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fl hús d rágu lása .
( S )  Sajnosán aktuális kérdést képez a 

fővárosban napok óta a húsnak rohamos 
drágulása, mely mellett az egyéb élelmi
cikkek drágulása is lépést tart. A mily 
nagy súlylyal nehezedik ez a körülmény 
a fogyasztóközönségre, ép oly, sőt na
gyobb csapást mér ez a vendéglős- 
iparral foglalkozókra. Miránk nézve va
lóságos csapást képez a hús árának 
drágulása, mert míg a fogyasztóközönség 
a drágulás következtében drágábban és 
szűkebben élni kénytelen, a vendéglős
nek naponkinti súlyos anyagi kárt, kész 
veszteséget okoz. Nem kell bővebben 
magyaráznom, miképen áll elő ez a 
súlyos anyagi veszteség, mert hiszen

mindnyájan tudjuk, hogy a közönséget 
mily nehéz a felemelt árakkal megbarát- 
koztatni. A vendéglős közönsége rossz 
néven veszi, ha a beállott drágulás kö
vetkeztében magasabb arakat számítunk 
és épp ily rosszul esik, ha a megrendelt 
ételadagokat kisebbre szabjuk. És ha 
vendégeinket továbbra is megtartani 
akarjuk, nem marad más hátra, mint 
saját zsebünk rovására felírni a lénye
gesen megdrágult élelmicikkekből elő
állott kész veszteségeket,

A húsárak emelkedésének csökkentése 
érdekében a fővárosi közélelmezési bi
zottság többször ülésezett és tanácsko
zott ugyan, de konkrét javaslatot nem 
képes létrehozni. Javaslatai közt mentő
eszköznek a már n vajúdó I óh e l 
mész árszéke к felállítását tartja. Oly esz
köz, amelylyel e nehéz kérdést korántsem 
oldhatja meg, mert a lóhús tudvalevőleg 
sehogy sem egyeztethető össze a magyar 
ember gyomrával. A lóvágóhídat építik 
is már a fővárosban és úgy tervezik, 
hogy naponkint 15 ló levágása sok 
szükségletet fog fedezni. Nem vonjuk 
ugyan kétségbe, hogy e 15 ló húsát a

főváros gyomra valahogyan mégis fogja 
emészteni, de amellett, hogy ezáltal a 
marhahús és disznóhús olcsóbbá tételét 
nagyon természetes okokból kétségbe 
kell vonnunk, az a kérdés áll elő, hol 
veszi a lóvágóhíd naponkint a levágni 
szándékolt 15 darab lovat. Mert midőn 
úgy tudjuk, hogy Magyarországon nem 
tenyésztenek vágóhídra alkalmas lovakat, 
azt* is bizonyosra vehetjük, hogy a ki
dőlt konfhslovak sem mikép sem alkal
masak a húsprodukcióra. Hátra maradna 
tehát a beteg lovaknak vágóhídra való 
vitele, amiből azonban remélhetőleg szó 
sem eshetik. De ha feltehető volna is 
az a kétséges remény, hogy a vágóhíd 
valamelyes úion-módon a tervezett le
vágásra alkalmas 15 darab lovat meg
szerzi, senkise higyje, hogy ezáltal a 
marha- és disznóhús ára olcsóbbá válik. 
Nem pedig egyszerűen azért, mert a 
magyar fogyasztóközönség javarésze to
vábbra is és még igen hosszú ideig 
tartózkodni fog a lóhús élvezetétől és 
állandó fogyasztója maradván a marha- 
és disznóhúsnak, ennek árát csökkenteni a 
mészárosok szükségesnek látni nem fogják.

T Á R C A .

Az utolsó csók.
Irta.* Grelevics Ferenc.

A Grand Caffé de la Italien törzsvendégei 
egy szép napon abban a meglepetésben része
sültek, hogy Beppó, a már úgy megszokott 
és szeretett Beppó, ki már számos évig tő- 
píncére volt a kávéháznak, nem jött az 
üzletbe. Helyette egy másik idegen arcú 
szedte fel a pikolók árát.

— Mi történt Beppóval ? — kérdek a 
vendégek.

Hamarjában egyik sem tudott felvilágosí
tást adni, de később már elkezdtek suttogni.

Vájjon mit suttoghattak?
Beppó, aki üzleti teendőit mindig nyugod

tan végezte, vendégei iránt mindig a jól 
nevelt pincér előzékenységét tanusítá, az 
utóbbi időben sem árulta el azt a változást, 
mely lelkét feldúlta. Mas közönséges halandó 
ily állapotban hamar kiesik mindennapi szele
péből, mely változás első sorban üzleti teen
dőinek teljesítése körül nyilvánul. De Beppó, 
az erős idegzetű, tűrni tudó férliu, érzelmeit 
mélyen eltemetve, mitsem árult abból, ami 
szívét, lelkét teljesen elfoglalta és fogva tar

totta. Most sem azért távozott, hogy többé 
vissza ne jöjjön és vissza is jött volna, ha 
sorsába a balszerencse bele nem nyúl és 
útját messzire el nem tereli.

Este van. Az erők város zaja már kezd 
csöndesülni. A »Grand Caffé de la Italien«- 
nel szemközti járdán egy köpenybe burkolt 
alak jár már majdnem egy óráig fel és alá. 
Szemeit le nem veszi a kávéház melletti 
vasrácsos kapuról. Egys r csak lassan nyílik 
a kapu s a nyílásban egy fehér kendő lebben. 
Ez jel volt, mert a köpenyeges alak arra 
irányítja gyors lépteit s pár pillanat alatt el
tűnt a kapu nyílásán a sötét foyerbe.

— Beppó, édes Beppó, hát eljöttél ? — 
szólt suttogva egy lágyan csengő női hang 
a köpönyeges alakhoz, midőn a kapun be
surrant. — Óh ! mint vártalak, már azt hit
tem, hogy nem láthatlak, tudod, atyám min
den lépésemre vigyáz ; de most valami gyors 
elintézni valója akadt az irodájában s én fel
használtam az alkalmat, lesiettem hozzád, 
hogy még egyszer láthassalak, hogy még 
egy csókot, talán egy utolsót válthassunk 
egymással.

— Óh 1 Lívia, Lívia! En édes meny
országom, ne hagyjunk fel a reménynyel, 
hisz jó az Isten, majd megsegít.

Len, az Isten jó, de az emberek rosz- 
szak — felelt Lívia szomorúan s Beppóra 
emelé két, könyíől csillogó szemét s ajkát 
csókra tartá, hogy meg egy édes, utolsó 
csókban egyesüljenek, de abban a pillanat
ban erős kéz ragadta meg Líviát.

— Vissza í Te . . . dörgé a fülébe. — Te 
elfeledkezett! Ne várd, hogy atyád kíméletlen 
szavakkal illessen !

Lívia az ijedségtől majd a földre rogyott. 
Beppó pedig szoborként állt egy helyen, 
várta a történendőket.

Atyám, irgalmazz! — fuldoklá Lívia.
— Már határoztam s te jól tudod, hogy 

mit. Határozatom rendületlen marad. Takarodj 
a szobáiba!  Un pedig, ha úriember, még 
ma elhagyja Kómát.

— Jól van, uram, több szavam nincs is 
önhöz — szóla Beppó lesújtottam — El
megyek, el. Isten önnel, Lívia, Isten önnel 
— monda Beppó szomorúan. — De szent 
Márkra esküszöm, oly igaz, mint hogy az én 
bölcsőm Velencében ringott, hogy az utolsó, 
ígért csókért visszajövök, ha mindjárt ítélet
napkor is. Lívia várni fog.

Beppó még egy forró tekintetet vetett Liviára 
s eltűnt a sötét éjben . . .

(Vége következik.)
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Fontos kérdés azonban most az, hogy 
tulajdonképen miért is drágultak és drá
gulnak a húsárak? A fennálló konjunk
túrák nem kényszerítik erre a fővárosi 
mészárosokat, mert az a veszedelem, 
hogy az élőállat ára egy-két vásáron
2— 3 írttal emelkedett, csak nem olvan 
veszedelmes állapot, hogy emiatt a hús 
árát a mészárosok oly lelketlenül emel
jék, különösen nem veszedelmes állapot 
azért, mert a múlt heti drágult árú vá
sárok utáni vásárokon az élőállat ára 
ugyanannyival csökkent. Ezen árcsök
kenést azonban az élelmes mészárosok 
észre sem akarták venni és úgy találták, 
hogy célszerűbb most már a felemelt 
húsárak mellett maradni.

A fővárosi közélelmezési bizottság- 
ülésében konstatálta is az élőállatok ár
hullámzásának kedvezőbbre való fordúltát, 
de a dolog csupán a száraz konstatálás 
mellett maradt és lojális úriemberekhez 
illően, a szegény mészárosok önkényke
dését csorbítani fölöslegesnek tartották 
és megelégedtek a mészárosok azon ér
velésével, hogy a melléktermékek árá 
nak mesterséges leszorítása miatt kény
telenek emelni a húsárát. A bőrgyárosok 
kartelje a felére szoritotta a bőr árát, a 
fagvgyúnak nincsen megfelelő értéke, a 
díjak és adók óriási mértékben terhelik 
a mészárost, aki kénytelen mindezt a 
húson bevenni, mert a melléktermékekre 
ráfizetnek.

Hogy mennyit fizetnek rá a mészá
rosok ezekre az úgynevezett mellékter
mékekre és hogy ezen »ráfizetés« arány
ban all-e a húsárak emelésével, annak 
megvizsgálását a lojális bizottság szük
ségesnek nem találta. Mi részünkről e, ő- 
sen kétségbevonjuk, hogy ezen érv bár
kit is kielégítene, ha akadna, aki a 
dolgok mélyébe csak kissé betekinteni 
akarna es lelkiismeretesen megvizsgálná 
azt az ügyet, amely miatt százezreknek 
kell szenvedni és sok existenciát ve
szélybe sodorni képes. Az élelmes ma
gyar kereskedők és vele a magyar 
mészárosok magukba szívták a »szabad« 
Magyarország ama szellemét, hogy itt 
mindent meg lehet kockáztatni Számos 
eset mutatja, hogy egyetlen szabad ál
lamban nem így értelmezik és nem így ak
názzak ki a népszabadsággal, szabaddá 
tett iparral jaró ama kedvezményt, 
melyet hazánkban a legtöbb esetben az 
allamfentarto  ̂nép károsodása rovására 
túlhajtanak. És ha a veszedelem már 
körmünkre égett, ha a nép a keres
kedők önkenykedéséből eredő terhek 
alatt félj aj dúl, következnek a bölcs és 
nagyfej« hatósági közegek dntézkedései«, 
amelyek azonban sohasem állanak egyéb
ből, mint a már megszokott ,, bizottsági 
ülésekből , mely tanácskozások, amellett, 
hogy hetekig elhúzódnak, soha semmit 
eredményezni m m szoktak. A magyar 
ember indolenciájával jár már különben 
az a jelenség, amely ily bizottságok 
ülésein és eredményein mindenkor ta

pasztalható. Az ülések eredményén lát
ható nem bánon iságot egy kis rossz
akarattal ugyan önzésnek is lehetne 
mondani, ha tekintetbe vesszük, hogy 
ilyen szakosztályi ülések bizottságaiban 
sohasem látunk az illető szakból való 
egyéneket, akik nemcsak helyes világí
tásba hozhatnák a felmerült és tárgyalni 
kívánt bajokat, de mint szakmabeli 
egyének sa já t  ba juka t  nem bírálnák el 
azzal a könnyűvérüséggel, amelylyel azt 
hozzá konyítani nem tudó, de főleg 
a bajt nem  érző  »szakférfiak« elbírál
nak. Megszoktuk, mert a minden téren 
előálló bajok elhárítását u. n. szakbizott
sági ülésekre bízzák a népek jólétére 
ügyelő kormányok és ha a kijelölt bi
zottságok már eleget üléseztek, minden 
el van intézve, noha a nép nem érez, 
nem lát javulást; a remélt segítséget, 
változást csak néhány bizottság-illési 
jegyzőkönyv képezi.

A hús drágulásának okát keresték a 
múlt heti bizottságok ülései, amelyek 
azért tartattak, hogy a drágulást meg
szüntessék és az általa előállott bajokon 
segítsenek. Az eredmény azonban az, 
hogy a drágulás igaz okát meg nem 
találva, a bajra gyógyító írt nem ad
hatnak. Pedig könnyen megtalálható e 
betegség oka és még könnyebben le 
hetne a bajt el is hárítani, ha ama bi
zonyos »magas közgazdasági érdekek« 
helyett egy szempillantásra a nép, a 
koplaláshoz már oly közel álló nép ér
dekét is kissé komolvan tekintetbe ven 
пек. A nép jólétének rovasara történő 
és állandó károsodását előidéző szabad 
üzérkedés hazájában élve, a ránk há
ramló nagy állami kötelezettségek mellett 
— sajnos — bele kell törődnünk abba 
a helyzetbe, amely nemcsak megélheté
sünket nehezíti, de állandóan fenyegeti 
ex isz ten cián kát.

B eesap oit m agyar m unkálok.
A kényszerűségből kivándorlók tekinteté

ben oda kellene hatni a magyarságnak, hogy a 
külföldön való munkakeresés okait megszüli 
testük. .Yiunkat és keresetet kell adnia a nép
nek, hogy meg tudjon élni itthon és család
ját képes legyen eltartani. Társadalmunknak 
gazdasági erőkifejtéseket kell produkálnia, 
amelyek uj csatornáit nyitják meg a megél
hetés eszközeinek.

Dolgozni és dolgoztatni, ez legyen a jel
szó, amely minden hazafias és hasznos tág
ját társadalmunknak produktiv tevékenységre 
indítsa.

íme, hogy ennek a hiánya miben szomorú 
dolgokat idéz elő, bizonyság arra a legújabb 
csongrádmegyei eset, amely a következő:

Szomorú látványt nyújtott a napokban 
annak a kétszázötven csongrádmegyei kubi
kosmunkásnak az állapota, akik Poroszor
szágból toloncúton étkeztek haza s akik lel
ketlen ügynököknek estek áldozatul.

Ez év február havában néhány külföldi 
ügynök érkezett Szentesre, akik az ottani, 
valamint több csongrádmegyei községben azt 
hiresztelték, hogy Poroszországban és Cseh
országban nagyobbszabású vasúti építkezések 
lesznek a tavaszszal s ezekhez a munkák

hoz 6—700 kubikosmunkásra van szükség 
öt korona napibér mellett.

A munka nélküli sínylődő szegény embe
rek nagy örömmel fogadták ezt a hírt s rög
tön ajánlkoztak, hogy az Ígért öt korona 
napidijért hajlandók kimenni a vasútépítés
hez. Az ügynökök hamarosan ötszáz kubikos- 
munkást inak össze, akik március elején ki 
is utaztak, fele részük C sehországba, másik 
fele pedig Poroszországba ment.

Nagy vök azonban a munkások meglepe
tése, amikor a munka színhelyére megérkez
tek és az építő-vállalkozó kijelentette, hoc у 
nem öt koronát, hanem csak egy korona 
napibért hajlandó fizetni. A vállalkozó ugyanis 
azt hitte, lu gy az odaszakadt magyarokkal 
azt tehet, ami neki tetszik s azok szorult 
helyzetükben elfogadják az 1 korona napi
bért is. A magyar kubikosok azonban nem 
állottak munkába, hanem pár napi vesztege
tés után egy erdőirtó vállalathoz szegődtek 
fát vágni, ahol naponta 1 korona 80 fillért 
kerestek.

