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Szakmánk hiénái.
(S) A Magyar Országos Pincér Egye

sület megalakulásával szakmabeli összes 
főnökeinket és alkalmazottait megmen
teni akarta azoknak a nagyon ismert 
hiénáknak szipolyozásától, amelyeknek 
hosszú évek során át szabadon való 
garázdálkodásának úgy a pincérek, mint 
az üzlettulajdonosok alávetve voltak. A 
M. О. P. E. rövid fennállása óta dere
kasan be is bizonyította, hogy a hié
nákra szükség nincsen és az elhelyezé
seket az egyesület mindig lelkiismeretesen, 
pontosan és ennek dacára díjtalanul tel
jesíti. Az általa történt elhelyezések 
soha kívánni valót hátra nem hagytak, 
panasz a hozzá intézett kereslet nyomán 
soha nem támadt és így megmutatta, 
hogy kitűzött programmjának teljesen, 
mindkét rész kívánsága szerint, mindkét 
rész megelégedésére bir eleget tenni.

A szakmabeli alkalmazottaink és üzlet- 
tulajdonosaink jóhiszeműségéből hosszú 
időkön keresztül búsan élősködő hiénák 
azonban nagy kárát érezték ennek az 
országos intézménynek, elesvén általa 
azoktól a prédáktól, amelyeket mindaz-

T Á R C A .

Száloda az egyenlítő alatt.
Németből átdolgozta Statkiewicz f. Mihály.

Az ókorban a szállodák és vendégfogadók 
ismeretlen fogalmak voltak az emberiség 
előtt ; az utas, bármerre is vitte a dolga, 
mindenütt az emberek vendégszeretetére volt 
utalva. A homéroszi korszakban minden 
idegen, mint Zeus isten pártfogolja tekintetett 
a régi hellénektől s az utas, aki éjjeli szállásért 
kopogtatott, szívélyes fogadtatásban részesült, 
fürösztve lett, ruházva és étéllel-itallal ellátva, 
természetesen a házigazda jobb vagy szegé
nyebb sorsa szerint. Ily viszonyok uralkodnak 
napjainkban a modern turistaviszonyoktól 
még érintetlen Görögországban. Némileg 
európaias jelleggel bitó szállodák csak Athén
ben, Patrasban és Naupliaban találhatók. 
Szerényebb fogadók, ahol ágyak kaphatók, 
egyes nagyobb városokban vannak, szintúgy 
kapható éjjeli szállás a kolostorokban is, de

ideig oly könnyen megszerezhettek. A 
M. О. P. E. szegedi ülésén felmerült 
egyenetlenséget kihasználandó, a Blauok 
és HirschkornoÍ< az alkalmat megragadva, 
ismét szemlét tartottak a pincérség során 
és felhívást tettek közzé egy budapesti 
német lapban, melyben azt merészük 
hazudni, hogy ők a M. О. P. E. tag
jainak elhelyezésével foglalkoznak, úgy 
akarván feltüntetni e valótlan híresz
telést, mintha ők a M. О. P. E. meg
bízásából cselekednének. Ezzel szemben 
azonban a M. О. P. E. igazgatósága a 
lapunk múlt számában is közzétett kör
levélben óva inti úgy a pincér ség el, 
mint a főnök urakat, hogy e hazug fel
hívásnak fel ne üljenek és kéri az érde
kelteket, hogy elhelyezési kívánalmaikkal 
egyenesen a M. О. P. E. igazgatóságá
hoz forduljanak. Ami természetes és 
helyes. Mert megfoghatatlan volna, ha 
akár a főnökök, akár a pincérek részé
ről még ma is akadna olyan, aki a 
M. О. P. E. megkerülésévéi, állásbetöl
tési vagy keresleti szükségletével azokat 
az ügynököket keresné fel, akiknek önző 
eljárásával mindenki tisztában lehet. 
Lehetetlennek tartjuk, hogy a szakma

a leggyakoribb mód, hogy az utas jobb 
szállásra tegyen szeri, az, ha a lakosság 
vendégszeretetét veszi igénybe, mely nagyon 
gyakran minden kérés nélkül ajánltatik fel az 
idegennek vagy pedig ajánlólevél útján esz
közölhető ki.

