zene előadást rendezett. 
Az estélyt Sarkacsi József az egylet agilis tit
kára egy elmés felolvasással nyitotta meg, 
utána Bors Jánosné úrnő Bors János Bazár 
élteiem főpincér neje a »Rab asszonya című 
költeményt szavalta el általános tetszéssel. 
Majd Szabó Gyula vendéglős 8 éves fiacskája 
ált ki s kitűnő precizitással játszott egy pár 
zene számot (hegedűn', ezt követte Schönfeld 
Márton és Kiss Kálmán szép kurucdalokat 
adtak elő meglepő sikerrel. Müller László 
szoba főpincér »A Magyarok Istene« Petőli 
legendáját szavalta óriási sikerrel. Klein Márton 
»Pókainét* adta elő szintén tetszéssel. Az es
tély berekesztéséül a nagyváradi pincér-zene
kar hangversenyezett, amely e hóban szervez- 
tetett, a zenekar tagjai Schönfeld Márton 1-ső 
Klein Adolf II. prímás, Szabó Gyula 8 éves 
hegedűs, Weiszberger Miklós terc-prímás, 
Deits Pál kontrás, Kiss Kálmán fuvolás, 
Bors János nagybőgő. A táncmulatság pazar 
jókedv mellett a regéli órákig tartott, a négye
seket 50 pár táncolta.

Magyar karambol-művészek. Adorján Gyula 
ezidőszerint a párisi elsőrangú billiárd- 
akadémiák egyikének tulajdonosa, a 
magyar névnek számtalanszor szerzett már 
dicsőséget, nemcsak Hálásban, hanem 
egyebütt is a külföldön. így New-Yorkban 
legyőzte a hires Morningstont, Csikágó- 
ban Slossont, Amerika bajnokát; London

ban a szintén amerikai Sctlérl, Madridban 
Márvál, a spanyol király karambol-tanár
ját. Berlinben pedig kerkaút, az amerikai 
sorozatos játék atyamesterét. 1891 ben 
rendezte a W iener Billiard-Klub az első 
nagyobb karambol-versenyt Ausztria és 
Magyarország részére. Az. e versenyben 
részt vett Adorján páratlan sikert ért el, 
amennyiben az összes megnyerhető díjat, 
nevezetesen az első 500 koronás tisztelet- 
díjat, a sorozatos, az átlagos és a szépség
verseny-dijat is elvitte az osztrák sógorok 
nem kis boszúságára. Azonkívül olyan 
ovációban részesítették, amelyben magyar 
embernek még ritkán volt Becsben része, 
l ’gyanez évben történt, a budapesti Sztanoj- 
kávéházban egv P. J. nevű poroszországi 
szövőgyáros megfordult és magához int
vén a íekeőrt, kijelenti, hogy egy kitűnő 
játékossal kívánna játszani, mert Német
országban ő legjobb amatőr-játékos. 
Adorján készséggel vállalkozott a mérkő
zésrí* a nagy játékossal. A dákók össze
mérése után (t i. az kezdi a játékot, aki
nek a dákója hosszabb.) Adorján megkezdi 
a játékot a szokásos három falas lökéssel, 
még pedig oly szabatossággal, hogy a 
golyók mintegy parancsszóra összejöttek. 
A harmadik lökés után megkapja az ame
rikai sorozatos állási és habár akkoriban 
ez még ritkaság számba ment anélkül, 
liogv ellenfelét csak egyszer is lökéshez 
engedte volna jutni, a nagv közönség 
óriási éljenzése közölt he is fejezte a 
játszmát, 15 perc alatt. A nemet bácsi 
meg is jegyezte udvariasan, hogy Adorján
nal csak a jó Isten tudna mérkőzni. 
Adorján 1895-ben nőtte ki magát világ
hírű mesterré. Mint az „Elite-kávébáz“ 
akkori tulajdonosa, naponkint éjfél után, 
mikor a kávéházban már csak kevés ven
dég tartózkodott, külföldi szokás szerint, 
levetette kabátját, tVtgyíírkőzötl, mini egy 
vágóhídi mészáros és úgy feküdt neki a 
billiárd-asztalnak mindaddig, míg játékát 
világhírű színvonalra nem emelte. Rend
kívül türelmes volt a tanulásban, úgv, hogy 
néha egy-egy nehezebb állási 50 60-szor 
is megpiobált, míg az. eredményével meg 
nem volt elégedve. Adorján külföldön is 
elismeri elegáns játéka minden alkalom
mal lebilincseli a nagyközönség ligvel- 
mét.

Szlunoj Miklósnak köszönhető az, hogy 
a magyar garambolsport ma olyan nívón 
áll, hogy a külfölddel szemben is meg
állja a helyét. Mondhatjuk, ő nevelte a 
hazai legjobb játékosokat, (j maga Hálás
ban sajátította el tudását, amit évek óta 
és most is arra használ föl, hogy a ka
ramboljátékot minél nagyobb körben ler- 
jeszsze. Sztanoj első nagyobb sorozatát 
1896-ban csinálta 937 szemel. 1899-ben 
történt egy verseny alkalmával, hogy új
ból egy nagy sorozatot csinált. Mikor a 
937-el elérte, letette dákóját és az óriási 
számban megjelent könzöséghez a követ
kező beszédet intézte; Mélyen tisztelt kö
zönség ! Magyar mester, de még külföldi 
mester is, nem csinált még Magyarorszá
gon ezres sorozatot, l m, Sztanoj mester 
voltam az, ki már 1896-ban odáig fölvittem. 
Most, igen tisztelt közönség, azon leszek, 
hogy az első egyezres sorozatot megcsi
náljam, IÓriási éljenzés.) Kérem, szíves
kedjenek figyelemmel tovább hallgatni. 
(Siri csend lett.) Sztanoj megiszik egy 
pohár limonádét, aztán kezébe veszi a 
dákóját és folytatja a játékot. A nagy iz
gatottságban azonban, noha amerikai so
rozatos állása volt, mindjárt a másodikat 
kihagyta a közönség derültsége között. 
Ugyanez évben mégis elérte az első ezres

sorozatot s azóta már számtalanszor csi
nált jóval ezren felüli sorozatot is.