A vasútépítő vállalkozó akkor, hogy boszűt 
álljon, a ható-ágnál följelentette a magyar 
munkásokat, hogy azok nem akari ak dol
gozni, sut azokat is lebeszélik a munkáról, 
akik dolgoznának.

Ennek a följelentésnek az lett a következ
ménye, hogy a kétszázötven kubikost csend
őrfedezettel kisérték az osztrák határra, ahon
nan az osztrák hatóság Oderbergig vitette 
őket s innen aztán tovább folytatták ütjük u 
gyalog Csáváig, ahol a főszolgabíró kötött 
útlevéllel szállítóita őket haza Csongrad- 
megyébe.

Éhesen és rongyosan érkeztek meg most 
Szentesre a munkások. A Csehországban 
maradt mu kások az igert 5 korona helyűt 
szintén csak 2 korona napibétt kapnak s 
amint a hozzátartozóikat értesítették, csak 
addig maradnak kint, míg annyi pénzt ke
reknek, hogv hazautazhassanak. Mint értesü
lünk, Csongrádmegye a ispánja a becsapott 
munkások érdekében megtette a kellő intéz
kedést.

Ezen kü önben is közérdekű esetet főleg 
azért adjuk lapunkban is kö, re, mert Prém  
Permit vcudeglőskartársunkat is érte a fenti 
munkások sorsa, amennyiben őt kantinosnak 
»szerződtettek« a kivándorló ügynökök s it
teni vagyona ak elkótyavetyélése után, telje
sen II egkoppasztott állapotban jutott ismét 
vissza. Ismét több egy intő példával arra, 
hogy idegen csábító Ígéreteinek fel ne üljünk.

BORGAZDASÁGUNK-
A hegyaljai bor tisztaságának megóvása 

és az eddig űzött visszaéléseknek korlátozása 
céljából a Zemplénmegyei Gazdasági Egyesü
let szőlészeti szakosztálya, dr. Láczay László 
elnöklésével, a vármegyeháza nagytermében 
népes értekezletet tartott. Hosszú vita után 
a gyűlés a következő táviratot küldte a kor
mányhoz :

A tokajvidéki szőlőtermelők és borkeres
kedőknek a Zomplénvármegyei Gazdasági 
Egyesület által összehívott nagygyűlése, midőn 
a kormányt a borvámkérdés körül tanúsított 
szilárd magatartásáért őszintén üdvözli, Nagy
méltóságodat esdve ken, hogy az olasz 
boroknak hírlapikig szellőztetett es bármely 
csekély me nyiségben való beeresztésétől 
mentse meg országunkat, de főleg Tokaj- 
í légy aljánkat, hol minden olasz bor gravitálna 
és tönkretenné viruló telepítéseinket.

Ezután az értekezlet a kormánynál eljáró 
tizenkéttagu küldöttséget választott, melyet a 
miniszterelnök fogadott. Az elnökség távirat
ban kérte föl az érdekéit bortermelőket, hogy 
minél nagyobb számmal vegyenek részt a 
küldöttségben, melynek vezetésére Andrássy 
Sándor grófot kérték föl.
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Erre az értekezlet a Tokaj-Hegyalja 
részére alkotandó kivételes rendszabályok 
tervét vitatta meg. Egész napig tartott vita 
után az értekezlet határozotilag kimondotta, 
hogy a tokaj-hegyaljai borvidékre idegen 
borokat hozni sem hordókban, sem palac
kokban nem szabad. De elfogadták Borsai 
Miklósnak azt az indítványát is, hogy ter
melők és borkereskedőkből alakított négy
tagú vegyes bizottság dolgozza át a tervet, 
úgy, hogy az átdolgozott munkálat a gazda
sági egyesület szőlészeti szakosztályának május 
15-én tartandó ü ésében tárgyalható legyen.

A tokaj-hegyaljai borvidék nagy küldött
sége április hó 16-án járt Tisza István gróf 
miniszterelnöknél és Tallián Béla töidmívelési 
miniszternél. A küldöttséget Atulrássy Sándor 
gróf vezette.

Andrássy Sándor gróf előadta, hogy a 
tokaj-hegyaljai bortermelést nemrégiben nagy 
megpróbáltatás érte. Az állam ugyan támo
gatására sietett a pusztulás szélére jutott 
vidéknek s a szőlő-rekonstrukció aránylag 
rövid idő alatt befejeződött, a sínylődő bor
vidék virágzásnak indult, de ez óriási anyagi 
áldozatokat szedett a szőlőbirtokosoktól is, 
akik súlyos kölcsönök terhét voltak kény
telenek magukra venni. Most válság előtt áll 
az egész borvidék, amit a külföldi s külö
nösen az olasz bor beozönlésenek meggátlása 
háríthat csak el és arra kéri a kormányt, 
hogy ezt hathatós védővámmal tegye lehe
tővé. Kérik ezúttál arra is a kormányelnököt, 
hogy a borvámszerződés tárgyalásáról mielőbb 
nyugtassa meg az érdekelteket, mert csak 
ilyen megm ugtató nyilatkozat adhat lendü
letet a pangásnak indult tokaj-hegyaljai bor
kereskedelem r.ek.

Tisza István gróf miniszterelnök a föld- 
mívelési miniszter nevében is felelt. A kor
mány a magyar, de speciálisan a hegyaljai 
bortermelés érdekeit teljes mértékben szívén 
viseli. Ami a bortermelők helyzetét illeti, 
számolnunk keli azzal, hogy tavaly az olaszok 
oly nagymennyiségű bort hoztak be, hogy 
annak hatását a magyar bor még ma is 
érzi. A küszöbön álló vámtárgyalásokról a 
kormány nem nyilatkozhatik, nem mondhatja 
el minden gondolatát, mert terveit nem árul
hatja el előre azok előtt, akikkel éppen szer
ződnie kell. A kormány minden tekintetben 
gondoskodni fog, hogy a borvám ügyének 
rendezésénél a magyar, de különösen a tokaj- 
hegyaljai bortermelés érdekei semmiféle csor
bát ne szenvedjenek.

Zimnii m iam i Jenő köszönetét mondott a 
válaszért, ismételten kifejezve a bormelők és 
borkereskedők teljes bizalmát a kormánynak 
a borvám kérdésében való magatartasaér .

Az olasz bor. Hosszas hallgatás után, 
a magyar kormány végre nyilatkozott egy 
homályos szövegű félhivatalos kommüniké
ben az olasz bor behozataláról. M iraglia  
római szenátor budapesti tüntető látogatásai, 
a római lapoknak azon hírei, hogy az olasz 
bor behozatalának ügye kedvező fordulatot 
nyert, kényszerítették a magyar kormányt a 
nyilatkozásra. Kijelentette, hogy semmiféle 
döntés vagy megállapodás a bor kérdésben 
nem történt. Az olasz bor behozatala az olasz 
kereskedelmi szerződésnek csak egy tétele, 
amelyet a többitől különválasztani, külön 
tárgyalni és külön dönteni benne nem lehet. 
Amikor a szerződést Rómában tárgyalják, 
valamennyi kérdéssel együtt, ez is megvitatás 
tárgya lesz. Ennyit mond a magyar kormány. 
Elhiszszük, hogy diplomáciai kérdésben nem 
igen lehet előzetes kijelentésekkel kötelezett
séget vállalni. Csakhogy itt egy nagyon is 
fontos gazdasági kérdésről van szó. A magyar 
kormánynak ebben a kérdésben már kell, 
hogy határozott álláspontja legyen, még pedig 
ugyatiaz, ami az egész országé : nem adunk 
semmiféle kedvezményt olyan termeknek,

amely a magyar földön is bőven terem. 
Ennyit a magyar kormány is kijelenthet, mert 
akármint forgatja is Ausztria a maga kár
tyáját, ennél a pontnál nem engedhetünk. 
Inkább dőljön össze az egész kiegyezés, de 
eladni nem adhatják el újra az országot, sőt 
még szóba sem állhatnak addig idegen állam
mal, amíg az Ausztriával való kiegyezési 
szerződés rendben nincs.

Az olasz bor ellen. Szekszárd és vidéke 
bortermelői és borkereskedői gyűlést tartottak 
az olasz bor beözönlése és a borvámleszál
lítása ellen. A népgyülésen, amelyen fíoda 
\ ilmos országgyűlési képviselő elnökölt, vagy 
hatezer ember vett részt. Boda képviselő a 
következő határozati javaslatot terjesztette elő, 
amelyet egyhangúlag elfogadtak: A Szek
szárdion 1904 április 17-én egybegyült több 
ezer főből álló bortermelőkből és borkeres
kedőkből alakult népgyülés ünnepiesen föl
emeli tiltakozó szavát az olasz borra vonat
kozólag, az általános vámtarifában foglalt 
60 koronára rúgó behozatali vám leszállítása, 
valamint bizonyos meghatározott mennyiség
nek kedvezményes vám melletti bebocsátása 
ellen s egyúttál elrendeli, hogy e népgyülési 
határozat küldöttség által a magyar kormány 
tudomására hozassek, valamint a határozat 
kézbesítésére felkéri a vármegyei országos 
képviselőket, hogy a behozatali vám leszál
lítása vagy kedvezményes vám megállapítása 
ellen állast foglaljanak.

A kecskeméti gazdasági egyesület, a város 
és vidék bortermelőinek és borkereskedőinek 
bevonásával, Dr. Korilsánszky János elnöklésé
vel az olasz borvámklauzula visszaállítása 
ellen nagy tiltakozó gyűlést tartott s hasonló 
állásfoglalásra hívta föl a Duna és Tisza 
közötti összes szőlősgazdákat. A jövő hét 
egyik napján nagyobb küldöttség útján hozza 
tudomására a kormánynak állásfoglalását. A 
város törvényhatósága szi tén a minap tartott 
e tárgyban rendkívüli i:5zg > ;lést s elhatározta, 
hogy valamennyi érdekelt törvényhatósághoz 
átuatot intéz, amelyben állásfoglalásra hívja 
föl azokat a borvám klauzula visszaállítása, 
a borvám esetleges leszállítása ellen.

A homoki s z o lo k  bora. Az Országos chémiai 
intézetben folyó vizsgalatok szerint az ország
nak múlt évi bortermelése úgy minőségi, 
mint mennyiségi, de különösen minőségi 
szempontból minden jogos várako ást kielé
gített. Mindeneseire érdekes, hogy az űjabb 
elvek szerint ültetett és kezelt homoki szőlők 
oly kitűnő bort szolgáltatnak, hogy nem is 
mindenki akarja elhinni, hogy nem Hegyi, 
hanem homoki bor áll előtte. Minthogy a 
homoki szőlők évről-évre nagyobb mennyi
ségben termőképesek, az árak meglehetősen 
nyomottak, aminek két szempontból van 
jelentősége es pedig először, hogy — az 
alacsony b< Tárakkal a hamis borkészítők 
nem tudván konkyrrálni — a hamis bor meg
szűnt jövedelmező lenni s így kevesebb 
hamis bor kerül forgalomba; másodszor, hogy 
oda kell hatnunk, nehogy valami kerülő űton- 
módon a példátlanul olcsó olasz bor mégis 
csak bejuthasson hazánkba, amely a filloxera- 
vész után nagy áldozatokkal felújított szőlők
nek és a szép lendületet vett homoki szőlők
nek jövedelmezőségét szüntetné meg s így 
a felújítás költsége által kimerült szőlőbirtoko
sokat biztosan tönkre juttatná. Mindenesetre 
ligyelemremeltó, hogy a homokon olyan 
tüzes és kifogástalan minőségű bor terem, 
amiről pár évtizeddel ezelőtt még álmodni 
sem mertünk és ha tartósság tekintetében 
itt-ott kifogást hallunk, az nem a bor minő
ségének, hanem annak tulajdonítandó, hogy 
az Alföldön a fakadó víz miatt nem lehet 
olcsó áron kifogástalan borpincét építeni.

Köves-Kálla és az olasz borvámkedvezmény. 
Tapolcáról jelentik, hogy vasárnap délután 
Köves-Kálién több ezer főre menő népgyülés

volt, amelyen Tapolcáról Takács Jenő kir. 
közjegyző elnöklésével dr. Kovács Vilmos 
ügyvéd ismertette a veszedelmet, amelyet az 
olasz borvámkedvezmény előidézne. A nép
gyülés kimondotta, hogy küldütüégileg fel
kéri a kormányt ezen veszedelem elhárítására 
és elhatározta, hogy az összes országgyűlési 
képviselőket felkéri támogatására.

E g y le t e k ,  s z ö v e t k e z e t e k .
Rendkívüli közgyűlés. Felhívjuk az összes 

kartárs urak figyelmét, hogy a székesfővárosi 
kisvendéglősök és korcsmárosok ipartársula
tának április hó F4-én, az újvárosháza ter
mében tartott rendes évi közgyűlésén, rend
kívüli közgyűlés egybehívása határoztatott el, 
melyen több tárgy elintézésén kivűl, az üj 
tisztikar választása tűzetik napirendre.

A nagyváradi Pincér-EgyLt a f. évi május 
hó 10-én tartandó nagyszabású ünnepélyére 
a következő szövegű meghívót küldte sz é t :

Meghívó. A »Nagyváradi Pincér-Egylet« 
által a »Nagyváradi Szállodások, Vendéglősök 
és Kávésok ipartársulatának« közreműködése 
és támogatása mellett az 1904. évi május 
hó 10-én, menházának fentartása céljára, 
részben az egyesület Szacsvay-utcai házánál 
és este a Fekete Sas nagytermében meg
tartandó ünnepélyeihez és hangversenynyel 
egybekötött táncestélyéhez t. címzett urat és 
b. családját tisztelettel meghívja és szíves 
részvételét kéri, a rendező bizottság.

Az ipartársulat részéről: Hillinger Miksa, 
ip. társ. elnök, Kriszta Sándor, ip. társ. 
alelnök, Stern Sándor, ip. társ. pénztárnok, 
Sarkadi József, ip. társ. és egyl. titkár.

Az egyesület részéről: Czeglédy Sándor, 
örökös díszelnök, Stern Hermann, örökös tb. 
elnök, Kornhäuser Henrik, egyl. elnök, Bors 
János, egyl. alelnök, Fáy József, egyl. pénz
tárnok.

A rendező bizottságok részéről : 1. A ház
avatás és zárkőletétel : Mezey Mihály, kir. 
küzj. díszell ök, Szauer Kálmán, Maresch 
Károly, Klein Lajos b. elnökök. II. Menház 
és szálló megnyitása : Karger Sándor, Hillinger 
Lipót, Schlich József, díszelnökök, Kis Kálmán, 
r. b. elnök. III. Az arcképleleplezés : Karner 
Gyula, Szabó Gyula, Klein Miksa diszelnökök, 
Fejér Károly, Ligeti Lajos, Harsányi József 
rb. elnökök. IV. Bankett-rendezés . Kovách 
László, Dolgos Ignác, Kecskeméthy István 
díszelnökök, Fáy József, rb. elnök, Geiger 
Simon, rb. alelnök. V. Az estély és hang
verseny-rendezés : Kernáts János, Rendes 
Szidor, Komsik Alajos, Leitner Ferenc, Roth 
S. József, Klein Zsigmond, Breyer Károly 
díszelnökök, Boldizsár Károly, Horváth Mór, 
Ösztreicher József, Schwartz Ferenc dísz- 
alelnökök, Márkus Samu, Schwartz Béla 
Veiszberger Jenő, Richter Antal rb. elnökök, 
Schulmeister Gábor, Berger József, Szeder
kényi János, Mitler Ignác, Perl Frigyes, Troli 
József, Lefkovits Lajos, Schmidt Alajos, 
Rádler János rb. alelnök, Veiszberger Miklós, 
Kalmár Emil tán* rendezők, Bors János zene
rendező Bayer Frigyes, Weiszberger József 
b. pénztárnokok. Teremrendezők Klein 
Márton, elnök. Deutsch Pál, Deák Gusztáv, 
Fitz Sándor, Hartstein Márton, Herman Sándor, 
Hinora János, Klein Ernő, Fehér Dezső jog
hal., Müller László társelnökök. Moskovits 
N., Reiber József, Szliva János, Steier Jakab, 
Valaszkay Gyula, Vörös János, Zabolszky 
Hermann, tagok. Váradi Pál, Klein Adolf, 
Friedmann Sándor, Gárnek György, Schön
feld Márton, Veisz J. Dezső, Szegedi Imre, 
Weiszberger Miklós rb. titkárok.