Vendégfogadók, illetve »szállodák« a mai 
kor értelmében csak а XVII. század második 
felében kezdtek Párisban szerepelni, ahonnan 
nagyon rövid idő alatt átszármaztak más 
országokba is, különösen Németországba, 
ahol »Hof« név alatt csakhamar utánzásra 
találtak. A közlekedési eszközök rohamos 
fejlődése, úgy a vasutaké, valamint a tenger
járó hajókolosszusok útvonalainak nagy kiter
jedése a szállodák építését mind nagyobb 
mértékben kezdte emelni. Az amerikai óriási 
szállodák Londonban, Párisban Berlinben, 
Becsben, sőt nálunk is találtak utánzásra. 
Magasan fekvő hegycsúcsokon, valamint az 
Alpesek kies völgyeiben a legnagyobb kénye
lemmel berendezett szállodák állanak az 
utasok rendelkezésére ; Egyptomban, Indiában, 
Ceylon szigetén stb. is vannak számos szállo
dák, amelyek bátran felvehetik a versenyt az

beliek javát, az önzetlen szolgálatot tel
jesítő M. О. P. E.-t mellőzni tudná 
valaki és ezzel önként ama hiénák kar
mai közé vetné magát, amelyekből való 
megmenekülésünknek mindnyájunknak 
csak örvendeni kell és örvendeni lehet.

Mindnyájunk közös érdeke követeli, 
hogy a jól szervezett M. О. P. E.-t 
teljes és megérdemelt bizalmunkkal tá
mogassuk és benne azt az intézményt 
lássuk, mely bennünket az ügyeinkbe 
való önző idegen elemek beavatkozásától 
megment és megvédelmez.

Mindnyájunk kötelessége a M. O. 
P. E.-t nemes törekvésében támogatni 
és felvilágosítani a pincérséget afelől, 
hogy ezen országos egyesület céljai 
nemcsak önzetlenek és nemesek, hanem 
mindnyájunkra nézve annyira nélkülöz
hetetlenek, hogy támogatásukra minden 
erkölcsi és ha kell anyagi erőnkkel kell 
törekednünk. Az egyesület céljainak tá
mogatása által kiírtjuk azokat a penész
gombákat, amelyek tiszta légkörben 
tenyészni képtelenek s fejüket csak most 
ütik fel ismét, amikor a pincérség 
egyetértésének meglazulását remélik. E 
remélt meglazult viszonyt akarják a

amerikai és európai szállodák kényelmével 
és lukszusával.

Köztudomású dolog, hogy az elsőrangú 
szállodák bizonyos nemzetközi jelleggel bír
nak, ami azonban a tropikus éghajlat alatt 
lévőktől némely eltérést mutat. Az egyenlítő 
alatt levő szállodák berendezése nagyban külön
bözik az európai vagy amerikai szállodák beren
dezésétől s az utas az ottani időjárás viszo
nyaihoz kénytelen magát alkalmazni.

Úgy, mint Alexandriában és Kairóban, 
szintúgy feltalálja az utas az európai vagy 
amerikai mintára berendezett szállodákat 
Kolornboban, Ceylon szigetén, valamint a 
keletindiai tengerparton a nagyobb városok
ban is, amelyek kereskedelmi összeköttetés
ben állanak Európával és Amerikával. Kivált
képpen fennáll ezen eset Singapureban, a 
nagyforgalmú angol kereskedelmi városban, 
a hasonnevű szigeten, amely a hátsó*indiai 
Malakka-félsziget előtt, tehát közvetlenül az 
egyenlítő alatt fekszik. Singapureban a szállo
dák németek birtokában vannak ; ezek között 
a legnagyobb a Hotel de Г Europe, amelynek 
ismertetése halvány képet nyújt a szíves
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Hirschkornok felhasználni arra, hogy a 
pincérséget éppúgy, mint a főnököket 
ismét karmaik közé kerítve, a régi mód 
szerint szipolyozhassák.

Amidőn mindnyájan tudjuk, hogy a 
M. O. P. E. célja a főnökök és pincér- 
ség közti jó viszony íentartása, ezen 
megteremtett és mar meglevő egyen- 
súlyt holmi kicsinyes ukok miatt kár 
volna megbillenteni. Midőn tehát a pin
cérek és főnökök közötti egyensúly 
megvan, istápoljuk azt, ne vonjuk el 
ezen áldásos békéthozó egyensúly meg
teremtőjétől azt a bizalmunkat, amelylyel 
saját erkölcsi, saját anyagi erőnket táp
láljuk és támogatjuk. Mindnyájunknak 
kell oda törekednünk, hogy szakmánk 
minden tagja, mint egy nagy «salad, 
vállvetve közös érdekeinkért dolgozzék 
és saját belügyeinket mi magunk intéz
zük magunk között. Minden idegen be
avatkozástól óvakodjunk, tartsuk azt 
távol magunktól, mert eléggé ismeretes, 
hogy ama idegen beavatkozások min
denkor csak becsületes jóhiszeműségünk 
kiaknázására pályáznak.

Itt fel kell említenünk, hogy ezen 
idegen beavatkozásokat nemcsak az el- 
helvezéseknél tanácsos és kell kerülnünk, 
hanem igyekezzünk saját belügyeinket 
az adás-vételi eseteknél is magunk kö
zött elintézni. Szakmánk adás-vételi 
ügyeit az ügynökök tudvalevőleg min
den szakismeret híján bonyolítják le és 
az üzlet lebonyolításán csak egy cél 
vezérli őket, csak egyetlen cél lebeg 
szemük előtt, az, hogy ők — keressenek. 
És hogy e saját céljukat minél előbb és 
minél jobban elérhessék, a náluk már 
jól ismert erős rábeszélési fegyvert al
kalmazzák, mely csalafintaságnak leg
jobb szakembereink is jóhiszeműleg 
esnek áldozatul.