Árvay Artur, atyja kávéhűzában igen 
korán, öt éves korában kezdett játszani. 
Bal kezében egy zsámolyt, jobb kezében 
a dáköl tartotta és úgv lökdösötl az asz
talon. Mini hét éves kis fiú mar zsámoly 
nélkül, elég csinosan játszóII, 8 9 éves
korában pedig már foglalókat adott a 
kávéházi vendégeknek. Innen kezdve aztán 
folyton fejlődött a játéka és 12 éves ko
rában az akkor rendezett Belvárosi baj
nokságot is megszerezte. Xéháuzév múlva 
már a Sztanoj-akadémián látjuk. Egy na
pon fölszólít tatja a a lekeőrrel az akkori 
amatőrök egyik legjobbját, (iöndör Sámuelt. 
Göndör nem akart a nagyon halai kis 
emberkével játszani, meri azt gondolta, 
hogy tréfál akarnak vele űzni. Erre ódá
méul hozzá Arvnv és azt mondta lessék 
csak játszani, nem log velem szégyent 
vallani. Miután e napon Árvaynak lámpa
láza volt, a játszmát nagy nehezen (iöndör 
nyerte meg. A követkézé) napon a kis 
legényke szépen elverte a port próbált 
ellenleien, harmadnap már duplán hagyta, 
azután pedig a leiét akarta foglalóul adni 
a játszmának. Ez időtől kezdve rohamo
san fejlődött, úgy, hogy 1890-ban Szlanojon 
és Lúd vígon kívül senki sem tudott vele 
játszani tóglaló nélkül egész Magyarorszá
gon. I gy a néz év végén csinált 232afcs 
sorozatot, a mely Ivei az összes magyar 
amalőr-soi ozatokat meghaladta. Mini isme
retes, azóta, noha keveset foglalkozik a 
játékkal, mar neves mestereket is megvert, 
köztük lloroviezot, Brúnót, sőt mén" ismé
telve Sztnnojt is.  Arvavnak igen kifejlett 
teknikáju játéka van és számtalanszor 
mutat játék közben egészen új, még nem 
látott, koncipiálta különleges lökéseket is.

I eigl Bikárt még a régi gárdabeli 
játékos, akit azonban még a fiatal meste
rek is szívesen néznek. Igen elegáns és 
változalvs játéka van, csavarlökései pedig 
bámulatosan biztosak. Igen szenvedélye
sen játszik, sorozatai közt gyakoriak a 
kétszázötvenen felüliek is.

Lapp Jakab dr. szép szabatos és igen 
erős játékával méltán sorozható a magyar 
mii vészek közé. Az utolsó időben szintén 
keveset játszik, de azért sorozatai gvak- 
ran meghaladják 3 lOO-ai.

Bözodi Adám Dezső három-négy évi 
játék után, bár csak huszonegv éves volt,
1901-ben gyönyörű játékával már az elsők 
közé tartozott. Elegáns és kitűnő játékát 
onnan szerezte, hogy rendkívül sokat fog
lalkozott e sporttal Igv 1901-ben 850 órát 
játszott, mely idő alatt' 158.000 karambolt 
csinált. 1901 júliusban 30 fok melegben 
n^ha 15- 16 órát játszott egyhuzamban, 
a laradlság legkisebb nyoma néíkül (S.G.)

A leggazdagabb község Ez a boldog köz
ség csodálatosképen nem Amerikában van, 
hanem Európában, Németországban. 
Heierlheimnak hívják az irigylésre méltó 
tálul, amely pár kilométernyire van 
Kalsruhe városától. A község bevétele a 
tavalyi esztendőben .>8.76-1 márka volt, 
összes kiadás 37*921 márka, az igv fölös
legesnek maradt 20 810 márkát a rendes 
szokásnak megfelelői eg a polgárság között 
kiosztották. Beiertheim községben így tör
ténik ez már 1878 óta minden áldott 
esztendőben cs volt rá már esel, hogy 
kétszer annyi pénzt is szétosztottak, mint 
ezúttal. A község egész lakossága 1657 
lelek ; a fiukat jó lenne mind — liinánc- 
miniszternek nevelni.
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B O R G A Z D A SÁ G U N K .
Filloxerazárlat Kecskemét törvényható

sági joggal felruházom város határán 
egy kötött talajú szőlőben a íiloxera je
lenléte megállnpíttatván, nevezett város ha
tára a földmivelésügvi miniszter 7(>99Г)/903. 
számú rendeletével zár alá helyeztetett.

Uj bortermelő egyesület л m. kir. I'öld- 
mívelésügyi miniszter a zemenyei borter
melők egyesületének alapszabályait 23180. 
Vili 2. 1901. számú rendeletével jóvá
hagyta.

Kereskedelmi szerződéseink Olaszországgal.
Л vám- és kereskedelmi értdkezlet, mely 
minap megszakította tanácskozásait, újab
ban azokat m. hó 20 án ismét megkezdte, 
még pedig ezúttal a kereskedelmi szerző
dés ügyét tárgyalta. Az olasz szerződés 
dolgában különben az olasz kormány 
képviseletében Becsbe érkezett M i m t j H a  
szenátor, a Kanca di Napoli vezérigazga
tója. Miraglia szenátor azért jött Mécsbe, 
ahonnan Pestre jön. hogy félhivatalosan 
tárgyaljon a bor és déligyümölcs vámjá
nak dolgában. A vám- és kereskedelmi 
értekezlet valószínűleg be is fejezi tanács
kozását az olasz vámszerződésről.

Két napig nem lesz viz Nemsokára ne
héz pár napja 'esz a fővárosnak. A vég
zetes vízműnek elkészült ugyanis második 
szakasza s azt most bekapcsolják a veze
tékbe. К bekapcsolási nm kálal első sor
ban szükségessé teszi, hogy kél napra 
elzárják a vízvezetéket a főváros pesti ré
sze tehát két napig viz nélkül marad Kgy 
hétig fog körülbelül tartani azután, amíg 
a csöveket teljesen kitisztítják s ez ideig 
zavaros lesz a viz a vízvezetékben.

A terv szerint április 18-án reggel hat 
órakor kezdik meg a csőkötést. Akkor a 
káposztásmegyeri telepet elzárják. A te
lepen a munka már előző nap (*> ólakor 
kezdődik, de az üzem az rt tart s csak 
éjjel 12 órakor kezd a viz zavarosodni. 
Heggel hat órakor a telepen az üzemet 
megszüntetik, a főcsővel víztelenítik. A 
csőőíszeköttetés és az ikercsatorna kimo
sása 30 óráig tart, vagyis a munka meg
kezdését követő nap este hat óráig. Ak
kor meghálálnák a gépek s egész erővel 
szállítják a vizel. Hogy a nagy iszap be- 
ömlésétől a városi megkímél jék, a főnyomó 
csöveket a nyugoti pályaháznál lezárják 
s az első öblítést, ami hat ináig tart, zárt 
állapotban végzik. Kzt annál könnyebben 
megtehetik, mert ez az idő éjszakára esik 
Harmadnap korareggel mennyiség szem
pontjából meglesz a rendes vízszolgáltatás. 
De a viz zararos lesz, mert akkor kerül 
a sor a városi csőhálózat tisztítására. A 
viz lassan kint tisztul s t ö nap, illetőleg 
a munka megkezdésétől számítva (> —7 
nap alatt egészen megtisztul s minőség 
tekintetében is rendessé lesz.

Tehát a pesti oldalon egy hétig zavaros 
lesz a viz. 12 órán át pedig csaknem tel
jesen vízhiány lesz.

A jelentés szerint a vizzavarodás rozs
dás-vörös színben fog jelentkezni, mint
1902. júniusban, amikor illetékes szak 
körök megállapították, hogy az a viz az 
egészségekre nem volt karos.

Kártyabarlang a kávéházban. л / Andrássv- 
Titi volt Budapest-, most Korzó-kávéház- 
ban a rendőrség kártyabarlangot leplezett 
le. A dologról ezt a hivatalos jelentést 
teszi közzé a rendőri sajtó-iroda .