A : ünnepély sorrendje:
1. Az egyesület újonnan épült házának 

avatása zárkő letétellel az egylet Szacsvay- 
uteai házánál 1904. évi május hó 10-én dél-



2. oldal. Magyar Vendéglős К), szám.

Fontos kérdés azonban most az, hogy 
tulajdonképen miért is drágultak és drá
gulnak a húsárak? A fennálló konjunk
túrák nem kényszerítik erre a fővárosi 
mészárosokat, mert az a veszedelem, 
hogy az élőállat ára egy-két vásáron 
2— 3 írttal emelkedett, csak nem olyan 
veszedelmes állapot, hogy emiatt a hús 
árát a mészárosok oly lelketlenül emel
jék, különösen nem veszedelmes állapot 
azért, mert a múlt heti drágult árú vá
sárok utáni vásárokon az élőállat ára 
ugyanannyival csökkent. Ezen árcsök
kenést azonban az élelmes mészárosok 
észre sem akarták venni és úgy találták, 
hogy célszerűbb most már a felemelt 
húsárak mellett maradni.

A fővárosi közélelmezési bizottság 
ülésében konstatálta is az élőállatok ár
hullámzásának kedvezőbbre való fordúltát, 
de a dolog csupán a száraz konstatálás 
mellett maradt és lojális úriemberekhez 
illően, a szegény mészárosok önkényke
dését csorbítani fölöslegesnek tartották 
és megelégedtek a mészárosok azon ér
velésével, hogy a melléktermékek árá 
nak mesterséges leszorítása miatt kény
telenek emelni a húsárát. Abőrgyároíiok 
kartelje a felére szorította a bőr árát, a 
fogygyuHak nincsen megfelelő értéke, a 
díjak és adók óriási mértékben terhelik 
a mészárost, aki kénytelen mindezt a 
húson bevenni, mert a melléktermékekre 
ráfizetnek.

Hogy mennyit fizetnek rá a mészá
rosok ezekre az úgynevezett mellékter
mékekre és hogy ezen »ráfizetés« arány
ban alhe a husarak emelésével, annak 
megvizsgálását a lojális bizottság szük
ségesnek nem találta. Mi részünkről e. ő- 
sen kétség bevonj u k, hogy ezen érv bár
kit is kielégítene, ha akadna, aki a 
dolgok mélyébe csak kissé betekinteni 
akarna es lelkiismeretesen megvizsgálná 
azt az ügyet, amely miatt százezreknek 
kell szenvedni és sok existenciát ve
szélybe sodorni képes. Az élelmes ma- 
g\ ar kereskedők es vele a magyar 
mészárosok magukba szívták a »szabad« 
Magyarország ama szellemét, hogy itt 
mindent meg lehet kockáztatni Számos 
eset mutatja, hogy egyetlen szabad ál
lamban nem így értelmezik és nem így ak
nazzak ki a népszabadsággal, szabaddá 
tett iparral járó ama kedvezményt, 
melyet hazánkban a legtöbb esetben az 
allamfentartó  ̂nép károsodása rovására 
túlhajtanak. Es ha a veszedelem már 
körmünkre égett, ha a nép a keres
kedők önkénykedéséből eredő terhek 
alatt félj aj dúl, következnek a bölcs és 
nagyfejü hatósági közegek >intézkedései«, 
amelyek azonban sohasem állanak egyéb- 
bői, mint a már megszokott „bizottsági 
ülésekből , mely tanácskozások, amellett, 
hogy hetekig elhúzódnak, soha semmit 
eredményezni m m szoktak. A magyar 
ember indolenciajavai jár már különben 
az a jelenség, amely ily bizottságok 
ülésein és eredményein mindenkor ta

pasztalható. Az ülések eredményén lát
ható nembánomságot egy kis rossz
akarattal ugyan önzésnek is lehetne 
mondani, ha tekintetbe vesszük, hogy 
ilyen szakosztályi ülések bizottságaiban 
sohasem látunk az illető szakból való 
egyéneket, akik nemcsak helyes világí
tásba hozhatnak a felmerült és tárgyalni 
kívánt bajokat, de mint szakmabeli 
egyének s a j á t  b a ju k a t  nem bírálnák el 
azzal a könnyűvérüséggel, a mely ly el azt 
hozzá konyítani nem tudó, de főleg 
a  b a j t  n e m  é r z ő  »szakférfiak« elbírál
nak. Megszoktuk, mert a minden téren 
előálló bajok elhárítását u. n. szakbizott
sági ülésekre bízzák a népek jólétére 
ügyelő kormányok és ha a kijelölt bi
zottságok már eleget üléseztek, minden 
el van intézve, noha a nép nem érez, 
nem lát javulást; a remélt segítséget, 
változást csak néhány bizottság-iilési 
jegyzőkönyv képezi.

A hús drágulásának okát keresték a 
múlt heti bizottságok ülései, amelyek 
azért tartattak, hogy a drágulást meg
szüntessék és az általa előállott bajokon 
segítsenek. Az eredmény azonban az, 
hogy a drágulás igaz okát meg nem 
találva, a bajra gyógyító írt nem ad
hatnak. Pedig könnyen megtalálható e 
betegség oka és még könnyebben le 
hetne a bajt el is hárítani, ha ama bi
zonyos »magas közgazdasági érdekek« 
helyett egy szempillantásra a nép, a 
koplaláshoz már oly közel álló nép ér
dekét is kissé komolyan tekintetbe ven 
nék. A nép jólétének rovására történő 
és állandó károsodását előidéző szabad 
üzérkedés hazájában élve, a ránk há
ramló nagy állami kötelezettségek mellett 
— sajnos — bele kell törődnünk abba 
a helyzetbe, amely nemcsak megélheté
sünket nehezíti, de állandóan fenyegeti 
exisztenciánkat.

B eesap oit m agyar m unkálok.
A kényszerűségből kivándorlók tekinteté

ben oda kellene hatni a magyarságnak, hogy a 
külföldíin való munkakeresés okait megszün
tessük. Munkát és keresetet kell adnia a nép
nek, hogy meg tudjon élni itthon és család
ját képes legyen eltartani. Társadalmunknak 
gazdasági erőkifejtéseket kell produkálnia, 
amelyek új csatornáit nyitják meg a megél
hetés eszközeinek.

1 dolgozni és dolgoztatni, ez legyen a jel
szó, amely minden hazafias és hasznos tág
ját társadalmunknak produktív tevékenységre 
indítsa.

íme, hogy ennek a hiánya milyen szomorú 
dolgokat idéz elő, bizonyság arra a legújabb 
esongrádmegyei eset, amely a következő :

Szomorú látványt nyújtott a napokban 
annak a kétszázötven esongrádmegyei kubi
kosmunkásnak az állapota, akik Poroszor
szágból toloncúton érkeztek haza s akik lel
ketlen ügynököknek estek áldozatul.

Ez év február havában néhány külföldi 
ügynök érkezett Szentesre, akik az ottani, 
valamint több esongrádmegyei községben azt 
hiresztelték, hogy Poroszországban es Cseh
országban nagyobbszabásű vasúti építkezések 
lesznek a tavaszszal s ezekhez a munkák

hoz 6 —700 kubikosmunkásra van szükség 
öt korona napibér mellett.

A munka nélküli sínylődő szegény embe
rek nagy örömmel fogadták ezt a hírt s rög
tön ajánlkoztak, hogy az ígért öt korona 
napidíjért hajlandók kimenni a vasútépítés
hez. Az ügynökök hamarosan ötszáz kubikos- 
munkást irtak össze, akik március elején ki 
is utaztak, fele részük C sehországba, másik 
fele pedig Poroszországba ment.

Nagy volt azonban a munkások meglepe
tése, amikor a munka színhelyére megérkez
tek és az építő-vállalkozó kijelentette, hoc у 
nem öt koronát, hanem csak egy korona 
napibért hajlandó fizetni. A vállalkozó ugyanis 
azt hitte, hogy az odaszakadt magyarokkal 
azt tehet, ami neki tetszik s azok szorult 
helyzetükben elfogadják az 1 korona napi
bért is. A magyar kubikosok azonban nem 
állottak munkába, hanem pár napi vesztege
s s  után egy erdőirtó vállalathoz szegődtek 
fát vágni, ahol naponta 1 korona 80 fillért 
kerestek.

A vasútépítő vállalkozó akkor, hogy boszút 
álljon, a hatóságnál följelentette a magyar 
munkásokat, hogy azok nem akart ak dol
gozni, süt azokat is lebeszélik a munkáról, 
akik dolgoznának.

Ennek a följelentésnek az lett a következ
ménye, hogy a kétszázötven kubikost csend
őrfedezettel kisérték az osztrák határra, ahon
nan az osztrák hatóság Oderbergig vitette 
őket s innen aztán tovább folytattak ütjük u 
gyalog Csacáig, ahol a főszolgabíró kötött 
útlevéllel szállította őket haza Csongrad- 
megyebe.

Éhesen és rongyosan érkeztek meg most 
Szentesre a munkások. A Csehországban 
maradt mu kasok az Ígért 5 korona helyett 
szintén csak 2 korona napibért kapnak s 
amint a hozzátartozóikat értesítették, csak 
addig maradnak kint, mig annyi pénzt ke- 
resnek, hogy hazautazhassanak. Mint értesü
lünk, Csongrádmegye a ispánja a becsapott 
munkások érdekében megtette a kellő intéz
kedést.

Ezen kü önben is közérdekű esetet főleg 
azért adjuk lapunkban is kö; re, mert P rím  
Bernát vendeglőskartársunkat is érte a fenti 
munkások sorsa, amennyiben őt kantinosnak 
»szerződtettek« a kivándorló ügynökök s it
teni vagyona ak elkótyavetyélése után, telje
sen i! egkoppasztott állapotban jutott ismét 
vissza. Ismét több egy intő példával arra, 
hogy idegen csábító Ígéreteinek fel ne üljünk.

BORGAZDASÁGUNK-
A hegyaljai bor tiszt ságauak megóvása 

és az eddig űzött visszaéléseknek korlátozása 
céljából a Xemplénmegyei Gazdasági Egyesü
let szőlészeti szakosztálya, dr. Láczay László 
elnöklésével, a vármegyeháza nagytermében 
népes értekezletet tartott. Hosszú vita után 
a gyűlés a következő táviratot küldte a kor
mányhoz :

A tokajvidéki szőlőtermelők és borkeres
kedői nek a Zemplén varmegyei Gazdasági
Egyesület által összehívott nagygyűlése, midőn 
a kormányt a borvámkérdés körül tanúsított 
szilárd magatartásáért őszintén üdvözli, Nagy- 
méltósagodat esdve ken, hogy az olasz 
boroknak hírlapikig szellőztetett es bármely 
cseke.y mennyiségben való beeresztésétől 
mentse meg országunkat, de főleg Tokaj- 
1 légy aljánkat, hol minden olasz bor gravitálna 
és tönkretenné viruló telepítéseinket.

Ezután az értekezlet a kormánynál eljár«') 
tizenkéttagú küldöttséget választott, melyet a 
miniszterelnök fogadott. Az elnökség távirat
ban kérte föl az érdekelt bortermelőket, hogy 
minél nagyobb számmal vegyenek reszt a 
küldöttségben, melynek vezetésére Andrássy 
Sándor grófot kértek föl.
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Erre az értekezlet a Tokaj-Hegyalja 
részére alkotandó kivételes rendszabályok 
tervét vitatta meg. Egész napig tartott vita 
után az értekezlet határozotilag kimondotta, 
hogy a tokaj-hegyaljai borvidékre idegen 
borokat hozni sem hordókban, sem palac
kokban nem szabad. De elfogadták Borsai 
Miklósnak azt az indítványát is, hogy ter
melők és borkereskedőkből alakított négy
tagú vegyes bizottság dolgozza át a tervet, 
úgy, hogy az átdolgozott munkálat a gazda
sági egyesület szőlészeti szakosztályának május 
15-én tartandó ü ésében tárgyalható legyen.

A tokaj-hegyaljai borvidék nagy küldött
sége április hó 16-án járt Tisza István gróf 
miniszterelnöknél és Tallián Béla föidmívelési 
miniszternél. A küldöttséget A m trássy  Sándor 
gróf vezette.

Andrássy Sándor gróf előadta, hogy a 
tokaj-hegyaljai bortermelést nemrégiben nagy 
megpróbáltatás érte. Az állam ugyan támo
gatására sietett a pusztulás szélére jutott 
vidéknek s a szőlő-rekonstrukció aránylag 
rövid idő alatt befejeződött, a sínylődő bor
vidék virágzásnak indult, de ez óriási anyagi 
áldozatokat szedett a szőlőbirtokosoktól is, 
akik súlyos kölcsönök terhét voltak kény
telenek magukra venni. Most válság előtt áll 
az egész borvidék, amit a külföldi s külö
nösen az olasz bor beozönlésenek meggátlása 
háríthat csak el és arra kéri a kormányt, 
hogy ezt hathatós védővámmal tegye lehe
tővé. Kérik ezúttál arra is a kormányelnököt, 
hogy a borvámszerződés tárgyalásáról mielőbb 
nyugtassa meg az érdekelteket, mert csak 
ilyen megn> ugtató nyilatkozat adhat lendü
letet a pangásnak indult tokaj-hegyaljai bor
kereskedelem!.ek.

Tisza István gróf miniszterelnök a föld- 
mívelesi miniszter nevében is felelt. A kor
mány a magyar, de speciálisan a hegyaljai 
bortermelés érdekeit teljes mértékben szívén 
viseli. Ami a bortermelők helyzetét illeti, 
számolnunk kell azzal, hogy tavaly az olaszok 
oly nagymennyiségű bort hoztak be, hogy 
annak hatását a magyar bor még ma is 
érzi. A küszöbön álló vámtárgyalásokról a 
kormány nem nyilatkozhalik, nem mondhatja 
el minden gondolatát, mert terveit nem árul
hatja el előre azok előtt, akikkel éppen szer
ződnie kell. A kormány minden tekintetben 
gondoskodni fog, hogy a borvám ügyének 
rendezésénél a magyar, de különösen a tokaj- 
hegyaljai bortermelés érdekei semmiféle csor
bát ne szenvedjenek.

ZimtHi m iam i Jenő köszönetét mondott a 
válaszért, ismételten kifejezve a bormelők és 
borkereskedők teljes bizalmát a kormány nak 
a borvám kérdésében való magatartasaér .