Ily esetek számtalanok és mindnyá
junk előtt ismeretesek. Szakmánkat a 
hiénáktól e téren is megmentendő, adás

vételi ügyletek szakszerű és becsületes 
lebonyolítása céljából szerveztük azt az. 
intézményt, amelyet lapunk szerkesztő
sége a szakközönség rendelkezésére 
bocsát. Ugyanis oly egyéneket alkal
maztunk, akik ösmert szakismeretük 
révén a felmerülő adás-vételi ügyleteket 
nem rábeszélés és rászedés árán, hanem 
tiszta, önzetlen meggyőződés alapján 
végzik. Addig pedig, míg lapunk anyagi 
jövedelme azt a fokot eléri, hogy az 
említett egyéneket sajátjából fizethesse 
és minden adás-vételi ügyletet teljesen 
díjtalanéi eszközölhesse t. szakközönsé
günknek, a legminimálisabb százalékot 
állapítottuk meg arra a célra, hogy a 
lelkiismeretes, pontos közvetítésért alkal
mazott szakegyénünket díjazhassuk.

Ezen minimális százalékos díjtételeink 
lapunk adás-vételi közleményeiben lát
hatók és hozzátehetjük, hogy ily ügyle
tek szükségénél mindenki a legnagyobb 
bizalommal forduljon lapunkhoz, amely 
jó hírnevének megőrzése és növelése 
szempontjából is mindig azon fog 
törekedni, hogy a szakközönség ezen a 
réven is megszeresse és jó barátjának 
tekintse lapunkat.

b o r g a z d a s á g u n k .
LXXV. Borhamisítási ítélet. Bürgner Fiilöp 

pápai lakos elitélése. I. fokú Ítélet.
Pápa város rendőrkapitányi hivatala Biirgner 

Fiilöp pápai lakos ellen a következő Ítéletet 
hozta :

Bürgner Fiilöp pápai lakos a mesterséges 
bor készítése és annak forgalomba hozatala 
által elkövetett s az 1893. évi XXIII. t.-c. 1. 
§-ába ütköző kihágásban vétkesnek mondatik 
s ezért a hivatkozott törvény 5. és 6. §. ér
telmében és alapján saját költségén kitöltendő 
30 napi elzárásra mint fő- és 15 nap alatt 
végrehajtás terhe mellett Pápa város szegény
alapja javára lizete dő 500 korona pénzbün
tetésre mint mellékbüntetésre, behajthatlanság 
esetén ennek megfelelő és saját költségén 
kitöltendő újabbi 25 napi elzárásra Ítéltetik.

Köteles továbbá ugyancsak 15 nap alatt 
végrehajtás terhe mellett a felmerült borvizs
gálati díj fejében a budapesti állandó bor
vizsgáló bizottság részére 32 kor. összeget, 
a sümegi főszolgabírói hivatal részére, az ez
által előlegezett 1 kor. 88 fillér csomagolási 
költséget megfizetni.

Jelen ítélet jogerőre emelkedése után a 
mesterségesnek Ítélt bormennyiség után be
szedendő állami boritaladó kirovása végett a 
veszprémi pénzügyigazgatósággal közöltetik ; 
az 1893; XXIII. t.-c 8. g ában, illetve ezen 
t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 53850/97. 
sz. keresk. miniszteri rendelet 9. § ában fog
laltakhoz képest a Borászati Lapokéban és 
valamelyik helyi lapban vádlott költségére 
egyszer közzététetni rendeltetik.

A mesterségesnek Ítélt s még ipari célokra 
sem alkalmas bormennyiség — a mellékelt 
jegyzőkönyv tanúsága szerint — a sümegi 
íőszolgabiróság által már megsemmisittetett, 
ezirányban tehát további intézkedés szüksége 
nem forog fenn.

Indokok : Vádlott önmaga is beismeri, hogy 
f. évi február hó 27-én a sümegi szolgabiró- 
ság által lefoglalt 429 litert tartalmazó két 
hordóban talált italneműt borseprü és hordó 
maradékból készítette s azt »bor« elnevezés 
alatt a vasúton Rechnitzer Ferenc sümegi 
lakos címere elszállította ; beismerte továbbá 
azt is, hogy hasonló mesterségesen általa ké
szített bort több ízben szállított és 8 —9 hek
tolitert Neumann József z.-szántói lakosnak 
eladott. Minthogy pedig az így készített s 
forgalomba hozott bor, a bpesti állandó bor
vizsgáló bizottság mellékelt szakvéleménye 
szerint, mesterséges bor, — ez okból a fenti 
ítélet indokolt.