Az Andrássy-nton levő Budapest-kávé

ember vette át, akit 1902-ben rulell-bank- 
adáson telten érték. Minthogy az iparen
gedélyt és italmérési engedélyt a saját 
személyére meg nem kapta, az üzletet 
Jolán leányának nevére íratta. A rendőr
ség a fölmerült panaszok alapján azóta 
Samu ismert notórius játékos, rovott múltú 
is állandóan figyelemmel kísérti* az üzle
tet és megállapította, hogy a kávéházat 
most is legnagyobbrészt sóiéi inultu exisz- 
tenciák látogatják, akik a kávéházba be
tévedő tisztességes elemeket pénzükből 
kártyán kifosztják. Mikor az áldozat már 
elvesztette a pénzét, óráját és láncát ve
szik zálogba és csak akkor bocsájták ki 
körmük közül, amikor az áldozat már 
mindenét elveszítette. Krccsáai/i Kálmán 
delektívfőnök a napokban kél iletektívvel 
bement a kávéházba, hogy onnan a notó
rius ismert alakokat eltávolítsa és о ká
véház törzsvendégeit, ez ismert notórius 
kártyásokat igazol js. Midőn azonban a 
detektívfőnök a vendégek igazolását meg
kezdte, Braun Dárius ügynök, aki Trop- 
paur nevezetű ismeri notórius kártyással 
adta a bankot, meg (irosshendler Samu 
éktelen lármában tört ki és megakadá
lyozták, hogy a delekíív-íonök hivatalos 
kötelességét teljesítse. így a jelen volt 
vendégek közül csak Holier Izsó lopás 
miatt már több Ízben bünteteti, Harkányi 
Hányinger Kinő csakis miatt büntetett. 
Weinbium Mátyás (gúnynéven /sáncán, 
Wei*/ Lajos ügynök, Kemény Samu pá
linkámén), házmester, Schulz Kinő mé
száros és Bobonci-Köbl Izidor törzsven
dégek nevét sikerült ezúttal följegyezni, 
Braun Dárius és (irosslüindler Samu ellen 
üzleti botrány miatt a detektív’-főnök az 
illetékes kerületi kapitányságon megtette 
a jelentést.

A korcsmák vasárnapja. Az az általános 
mozgalom, amely most nádunk a vasár
napi munkaszünet érdekében támadt s 
mind nagyobb arányokat ölt, Bereg me
gyében meglepő visszhangra talált. Ható
ságilag elrendelték, hogy vasárnap ne csak 
a boltos zárjon, hanem a korcsmáros is. 
Hadd pihenjenek egy napon a pincérek 
is, akiknek éppen a vasárnap a legnehe
zebb napjuk. A hatósági rendelet hivat
kozik e tekintetben az angolok példájára, 
amelv a humanizmusnak sarkalatos dia
dala.

A vasárnapot valóban sehol sem ülik 
meg oly mértékben, mint Angliában és 
minden azgol lakta vidéken. A szombat
ról vasárnapra virradó éjszakán pontban 
éjfélkor megszűnik a dátum 24 órara. A 
vasárnap nincs is a kalandáriémba je
gyezve, hanem ezt a napot egyszerűen 
nem lévőnek tekintik. Semmiféle hivatal 
azon a napon nincsen, de még a posta is 
szünetel, egyedül a vasúti állomásokon 
lévő táviróhivatal van nyitva. Ha valaki 
vasárnapi kelettel ir alá bármi okmányt 
(a végrendelet kivételével , az érvénytelen, 
nincs sem törvénykezés, sem egyéb hiva
taloskodás ; vasárnapon békésen alhatik 
az adós is. De nemcsak a kereskedések 
vennak zárva, hanem a színházak is Ná
lunk époen megfordítva, a vasárnap leg
nehezebb napja a színészeknek; ezen a 
napon kétszer is kell játszania. Miért 2 
talán a színész nem éppen olyan jogosan 
tarthat igényt a pihenésre, mint más 
ember 2

A vasárnapi pihenő legfőbb harcosai 
Angliában a papok voltak. Azoknak a 
kezdeményezésére indult meg minden 
mozgalom. De talán ennél még nagyobb 
érdemük volt az, hogy az alkoholizmus
nak vetettek gátat, amikor éppen vasár

napon bezáratták a korcsmákat. Vasár
napon iszik legtöbbel a munkás. Ha egy 
kis pillantást vetünk a mi viszonyainkba, 
látjuk, hogy minő nagy százaléka a dol
gozó embereknek vasárnap elveri a beli 
keresetének összes fölösét, néha még a 
fölösön is túl. Hétfőn aztán nem képes 
ismét munkába állaui, mert mámoros De 
nemcsak vasárnapra gondoltak Angliában, 
hanem a bét többi napjain is megvetették 
a gátját az iszákosságnak. Éjfél után fél 
órával minden angol korcsmát bezárnak, 
azontúl nem kap italt senki — még a be
zárult ajtón belül sem. Ha addig leitta 
magát a mértéktelen, haza kénytelen menni 
és kénytelen a mámorát kialudni. Sok 
ráció van ebben, ha betartják a sza
bni vokal. De Angolországban nem is 
akadna korcsmáros, aki ezt megszegni 
merné. Oly súlyos az ezért járó büntetés, 
hogy nem ér fel a kockázattal. Minden
napi, de igen érdekes kép az Londonban, 
amikor éjfél után 30 perccel a sörcsar
nokban clkiáltja magát a pincér : 

lime, gentleman!
S nyomban erre kezdi oltogatni a lám

pásokai . Kgy perccel később sötét a csar
nok s az ivók kivonulnak.

Elfogott bortolvaj. Mint a Szeged és 
Vidéke írja ; Pálly Antal jónevü vendéglős 
fönt járt ma a rendőrségen és elbeszélte, 
hogy az éjjel tolvajt fogott a pincéjében. 
A gazda napok előtt észrevette, hogy a pin
céjéből feltűnő módon fogy a bor. Elhatá
rozd , hogy kilesi a tolvajt. Az este lement 
a pincébe es meghúzódott egy sarokban, 
azután nyugodtan várta a tolvajt. t\z nem 
is váratott sokáig magára, hanem nagy 
fazékkal és lámpával a kezében megér
kezett Odaállt a hordóhoz és leleeresz
tette £ nagy fazekat linóm borral. Az öreg 
Bálfv e közijén lassan az ajtóhoz lopózott 
és amikor kifelé akart menni a tolvaj, 
torkon ragadta. A boldogtalan ember 
annyira megijedt, hogy úgy kellett eszmé
letre locsolni a gazdának, aki a pincében 
garázdálkodó emberben Német István 
nevű 28 éves béresére ismert.

D iliE T I H ÍR E IN K .
Üzlet átvétel Szalmáron az elhalálo

zott Kalocsai Zsigmond-féle »Károlyi 
Szállodát unokaöcsese Kalocsai Simon a 
Kolozsvári > Biarini szálloda« volt üzlet
vezetője vette át, ki is korrektségével és 
nagy népszerűségével igen kedvelt embere 
volt Kolozsvárnak és így remélhető, hogy 
Szalmáron is hamar ki fogja vívni magá
nak a korszeretötetl.