Az olasz bor. Hosszas hallgatás után, 
a magyar kormány végre nyilatkozott egy 
homályos szövegű félhivatalos kommüniké
ben az olasz bor behozataláról. M iraglia  
római szenátor budapesti tüntető látogatásai, 
a római lapoknak azon hírei, hogy az olasz 
bor behozatalának ügye kedvező fordulatot 
nyert, kényszerítették a magyar kotmányt a 
nyilatkozásra. Kijelentette, hogy semmiféle 
döntés vagy megállapodás a bor kérdésben 
nem történt. Az olasz bor behozatala az olasz 
kereskedelmi szerződésnek csak egy tétele, 
amelyet a többitől különválasztani, külön 
tárgyalni és külön dönteni benne nem lehet. 
Amikor a szerződést Rómában tárgyalják, 
valamennyi kérdéssel együtt, ez is megvitatás 
tárgya lesz. Ennyit mond a magyar kormány. 
Elhiszszük, hogy diplomáciai kérdésben nem 
igen lehet előzetes kijelentésekkel kötelezett
séget vállalni. Csakhogy itt egy nagyon is 
fontos gazdasági kérdésről van szó. A magyar 
kormánynak ebben a kérdésben már kell, 
hogy határozott álláspontja legyen, még pedig 
ugyanaz, ami az egész országé : nem adunk 
semmiféle kedvezményt olyan terméknek,

amely a magyar földön is bőven terem. 
Ennyit a magyar kormány is kijelenthet, mert 
akármint forgatja is Ausztria a maga kár
tyáját, ennél a pontnál nem engedhetünk. 
Inkább dőljön össze az egész kiegyezés, de 
eladni nem adhatják el újra az országot, sőt 
még szóba sem állhatnak addig idegen állam
mal, amíg az Ausztriával való kiegyezési 
szerződés rendben nincs.

Az olasz bor ellen. Szekszárd és vidéke 
bortermelői és borkereskedői gyűlést tartottak 
az olasz bor beözönlése és a borvámleszál
lítása ellen. A népgyiilésen, amelyen Boda 
\ ilmos országgyűlési képviselő elnökölt, vagy 
hatezer ember vett tészt. Boda képviselő a 
következő határozati javaslatot terjesztette elő, 
amelyet egyhangúlag elfogadtak: A Szek- 
szárdon 1904 április 17-én egybegyült több 
ezer főből álló bortermelőkből és borkeres
kedőkből alakult népgyülés ünnepiesen föl
emeli tiltakozó szavát az olasz borra vonat
kozólag, az általános vámtarifában foglalt 
60 koronára rúgó behozatali vám leszáll!.ása, 
valamint bizonyos meghatározott mennyiség
nek kedvezményes vám melletti bebocsátása 
ellen s egyúttal elrendeli, hogy e nepgyülési 
határozat küldöttség által a magyar kormány 
tudomására hozassek, valamint a határozat 
kézbesítésére felkéri a vármegyei országos 
képviselőket, hogy a behozatali vám leszál
lítása vagy kedvezményes vám megállapítása 
ellen állást foglaljanak.

A kecskeméti gazdasági egyesület, a város 
és vidék bortermelőinek és borkereskedőinek 
bevonásával, Dr. Korilscmszky János elnöklésé
vel az olasz borvámklauzula visszaállítása 
ellen nagy tiltakozó gyűlést tartott s hasonló 
állásfoglalásra hívta föl a Duna és Tisza 
közötti összes szőlősgazdákat. A jövő hét 
egyik napján nagyobb küldöttség útján hozza 
tudomására a kormánynak állásfoglalását. A 
város törvényhatósága szi tén a minap tartott 
e tárgyban rendkívüli 1: >zg . ilést s elhatározta, 
hogy valamennyi érdé .élt törvényhatósághoz 
átiratot intéz, amelyben állásfoglalásra hívja 
föl azokat a borvám klauzula visszaállítása, 
a borvám esetleges leszállítása ellen.

A homoki szolok bora. Az Országos chémiai 
intézetben folyó vizsgálatok szerint az ország
nak múlt évi bortermelése úgy minőségi,' 
mint mennyiségi, de különösen minőségi 
szempontból minden jogos várako ást kielé
gített. Mindenesetre érdekes, hogy az üjabb 
elvek szerint ültetett és kezelt homoki szőlők 
oly kitűnő bori szolgáltatnak, hogy nem is 
mindenki akarja elhinni, hogy nem hegyi, 
hanem homoki bor áll előtte. Minthogy a 
homoki szőlők évről-évre nagyobb mennyi
ségben termőképesek, az árak meglehetősen 
nyomottak, aminek két szempontból van 
jelentősége es pedig először, hogy — az 
alacsony b< Tárakkal a hamis borkészítők 
nem tudván konkurálni — a hamis bor meg
szűnt jövedelmező lenni s igy kevesebb 
hamis bor kerül forgalomba; másodszor, hogy 
oda kell hatnunk, nehogy valami kerülő úton- 
módon a példátlanul olcsó olasz bor mégis 
csak bejuthasson hazánkba, amely a tilloxera- 
vész után nagy áldozatokkal felújított szőlők
nek és a szép lendületet vett homoki szőlők
nek jövedelmezőségét szüntetné meg s így 
a felújítás költsége által kimerült szőlőbirtoko
sokat biztosan tönkre juttatná. Mindenesetre 
ligyelemremeltó, hogy a homokon olyan 
tüzes és kifogástalan minőségű bor terem, 
amiről pár évtizeddel ezelőtt még álmodni 
sem mertünk és ha tartósság tekintetében 
Ht-ott kifogást hallunk, az nem a bor minő
ségének, hanem annak tulajdonítandó, hogy 
az Alföldön a fakadó viz miatt nem lehet 
olcsó áron kifogástalan borpincét építeni.

Köves-Kálla és az olasz borvámkedvezmény. 
Tapolcáról jelentik, hogy vasárnap délután 
Köves-Kállán több ezer főre menő népgyülés

volt, amelyen Tapolcáról Takács Jenő kir. 
közjegyző elnöklésevel dr. Kovács Vilmos 
ügyvéd ismertette a veszedelmet, amelyet az 
olasz borvámkedvezmény előidézne. A nép
gyülés kimondotta, hogy küldöttségileg fel
kéri a kormányt ezen veszedelem elhárítására 
és elhatározta, hogy az összes országgyűlési 
képviselőket felkéri támogatására.

E g y le t e k ,  s z ö v e t k e z e t e k .
Rendkívüli közgyűlés. Felhívjuk az összes 

kartárs urak figyelmét, hogy a székesfővárosi 
kisvendéglősök és korcsmárosok ipartársula
tának április hó 14-én, az újvárosháza ter
mében tartott rendes évi közgyűlésén, rend
kívüli közgyűlés egybehívása határoztatott el, 
melyen több tárgy elintézésén kivűl, az új 
tisztikar választása tűzetik napirendre.

A nagyváradi Pincér-EgyLt a f. évi május 
hó 10-én tartandó nagyszabású ünnepélyére 
a következő szövegű meghívót küldte sz é t :

Meghívó. A »Nagyváradi Pincér-Egylet« 
által a »Nagyváradi Szállodások, Vendéglősök 
és Kávésok ipartársulatának« közreműködése 
és támogatása mellett az 1904. évi május 
hó 10-én, menházának fentartása céljára, 
részben az egyesület Szacsvay-utcai házánál 
és este a Fekete Sas nagytermében meg
tartandó ünnepélyeihez és hangversenynyel 
egybekötött táncestélyéhez t. címzett urat és 
b. családját tisztelettel meghívja és szíves 
részvételét kéri, a rendező bizottság.

Az ipartársulat részéről: Hillinger Miksa, 
ip. társ. elnök, Kriszta Sándor, ip. társ. 
alelnök, Stern Sándor, ip. társ. pénztárnok, 
Sarkadi József, ip. társ. és egyl. titkár.

Az egyesület részéről: Czeglédy Sándor, 
örökös díszelnök, Stern Hermann, örökös tb. 
elnök, Kornhäuser Henrik, egyl. elnök, Bors 
János, egyl. alelnök, Fáy József, egyl. pénz
tárnok.

A rendező bizottságok részéről : 1. A ház
avatás és zárkőletétel: Mezey Mihály, kir. 
közj. dísz eh'ök, Szauer Kálmán, Maresch 
Károly, Klein Lajos b. elnökök. II. Menház 
és szálló megnyitása ; Karger Sándor, Hillinger 
Lipót, Schiich József, díszelnökök, Kis Kálmán, 
r. b. elnök. III. Az arcképleleplezés : Karner 
Gyula, Szabó Gyula, Klein Miksa diszelnökök, 
F'ejér Károly, Ligeti Lajos, Harsányi József 
rb. elnökök. IV. Bankett-rendezés . Kovách 
László, Dolgos Ignác, Kecskeméthy István 
díszelnökök, Fáy József, rb. elnök, Geiger 
Simon, rb. alelnök. V. Az estély és hang
verseny-rendezés : Kernáts János, Rendes 
Szidor, Komsik Alajos, Leitner Ferenc, Roth 
S. József, Klein Zsigmond, Breyer Károly 
díszelnökök, Boldizsár Károly, Horváth Mór, 
Ösztreicher József, Schwartz Ferenc dísz- 
alelnökök, Márkus Samu, Schwartz Béla 
Veiszberger Jenő, Richter Antal rb. elnökök, 
Schulmeister Gábor, Berger József, Szeder
kényi János, Mitler Ignác, Perl Frigyes, Troli 
József, Lefkovits Lajos, Schmidt Alajos, 
Rádler János rb. alelnök, Veiszberger Miklós, 
Kalmár Emil tán* rendezők, Bors János zene
rendező Bayer Frigyes, Weiszberger József 
b. pénztárimkok. Teremrendezők : Klein 
Márton, elnök. Deutsch Pál, Deák Gusztáv, 
Fitz Sándor, Hartstein Márton, Herman Sándor, 
Hinora János, Klein Ernő, Fehér Dezső jog
hal., Müller László társelnökök. Moskovits 
N., Reiber József, Szliva János, Steier Jakab, 
Valaszkay Gyűli, Vörös János, Zabolszky 
Hermann, tagok. Váradi Pál, Klein Adolf, 
Friedmann Sándor, Gárnek György, Schön
feld Márton, Veisz J. Dezső, Szegedi Imre, 
Weiszberger Miklós rb. titkárok.

A : ünnepély sorrendje:
1. Az egyesület újonnan épült házának 

avatása zárkő letétellel az egylet Szacsvay- 
utcai házánál 1904. évi május hó 10*én dél
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előtt 9 órakor. Kelavató szónok: Mezey 
Mihály kir. körjegyző. A zárkövet elhelyezi : 
ifj. Keztyüs János építész.

2. Menház es szálló megnyitás az egylet 
Szacsvay-utcai házánál 1904. évi május hó
10-én délelőtt V ,11 órakor. — Ünnepi szónok : 
dr. Dési Géza ügyvéd, egyleli ügyész.

3. Az egylet harminc éves történeti múlt
ján ik megfeleloleg az összes elnökök, al 
elnökök és pénztárnokok arcképeinek lelep
lezése és az egylet helyiségében elhelyezése. 
1904. évi május hó 10 én d. e. 1 2 12 órakor. 
Ünnepi szónok : Biró Lajos hírlapíró.

4 Bankett: az 1904. évi május hó 10 én 
délután 2 órakor a Fekete Sas alsótermében. 
Egy teríték ára 5 korona.

5. Hangverseny nyel egybekötött táncestély 
a Fekete Sas nagytermében. Kezdete 1904. 
évi május hó 10 én este 8 órakor.

A hangverseny és táncestélyhez belépti
jegyek árai : az első négy sorban 4 Kor., 
a következő sorokban 3 korona. Belépő- és 
számozatlan-hely 2 kor. Karzat-jegy, mely 
az estélyre nem jogosít 1 korona.

Minden iránybani felvilágosítással szíves 
készséggel szolgál az iroda Szt.-László-tér, 
Kovács-ház. Telefon 447. szám. — Miután 
a Szacsvay-utcai ünnepélyekhez csak belépő 
jegyekkel lehet bemenni, tisztelettel kérjük a 
t. közönséget, hogy azok megszerzése iránt 
mielőbb intézkedni méltóztassék. — Hang
verseny és bankett jegyek és belépő jegyek 
kaphatók az összes kávéházak és vendéglők
ben és a bizottság irodájában. — Az ünne
pélyek es hangverseny részletes műsora a 
helyi hírlapokban és külön lenyomatban fog 
leközöltetni.

Azon t. vendégeinket, akik vidékről ünne
pélveinkhez megjelenni szándékoznak és itt 
tartózkodásuk alatt szállást akarnak igénybe 
venni, kérjük, hogy eljövetelüket az ünnepé
lyek előtt legalább 8 nappal az irodának be
jelenteni szíveskedjenek, hogy számukra 
megfelelő szállást köthessünk le.

Felülíizetések a cél iránti tekintetből köszö
nettel fogadtatnak és nyugtáztatnak.

Rendező bizottságok :
I.

Czeglédy Jenő, Dr. Fodor Gyula, I)r. Goldberger 
Miksa, Geiger Simon, Hant Lajos, Dr. Kripka Henrik, 
Köblös Ferencz, Klein Sándor, Lázár Adolf, Maczek 
Vilmos, Nagyváradi Róbert. Plesz Áron, Simon György, 
Somhegyi Dezső, Vermes Kornél, Veisz Vilmos, Zabolszky 
Hermann.

II.
I'aumeiszter Tivadar, Csatáry József, Élő János, 

Friodl István, dr. Friedländer S., Garnek György, Hant 
Frigyes, Jőrös László, Kováts György, Ifj. Kováts 
László, Kováts Béla, Mandel Ede, Petik) Zsigmond, 
Rákos Vilmos, Schreyer Farkas, Dr. Stokker József, 
Szabó István, Szabó László, Vicsay István, Végner 
Mór, Vigh Mihály, Waldman Mór, Zalder Imre.

III.
Boros 1.. Bondr у László, Benedek Mór, Deák Gusztáv, 

Fehér Gyula, Haasz Manó. Hinora János, Kern S Iámon. 
Mezei Sándor, Lévai Márton, Lebovits Rudolf, Lázár 
Lóránt, Náth János, Ösztreicher József, Pupp József, 
Patta Manó, Szűcs Dezső, Sch.mfeld Adolf, Szilágyi 
Géza, Szántó Dezső, Sziládky Kinő, Szénási Gyula, 
Szabó testvetek, Tárnoki László, dr. Várady Ödön, 
Veisz E. Zsigmond, Zsunk Pál.

IV.
Balogh József, Berenez József, Brükner Hugó, Brukner 

Lajos, Blum Géza, Csunady Kálmán, Dénes Sándoi, 
Herschkovits Samu, Kádár János, Kelemen Károly, 
Kozák János, Kain Jakab, Marton Manó, Pcller Ferencz. 
Plunder Sámuel, Plesz Sándor, Róth A. Gyula, Schvartz 
Mór, Veres Lajos, Vargha Imre.