Ezen itelet vádlottal és a borellenőrző bi
zottsággal к 'zöltetni rendeltetik azzal, hogy 
ellene 15 nap alatt a felebbezes e hivatalnál 
adható be.

Pápa, 1903. július 0.
Szokoly, rkapitány.

III. fokú itelet. Veszprém vármegye közön
ségének, Veszprém.

Bürgner Fülöp pápai lakos ellen mester
séges bor készítése és forgalomba hozatala 
miatt folyamatba tett kihágás; ügy vádlott 
felebbezése folytán felülvizsgáltatván, a kö
vetkező III. fokú ítélet hoza to tt:

A vármegye alispánja által 1903. évi 
szeptember hó 10. napján 11420. kih. szám 
alatt, a Pápa város rendőrkapitánya elsőfokú 
ítéletének helybenhagyásával hozott m ásod

olvasónak ily tropikus éghajlat alatt levő 
szállodák berendezéséről.

Singapure, vagy amint az angolok írjak : 
Singapore, a benszülöttek által .Singhapura- 
nak neveztetik, azaz oroszlán-város, dacára 
annak, hogy nincsenek s nem is voltak benne 
oroszlánok; azonban gyakran megtörténik, 
hogy az alig két mértföldnyire levő száraz
földről a tigiisek éjnek idején átúsznak a 
szigetre. A város már fekvésénél fogva is arra 
latszik hivatva lenni,hogy a különböző nemzeti
ségeknek mintegy gyülekezési pontjául szolgál
jon, valamint jelentékeny kereskedelmi várossá 
fejlődjön. Singapure a Straits Settlements 
angol gyarmatnak fővárosa es közigazgatási 
székhelye. Ezen közigazgatás alá tartoznak 
még Malakka és Wellesley-járásom, a Dingings- 
szigetek, a Penang-sziget, a Sunda-csator
nától délre fekvő Cristmas-lsland és a távolabb 
fekvő Cocos- vagy Keelings-szigetek.

Népesség tekintetében a legutóbbi nép- 
számlálás adatai szerint Singaputenak közel
200.000 lakosa van, melyek közül körülbelül
100.000 a khinai, 30.000 maláji, 25.000 
európai és 18.000 az indus, a többi pedig 
különböző nemzetiségű. A mennyei birodalom

copfos fiainak szama, mely napról-napra 
növekszik, Singapuret mint China előőrsét 
tünteti fel, mely fölöslegét odaküldi, ahol 
»John Chinaman« munkabírását felhasználják. 
Valamint Ceylon szigetén az indusok a tehe
tetlen singhalesektől a nehezebb munkát 
kaparítjak el, azonképpen Singapureban a 
benszülött malájok az ügyesebb és eősebb , 
úgyszintén olcsóbban dolgozó khinaiaktól 
szoríttatják ki magukat. A város maga, mint 
valamennyi britt gyarmat, az angol vállalkozó 
szellem bélyeget hordja magán ; az utak, a 
kikötő és forgalmi eszközök a legkényesebb 
igényeknek is megfelelnek és ezekhez mérten 
vannak berendezve a lakások, klubbok és 
szállodák is.

Singapure feloszlik az indus, a nagy kiter
jedésű khinai és a maláji negyedekre, amelyek 
körül még a malájok számos kampongja 
a Rohur folyó m en tén .— es a módosabb 
kereskedők nyaralói csoportosulnak. Egy 
hosszú házsor postahivatallal, klubokkal, 
üzleti épületekkel és raktárakkal köríti a 
kikötőt és dokkjait; ahol a Singapure-folyó 
az öbölbe ömlik, ott vezet a Cavenagh-híd 
az európai negvedbe, a remek épületekkel

biró fasoros főútra Itt vannak a kormány
zósági palota, a városház és az európai tör
vényszék, délre a pázsitos terület, mely lawn- 
tennisz és football-játszó!iel\ ül szolgál; kelet
ről a Szent-Andrews-kathedrála emelkedik és 
a High- és Colman-Street között az említett 
Hotel de Г Europe, tehát körülbelül Singapure 
középpontján.