Vendéglő megnyitás. Hosenberg Sán
dor a VII. kér. Ksengeri-utca 11. sz. alatt 
egy szépen berendezett új vendéglőt 
nyitott. A lakatosok szakegyesülete itt 
talál új és valószínűleg végleges otthont, 
mert a helyiségek oly terjedelmesek, hogy 
a 300 tagból álló szakegyesület ott kényel
mesen elfér. Hiányt fog pótolni az új 
vendéglő, meri a lakatosok szakegyesülete, 
az eddigi helyiségek szűk voltánál fogva 
gyakran voll kénytelen helyiségét változ
tatni; most azonban ezen baj az új ven
déglő megnyíltával egyszer- és minden
korra megszűnt.

Vendéglő helyiség változás. Humánok 
János jó hírű korcsmája a kőbányai 
Szí. László-térről a Suszter .láoos-u. 5. 
sz. a. helyeztetett át. Valódi buckái borait 
cs frissen csapolt söreit ajánlja és tiszte
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lettel kéri a n. é. közönség nagybecsű 
pártfogását.

Arad. Kávéház átvétel. A Fiume kávé- 
házat Varga István a Kass féle étterem 
volt főpincére vette át s a mai kor kívá
nalmainak megtelelő átalakítás után meg
nyitotta. Ajánljuk a n. é. közönség szíves 
pártfogásába.

Glatz István jó hírnevű vendéglős átvette 
a Vili., Baross-utca 133. sz. alatt levő 
vendéglőt é ' azt az ő ismert buzgalmával 
és tapintatával tovább fogja vezetni.

Duschek Ferenc megvette Püspök Ferenc 
borkereskedőnek a Vili., Bákóczv-tér 1. sz. 
a. levő vendéglői üzletét és azt április hó 
9-én ünnepélyesen megnyitja. Minél szá
mosabb látogatást kér. tisztelettel Duschek 
Ferenc.

Vendéglő megnyitás. Lakatos Gyula, kör
mendi, általános ismert és kedvelt fő
pincér, volt szállodás Pécsett, átvette a 
székesfővárosi Höck-Szilárd- és Sándor- 
utca sarkán levő régi, jó hírnevű nagy 
vendéglőt és sörcsarnokot. Az új tulajdo
nos kitűnő, magyar konyhájával és magá
val hozott Balaton vidéki, tiszta jó borai
val, frissen csapolt legjobb sörrel, elő
zékeny és pontos kiszolgálással akarja a 
t. közönség rokonszenvét megnyerni és 
mint ilyen ajánlja magát a n. é. közönség 
becses pártfogásába s azon reményben, 
hogy minden igénynek a legnagyobb 
mértékben megfelelhetem!, minél számo
sabb látogatást kér.

Arad. Varga István, a Kass-féle étterem volt 
főpincére Aradon átvette a Fiume kávé- 
házat. A főpincéri állást Schwarz Frigyes 
tölti be.

Értesítés. Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség becses tudomására ad ni, miszerint 
Dob-utca (S(J. szám alatti vendéglőt át
vettem és azt a mai kor igényeinek meg- 
felelőleg tovább vezetem. Kitűnő kolozs
vári módszer szerinti jó házi konyhát 
vezetek, előfizetőket úgy ebéd mini va
csorára elfogadok legjutányosabb ár fizetés 
mellett, utcai kibontásra is kész szolgá
latra állok. Számos látogatásért esd, mély 
tisztelettel Slöttner Nándor, vendéglős. 
Dob-utca 89. sz., Vörösmarty-utca sarok.

A katli. kaszinó elnöksége ez úton is 
tisztelettel értesíti a szives érdeklődőket, 
hogy Pongrác Lajos vendéglős lemondá
sát visszavonta s így a meghirdetett pá
lyázat tárgytalanná vált.

Köszönet nyilvánítás. Alulírott felejthetet
len nőm elhalálozása alkalmából, úgy a 
székesfővárosi vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata, valamint tisztelt szak
társaim és ismerőseim részéről kifejezett 
részvétnyilvánítások és a végtisztességen 
való megjelenésükért ez úton úgy egyen
ként, valamint összesen fogadják hálás 
köszönetemnek nyilvánítását. Kriszt Károly 
vendéglős, V., Visegrádi-utca 24.

Üzlet adás-vétel.
Kiránduló hely. Egy nyári és téli ven- 

déglő, nyáron gyönyörű kirándulási hely, 
kitűnő iizlet, Kispesten jutányos áron azon
nal eladó.

Egy jó karban lévő 2 ajtós jégszekrény 
olcsón eladó Prater utca 29. szám ven
dég] oben.

Elsőrendű kis korcsma, kitűnő üzlet, 
melyben főzni nem kell, 1200 koronáért

azonnal eladó. Bővebb felvilágosítást ád 
a kiadóhivatal.

Napi bérlet. Egy jó menetein vendéglő 
melynek jövedelméből tisztességesen meg
élhet bármely család, napi 8 korona bérért 
azonnal átvehető. Bővebbet a kiadóhiva
talban.

Egy nyári es téli vendéglő, gyönyörű 
kerttel, mely 1000 vendéget befogadhat,
2 tekepályával és színpaddal, nagyon jó 
üzlet, azonnal jutányos feltételek mellett, 
átvehető. Bővebb felvilágosítást nyújt a 
kiadóhivatal.

Vendéglöhelyiség. A Terézváros élénk 
forgalmú utcájában tágas sarokhelyiség a 
bérlőnek más vállalkozása miatt közvetlen 
a háztulajdonostól augusztus 1-ére elő
nyösen kibérelhető, értekezhetni délután
3 órakor VI., Bajnok utca 19. I. 8.

VID ÉK I H ÍR EK
A csongrádmegyei Röszke községben levő 

Széli Gergely féle tanyai korcsmában 
husvét első napján az ott tartott bál alkal
mával, bár a vendéglős mindent elkövetett 
a háborgó kedélyek lecsillagítására, Tom- 
bász Mihály összeveszett Bognár Sándorral 
és összeszurkálták egymást.

Horgoson búsvét hétfőn Tóth Gódó 
Gergely korcsmájában Demus István és 
testvére József megtámadták Fülöp József 
legény társukat, mi őzben Dennis István 
revolveréből hatszor lőtt Fülöpre. Az 
utolsó lövés talált s Fülöp tüdejét fúrta 
át. A vendéglős, bár erélyesen közbelépett 
és mindent elkövetett a verekedés elhá
rítására, a véres esemény lezajlását nem 
tudta megakadályozni. A tettest letartóz
tatták.

Csongrádon Kaszaniezki István vendég
lőjében Tóth Mártont verekedés közben 
mellbe szúrták Sérülése súlyos. A további 
verekedésnek a korcsmáros erélyes köz
belépése vetett véget.

Kéri Anna kistclki korcsmájában a le
gények mulatozás közben összeszólal
koztak. A vendéglősné ugyan közbelépett 
és esi ti Iga Ua a legényeket, de mindez 
keveset használt, mert mégis verekedés 
támadt, melyben Domanics József, Béres 
István, Kovács M. Lajos és Bíró Gergely 
súlyosabb természetű sérüléseket szen
vedtek.