V.
Dr. Adorján Ármin, dr. Adorján Hmil. О ach József, 

Bárok Lajos, Boros Károly, B. Blum J >, Bassch 
Sándor, Brunner Sándor, Braun Zsigmond, Burger 
Áron A., Blum József, Berger Arthur, dr Bárdos Imre, 
Bognár Ferencz, Bihari Gyula, Biró Lajos, Balhi József, 
Cservinky József, Czukker Mór, Dutka Ákos, Dummel- 
dinger M., Ein vág Alajos, Fbenholcz Márton. Fazekas 
István, Fuchs Antal, Friedmann Márton, Friedmann 
Miksa, Fleischer Lajos, Fuchsl Mór, Fleischhakker 
Hugó, Fekete László, dr. Fenyő Sándor, Fehér Dezső, 
Grósa László, Gyárfás Pál, Gerley László, Girand Árpád, 
Grun József, dr. Halasz Lajos, Hermann Sándor,

Horváth József, Imreit Sámuel, Jaks István Kiss Dávid, 
Kiss Károly, Krausz Béla, Kcrczsi Gergely, Kandel 
Zsigmond, K épesy Géza, Klein József, Klein Ignácz, 
K oszta Janos, Keresik Ferencz, Karácsonyi Sándor, 
Knobel Mór, Kőim Márton, Kováts Károly, Köteles 
Mihály, dr. Konrád Béla, Kelen Béla, Klein Andor, 
dr. Kabos Béla, dr. Kurlándei Ede, Kurticsán Péter, 
Kubik Viktor, Linder Lajos, Lővinger Félix, Lengyel 
Géza, Lázár Sándor, Lukáts Ferencz, Müller János, 
Mázor Béla, Mány Aurél, Márkus Jenő, ifj. Márkus 
Játtos, Mihelfy Jenő, Markovits Oszkár, dr. Moskovits 
József, dr. Moskovits Miklós, Márkus János, Popovits 
János, ifj. Popper József, Popper Árpád, Pásztor Ede, 
Palásthy Marczell, Rendes Vilmos, Rosenfeld Márton, 
Róth Ferencz, Reinle Gyula, dr. Sarkadi Lajos, Sas 
Ede, Steier Jakab, Schvartz Béla, id. Schönfeld Sámuel, 
Staub Lajos, Spitzer Vilmos, Sipos Béla, Schlesinger 
Lajos, Schönfeld Sámuel, Sebő Imre, Schnabel Zsigmond, 
Sárossy József, Schvartz Péter, Szűcs Béla, Schenker 
János, dr. Tóth Ferencz, Tóth Lajos, Tapaszy Lajos, 
Wechsler Adolf, Válj' Péter, Valcz György, Velkovits 
Farkas, Vörös János, Vielter Emil, Veingürtner Andor, 
ifj. Valtner Károly.

H Í R E K .

F e l h í v á s !

Figyelmeztetjük a soproni sörfőzde min 
azon vevőit, kik a Grünfeld vezetése alatti 
Soproni vagy 0-Briimii sört veszik, kiadó- 
hivatalunknak szíveskedjék tudtára adni.

Kiadóhivatal.
Hymen hir. Schuller György győrszigeti 

kartársunk kedves leánya, Róza, f. évi május 
8 án Győr-Szigeten Nemes Mihály úrral örök 
hűséget esküszik. A frigyhez tartós boldog
ságot kívánunk.

A kis korcsma és a nagy korcsma. A ke
rületi elöljáróságok munkáját nagyban föl
szaporította az új vizszolgáltatási szabályren
delet. De még inkább növelte a munkahal
mazt a szabályrendeletnek. az a rendelkezése, 
hogy a kávéméréseket és korcsmákat kis es 
n a .у kávémérésekre és korcsmákra osztotta 
anélkül, hogy tüzetesebben megállapította 
volna az egyiknek^is, a másiknak is a jel
legét. Mivel pedig a nagy kávémérés es nagy 

.korcsma után hatszoios vizdíjat állapít meg 
a szabályrendelet, fölszólalt minden háztulaj
donos, akinek Im ában ilyen volt és a hat
szoros vizdíjat tartozott volna űzetni. Egy 
Ízben már közöltünk egy közigazgatási bíró
sági döntést ebben a kérdésben, amikor a 
két csoport külöm’ öztetéseül a bíróság ki
mondotta, hogy kis kávémérés, illetve kis 
korcsma az, mely csak egy szobából és 
konyhából áll. Most újabban a közigaz
gatási bíróság ugyanebben a kérdésben 
még közelebbről meghatározta az egyik
nek is, a másiknak is kritériumát, amidőn 
kimondotta, hogy kis korcsmának tekin
tendő az olyan korcsma, amelyet, még ha 
két szobából állana is, az üzlettulajdonos 
minden sdgédszemélyzet nélkül maga lát el. 
A bíróság azzal okolja meg ezt a meghatá
rozását, hogy egy ilyen korcsma, amelyben 
az üzlettulajdonos maga szolgálja ki a ven
dégeit. minden segédszemélyzet nélkül, a kis
ipar körét meg nem haladja é s  így a szabály
rendeletnek az a része, mely az ilyen üzletek 
után hatszoros vizdíjat állapít meg, ezekre 
nem vonatkozik. — Ez a megoldás rank 
nézve határozottan helyes es előnyös.

Névmagyarosítás. Palakovics Pál’vendéglős- 
kartársunk vezetéknevét belügy miniszteri en
gedélyivel Rollai-ra változtatta.

A bécsiek bajban. A vasúti sztrájknak meg
van az a has ma, hogy megtudtuk, hogy 
mennyire tőlünk és ajtunk élnek a bécsiek. 
A magyar ökrök nem utazhattak P.écsbe, igy 
hát nincs ott hús s a bécsiek mar növény
evésre készülnek, hacsak a hatalom ki nem 
mondja, amint ezt az okos mészárosok kö
vetelik, hogy az összes osztrák tartományok
ból az ökrök Becsbe küldendők s ha Becs 
szükséglete már teljesen fedezve lesz, akkor 
jönnek sorba a tartományok. A bécsiek ezzel

a régi csapáson haladnak, mert hajdon felső 
rendeletre Magyarországból minden ökör 
Bécsbe volt hajtandó s csak mikor Bécs 
gyomra megtelt, ehettek a magyarok is marha
húst. S hogy most nem mehettek oda a 
magyar ökrök, roppantul fájt Bécsnek.

A lóhús. A tejjel és mézzel folyó Kanaán, 
ahogy hazánkat egykor nevezték, ime hát 
lóhúsra szorult s idővel talán kutyára, macs
kára is ráfanyalodik. A lóhúsmészárszék lé
tesítésével már a hatóságok is foglalkoznak, 
sőt helyet foglal ez a szándék a székesfő
város közélelmezési tanácsának programm- 
jában is, mint egyedüli eszköz a hús drága
sága ellen. íme tehát mi, akik mezőgazdák 
és állattenyésztők vagyunk, odáig jutottunk, 
hogy ha meg akarunk élni, lohnst kell ennünk, 
vagy pedig pacalból készült kolbászt.

Budapest legöregebb asszonya. Érdekes 
lakója van néhány hete a fővárosi Erzsébet- 
szegényekházának : száztizenhat esztendős 
asszony, özvegy Borsos Józsefné, született 
Einzig Jetti. A kórházi osztályra vétette föl 
magát az öreg asszony, ki két hegyű szivbil- 
lentyiielégtelenségben szenved — harminc év 
óta. Az asszony-Matuzsálem Sárospatak szü
lötte s ez idő szerint Budapestnek, de lehet
séges, hogy egész Magyarországnak leg vé
nebb asszonya. Világos eszű es jókedvű 
nénike, akinek még mindig jó étvágya van, de 
csak kóser ételt eszik, mert vallásos zsidó 
asszony, aki váltig erősíti, hogy rögtön meg
halna, ha tréflit kellene ennie. A férjével 
mindössze félévig élt együtt s érdekes, hogy 
még most sem tud megbocsájtani a részeges 
fráternak, aki mar félszázaddal ezelőtt halt 
meg. Gyermeke sohasem volt. Mulatságos 
epizód játszódott le az asszony fölvételekor. 
Mikor megké: dezték, hogy hány éves, Borsos 
Józsefné csak százöt évet vallott be, a szü
letési bizonyítványából azonban utólag meg
győződtek, hogy 1788-ban született, tehát 
száztizenhatéves. Kérdőre vonták, hogy miért 
sikkasztotta el a tizenegy esztendőt. Az anyóka 
szégyenlős zavarral felelt:

— Nagyon rösteltem, hogy ilyen öreg 
vagyok !

Fiatal korára az öreg asszony nem igen 
emlékszik, pedig rendkívül mozgalmas kor
szakot élt át, az egész tizenkilencedik s a- 
zadot

Egy katona borzalmas merénylete Kapos
várott a Rózsa-utcában egy elvetemült katona 
rablógyilkossági kísérletet követett el egy 
korcsmáros ellen. l ettet oly bestiális módon 
vitte végbe, hogy párját a bűnkrónikák leg- 
borzadalmasabb esetei közé sorozhatjuk. A 
gaz cselekedet részletei a következők: Dobos 
Antal rovott múltú, büntetésből a negyedik 
évet szolgáló 44. ezredbeli baka, aki már 
tisztjét is meglopta, csütörtök éjjel megvárta, 
míg a vendégek mind eltávoztak Streit Rózsa- 
utcai korcsmájából, azután beállított s két 
liter bort ivott meg. Amikor egyedül volt a 
gazda a helyiségben, éles borotvával rátá
madt s pénzt követelt. A korcsmáros segít
ség után kiáltozott, miközben a gaz merénylő 
borotvával clakarta vágni a megrémült eni* 
b . T  torkát. Szerencsére a kés elcsúszott s 
Streit fogai közé került, aki élet-halál harcá
ban leharapta a borotva élet. A csorba gyil
koló s. erszámmal azután már csak súlyos 
karcolásokat és kö nyebb vágásokat tudott 
tenni a merénylő, de ezt is borzasztó módon 
cselekedte meg, úgy, hogy áldozatának fejét, 
orrát, száját, fület és nyakát össze*vissza 
nyiszeltc. A dulakodásra Streit felesége is 
berontott a szobába s összetett kézzel kö* 
nyörgott a dühöngő embernek, hogy ne bántsa 
lenct, inkább minden pénz tkot oda adják. 
A vadállat erre az asszonyra támadt s borot
vájával annak ruhájából nagy darabot leha
sított, anélkül, hogy testet megsértette volna. 
A nagy lármára a helyszínére érkezett Bojtor
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rendőrkáplár is. Ekkor már a dühöngő baka 
oldalfegyverével hadonázott, de azután jónak 
látta menekülni. Szökése közben oldalfegy
verét el is veszítette. A rendőrkáplár a ba- 
jonettel a Baross-utcai közös kaszárnyába 
sietett, ahol azonnal riadót fújtak s a kapu
kat őrizet alá vették. Csakhamar megérkezett 
Dobo^ Antal baka, akit azonnal letartóztat
tak. Streit korcsmárost a kórházba szállí
tották.

A részvónysörfözö pincemunkásai közül 
körülbelül 120 munkás sztrájkol. A sztrájko
lok olyan fenyegető magatartást tanúsítottak 
munkában álló társaikkal szemben, hogy 
vezetőjüket, G á c s i  Mihályt a rendőrség 
letartóztatta.

Magyarország, Poroszország és Kalifornia 
gyümölcstermése. Poroszországban összesen, 
az új statisztikai fölvétel szerint, 90 millió 
387 ezer gyümölcstermő fa van. Legtöbb a 
a szilvafa 37, utána az alma 26 millió. S jól
lehet kétszerannyi fája van, mint nekünk, 
behozatalra szorul. Nálunk mindössze 46 
millió gyümölcstermő fa van, a barack-, dió- 
és mandulafát nem számítva. Mi felannyi 
gyümölcsfánkkal exportálunk, ellenben a né
met agráriusok a 90 millió gyümölcsfa ter
meléséből sem képesek exportálni. Mondják 
is, hogy a gyümölcstermelés nem jövedel
mező. Hogy pedig nem a gyümölcsfák 
száma, hanem a raeionális gazdálkodás alapja 
annak, hogy a gyümölcstermelés jövedelmező 
és bőtermésű legyen, szemben Poroszország 
és Magyarországgal, Kalifornia, ez a mind több 
gyümölcsöt szállító ország igazolja, melynek 
csak három millió alma- és körtefája van 
(Poroszországnak 39, Magyarországnak l i ),  
messze túlszárnyalja ezt a kettőt. Ez ’a kö 
rülmeny, eltekintve Kalifornia kedvezőbb ég
hajlatától, főleg annak tulajdonítható, hogy 
Kaliforniában csakis kedvelt és kelendő fajtát 
termesztenek.

Szédelgés gazdag m enyasszonyai A
berlini Vorvärts, amely egyébként nem 
fogadja el a nemzeti megkülönböztetést, 
M agyar házassági szédelgés címmel a követ
kező hírt közli: Idevaló újságokban hosszabb 
idő óta házassági hirdetés jelen meg, amely
nek formája néha-néha változik ugyan, de 
általában ez a tartalma :

Házassági a ján la t! Egy barátnőm, aki 
ezen az utón szerencsésen férjhez ment, azt 
tanácsolta nekem, mivel árva vagyok és 
ninc> rokoni támogatóm, tegyek próbát ezen 
az utón, talán sikerül nekem szolid, derék 
férjet találnom. Ipar vállalkozónak vagyok az 
árvája, 26 éves, keresztény vallásit, 150.000 
márka készpénzvagyonom van. Komoly reflek
tálok pontos címmel írjanak poste-restante 
Путей jelige alatt Fiúméba (Magyarország). 
A legszigorúbb titoktartást biztosítom.

Amikor legutóbb egy fiatalember elküldte 
a címét, Budapestről a következő felele
tet kapta ;

Válaszolva Путей  jelige alatt poste-restante 
Fiúméba küldött becses levelére, értesítem, 
hogy levelét az illető hölgy nekem küldte cl 
a szükséges infotmáció és a további közben
járás végett. Egyszersmind megkaptam azt 
az értesítést, hogy a sok megérkezett levél 
közűi az ön ajánlata felelt meg. föltéve, 
hogy ajánlata teljesen komoly, a követke
zőkre figyelmeztetem: Az illető hölgy árva, 
26 éves, keresztény, 150.000 márka készpénz
vagyona van. Nagyon csinos, művelt, házia
sán nevelt, tökéletesen beszél németül. Mind
máig azért nem ment férjhez, mert anyja, 
aki beteges asszony volt, csak a múlt évben 
halt meg és a kisasszony föltette magában, 
hogy önfeláldozóan ápolja az anyját és csak 
zahalála után megy férjhez-. Jövendőbelijénél

a kisasszony nem néz vagyonra, csak azt 
akarja, hogy karakteres és szolid férjet kap
jon. Ha reflektál közbenjárásomra, szívesen 
képviselem az ön érdekeit a következő föl
tételekkel : a hozomány két százaléka, fize
tendő harminc nappal a házasság után, az 
enyém, azonkívül folyó kiadásaim fedezésére 
előre küldjön negyven márkát. Mihelyt ezt 
a pénzt megkaptam, azonnal elküldöm önnek 
a hölgy arcképét és megteszek mindent az 
ön legteljesebb megelégedésére. A legszigo
rúbb t toktartást kérve, varom válaszát. Tisz
telettel Sattler Miksa.

Valószínű, hogy a szédelgés hírét olvasva, 
a budapesti főkapitányság is érdeklődni fog 
Sattler Miksa úr viselt dolgai iránt.