Ha az utas az amerikai szálló-óriások 
egyikébe száll, első alkalommal tehetetlennek 
és elhagyatottnak érzi magát. Mindenekelőtt 
hiányzik a fogadós. Nem fogadja az embert 
senki, csengetyűjel nem hangzik, mely idegen 
érkezését jelezné, még csak a háziszolga 
sem tűnik lel, hogy az utast, ki a szűk 
kocsiban a podgy ász közé szorult, kiszaba
dítsa kellemetlen helyzetéből. Végre hosszabb 
várakozás után az utas maga száll ki, hogy 
utána nézzen, vájjon ezen barátságtalan 
épület tényleg szálloda e ? Kinyitva a hatal
mas ajtót, azon keresztül a nagy előcsarnokba 
lép, ahol az emberek sokasága nyüzsög- 
mozog, akik egymást nem ismerik s az 
újonnan érkezőt tekintetre sem méltatják. 
Már a csarnok terjedelmes volta is nyomasz
tólag hat az emberre. Egyetlen európai
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fokú büntető ítélete, indokainál fogva helyben- 
hagyatik, oly kiigazítással, hogy a büntetések 
összesítve történt feltüntetésének törlése mel
lett, vádlott büntetése a mesterséges bor ké
szítése miatt 30 napi elzárásban és 2ÜÜ ko
rona pénzbüntetésben, behajthatlanság esetén 
további 10 napi elzárásban, a mesterséges 
bor forgalomba hozatala miatt pedig 300 ko
rona pénzbüntetésben, behajthatlanság esetén 
15 napi elzárásban állapíttatik meg, a befo
lyandó büntetéspénz az 1901. évi XX. t.-c. 
23. § ban jelzett célokra lesz fordítandó.

Erről a vármegye közönsége, 1903. évi 
október hó 2. napján 14037. kih. szám alatt 
kelt alispáni jelentés csatolmányainak vissza
küldése mellett, további eljárás végett érte- 
síttetik.

Budapest, 1904. évi március hó 18-án.
A miniszter m eghagyásából: Dr. Sélley s. 

k., miniszteri tanácsos.
A másolat hiteléül: Szokoly, rkapitány.

Első országos borvásár. A Magyar Szőlős
gazdák Országos Egyesülete által rendezve 
Szegeden f. évi szeptember hó első felében. 
Ismerve azon előnyöket, melyeket egy orszá
gos borvásár a magyar szőlőbirtokosságnak 
nyújt, hivatásos kötelességet teljesít a Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete az
által, hogy ezeket minél szélesebb körben 
hozza tudomására az érdekelt közönségnek. 
Ha a termelt bor sok esetben a termelő ke
zében marad, mert nem ismerve az értékesí
tés módját, várja a közvetítőt, ki jól avagy 
rosszul készletét átveszi, ha ugyan oly álban, 
mely reá nézve nagy haszonnal jár, hozzá
juthat. Mennyivel javulna a helyzet akkor, 
ha a borforgalom elősegítésére a bőrtermékek 
fogyasztásának fokozására súly helyeztetnék, 
ha el lennének hárítva ama akadályok, me
lyek pedig hatalmas gátként állottak fenn. 
Ezen feladat megoldására szolgál az országos 
borvásár, hol a fenti cél mellett főtörekvése 
az országos egyesületnek az, hogy a termelő- 
és fogyasztóközönségnek, a bel- és külföldi 
borkereskedelemnek módot nyújtson az egy
mással való közvetlen érintkezésre, hogy 
megismerhessék a természetes magyar borok 
kitűnő minőségét, hogy hazánk borkészleté
ről és beszerzési forrásokról közvetlen tudo
mást szerezhessenek, miáltal eléri a termelő 
azt, hogy borait könnyen értékesítheti és a 
tetemes közvetítési díjat megtakaríthatja. A 
Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
gondoskodott arról, hogy mindezek eléresse-

szállodában sem találjuk az amerikai szállodák 
ezen óriási méreteit még csak megközelí
tőleg is.

Az amerikai a szótárában az összehason
lító superlativban egy fokozatban magasabban 
áll, mint mi európaiak; egy Superlativ a 
Superlativ fölött, egy potencia a hatalmas 
fölött. Ha valami nagyobb a legnagyobbnál, 
akkor a »mammut« nevet ruházza reá. 
Kentucky-államban egy barlang a »Mammut
barlang« nevet viseli, mert nagyobb a föld 
kerekségén levő legnagyobb barlangnál; 
a Yellowstone-parkban levő melegvíz szökő- 
küt-fcrrást pedig a »Mammut-forrás« névvel 
tisztelik meg az amerikaiak, mert magasabra 
szökik vízsugara, mint az összes ismert 
szökőkutaké. A positiv, a comparativ, a Super
lativ, azután meglehetős eltéréssel a »mammu- 
tiv«, — így mérnek Amerikában. Sőt a 
legújabb szállók is csupa mammut szállók és 
így természetes is, hogy mi, kis emberek az 
óvilágból ezen óriási méret mellett az észre- 
vehetetlenségig összezsugorodunk.

A Hotel de Г Europe Singapureban 
szintén mint »mammut-szálló« jelölhető meg, 
mivel külön étkező-épületével, billiard-pavilon
jával, fürdőházával, kétemeletes lakóházaival

nek azáltal, hogy a borvásárt ugyanazon 
időben tartja meg Szegeden, amidőn a Ma
gyar Vendéglősök Országos Szövetsége or
szágos kongresszusát tartja ugyanott.