Horgoson Bogáromi István korcsmá
jában báli mulatságon verekedés közben 
Kaesmár Jánost, Kasza Józsefei és Bíró 
Andrást ismeretlen tettesek életveszélyesen 
megsebesítették. A csendőrség a tetteseket 
nyomozza.

Budai Halászcsarda nagy kerthelyiséggel
I., Fehérvári-úl 1. sz., a Ferenc József- 
hidon át. Naponta szegedi halászlé, kirán
tott bal, egyél) más magyar étkek kapha
tók. Kitűnő villágosi hegyi és puszta- 
dánosi borok, jó magyar zenével össze
kötve A nagybecsű megbízását kérve, 
kitűnő tisztelettel Németh Nándor, ven
déglős.

Meghívó. Ezennel közhírré tétetik és 
adatik tudtára mindenkinek kiket illet, 
hogy a legsötétebb Józsefváros legvilágo
sabb pontján, vagyis a Baross-utca és 
Oriás-utea sarkán újonnan megnyílt 
Balogh-féle vendéglőben a most meg
alakult Csak Hogyásig« című asztaltársa
ság által e hó 25 én pénteken este nagy
szabású haleslélv rendezletik. Friss csuka,

harcsa, fogas, ponty és süllő mind terí
tékre' kerülnek. Ízletes balpaprikás, fölsé- 
ges halászlé, kívánatos kirántott bal 
bőviben leend. Es a te tej i be — ide hall
gass jó magyarom — töpörtős túrós 
csusza, csusza és mégegyszer is csusza 
készítődik. Valódi kereszteletlen siklósi 
óh ! de jó borát nem sajnálja a vendéglős 
az érdemes megjelenőktől, kiket igaz 
magyar vendégszeretettel fogadunk. A 
muzsikának rücskös Badies Pisla és szip- 
reményű fiai gyűrköznek neki, kiket ez 
alkalomra egyenesen a port-arthuri ki
kötőből (Vili., Madách utca 13. hátul az 
alsó emeleten lefelé,) erőszakkal és gyalog 
cipelünk ide. Várva a minél számosabb 
bevánszorgást, maradtunk iliendőséges 
üdvözlettel a rendezőség. Kelt az MDGD1Y. 
év Kos havának 21-ik napján.

Eljegyzés. Sebőn Hermann ilosvai ven
déglős eljegyezte Kellner Karolin kis
asszonyt Szegeden.

„B aro m fiten y ész tés“ gazdasági és 
sportbaromíi-, éneklő- és díszmadár-, ga
lamb- és házinyúltenyésztési és rtékesítési 
heti képes folyóirat. Szerkeszti: Hreblayné 
Dedinszky A cíél«*Szer kész tőség : Bákosliget, 
V., 3, Budapest mellett.

Já székesfővárosi vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársu la ta  fo lyó  hó
11-én d. u. 3 órakor a z  ipartársulat  
helyiségében Vll. kér., Dob-utca 89. s z  
vá lasz tm án yi ülést ta r t , amelyre a 
válasz tm ányi tag urak ezennel t iszte
lettel meyhivatnak.

S Z E R K E S Z T Ő I P O ST A .
T . P. Szatm ár. Becses levelében fog

lalt alanti megjegyzetét szívesen szellőz
tetnek, ha azt a lappéldányt újra bekiil- 
dené, mert azt a lapot nem kaptam meg.

K. A dolf N agyvárad. Tudósítását 
köszönettel vettük és tudatjuk Önnel, 
hogy nagyon szívesen vesszük, ha továbbra 
is tudósításával felkeres bennünket. A lap 
t. példánykép küldetik Önnek.

Általános közhasznú rovat.
Milyen lapokat olvassunk?

„Szeged és Vidéke“. — Politikai napilap. Az Allöld 
legnagyobb, legterjedelmesebb napilapja. Megjelen nap
jában kétszer. Előfizetési ára az esti kiadással együtt 
egész évre 28, negyedévre 7 korona. A reggel megjelenő 
lap 21 korona és negyedévre (j korona. Szerkesztőség : 
Szeged, Karász-utca KJ. Kiadóhivatal : Schulhof Károly  
könyvkereskedése.

Komáromi Lapok. (Komárommegyei Közlöny). I) • 
nánlul legrégibb lapja, megjelenik minden szombaté. <. 
Előfizetési ára: Egy évre 10 kor. Negyedévre 2 kor. 50 
fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Komárom, Megye
it tc& 313.

-Balaton vidék“. Politikai hetilap. A Balaton és 
Keszthely vidéke közkedvelt lapja, Előfizetési ára : 
Egy évre 10 korona, félévre 5 és negyedévre 2.50 kor. 
Szerkeszt' ség is  kiadóhivatal : hová lapreudelés,
hirdetés, megbízás sth, intézendők Keszthely, volt 
gazdasági tanintézet egHide.

Debreceni Független Újság. Politikai napilap 
Л hajduvidék legterjcdtebb lapja. Szerkeszti : ifj, Móric 
P;d. Előfizetési ára : Egy évre 18 korona, negyedévre 
,» kor. .)() till. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Debrecen, 
Piac utca ‘17. cs 42. szám.



14. szám. Magyar Vendéglős 7. oldal.Nyilttér.'
Pályázati hirdetmény.

Л »Budapesti Pincér-KgyleU tagjai
nak Frolmer-féle alapítványára 
ezennel pályázatot hirdet.

Л teltételek az egyleti irodában: 
K erepesi-űt 9/b sz. alatt megte- 
kinthetők.

Határidő m á j u s  ÍO.

Üzletek vétele és eladása.
Ezen rovatban hirdetett üzletek kizárólag lapunk kiadóhivatalá
val vannak összeköttetésben. — Az erre vonatkozó tudakozódá

sok a kiadóhivatalhoz intézendók.

Kézi sörsz ivattyú-készt ilék
kézből olcsón eladó. Sárkány-u. 5,

К é t c s a p о s г é z. s z i v a 11 у ú
álványnyal együtt eladó.

Vendéglőhelyiség
a S z o n d y -  é s  B a j n o k - u t e a  sa rk á n  
a u g u s z t u s  e l s e j ére  kiadó.  Bővebb fel
világosítást nyújt a h á z m e s te r .

Vendéglő
kaszárnyával szemben, malmok, gyárak és országos 
vásártér közelében, kimutatható jó forgalommal, más 
vállalkozás mi itt jutányosán eladó. Bővebbet a kiadó
hivatalban.

500 koronáért
eladó egy jó forgalmú kis vendéglő a városliget tő- 
szomszédságában.

Forgalmas kültelki vendéglő
azonnal eladó 1200 forintért. Házbér 750 forint.

Uj gram aphon,
mely a kisvendéglőbök bálján lett bemutatva és kitün
tetve, olcsó áron eladó. Cím a kiadóhivatalban.

E r z s e b e t f a l v á n  , , e g y  h á z “ , melyben szatócs-üzlet 
cs lakosztály van, 155 □  telekkel, szabadkézből azonnal 
eladó. Ugyanott egy egész új „ Gramutaphon“ 50 lemez
zel potom di on eladó. Cim a kiadóban

20 hektoliter 0 éves Itizlingi
helyben megadóztatva, a legjutányosabban eladó. Cím 
a kiadóhivatalban.