Kelepcében. Néhány nap óta észrevették, 
hogy valaki megdézsmálja a péchnjfalusi 
szövetkezet pénztárát. Tegnapelőtt este lesbe 
álltak s észrevették, hogy egy ember besur
rant a raktárba, nyilván azért, hogy bezárassa 
magát. Bizonyos, hogy ily módon járt el a 
betörő minden nap, azután éjjel kiszökött a 
helyiség valamelyik ablakán. Most azonban 
rajtavesztett, mert a helyiség minden nyílá
sát gondosan elzárták. Reggel csendőrök 
jelenlétében nyitották ki a szövetkezet helyi
ségét. A betörőt megtalálták egy sarokban 
— holtan. A kenyérszelő késsel szívenszúrta 
magát. A halottban fíoda János asztalosra 
ismertek.

Gyilkosság a templomban. Petri községben 
a múlt vasárnap borzalmas c emény történt 
a templomban. Szilár  Andrásné férje, aki 
evekig Amerikában volt, visszatért, ami nem 
tetszett Orosz Miklós legényembernek, az 
asszony kedvesének. Elhatározta, hogy meg
öli Szilárt. A múlt vasárnap mise közben a 
szeret;esetlen ember mögé lopódzott s késé
vel agyonszúrta őt. A gyilkos legényt letar
tóztattak.

Csaló titkár. A múlt héten egy magát 
Jakabfy Lajos szít i titkárnak nevező csaló 
járt A.-Lendván, aki Kallós József, egy nem 
is létező szinidirektor részére bérleteket gyűj
tött. Dolgát a legnagyobb szemtelenséggel 
csinálta, többeket becsapott s épp elillani 
készült, midőn a csendőrség nyakoncsipte. 
Akkor derült ki, hogy már Barcson, Csurgón 
s Marcaliban is követett hasontermészutű 
csalásokat s a köröző-levél ellene már kiada
tott. Kárvallottak megtették a bűnügyi fel
jelentést Jó lesz vigyázni !

Rejtélyes eltiines foglalkoztatja napok óta 
a rendőrseget. Dr. Kálmán Gyula fiatal kor- 
ponai ügyvéd április 5-én Budapestre jött s 
megszállt az Adr,a-szállóban. Másnap kifizette 
számláját s podgyászával elhagyta a szállót. 
Ettől fogva az ügyvédnek teljesen nyoma 
veszett; sem otthon Korponán, sem fővárosi 
ismerősei nem tudják, hová lett. Hozzátar
tozói kizártnak vélik, hogy a fiatalember 
öngyilkossá lett volna s attól tartanak, hogy 
talán bűntettnek esjtt áldozatául Dr. Kálmán 
Gyula négy hónapja nyitott ügyvédi iro
dát Korponán s e rövid idő alatt város
szerte megszerették s a kaszinó titkárává is 
választotta. Az eltűnt fiatalembernek, akinél 
hétszáz korona volt eltűnésekor, ez a sze
mélyleírása : Közepes és nyúlánk termetű, 
keskeny arcú, a szeme sárgásbarna, szőke 
a haja és szemöldöke, pelyhedző szőke a 
bajusza s kis oldalszakáll! visel. Az öltözete 
kék zakko, sötétszürke fel lo>, cilinder. Szem
üveget hord s ha leteszi, kancsalit.

Öngyilkos kísérlet a rendőrségen. Egy
csavargó leányt, VVeiszhapl Rózát, aki már 
régebb idő óta ki van tiltva a főváros terüle
téről, a Ferencvárosban letartóztatták. A leányt 
a kerületi kapitányságra kísérték s amíg a 
rendőrtisztviselő vallatta, hirtelen kirántott 
sebéből egy üveget es kiitta. Az üvegben

5. oldal.

marólúg volt. A leányt, aki halálos beteg 
lett a méregtől, a mentők a Rókus kórházba 
vitték.

Titokzatos eset. Pétervárról jelenti <: A 
Nikolaj-pályaudvarral szemben lévő .\ord- 
szálló negyedik emeletének egyik szobájában 
tűz ütött ki a múlt héten. Midőn a tűzoltó
ság a szobába hatolt, minden lángban állott. 
A szoba erősen meg volt rongálva. Az ablak
rámák le voltak tördelve s a padló föl volt 
szakítva. A szobát néhány nappal azelőtt 
két nem ide való férfi bérelte ki. Egyikük, 
Kaszanov, halva feküdt az égő szobában, a 
másik eltűnt. Mindez arra mutat, hogy a tűz 
pokolgép robbanása következtében keletkezett, 
melyet vigyázatlan kezeléssel idéztek elő.

Titokzatos bűntény. Egy földbirtokosnő, így 
Lják Lyonból, egy napra távozott házából, 
melyet 25 éves fivére őrizetere bízott. Mikor 
visszatért, asztalán írást talált, melybe i egy 
ismeretlen értesíti, hogy megöli őt és fivérét. 
Távollétét arra használta föl, hogy a fiatal 
emberrel végezzen. »Agyonlőhettem vagy 
megfojthattam volna végzi az ismeretlen, de 
inkább a lassú, kínzó halált választottam szá
mára.« A szegény asszony érthető izgatott
ságban kutatta föl az egész házat, de sehol 
sem akadt fivérére. Másnap a csendőrséget 
is értesítette, de az is eredmény nélkül nyo
mozott. Már már beletörődtek abba, hogy a 
fiatal ember eltűnt, mikor egy nagy ládában, 
ецу csomó szennyes ruha alatt ráakadtak. 
Összekötözve, szájában kendővel, eszmélet
lenül hevert a láda fenekén. Mikor magához 
térítettek elmondotta, hogy öt álarcos ember 
tört rá, kik összekötözték és a fürdőkádba 
dobták, hol elvesztette eszméletét és így nem 
tudja, hogy mi történt vele. A fiatal ember 
30 óráig feküdt a ládában. Az esetet még 
titokzatosabbá teszi a körülmény, hogy a ház
ban nem raboltak.

Sáskajárás Kelet Afrikában. A német gyar
matokról érkezett jelentések szerint Wilhelms
thal kerületben óriási sáskarajok pusztítottak. 
Nyugat-Usambaras völgyeiben szálltak le és 
tiz napon át lepték el a földet. 0<yan mennyi» 
ségben ereszkedtek alá, hogy hullásukat a 
legerősebb havazással sem lehet összehason
lítani. Az őserdőkben karcsú fák törtek össze 
súlyúk alatt. A sáskák nem bántották a 
kávésültetményeket,dacára annak, hogy 5 — 10 
czentimét rnyi magasságban fedték a talajt. 
A fiatal zöld hajtásokat kikezdték ugyan, de 
tovább nem pusztították. A banaant azonban 
úgy letarolták, hogy nyoma sem maradt. A 
szederfákról még a fakérget is lehantották az 
éles csápu állatkák. A pusztítás nyomán nagy 
éhínség fog keletkezni, mert a sáskajárás 
különösen a benszülöttek földeit tette tönkre.

ÜZLETI HÍREINK-
Úgy látszik, a meleg áprilisi napok követ

keztében beállott korai nyártól is lelkesítve 
készteti a közönséget az egyes jobb kirán
dulási helyeknek egymásközti ajánlását és 
örvendetesen tapasztaljuk, hogy e lelke edés 
kartársaink felkarolásában nyilvánul. Alant is 
egy ilyen hozzánk beküldött felhívás-szerű 
közleményt hozunk, amely a nagy közönség 
köréből jutott hozzánk azzal a keretemmel, 
hogy azt lapunkban közreadjuk: Franki Sándor 
Fehérvári-út 86. sz. alatti vendéglője az a 
kiránduló-hely, amelynek megtekintését egyet
len kiránduló se mulaszsza el. Itt egy pa
radicsomi szépséggel díszített helyiséget talál, 
melynek festményei is olyan elragadok, hogy 
a fáradt kirándulónak a nagy élvezet mellett 
valódi látványosságot nyújt. Mindenki te
kintse meg ezt a helyiséget és meggyőződ
hetik róla, hogy ilyen pazar szépségű és 
kies fekvésű vendéglőt erre felé az egész vi
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déken nem tálcái. De ehez járul még az a 
kitűnő kiszolgálás, amely a vemiégnek már 
fogadtatásakor jólesően feltűnik és valódi 
élvezetet nyújtanak az eléje állított kitűnő 
magyar konyha páratlanül jó ételei. Emellett 
Franki Sándor arra is nagy gondot fordít, 
hogy kiváló jó italokat nyújtson nagyszámú 
látogatóinak, kik innen, a jól eltöltött nap 
után, a legjobb emlékekkel eltelve, minden
kor nagy megelégedéssel távoznak. Franki 
Sándor e szép kiránduló helyére a fehér
vári-úti villamossal juthatunk, de megér
demli, hogy e látványos helyet gyalogszer
rel is megtekintsük.

Vendéglő-átvétel. Vargha János , volt ke- 
lesi lakos és vendéglős, az Irányi-utca 6. sz. 
alatt levő Belvárosi Polgári Kör összes ven
déglői helyiségeit átvette és azt kitűnő szak- 
képzettségével vezeti.

Kajlinger János a külső Váci-út 56. sz. a. 
Nagy Péter-fele vendéglőt átvette és azt 
újonnan berendezve, saját kezelésében ve
zeti.

Grüner Adolf a Murányi-utca 57. sz. alatt 
létezett Muhr György-féle vendéglőt átvette 
és azt díszesen berendezve, április hó 16-án 
megnyitotta.

Kerti vendéglő ünnepélyes megnyitása.
Alulírott felhívom józsefvárosi törzsvendég
társaimat, hogy szeretett vendéglősünk, 
Marchardt András a Futó-utca 43. szám 
alatt május hó 1 én nyitja meg kerti helyi
ségét. Derék vendéglősünk megérdemli, hogy 
eddig a legelőnyösebben ismert jq magyar 
konyhájáért és tiszta jó boraiért ez ünne
pélyes megnyitáson impozáns számmal nála 
megjelenjünk. Mi törzsvendégek legjobban 
tudjuk méltányolni Marchardt szeretetteljes 
előzékenységét, mely jó konyhájával páro
sulva, a nagyközönség részéről a mostani 
mostoha viszonyok mellett eddig is mindig 
nagy pártolásban és elismerésben részesült.

Egy törzsvendég.
Spiegel Manó, széles körben ismert derék 

kartársunk, Timóth-utca 3. szám alatti vár
tüzér (Laudon) laktanya kantinjának volt társ
tulajdonosa, megvette a Külső Soroksári-ut 
9. szám alatt levő Molnár Endre-féle kávé
házat, amelyet a modern igényeknek meg- 
felelőleg teljesen átalakított. Megnyitása ápri
lis 15 én ment végbe. Szakképzett kartársunk 
kezében e Kávéház felvirágzását eleve is 
biztosítva látjuk.

Lichtscheindl Gyulának, a Deák-téri étterein 
tragikus véget ért tulajdonosának özvegye, 
miután a férjéről rámaradt nagyobb kiterje
désű éttermét március hó l5*én Sziíts 
Lajos és Batika György társaknak adta át, 
március hó 16-án átvette a Lajos-utcai 
Bruckner-féle vendéglőt s ezt férje oldalán 
megszerzett tapasztalataival vezeti a közön
ség bíztató pártfogása mellett.

A Steinfeldi-sörhazat, melyet Lantos Adolf 
nyitott a Teréz-körút 28. szám alatt, Váradi 
József, volt kábányai szállodás át s a szüksé
ges átalakítás és berendezési munkálatok 
végeztével, e hó 19-én ünnepélyesen meg
nyitotta.

Rosenberg Miklós kartársunk a Kertész- 
utca 32. sz. a. levő jóhirű vendéglőt újonnan 
berendezve, saját kezelésébe vette át. Meg
nyitás április 30-án.

Ráczkevy Lajos kartársunk a Nap-utca 13. 
sz. alatti Glatz István féle Diana kerthez cím
zett vendéglőt átvette és azt április hó 21-én 
megnyitotta.

Marossi Sántlorné a Dessewffy- és Hajós- 
utca sarkán létezett Schwart/л r-féle vendéglő 
helyiségeit átalakítva, azokban kávéházat 
rendezett be. Naponta cigány-zene.

Löwenberger Márton vendéglős Szövetség- 
utca 10. sz. alatt volt vendéglőjét eladta és 
helyébe Józseí-körút 75. sz. alatt létezett 
Anti Ferenc-féle vendéglőt vette át és azt

újonnan berendezve május hó l én ünnepé
lyesen megnyitja.

Farkas István kartársunk, volt Almássy-téri 
vendéglős, Csömöri-út 7. szám alatt új ven
déglőt nyitott, melyre a tisztelt közönség 
figyelmét felhívja és szíves pártfogását kéri.

Müller M, Újvilág-utca 16. szám alatt 
a Kispipához címzett, egész újonnan és 
fényesen berendezett vendéglőjét május hó 
1-én nyitja meg, amelyre a nagyérdemű 
közönség figyelmét ezennel felhívjuk.

Szántó Gyula József-utca 9. szám alatti, 
újonnan berendezett vendéglőjét gyönyörű 
kert helyiséggel, 2 tekepályával — a melyek 
esetleg egyletek által kiberelhetők — április 
hó 30 án ünnepélyesen nyitja meg. A jó 
borokra, ízletes konyhájára és a pontos 
kiszolgálásra felhívjuk a tisztelt közönség 
fig> elmét.

Hauberl István kartárs, régi vendéglős, veit 
Hattyú-utca 17. sz. alatti vendéglőjét 11. kér., 
Retek-utca 79. sz. alá helyezte át es azt 
gyönyörű nyári kirándulóhelynek berendezte, 
melyben gyönyörű veranda 22 lépcső magas
laton a legszebb kilátást nyujta a városmajori 
kerttel szemben és a svábhegy szomszéd
ságában. A kitűnő borokra, valamint minden 
időben frissen csapolt sörökre, nemkülönben 
a rég elösmert jó magyar konyhájára és pon
tos kiszolgálására a nagyérdemű közönség 
figyelmét felhívjuk.

Üzletátvetel Van szerencsém a n. é. 
közönség becses tudomására juttatni, hogy 
Lipót-körut ÍJ.  szám alatt levő Borsodi 
Sándor-féle vendéglőt átvettem és azt újonnan 
berendezve, május hó 1-én ünnepélyesen 
megnyitom. Midőn a nálam bevezetett leg
olcsóbb árakra hívom fel a n. é. közönség 
becses figyelmét, a legjobb borokat, minden 
időben frissen csapolt söröket, nemkülönben 
a valódi jó magyar konyhám ajánlom. 
A mélyen tisztelt közönség támogatását kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel Dekker Ambrus.

Koltai Pál jóhírű vendéglős a »Komisz 
korcsmároshoz« címzett, jól berendezett ven
déglőjét Gerlóczy-utca 8. sz. alatt, a köz
ponti városház épületében, megnyitotta es 
ismert szakávátoítságával vezeti.

Baumann József Nagymező-utca 28 sz. a. 
létezett vendéglőjét áthelyezte Újvilág-utca 
23—2.), Röszer-bazar és Károly köiút 22 sz. 
alatt újonnan t pült házba.

Uj szikvízyyái os. Eisenbacher Lipót, fővá
rosi vendéglős, akinek vendéglője a Vili. kér., 
Gólya-utca 48-ik száma alatt van, szóda
gyárat állított fel. A vendéglős kartárs leg
újabb rendszerű gyári művei által és a köz- 
egészségügy követelményeinek legjobban meg
felelő szikvízgyártmányára felhívjuk a fővárosi 
vendéglősöket és korcsmárosokat, hogy ven- 
déglős-szikvízgyáros kartársukat szíves kolle
giális pártfogásukban részesítsék.