A vásáron való részvétel annál előnyösebb
nek tetszik, mert az egyesület, mind rendező, 
gondoskodni fog arról, hogy az összes ma
gyar borkereskedők és vendéglősök arra meg
hivassanak, valamint több ezer meghívót küld 
az osztrák, svájci és német vendéglősök és 
kereskedők címére.

A borvásáron a borok vidékenkint csopor
tosíttatnak.

A vásár f. évi szeptember hó elején lesz 
megtartva két egymásután következő napon.

Azok, kik bővebb felvilágosítást óhajtanak, 
forduljanak a Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete igazgatóságához (Budapest, IX., 
Üllői-út 25.), mely bárkinek küld szívesen 
bejelentési ivet, aki eziránti igényét bejelenti. 
Minél nagyobb lesz a borvásáron a kínálat, 
minél tömegesebben keresi fel a bortermelő
közönség készleteivel ezt a vásárt, annál biz
tosabban fog ott nagy forgalom kifejlődni és 
annál szilárdabban alapítható meg a borvá
sárok jótékony intézménye Magyarországon is.

Az olasz borvámkedvezmény ellen. A sop- 
ronmegyei bortermelők és borkereskedők nép- 
gyülése impozáns részvételével folyt le, ame
lyet az olasz borvámkedvezmény ellen való 
tiltakozás céljából rendeztek.

A népgyülést Szitvássy Márton dr., a sop
roni szabadelvü-párt elnöke nyitotta meg. 
Ajánlatára egyhangúlag Töppler Kálmán dr.-t, 
Sopron polgármesterét választották elnökké. 
Az elnök fölkérte Molnár Ákos drt, hogy 
fejtse ki a gyűlésnek az olasz borvámked
vezmény ellen való álláspontját. Molnár Ákos 
dr. rámutatott arra, hogy a magyar borter
melés védelme a magyar bortermelők és 
borkereskedők egyetemes gazdasági érdeke, 
amely a politikai és gazdasági pártok közös 
költségévé teszi, az idegen bor behozatala 
ellen való hathatós tiltakozást. A következő 
határozati javaslatot ajánlja elfogadásra.

Az Olaszországgal kötendő vámszerződés
ben semmi néven nevezendő vámkedvez
ményben a gyűlés nem akarja részesíteni az 
olasz bort és kívánja, hogy a bárhonnan be
hozandó bor vámja legalább 60 korona le
gyen. Ez a határozati javaslat a magyar 
országgyűléssel föliratban közöltessék. Kidol
gozásával a Magyar Borkereskedők és Bor
termelők Országos Szövetségének központi 
irodája bizatik meg.

idegenek számára, olvasó-épületeivel stb.-vel 
valóságos kis várost képez, de a tulajdonosa, 
Siegfried úr, szeretetreméltó és figyelmes 
házigazda, ki mindenkit egyenlő előzékeny
séggel fogad. Dacára a sok különlegességnek, 
amelylyel az ember lépten-nyomon találkozik 
ezen óriási szállodában, kezdve a malaji 
pincértől és khinai háziszolgától egész a 
belső berendezésig csakhamar otthonosnak 
észi magát minden utas, aki ezen fogadóban 
száll meg.

Az összes épületek jól gondozott ker
tekben állanak, gyönyörű virágágyaktól 
körülvéve, mely körülmény nagyban hozzá
járul, hogy az ottani tartózkodást kellemessé 
tegye. Mily nagy kiterjedésű ezen szálloda 
területe, mely hatalmas kőfallal van körülvéve, 
kitűnik abból is, hogy tulajdonosa az egyes 
épületek megtekintése végett tett körútja alkal
mával kerékpárt használ, hogy drága idejét 
lehetőleg kihasználja. A szálloda belső beren
dezése és gyönyörű fekvése folytán a kelet
ázsiai partoknak egyik leglátogatottabb 
szállodája és észrevehető rajta, hugy nagy 
idegenforgalomra lett berendezve.

(Befejezés következik.)

Udvardy Ferenc, Óváry Keren n , Zsombor 
Géza és Putteány Géza báró felszó la lása
it tán a népgyülés a határozati javaslatot egy 
hangú'ag elfogadta.

Boraink minőségéről, irta . Szilágyi Gyula, 
dr. Ismert szakvegyészünk tollából megjelent 
ezen íüzetke igen aktuális jelentőségű, m ert 
csattanóan cáfolja meg az oly fajta nézeteket, 
mintha házasítási célra bizonyos mennyiségű 
ésösszetetételű olasz borokra szükségünk volna. 
A füzet végén egy kis táblázatban a szerző 
közli az általa elemzett 1903. évi borok fon
tosabb adatait.

Tárgyalások Olaszországgal. Az olasz szer
ződési tárgyalásokkal megbízott magyar szak
közegek f. hó 24 én Bécsbe utaztak és aznap 
a vámkonferencia az utasítások véglegesítése 
dolgában rövid ülést tartott. A konferencia 
után úgy az osztrák, mint a magyar meg
bízottak a külügyi hivatal képviselőjével 
együtt elutaznak Rómába, ahol a kereske
delmi tárgyalásokat f. hó 27-én kezdik meg.