Kiadó egy kitűnő karban lévő villamos zongora s 
ugyanott több boroshordó. Lipót-körút 11., Borsody- 
vendéglö.

Jókai*ban lévő
és 40 lemezzel rendelkező Gramophoil, mely a Kis- 
vendéglösök haljon volt kiállítva és kitüntetve — és 
közel 400 forintba került — a legjutányosabb módon 
eladó. Cím a kiadóban.

Kerestetik m eg v éte lre
100- 120 drb. kerti-szók (köztük 40—50 núdszék) cs 
4 szögletéi asztalok, ezenkívül -  sörödekben használni 
szokott 50—00 drb. — kék- és virosvirágos (fehér 
alappal) abrosz. Cím : Schneider A dolf Szatmár, Deák- 
tér 12.

* Ezen rovatban közöltökért nem vállal felellós-
séget a Szerkesztőség.

BORVÁSÁR.
Egri borok!

Atyám, Babocsay Sándor ügyvéd borainak 
kezelését átvettem. Vannak pincéinkben: 
fillokszera előtti „ó-vörős" és 1901. évi fehér 
borok. — Kis- es nagymértékben eladók. — 
Babocsay Gyula gazdász, Egerben.

HAZAI BESZERZÉSI FORRÁSOK.

külön féle  cégek.
Csögl János

első »pécsi« hordógyára. Indóház-u. 21. I lordógyárt- 
mányok borkereskedők, sor- és szeszgyárak részére a 

legjutányosabb árak mellett.

Silbermann Ignác
nagyváradi pincér-egyleti ügynöksége. Legelterjedtebb 

kozvetitéi iroda.

Pécsi »Ujsórgyár«,
a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett 
sörgyár. Söre vetekedik a kőbányai gyárak söreivel. 

Cim : Pécs, Mohácsi-országút 20.

„Pacsirtamező“ vendéglő
Temesrár-Gyárváros

fa gyárvárosi pályaudvar átellené- 
ben) a villamos vasul megállóhelye.

Minden szom bat és vasárnap

nagy béka-estély

! ! Soproni sör!! ! ! Soproni sör!!

A soproni sörfőzde  
budapesti sörraktára

Ihidapest
VII., Rertész-utcza Í10 sz.

v o l t  K i r á l y - s ö r f ő z d e  h e l y i s é g e i b e n

ajánlja kitűnő minőségű ■- 
- - - s o p ro n i s ö ré t .
Olcsó árak !

P o n to s  k i sz o lg á lá s  !

A sopron i  sör fő zd e  b u d a p es t i  
k é p v i s e lő j e  :GRÜNPELE MIKSA

! ! Soproni sör!! ! ! Soproni sör!!

MapoQta friss bal!
Szállíl vendéglősöknek (és privát 
házakhoz) bármikor Itriss harcsát, 
fogast, tokot, pontyot, csukát stb. a 

legolcsóbb napi árban.

H A J N A L  L.
Központi vásárcsarnok, IV. ajtó, 

bejárat m ellett.

I* ^ $ * *0 *m 0 * h 0 * * 0 * h 0 * * * *h m

t. i. erdélyi fatányéros cika-káposz- 
tával, Hecken lucskos káposztával 

báránypaprikás puliszkával.Nagy disznótor. =.... : ■ -==  Kitűnő Örkényi murci
Zalai borok : badacsonyi, somlai, 
sümeg-rendeki, muska, magvarádi, 
bakator, versed, muskotály, linóm 
kariovitzi szőlő-ürmös, öreg silvo- 
rium. törköly, úgyszintén kitűnő 

barackpálinka.

Kitűnő kiszolgálás! Mérsékelt árak!
Szabad bemenőt mellett egy  
híres Schrammel társulat hang- 

versenye/.
A nagyérdemű közönségYszíves 

párt fogását kéri
mély tisztelettel 

Gombás István
vendéglős.

Válogatott
f ű s z e r á r u k ,
mindennemű bél

és külföldi
c s e m e g é k ,  

magyar és francia 
p e z s g ő -b o r o k  

rum , thea, 
liq u eö rö k , sajt, 

vaj, k assa i, 
p rágai, so n k a ,  

fe lv á g o tta k , 
g y ü m ö lc s ö k  

stb. raktára.

$ ^  b j t X í t o АХФХХф xfötf



f t  t i a - v n i  l í S t t r i n L r  L m ó n r l i i l n B «  Г  l’/rn rovatban nnminzoknak, ukik a lapot egész évre űzettekH |,d za i turooK , Kiv anauiOK, I I I P E J I I I P  ■  Ш А  I  ■  *"rí* ,er,edö
f o g a d ó k ,  v e n d é g l ő k  é s  k á v é h á z i  ü z l e t e k ,  I I  |  Н И  1 1  |  f i  T  l |  I f i  k< /«"tljíik. A három soron túl terjedő hirdetés minden sz»»ja

1 „ : ,, , ■' iu  , »i . .< i - \  I I I  I l i i  I  Д Л Я I I  I  Я К 4 tillerbe kerül. Nem élőt eteknek ez a hirdetés euesz évre
v a l a m i n t  a z  a j a n l h a t o b b  c e g e k  e s  b e s z a r -  U  1  1  1  У  1  M  « U J H t  >• m m *  ,  к...... «. ......  r, L .....  cs

= = = = =  z é s i  f o r r á s o k .  —  minden további szó Я tiller.

B u d ap est. Tarant Fi "!u>b -Stefánia E szék . В h ú s  M venöéglöje a központon. l S al\> B<Li kavéliáza a város k»»zp. Az Ladika Isii tin vendéglője, volt »»Schubert«* 
szállodája. VI!.. Murányi-utcza Alt. Д Magyaros olcsó konyha, tisztán kezeit, idegenek es szakmabeliek kedvelt talál- vendéglő. Budai vásártér kornyékének
keleti pályaudvar közelében. Olcsó valódi jó borok. kozohelye. találkozó helye.
szobák. G yőr. Acél Miksa Kisfaludy-kávéháza. a ' ,  .. M atákovils István  -»Isten áldás«-vendég-

Aibert Viktor vendéglője, Kukk Szilárd- varosházzal szemben. _  ‘ , л ,/í,v  _ " ^ ozPon 1 4 ,1 lője. - Pécs bánya-telepi termelőktől
utca 10. Л vidéki l'ópincéiek találkozó- Buckler Lukacs árkánylyuk-vendéglője. e s .m o  a» a \a tos  -»zep n. beszerzett borok,
helye. Olcsó magyar konyha, kitűnő Termelőktől vett borok, olcsó konyha. A lsó -L en d v a . Korona szálloda, iNeu- .
borok. Feher H a j:  szálloda (Mcixn.r Mihály tu- blu,..r Janos tllhljl1. , |.;ls,irangú fogad,., KadoCf - v lm p,e ••Korona-s^llodaja..
Schusde,Hugó éttermei (volt llasatikon) lajdona). Klsónrogu szálloda, étterem, so- étterem és kavf.haz. Sajáttcrmésú hurok. огегави,': 0 1 Р и kon>'lla-

Andrássy-ut (>5. Elsőrangú éttermek és rözők szemben a városházzal. n . . . .  ч i j .. .. 41 Sajat termésű kitűnő muskatály cs asz*
söröző helyiségek. — Ered. beszerzett Hungária -kiisiihá: (Küster Géza tulajd.i u vet nn si s s tan  \en  egoje . ( cső t.ili borok.
tiszta italok. Jutányos árak. Elsőrangú kav^ház a Baross-utcaban. magyaros konyha, termelőktől vett Schnell József vendéglője, Pálya-utca 1.