Magyar Vendéglős

S Z E R K E S Z T Ő I P O ST A .
K. J. Arad. Levelezőlapját nem tudjuk e lo lvasn i  

s így nem is felelhetünk a kérdéseire. Szíves
kedjék o lvashatón írással írni.

F. A. Arad. Arra kérjük, hogy a lapnak szánt  
kézírást a papírosnak csak egyik oldalára tes
sék készíteni.  A papiros mindkét oldalára írt 
dolgozatot a nyomda fel nem használhatja, 
illetve nagy nehézségbe ütközik annak felhasz
nálása.

R. B. Szeged. Fgy, mint minden nagyobb izom 
erő megfeszítésével járó munka, a biciklizés is 
idővel szívbajt okozhat.  A biciklizés nem is 
mindenkinek való, leginkább kövér embereknek  
soványitó kúra gyanánt javalják az orvosok.  
Sovány embernek határozottan ártalmas.

Gr. A. Budapest Akár a bíróságtól,  akár más  
hatóságtól jön a kézbesítés, nem szabad vissza
utasítani. mert ha a címzett nem is fogadja el az

írást, ezt nála hagyhatják, vagy az ajtóra füg
geszthetik s az oly módon történt kézbesítés  
éppen ügy érvényes ,  mint az átvétel. A kézb e
sítő-ívet  alá kell írni, meri az aláírással  csak  
annyit ismer el az aláíró, hogy az írást átvette : 
az aláírás azonban terhet, vagy köte lezettséget  
nem ró rá. A kézbesítővel meg kell magyaráz
tatni, mi van a kézbesítő  írásban és hová kell  
azzal menni.

16. szám.

Nyilttér.
K ert-m egnyitás.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön
séget, hogy újonnan berendezett nagy kerti 
helyiségem István-út és Aréna-üt sarkán 
megnyitottam. Bátorkodom a tisztelt közön
séget arra a körülményre figyelmeztetni, hogy 
a Városligetben sétálók kényelmetlensegét 
képező ottani vendéglők méreg-drága étel
árai miatt, a köznép ott mitsem élvezhet. 
E régi bajon segítendő, kerti vendéglőm úgy 
rendeztem he, hogy jó magyar konyhám a 
közpolgárokból álló sétáló-közönség részére 
olcsó árakon nyújtson kitűnő eleieket. Rég 
jó hírnevem is jó kiszolgálásom mellett bizo
nyít és biztosítom a Váiosligetben sétáló t. 
közönséget arról is, hogy vendéglőmben min
denkor tiszta, jó borokat szolgálok fel. A t. 
közönség még élénk emlékezetében van, bor у 
elődeimnél tett látogatásait mindég a legjobb 
megelégedés kisérte. Ezen elvtől vezettetve, 
én is mindenkor a t. vendégeim teljes ki
elégítésére fogok törekedni.

Teljes tisztelettel
IMIInmyer Mihály.

Vendéglő m egnyitás !
Van szerencsém a n. é. közönség, valamint jó ösme- 

rőseimnek és h. rátáimnak becses tudomására hozni, 
hogy а VI . kér.. Kertesz-utca 32. sz. a lévő jóhirnevü

ventléglöt
újonnan átalakítva, saját vezetésem alatt folyó hó 30-an, 
szombaton este ünnepélyesen megnyitom.

Jó boraim, valamint jó hírnevű konyhám, pontos 
kiszolgálással a n. é. közönség rendelkezésére állok. 

Heeses partfogasát kéive, maradok 
kiváló tisztelettel

Rosenberg M ik lós  
vendéglős.

Jó barátok találkozó helye !

-----  KÁVÉHÁZ MEGNYITÁS ! -----
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudo

mására adni, hogy f. hó 30-án, (szombaton) VI. kér., 
Dessewffy- és Hajós-utca sarkán, a volt Schwartzer-félc 
vendéglő helyiségében
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nyitok, hol a kerti helyiség is a n. é. közönségnek 
kéuyelmére szolgál, naponta híres cigány-zene.

F’ontos és olcsó kiszolgálás !
Becses pártfogásáéit esedezem,

mély tisztelettel
M a ro ss i Sándorné

В Я Ё Г  V e n d é g l ő  m e g n y i t á s  j - о д

Van szerencsém a n. é. közönség és barátaim b. tudo
másara hozni, hogy а VI I. kér. Nap-utca 13. sz. a lévő

G LATZ ISTVÁN-féle DIANA-kert-
hez cím zett VEN DÉGLŐT ;i~
megvettem s azt teljes kényelemmel berendezve f. hó  
iá i (Mi csü törtökön  megnyitom.

Midi >n a n. é. közönség és t. barátaim szives párt
fogasáért esedezem, szabad legyen kijelentenem, hogy 
főtörekvésem csak az marad, mint eddigi üzletemben, 
hogy ; lcurjohl) italokkal, kittiIIö magyar konyhám
mal, olcsó árak mellett t. vendégeimet pontosan ki
szolgálhassam.

N aponta  a közkedvelt Szalk-Szent-Mártoni HI’PPA 
BANDI teljes zenekara fog közreműködni.

Számos látogatásért esedezve, magamat jó  indulatukba 
ajánlva

maradtam tisztelettel

Ifj. Ráczkevy Lajos
vendéglős.
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Üzletvezető kerestetik
Egerbe, a Tóth Cseprcghy Ferenc-féle jóforgalmú 
vendéglőbe, aki a konyhát saját költségen tartja fenn 
s annak, valamint sörnek, szódavíznek jövedelmét ő 
maga élvezi. — l'zlct, lakás a hozzátartozó helyisé
gekkel díjtalan. Jutalék egy hektoliter bortól 4 kor., 
szeszes italoktól 3 korona. Az illető (izr. kívül) akár- 
mily vallású lehet. Az üzlet május hóban átvehető. 
Ajánlatok Tóth Csepreghy Ferenc, Eger, Honvéd-utca 
26. sz. alá kéretnek.

Szállodai üzletvezető és könyvelő,
ki őzen minőségben már több elsőrangú szállodában 
működött s igen jó bizonyítványokkal rendelkezik s 
több nyelvet perfect folyékonysággal bir szóban és 
írásban, állást keres. I lasonminőségű állásokon kívül 
elfogad fürdőn gondnoki vagy igazgatói állást, melyek
nek betöltésére széleskörű ismeretek és gyakorlati 
tapasztalat képesítik.

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

sok a kiadóhivatalhoz intézendök.

Kézi sörsz iva ttyú -kész i i lék
kézből olcsón eladó. Sárkány-u. 5.

Кé tc sa p o s  rézsz ivattyú
alványnyal együtt eladó.

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

Forgalmas kültelki vendéglő
azonn i eladó 1200 forintért. Házbér 750 forint.

Uj «ram ophon,
mely a kisvendéglősök bálján lett bemutatva és kitün
tetve, olcsó áron elad'». Cím a kiadóhivatalban.

E r z s é b e t ié tv á n  ,,e g y  h á z “ , melyben szatócs-üzlet 
és lakosztály van, 15f) Ц telekkel, szabadkézből azonnal 
eladó. Ugyanott egy egész új ,,( irammaphon“ őt) lemez
zel á> on eladó. Cim a kiadóban

20 hektoliter 0 éves Kzei jó
helyben megadóztatva, a le« ] Hiányosabban eladó. Cím 
a kiadóhivatalban.

E lad ó) egy kitűnő karban lévő villamos zongora s 
ugyanott t »bb boroshordó, l.ipót-körút 11., Borsody- 
vendeglö.

J ó k a r h a n  lé v ő
cs 40 lemezzel rendelkező Gramophotl. mely a Kis- 
vendéplösök bíiljan volt kiállítva és kitüntetve — és 
közel 400 forintba kerüli — a legjutányosabb módon 
eladó. Cim a kiadóban.

К с го s to t i к nie g  v é 1 e I re
100 120 drb. keiti-szék (köztük 4 0 —50 nádszék) és
4 szögletü asztalok, ezenkívül söródekben használni 
szokott 5 0 —60 drb. — kék- és virosviragos (fehér 
alappal) abrosz. Cim : Schneider A dolf Szatmár, Deák
tér 12.

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

HAZAI BESZERZÉSI FORRÁSOK.
K ülönféle cégek.

Csögl János
első »»pécsi« hordógyára. Indóház-u. 21. Hordógyárt
mányok borkereskedők, sör- és szeszgyárak részére a 

legjutányosabb árak mellett.

Silbermann Ign.ác
nagyváradi pincér-egyleti ügynöksége. Legelterjedtebb 

kozvctitéi iroda.

Pécsi »Ujsörgyár«,
a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett 
5<»rgyar. Sore vetekedik a kőbányai gyárak söreivel. 

Cim : Pécs, Mohácsi-országút 20.

BORVÁSÁR.
Egri borok!

Atyám, Babocsay Sándor ügyvéd borainak 
kezelését átvettem. Vannak pincéinkben: 
fi Bokszéra előtti „ó-vörös“ és 1901. évi fehér 
borok. — Kis- és nagymértékben eladók. — 
Babocsay Gyula gazdász, Egerben.

Bor-eladás.
Г /.le lom  f e l h a g y á s a  f o l y t á n ,  é r tn e l lé k i  

o -  é s  új b o r a im a t  a lá b b  j e l z e t t  á r a k o n  e l 
ad om . Az árak  p i n c é i m b e n ,  h o r d ó  n é lk ü l  
é r t e n d ő k .

7.5 hektoliter 1900. é s  1901. évi termés olasz  
riz ling , pnlackképcs.  100 li ier ára 72 korona.

20 hektoliter Karbonét és burgundi,
vörös, igen erős. 1901. évi termés, palackképes.  
100 liter ára 8 0  korona.

1.5 hektó érm ellék i vegyesfaj szőlőbor.  
1900. és 1901. évi termés, ó-bor, palackképes.  
100 liter ára 6 0  korona.

30 hektó olasz riz lig  1903. évi termés.  
100 liter ára 6 5  korona

700 liter rajnai riz ling  és 400 liter 
m uskatály. 1903. évi  termés. 100 liter ára 
6 5  korona.

200 rfhektoliter vegyesfai  szőlőből szűrt 
új-bor. 1903. évi termés. 100 liter ára 4 0  korona.

Az eladás készpénz vagy utánvétel melletl  
történik. A borok jóságáért, t isztaságáért és  
tiszta kezeléséért  teljes felelősséget vállalok. 
Mintát egyliteres üvegben, bármelyik fajtából, 
l koronáért postán küldök.

Kiss Dstván
N a g  v -  К  á  г о  1 у

(S/almármegye).

T. C
Van szerencsém  a nagyérdem ű közönség  

sz íves tudomására hozni, hogy á p r i l i s  h ó  
1 0 -ű n ,  s z o m b a t o n ,  a .M u rán y i-u tca  5 7 .  sz. 
alatt létezett

1МГвж1»ж* C J j ö r i f j
féle vendéglőt átvettem é- újonnan átalakítva 
megnyílom, melyben kitűnő h e g y i  b o r o k a t  
l i t e r e n k é n t  30 kidől f e l j e b b ,  kitűnő minőségű  
s ö r ö k e t  (Ászok sört), úgy az üzletben, mint az 
utcán át l i t e r e n k é n t  20, k o r s ó  10, p o h á r  7 
k r é r t  lógok kimérni.

Polgári konyhámat olcsó árak mellett aján
lom ít n é közönség becses ügyeimébe és sz ives  
látogatását kérve, maradiam

kiváló tisztelettel
G r ü n e r  A d o l f

üzleti megbízott.

T. C.
Van szerencsém  t isz te le t id  értesíteni,  hogy  

V.. Kiilsö Váci-út 56 sz. alatti N VGY P É T E K -fé le  
* 0  Ш 1 » 9 Ь « * в , 0  rJT

átvettem és azt a mai kor igényeinek megfele
lően berendeztem.

Főtörek vésem oda irányú land, hogy a n. é. 
közönség teljes m egelégedéséi ,  úgy tiszta italaim, 
valamint ízletes magyar konyhám által ki
érdemeljem.
Minden vasárnap szalon- es graniophon- 
= = = = = = =  hangverseny  -= ^ -
A tervezett m unkásság kedvenc találkozó helye.  

Gyűlések tudására alkalmas helyiség.
A világhírű Stein földi sör egyedüli kimérése  

a Váci-álon. Nálam a m. kir. I. honvéd
huszárezred altiszti tekepályája van felállítva. 

B. pártfogását kérve, maradtam
kiváló lisztelette l

К aj linger János.
vendéglős.

A legjobb és legolcsóbb ásványvíz
a szántói savanyúviz
mely számos kllünlelési'en részesült, legutóbb \ 
kiállítási érmet kapta, megrendelhető  a fo rrá s  
kezelöségénél, posta Hont-Szántó.

I rekesz 2.5 palack 1.30 literes 4  frt 5 0  kr.
1 25 .. 0.70 4  » — »
I »» .50 „ 0.70 » 7 » 5 0  »»

Újra töltésnél, ha a palackok bérmentve vissza  
küldetnek, egy töltés öl krajcár: az ide-oda
fuvarozás költségeivel együtt Szaká llos á llo 

m áson feladva.

! ! Soproni sör!! ! ! Soproni s ö r !!

A soproni sörfőzde 
budapesti söpraktára

Budapest
VII., Kertész-utcza 110. sz.

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

ajánlja kitűnő minőségű...
^ so p ro n i s ö ré t .

Olcsó árak !
P o n to s  k i s z o lg á lá s  !

A sopron i  s ö r f ő zd e  b u d a p e s t i  
k é p v i s e lő j e  :GRÜNFELD MIKSA

! ! Soproni sör!]! ! ! Soproni sör!!

Napolta friss bal!
Szállít vendéglősöknek (és privát 
házakhoz) bármikor liriss harcsát, 
fogast, tokot, pontyot, csukát sth. a 

legolcsóbb napi árban.

H A J N A L  L.
K özponti vásárcsarnok, IYr. ajtó, 

bejárat m ellett.

O e lb e c k  &  Go,
r e im s i  p e z s g ő b o r g y á r  

é s  a  m ü n c h e n i  H o f b r ä u

m ag yarország i fö le ra k a ta .

Válogatott
f ű s z e r á r u k ,
mindennemű ;bd- 

és külföldi
c s e m e g é k ,  

magyar és francia 
p ezsgő-borok  

rum, thea, 
liqueörök, sajt, 

vaj, kassai, 
prágai, sonka, 

felvágottak, 
gyüm ölcsök  

sth. raktára.