A nagy szárazság immár szőlősgazdáinkat 
is kezdi aggasztani. Eddig jó volt a júniusi 
tartós, meleg idő, mert legalább a szőlő vi
rágzása zavartalanul folyhatott le, most azon
ban már legfőbb ideje, hogy beköszöntsenek 
az esőzések, mert a hegyoldalakon a tavaszon 
át raktározott nedvesség már fogyatékán van. 
Többfelől érkezik panasz, hogy a legszebben 
elvirágzott szőlőfürtök bogyói peregni kezde
nek, néhol a napsütés okoz kisebb-nagyobb 
károkat. Ezért szőlőtermelőink sem nézik oly 
rózsásnak a helyzetet, mint egy hónap előtt, 
mert tartani kell attól, hogyha ez az időjárás 
még egy hónapig húzódik, akkor olyan ká
rok lesznek a szőlőben is, melyeket többé 
semmiféle eső nem tud helyrehozni.

A szölömoly fellépte. Amint főleg az Al
földről érkezett tudósítások jelzik, a szőlőmoly 
az idén ismét óriási pusztítást végez minden
felé. Az idei enyhe tél után előrelátható volt 
ezen veszedelmes szőlőellenségnek nagymérvű 
fellépte, de hogy a baj ily arányokat fog öl
teni, mint aminőnek most jelzik, azt csakis 
a két hónap óta tartó szárazságnak lehet 
tulajdonítani. A földmivelésiigyi minisztérium 
még e hónap elején küldi szét a szőlőmoly 
irtására vonatkozó kiadványát, melyben rész
letesen vannak ismertetve a célhoz vezető 
eljárások. Junius 20 án túl a molyhernyók 
szedése és permetezése (szappan és pyreth- 
rum poroldattal) már nem vezet eredményre, 
mert ilyenkor a molyhernyók bebábosodása 
már nagyrészben megtörtént és így azokhoz 
hozzáférni nem lehet. E helyen kérjük lapunk 
t. olvasóit, hogy bennünket arról, hol és 
mily mértékben lépett fel ez az elősdi, min
ket tájékoztatni szíveskedjék.

Olasz bor. Bari-i konzulunk jelentése 
szerint ott az ár drágulása és a készletek 
csekély volta miatt borban kevés volt a for
galom és kizárólag a belföldi piacokra szo
rítkozott. A szőlő állapota mindenütt kitűnő 
és bő termést igér. Eddigelé a szőlőt nem 
bántotta a peronoszpora, mert szorgalmasan 
permetezik rézgálicoldattal. A szőlőtőn oly 
sok a fürt, hogy attól tartanak, hogy ez 
idén a mennyiség a minőség rovására fog 
túltengeni és hogy nem lesz elég hordó. A 
kádárok mindenfelé szorgalmasan dolgoznak, 
de nem tudnak eleget termelni. A gesztenyefa 
ára 5 százalékkal, az indiai tölgyfáé 3—4 
százalékkal drágult. Száraz hordódongából 
kevés a készlet.

Baranyai szőlősgazdák a kormánynál. F.
hó 8-án hazánk híres pécsi borvidékének 
szőlősgazdái tisztelegtek gróf Tisza István és 
Tallián Béla minisztereknél, kérve az Olasz
országgal kötendő új szerződésben borterme
lőink érdekeinek megóvását. Úgy a miniszter- 
elnök, mint Tallián miniszter kijelentették,



4. oldal. A Kis vendéglős 22. szám.

hogy teljes tudatában varnak ama köteles
ségeknek, amivel az ország bői termelőinek 
tartoznak. Ha a kormány évek óta milliós 
befektetésekkel felújította szőleink zömét s 
így helytelenség volna a kormány részéről 
a nagy áldozatokkal elért eredményt hibás 
intézkedésekkel meghiúsítani. Megnyugtatták 
a küldöttségét, hogy nincs ok az aggoda
lomra, mert bortermelőink érdekeit minden 
ellentörekvésekkel szemben meg fogják vé
deni s nehéz helyzetükben segélyükre bizton 
számíthatnak. Ily határozott igeretek után 
bizton számíthatunk, hogy szőlőinkre még 
jön szebb s jobb jövő is már végre-valahára.