Staudhammer éttermek, -- Teréz-korutön, KranwackenBitW  vendéglője, Deák Ke- va,odl szaIttl borok- A budai vásártériek találkozó helye,
közel a nyugoti pályaudvarhoz renc-ut‘cav . Termelőktől vett borok, jó Ferenc у  József vendéglője, (volt Poppel U dvardy Nándor «Turin város«-fogadója.
Sajáttermésű dabasi rizlingi borok, magyaros konyha. v «) A város főutcáján. Tisztán kezelt Siklósi-országút. Jó hegyi borok, olesu
magyaros konyha. " Németh Ferenc «Erzsébet«-kávéháza. A italok, jó magyar konyha. reggeli s ebédkoszt.

Lészkovszhy János vendéglője, Soroksári helybeli és vidéki vendéglős és pincér Mi . . , . /Лл Z tdarits József vendéglője, Makár-u.
utca 56., a Borárus-térrel szemben. Saj. urak találkozója. Olcsó árak. M isk olc . Hsorona-szálloda.« (Bokros 7. sz. Saját termésű kotyogós borok,
termésű magyarádi borok, olcsó magyar Truckler Mátyás -Arany postakürt «-ven- saroy  tulrtJ“*> Elsőrangú fogadó. I.t- minden pénteken halászlé,
konyha déglője, Deák Ferenc- és Arpád-u. sár- CI,ncA sc*r,° ® e ,̂p ,u e  c .. . ,  . c . , .,

S le e k e r  A la jo s  vendéglő és éttermei. káé. Balatoni borok, olcsó kdnVAa. Kilő ( l ulajd. Mayer Jdssef.) Süm eg- «- 
-  Teréx-körut és -utca sarkén Schuch F ern e  vendéglője. Arany János- , Sajat termésű borok, magyaros konyha. szállodája. Sajat tett,esti jo borok, ma-
T em teic.. ' vett tiszta borok, magyar utca. Il.-lybeli pincér urak borozója. T “ ° ,gan so .cst.rnok- vendég- gyáros konyha.

H é v iz . Poca J uhos »Mexiko vendéglője. hoc. h, n i . o l c s o  konyha, tér- Tal aber K ároly  vendégfogadója a Bárány-
Németh Jam s vem . Áje, Királyi Pál-utca. ! Télen-nyáron át nyitva. Olcsó vendéglő, melóktól \rasarolt kitűnő borok. hoz. Saját termésű borok mérése, kicsiny

Régi üzletembe..k találkozója. Olcsó ma- ! termelőktől vett borok. AiMi/ojffe-Äaw/wÄ. (Ausländer Henrik es es nagyban,
gyár konyha. Ig lo . H.„„ s,I: L.-ni»Vigadó-szállodája. Gyula.) Előkelő berendezésű kavébas,
K erestU ssy M átyás Vendéglője Jó*sef-u. A felvidék legnagyobb szállodája. Ele- a varos koípontjan _ . »T.sza-szalloda.«

4. sz. Budapesti pincéregyleti tagok gáns éttermek és kávéház Pae s:i„ JoxstJ vendéglője es sorcsarnok« Az alföld legszebb fogadom. Mind
látogatott vendéglője. K o lo z s v á r . Fekete L . vendéglője a »Víg ? buza-teren. Olcsó polgári konyha. utcai szobák, télikert euerem es kát eltaz.

Schreiber H ug: (Boulevard) kávéhaza,. magyarhoz«. Olcsó magyar konyha, a termelőktől vett borok. sas«-szállód... (Adam Ódon szal-
Váci-körut 24. -  Nagy kávéház. , Kolozsvárt megforduló üzleti kartársak " ruzoltm.-kavehaza. Az ü z - : lodaja es v,g mtihtója.) Olcso szobák.
Az V VI*ik kerületi élők. köz»ínség - kedvelt vendéglője. ,, etl ktirtarsak találkozó helye. etternn k es kavehaz,
mlalkozo helye. G riff  János vasuli vendéglője. A kolozs- ^ Ä S Ä l « l t S Sztttroftr. / ,a  vendéglője a

i n t s  Lor.nc,,Arpad«-kavehaz Erzsébet- van közönség kedvet ktrandttlója. Per- ^ v ezm e 'n v es  á r . szobák ' kath. körben. Saját termésű em ellek,
korút es Dohány-utca sarkam A t o - 1 melóktól vett erdélyi borok. Kcovtzmetnes áru szobák. borok. Magyaros konyha
\árosi cs vidéki főpinccri-kar találkozó ; Griiu A. »Budapest«-kávéháza. az üzleti N a g y b á n y a . RumvnJd Gvti a Л'-щу-
helye. kollegák találkozóhelye. ] szálloda- i i. Elsőrangú szálloda kávé- S á r v á r . Ritter L. »Korona-szállodája«

Commerce Kavehaz. Tulajdonos Petrovits ; Grand-káv<ház. (Gyárfás Dezső túl.) Első- | ház cs éttermek. " ’ saját termése, borok, olcsó jó magyar
György. József-körút és Pa ross-utca rangú kávéház. Kolozsvár kö/pontjan. ' konyha,
sarkán. Elsőrangú kávéház. Hnngária-kávéház. (Roth A. tulaj J.J Vi- N a g y k a n iz s a . S:ar; a ■■s:ál!- da. t Tulajd !

Fellegi Ede »Elevátor-kávéháza« Ferenc- déki üzletemberek találkozója. Özv. rína Lajosnél Elsőrangú f»>gatfó! S z e g z á r d . Haspe J . Szegzárd«-
körut. Elsőrangú kávéház, esténkmt Központi szálloda (Nagy Gábor túl \ nagy kényelemmel berendezett ■ obák, szállodája. Saját termésű szegzárdi bo-
zeneestély. város központján. Elsőrangú fogat elegáns ettermek és kávéházi helyiségek’ rok, magyaros konyha.

Kisfalui! v kávéin . . Tulajd. Ahaassy á- éttermek cs kavéház , . '.
roly • sS zo n d y  • . Когопа-káv rhdz, leiman t u la j d o n )  \ ^gur-egyleti idé* S z é k e s f e h é r v á r .  B a rm i ‘ Ignác «Ma-
Elsőrangú kávéház. vidéki r ncér urak látogatják *, nes vy.». k iraly-szalh tja » ros 1 ont-
iSedikus-kávíház.(Kmetykó Lajos tulajd.) K ir á ly h á z a . GödöroJáa vesutt ven- borl>l1' o t e a  Ш 8 У " “  колУ ^
Üllői-ut n a klinika mellett. Elsőrangú déglője. M erkly János vendéglője, Kinizsi-utca. Inder . Jam »Fekete Sas «-szállodája,
kávéba/. K örm en d . Heiql Ignác »Kulcsos« ven- f isztíi magyar konyha, termelőktől vett Étterem, kávéház. Saját termésű borok.