8. oldal. __________ Magyar Ví-ndó^lős_________________ _____________________1(s- szám-
f в .  1  ■ ■ » ■ W üzen rovatban mindazoknak, akik a lapot egész évre űzették

A  h a z a i  f ü n d ö k j  k i n a n d u l o k j  ■ ■ ■ ■ Ж Ж Н Н 1  В  B I B  I  В  elő, három sorig terjedő hirdetését egész éven át díjtalanul

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 .  | | Т М | 1 Т Д Т П 1 П  Г »  “  Г
v a l a m i n t  a z  a j á n l h a t ó b b  c é g e k  é s  b e s z e r -  U  1  1  1  I f  1  * »  I  V V  n é  10 korona, félévre » korona és negyedévre б korona es

z é s l  f o r r á s o k .  —  т Ы с " ,ov4bb' sz0 * "llér-

B u d in e s t  Tarent Prokob »Stefánia«- C sá k to r n y a . Fricdl J. Zrínyi-szállodája, j Z a la e g e r s z e g . Domonkos Ignác »Ko- vendéglője, volt »Schubert«-
szállodája VII Murányi-utcza 53 Л Magyar konyha és termelőktől vett borok. rona«-szallodája, a város központján. vendéglő. Budai vásártér kornyékének
keleti pályaudvar közelében. Olcsó Vetsz Lajos  »Otthon« kávéháza a város Éttermek és söröde-helyiségek. találkozóhelye.
szobák központján. L úgos. Csontos Gyula »Központi sör- M atakovtts István  »Isten aldas«-vendeg-

. . .  * \'1ы tmndóoinip Rökk szilárd- Horvath Géza »Aranybárány-szállodája. csarnoka« a város közepén. ^ je. ^ cs bánya-telepi termelőktől
A Z Í  i f T v Ä Ä  Étterem, polgári szoba (sorozó). Olcsó A ls6 . L e n d v a . (Neu- beszerzett borok.

helye. Olcsó magyar konyha, kitűnő .  központon. bauer János tulajd.) Elsőrangú fogado, Ra d o e sa y  Im re  »Korona-szállodája.«
borok. ^ Magyaros o k ió  konyha/tisztán kezelt, étterem és kavehaz. Sajattermesu borok. Szigeti országút. Olcsó magyar konyha.

Schuszter Hugó éttermei (volt Plasztikon) vajódi jó borok * Reverencsits István vendéglője. Olcsó Saját termésű kitűnő muskataly es asz-
Andrássy-ut 6 6 . Elsőrangú éttermek és G y ő r  'Aail Mtks i Kisfaludy-kávéháza, a magyaros konyha, termelőktől vett tali borok.
söröző helyiségek. — Ered. beszerzett várósházzal szemben. valódi szalai borok- Schnell József vendéglője, Palya-utca 1.
tiszta italok. — Jutányos árak. Buchler Lukács Sárkánylyuk-vendéglője. Ftrency József vendéglője, (volt Poppel A budai vásártériek találkozó helye.

Staudhammer éttermek, — Teréz-köruton, Termelőktől vett borok, olcsó konyha. V.) A város főutcáján. Tisztán kezelt Udvardy Nándor »1 úrin varos«-fogadója.
közel a nyugoti pályaudvarhoz. — Fehér Hajó  szálloda (Meixner Mihály tu- italok, jó magyar konyha. Siklósi-orszagut. Jo hegyi borok, olcso
Sajáttermésü dabasi rizlingi borok, lajdona). Elsőrangú szálloda, étterem, so- reggeli s ebédkoszt,
magyaros konyha. rözők -  szemben a városházzal. M isk olc . * K or она-szálloda.«  (Bokros lfJ% Ztdartts J ózsef vendéglője, Makar-u.

W e c k e r  A la jo s  vendéglő és éttermei. Hungária kávlkáz. (Küster Géza tulajd.) Károly tulajd ) Elsőrangú fogado. Et- 7 . sz. Saját termesu kotyogos borok, 
- T e r é z  korút és u t c a s a r k á n -  Elsőrangú kávéház a Baross-utcában. termek, sorodé cs kavehaz mmden pénteken halászlé.
Termelőktől vett tiszta borok, magyar S ü m eg , »Korona«-
konyha. .......................................... rik találkozó O lcsóárak Lefllr Béla »Polgári sörcsarnok« vendég- szállodája. Saját termésű jo borok, ma-

Vámos Dezső »Hazam« kavehaza, Józseh Priicklcr'MáMs »Arany postakürt«-ven- lője. Jó magyar és olcsó konyha, tér- gyáros konyha,
körút 1. Nepszinhaz-utca. Elsőrangú ^  Deák perenc- és Arpád-u. sár- melóktól vásárolt kitűnő borok. Tál abér K ároly  vendégfogadója a Barany-
nagy éjjeli mulató separe egy óráig zene. Balatoni borok, olcsó konyha. Pannonia-kávéház. (Ausländer Henrik cs hoz. Saját termésű borok mérése, kicsiny

V árady József nagy étterme nyári és téli Schuc'h Ferenc vendéglője, Arany János- Gyula.) Előkelő berendezésű kávéház, és nagyban.
kerttel az általánosan ismert volt Lan- utca. H -lybeli pincér urak borozója. a város központján. r . „ .... « . . .
tos-féle, Teréz-körut 28. szám. Héviz. Páca János »Mexiko«-vendéglője. P ^ z t  József vendéglője és sörcsarnoka Szegfed. Juranovits К  »Tisza-szálloda.

Lakatos Gyula Rökk Szilárd-utcza 23. Télen-nyáron át nyitva. Olcsó vendéglő, “ Buza-téren. Olcso polgári konyha, Az . alfo[d,. l® f. ie™
Nagy sörcsarnok és éttermei. Jó bala- termelőktől vett borok. termelőktől vett borok. utca. szobák, télikert étterem es k.uchaz.
tonvidéki borai és kitűnő magyar kony- Kolozsvár. Fekete L. vendéglője a »Vig Feri Gyula » 1 üzolto«-kavéháza. Az uz- »Fekete sas«-szallo a. ( ‘
hája elragadtatja a közönséget. magyarhoz«. Olcsó magyar konyha, a Kti kartársak találkozó helye. lód aj a ,VÎ  niu a ója. J с. о ,

Keresztessy Mátyás vendéglője József-u. Kolozsvárt megforduló üzleti kartársak Széchenyi-szálloda és kávéház. (Túl. Kell- ettermek es ave iaz.
4. sz. Budapesti pincóregyleti tagok kedvelt vendéglője. kedvezménvesZ'fru szobák ** °  CS° ’ S z a tm á r  .P o n g rá c  Lajos vendéglője a
lát<pgatott vendéglője. G rá f János vasúti vendéglője. A kolozs- kedvezmenjes áru szobák. kath körben. Saját termésű ér melléki

Schreiber Hugó (Boulevard) kávéháza, | v^n kozonseg kedvelt kiranduloja. '1 er- N agfybánya> Rnmpold Gyula »Nagy- borok. Magyaros konyha.
Váci-körut 24. -  N agykávéház. _  | melóktól vett erdélyi borok. száilodá«-ja. Elsőrangú szálloda, kávé- r f,
Az V -V J-ik  kerületi élők. közönség I <*™\ А , »Budapest«-kavehaza, az üzleti ház és éttermek. Sárvar. Ritter L. »Korona-szallodaja«
találkozó helve. ! kolle8 ak találkozóhelye.  ̂ saját termésű borok, olcso jo magyar

Grand-kávcház. (Gyáriás Dezső túl.) Első- Nagykanizsa. Szarvas-szálloda. (Tulajd. konyha.
Ulits Lőrinc »Árpád«-kavehaz, Erzsébet- I rangú kávéház. Kolozsvár központján. özv. Tinágl Lajosné). Elsőrangú fogadó, , „ . , c

korút és Dohány utca sarkam A fo- j Huugária-kávéház. (Roth A. tulajd.) Vi- nagy kényelemmel berendezett szobák, Szegzárd. Haspell JozseJ »Szegzard«-
városi és vidéki lőpinceri-kar találkozó déki üzletemberek találkozója. elegáns éttermek és kávéházi helyiségek. szállodája. Saját termésű szegzardi bo-
helye. Központi szálloda. (Nagy Gábor túl.) A . . . . . . . .  . . . , .. .. rok, magyaros konyha.

Commerce.Kávcháx Tulajdonos Petrovits. varos központján. Elsőrangú fogad ó; ( 'a ?vlts  i ” ‘lra.s»l’o jgap egy le . vondep- * , . „
Gvöruv J ű sseö ü ru t és Baross-utca éttermek és kavéház. K'tuno mmosegu szálát termesu S z é k e s f e h é r v á r .  Barna, Ignác »Ma-
& Ä  kávéház. K oronaM vcház. (Heiman tulajdonos.) A borok, olcso magyaros konyha. gyár kimlya-saallodaja a varos koapont-

............  „ vidéki oincér urak latoeatiak Alerklv Janos vendéglőié. Kinizsi-utca. ián. Elsőrangú logado.
Fellegi Ede »Eievntor-kavehaza« I K örm en d . H eiyl Ignác »Kulcsos«-ven- Tiszta magyar konyha, termelőktől vett lindersz Janos »Ecketc Sas«-szállodája,

korút Elsőrangú kavehaz, estenkmt Тегто{Ш 6\ vett borok. Étterem, kávéház. Saját termesu borok,
zeneestely. jó borok, olcsó konyha. Korona-fogadó , tulajd. Bogenrieder Józs.) . . .

Kisfaludy‘kávéház. Tulajd. Almássy Ká- Neubauer János »Magyar Király«-ven- főutcán. Étterem, sorház és kávéházi S z o m b a t n o } .  • ungaria« ‘ ёУ 1 •
roly Teréz-körut és Szondy-utca sarkán. déglője. Balatonmelléki jó borok, olcsó helyiségek. ( losch  Karoly es .»}uh j. b
Elsőrangú kávéház. magyar konyha. ‘ Bayer Gyula vendéglője. Kossuth Lajos- fogado a központon.

Medikus-kavelhíz. (Kmetykó Lajos tulajd.) Scheck Ignác »Korona-szállodája, a város utca. Termelőktől vett borok, magyaros borok,
Üllői-utón a klinika mellett. Elsőrangú főhelyen. — Étterem, sorodé, Kavehaz. konyha. tempioma% u . z
kávéház K om árom . I f j.  Kass Gusztáv »Magyar Car Janos »Vaskapu«-szallodaja. Jo ma- olcso konyna.

Szabária-kávihá z(túl. Grünfeld Gyula). | kű-ály.-^ÍUodája. Előkelőén herende- gyár konyha és kitűnő italok. S opt on. K rau s: J. .Fehér ró*sa«-»*ál-
Dohány-utca és Nyár-utca sarkán. Üz- '-sö »\ riüadX*- éUermei Étkező Ny i t r a - fiit:er es Hauser »Hungária«- lodája. Elsőrangú fogado, magyar
létbeli társak találkozója. ‘ és "sörházi helyiségek, kitűnő italok, szállodája. Elsőrendű fogadó. Magyar konyha, termelőktől vett borok.

Katona Géza kávéháza (Klotild-kávéház) 0 iCsó magyar konyha. konyha, termelőktől vett boiok. д у iв e 1V »Magyar Király«-szálloda.
IV., Váci-utcában Irányi-u. sarok. Első- K is-C ell. Várlaky Béla »Hungana -szál- Nagyvárad. Karner Gyula »Rimanócy« ’ (Cseruickv /. tulajd.) Előkelő étterem,
rangú kávéház. Katona-zene. Egész éj- lodája, előkelő berendezésű fogadó, szállodája Elsőrangú fogadó. Terme- söröző
jel nyitva. étterem, kávéház. löktől vett borok. Kövatsics-etterem és sorház. A városház-

Arad. Hungária-kávéház. (Skergula Istv. Horvath József, » l’j kavéház. A helybeli Pápa. Zsilinszky Lajos »Griff«-szálló- épületben s a színházzal kapcsolatban,
tulajd.) Előkelő kényelemmel berende- elite-közönség találkozóhelye. ! dája. Elsőrangú fogadó, az utazóközön- Olcsó konyha, kitűnő italok,
zett és Arad legnagyobb kávéháza a Kaposvár Mester J  »Zrínyi- -vendég- ! ség kedvelt szállodája. Frisch J. -Magyar király«-kávéháza. A
központon. lője, az állomás mellett. Magyar :-orok, ' helybeli és vidéki kartársak találkozó

Kolbay István »Vadászkürt«-vendéglője | olcsó konyha. Pécs. Abrakául István vendéglője, Szi- helye,
és sörcsarnoka. Magyaros konyha, tér- Lobi Mihály cs fia  vendéglője a főutcán. geti-orszagut. Termelőktől beszerzett
melóktól vett valódi boiok. Olcsó magyar konyha, termelőktől vett borok. Olcsó magyar konyha. S z o ln o k . M üller és Veszter »Kossuth«-

_ . c ,» , * M i m borok. Jakab Imre vendéglője. Saját termésű szállodája az állomással szemben. Olcsó
pád'tűr 2 a' T űiccS ' régi'tiüálkózűir Jötsi-kávéház. i ful. Braun József). K izsa - 1  »kutyogós borok«, Ízletes magyar vendégszobák, magyaros konyha.

É c s z  e.yd'nyi-va. olcsó árak. ' “ (Mayer UJo, tnl.) Szentes. ......... Patíft-szjU lo
Rado I. Fiume-kávéháza a Szabadság- Pelcuiann Péter vasúti vendéglője. A vá- , a varos központján. Az utazók régi fo- dája. Elsőrangú fogadó, kitűnő csongrádi

téren. Elegáns kávéház, a helybeli rí)Sj közönség találkozója. Magyar gadója. Saját termésű borok, magyar borok.
üzleti kartársak látogatják. konyha, kitűnő itulok. j konyha. Temesvár lllits“ . • •

7<u>a«-kávéház (Molnár Zsigmond tulaj- Katies J. Hazám«-kávéháza (volt Ős- 1  Cserfa Vince »Magyar király-szállodája. Hungária nagy-száiloduja, belváros. A
donos). Fényes berendezésű keleti kávé- Budavár). Egész éjjel nyitva. Az álló- j Sorodé, etterem és kavehaz. Olcsó áéW\<\ék legelegánsabb vendégfogadója,
ház a városházzal szemben. Az elite- ™ás közelében. szobák. Étterem télikert, söröző és előkelő
pincérkar találkozó helye. Tatár Gusztáv »Korona-szallodaja. Első- * Hungária»-kavehaz es sorözo (Schvarc komfort’tal berendezett kávéház.

rangú fogadó. Termelőktől vett borok. P. bercnc túl.) Elsőrangú kávéház a ‘ ,
Kass Béla éttermei és sörözője a Szabad- Étterem, sörödé és kavehaz. ) város központján. Hideg buffé. Hanuold János »horona«-sza Oi a ji,

ság-tóren. Termelőtől vásárolt tiszta Keszthely. Straus . Miksa Hullám« és »Pamtonia»-kavéhaz. (Pintér N. János túl.) józsefvárosi indóházzal szemben, u ieso  
borok. Olcsó konyha. »Korona«-szállodái, a város központ- i A varos legélénkebb helyén. A helyi cs magyar konyha, termelokto ve orc

Balaton Berény. Fehér Sándor »Magyar ján. Hullám a Balaton partján vidéki pincér urak találkozója. Gombás István »Pacsirtamező-vendóg-
Tenger- szállodája. A Balaton pattján. Sziebcr József  vendéglője, Kossuth Lajos- Penrich La jos vendéglője, Indohaz-u. 21. 1('ije, a gyárvárosi indóházzal szem-
Pompás teiasz-vendéglő a parton, szép utca. Balatonmelléki jó borok, olcso (saját ház). Saját termésű borok, olcsó | ben* (iyorkényi és szalai borok,
kilátás, ohsó arak. magyaros konyha. magyar konyha. í t . . . . . .

Szabó Béla kávéháza a varos kozp. Az Jtnovay József »ZöldhordÓ«-Vendéglője 5chubett Petet ..Strucmadar--szállodája. 
B arcs. (le lép .) Hoffmann és Krausz idegenek és szakmabeliek kedvelt talál- Sorház-utca. Olcsó konyha, termelőktől Józsefváros, k<»zel az indóhazhoz. Olcso

»Garnö—szallodaja az állomás mellett. kozóhelye. beszerzett borok magyar konyha, tiszta borok.

Gelléri és Székely könyvnyomdája Budapest, VII., Kerepesi-ut 34.