Szabária-kávéiul: (túl. Strassn- Jakab). ! déglője, Kulcsos-utca. Termelőktől vett .. borok- ; t ,, 5 , A M halhűll( ,,
Dohány-utca cs Nyár-utca sarkán. Üz* jó borok, öles»» konyha. v f n? 'J°gadoa tulajd. Bogenneder Jozs.) S z o m b a th e ly . »Hungur a«-nagy-szálló,
leibeli társak találkozója. í Neubauer János «Magyar Kiraly«-ven- a ,cutcan- literein , sorház és kávéházi (losch  Kar»»ly cs Gyula). I.lsorangu

Katona Géza kávéháza Klotild-kávéhaz) ' déglője. Halatoumelléki jé. borok, olcso helyiségek. fogad»» a központ«»:.^
IV., Váci-utcában Iram *u. sarok. Első- magyar konyha Bayet Gyula vendéglője. Kossuth Lajos Kohlet (*yorg\ vei iégloje barátok
rangú kávéház. Katona zene. Egész e j - ! SHu h Ignác »Korona-szállodája« a város utca- Termelőktől vett bor k, magyaros templomával szem'» n. Baluloui borok,
jel nyitva. főhelyén. Étterem, sörödé, kávéház. r  ko2 -vha* .. , olcso konyha.

A rad» Huttgar ta-kavéhaz Skergula Istv. K o m á r o m . / / / .  <ass Gusztáv »Magyar Car J ilH<.........askapi«--szallodaja. Jo ma S o p ro n  Ktiill j  ,pehór lózsa«- szál-
tulajd.) Előkelő kényelemmel berende- király-szállodaja. Előkelőén berende- gyal k0nyha es k , t u n 0  'Ы "л- lodái. Elsőrang fogadó magyar
központon'^  legnagyr,bb kávéháZa a ^ gado a Dunaparton. N y ílr a . Fitzer es Hauser »»Hungária«- I konyha, termelőktől veU borok,
központon. M aitz Rt ,\o  »»Vigado«-ettermei. Étkező цуПЬ'мч |.‘кДГЙ П ,-|11 ,ла. ( \i. , ,

Kolbay István »Vadászkűrt«-vendéglője és sörházi helyiségek, kitűnő italok, konvha termelőktől \  ett borok ’ ^ ‘l ' S-'A ü jh e ly  -Magyar Király«-szálloda,
es sorcsarnoka. Magyaros konyha, tér- olcso magyar konyha. ’ » (Cseruicky I. tulajd.) Előkelő étterem,
melóktól vett valódi borok. K is-C ell. Várlaky Béla »Hungária«-szál- N a g y v á r a d . Karner Gyula »Rimanócy»» ! soroz...

Grnnivala  Simon Korona-kávéháza, Ar- lodaja, előkelő berendezésű fogadó, szállodája. Elsőrangú fogadó. Terme- \ Kovaisics-etierem és sorház. A városház-
pád-tér 2. A pincérség régi találkozója. étterem, kávéház. lőkt»>l vett borok. I épületben s a színházzal kapcsolatban.
Egész éjjel nyitva, olcsó árak. Horvath József, » l’j kávéház.« A helybeli Öles«» konyha, kitűnő italok.

Rado í. Fiume-kávéhaza a Szabadság- elite-közönség találkozóhelye, Fhipa. silinszky Lajos »Griff«-szällo- Frisch I. »Magyai király «-kávéháza, A
téren. Elegáns kávéház, a helybeli ' K a p o s v á r  Mester J  »Zrinyi«-vendég- dája. Elsőrangú fogadó, az utazóközön- helybeli és vidéki kartársak találkozó
üzleti kartársak látogatják. ; lője, az állomás mellett. Magyar borok kedvelt szállodája. » helye.

Japaw-kavéhaz (Molnár Zsigmond tulaj-; olcsó konyha. ’ .
donos). Fényes berendezésű keleti kávé- Lobi Mihály és f a  vendéglője a főutcán. Abraham István vendéglője, Szí- S z o ln o k . M tiller es Veszter »Kossutli«-
ház, a városházzal szemben. Az elite Olcsó magyar konyha termelőktől vett geti-orszagut. Termelőktől beszerzett szállodája az állomással szemben. Olcsó
pincérkar találkozó helye. borok. ’ borok Olcsó magyar konyha. vendégszobák, magyaros konyha.

K ass Béla éttermei és sörözője aSzabad- Józsi-kávéház. (Túl. Braun József) Rozsa- Jah! b lm re  vendég,6 je* SaJát te««ésű /  ..
sag-teren. Termelőtől vásárolt tiszta utca. szemben az indóházzal I-vész ,kotyoK'>s borok«, Ízletes magyar S z e n te s .  Halasz Janos ..Petoli«-szallo-
borok. Olcsó konyha. /.ijel nyitva ' b í konyha. i daja. Elsőrangú fogadó, kitűnő csongrádi

Leány  Ignác »Elite«-mulatója. Előkelő, Pclcmann Feter vasúti vendéglője \  vá- ”  Vaäembe, s^ o d a > g  (Mayer Lajos túl.) I  borok.
csínnal berendezett nagy kávéház, olcso rosi koz.ónség találkozója. ’.Magyar a k,^ P ontja»-f Az utazok régi fo T e m e s v á r .............................Illits** . . .

RaTotnn P l '  c * 1 konyha, kitűnő italok ' gadoj;i. Sajat termesu borok, magyar, Hungária nagy-szállodája, belváros. A
B a la to n -B e r é n y . Feber Sancor »Magyar Ratics J. Hlazáin«-kávéháza (volt Ős- r  ko"yU*'. . .  . délvidék legelegánsabb vendégfogadója.

Tenger« szállodája. A Balaton partján.] Budavár). Egész éjjel nyitva. Az álló- Magyar k.raly«-szallodaju. Étterem, télikert, söröző és előkelő
Pompás terasz-vendéglő a parton, szép más közelében. Sor^  élterem es ^avéha*. Olcsó komforttal berendezett kávéház.

Tatár Gusztáv »Korona«-szállodája. Első- ,У '° 1a , , , Hanuold János »Korona«-szállodája, a
B arcs. (Telep.) Hoffmann és Krausz rangú fogadó. Termelőktől vett borok. ' cs sorozo (Schvarc józsefvárosi indóházzal szemben. Olesó

»Garni«-szállodája az állomás mellett. Étterem, sörödé és kávéház. bei? nc tuG». Elsőrangú kavehaz a magyar konyha, termelőktől vett borok.
C sá k to r n y a . Fnedl J. Zrinyi-szállodája. K assa . Soros Marton vendéglője. Elő- Fanwm i\^M ivéhá- Pintér \  Г w  Gombas »Pacsirtamező«-vendég-
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