Egyletek, szövetkezetek.
A Székesfővárosi Kisvendéglösök és Korcs* 

márosok Ipartársulata által 1904. évi junius 
hó 21-én megtartott rendkívüli közgyűlés 
megválasztotta tisztikarát és választmányát a 
következőleg:

Elnök : Hecker Lajos. Alelnökök : Springer 
József, Bayer János. Pénztárnok: Palady 
László. E llenőrök: Kriszt Károly, Hersch 
Samu, Piltz Manó. Választmányi tagok : Bakó 
István, Boross Gyula, Csuthy Gyula, Drechsler 
Nándor, Eisenbacher György, Gregorits Simon, 
Heinisch József, Jónás Ferenc, Kása Géza, 
Ligeti Imre, Mohos Ferenc, Nesztor János, 
Noficzer Károly, Petrákovits József, Steiner 
Pál, Szabó Gyula, Szager József, Tomayer 
Tamás, Weisz Ferenc, Witzing József. Pót
tagok : Hentzel Lajos, Jakus János, Kosa 
János, Löwenberger Márton, Lukács János, 
Richter Károly.

A közgyűlés megejtette titkos szavazás 
eredményekép megemlítjük, hogy a választás, 
kivéve az elnöki tisztet, rendes lefolyású v o lt; 
— az elnökválasztás Nagy Jenő és Hecker 
Lajos között ej tetett meg és Hecker Lajos 
javára dőlt 3 szótöbbséggel.

A fent közölt választás csak száraz 
regisztrálása a rendkívüli közgyűlés ama 
aktusának, melyet a űsztviselőség részéről 
kaptunk, de magáról a gyűlés lefolyásáról 
szót sem említ. Erről mi sem akarunk ezúttal 
szólni, de alábbi, hozzánk beküldött sorok 
közlése által a gyűlés lefolyásáról is világos
ságot nyújtunk.

Тек. Szerkesztő úr !
Szíveskedjék következő soraimnak becses lapjá

nak legközelebb megjelenő számában helyt adni.
Én múlt évben tisztelt Szerkesztő és Kónya 

Sándor tagtárs úr felszólítására a Székesfővárosi 
Kisvendéglösök és Korcsmárosok Jpartátsulatába 
beiratkoztam, örömmel, mert az alapszabályok 2. 
§-ában olvasható, hogy az ipartársulat célja általá
ban tagjainak közös ipari érdekeit előmozdítani, 
különösen pedig : Iparunk gyakorlása körül a tagok 
jogainak megvédelmezése, a vendéglősök és korcsmá
rosok iparának emelese, a testületi szellem és össze
tartás fejlesztése, a tagok érdekeinek előmozdításastb. 
Es mióta ipartársulatunk tagja vagyok, majdnem 
minden összejövetelén résztvettem, de idáig csak 
azt tapasztaltam, hogy az alapszabályokban foglalt 
célok csak nagy ritkán kerülnek szóba és mindig 
csak azt hallottam, hogy ez irányban kellene 
valamit tenni, de soha semmit nem tettünk, de nem 
is tehettünk, mert nincs köztünk oly irányadó 
vezető, aki az ipartársulatot a tettek útjára tudná 
vezetni.

Hogy idáig tétlenségünk mellett is összetar
tottunk és kitartottunk, egyedül Springer József 
úrnak az érdeme s mindnyájunk köszönettel tar
tozunk neki szíves fáradozásáért, hogy szerencsésen 
eljutottunk az ez évben április hó 14-én megtartott 
közgyűlésig. Katonai ügyben el lévén foglalva, 
csak 4 órakor mehettem a gyűlésre, mely éppen 
bezáratott, ahol azonban szintén nem történt semmi. 
Es miért nem történt? Fene talán azok a tisztelt 
kartárs urak, akik elejétől jelen voltak az ülésen, 
meg tudnának felelni. Tovább tartottuk össze
jöveteleinket és mindig kíváncsian vártam, mikor 
történik már az elnöki állásra való jelölés. Egyszer

csak rendező-bizottság megalakulási ülésre kapok 
meghívót, mely bizottság május hó 17-én meg
alakult. Ekkor abban is megállapodtunk, hogy 
leendő zászlónk színe zöld legyen és hogy milyen 
zászlószegek legyenek. Ezckután Springer ipar
társulati h. elnök úr Hecker Lajos, a ren
dező-bizottsági elnök úrnak azt a megbízást adta, 
hogy ez ügyben eljárjon és a rendező-bizottsági 
tagokat tanácskozás végett összehívja s idő rövid
sége miatt a választmányi gyűlésnek minél előbb 
jelentést tenni szíveskedjék. Azóta azt sem tudom, 
hogy e bizottság létezik-e vagy nem, csak azt 
tudom, hogy ez irányban sem történt semmi.

Június hó 7-ére kaptam újra meghívót jelölő- 
bizottsági alakuló-ülésre, ahol Drechsler úr elnök
sége alatt megállapodtunk egy igen derék kartárs 
személyének az elnöki állásra való jelölésében. 
Simoray titkár úr elfogadta a megbízást, hogy mivel 
az illetőnek személyes barátja, őt fölkéri és 
információt szerez, hogy elfogadja-e az elnökséget. 
Én akkor kértem, hogy az idő rövidsége miatt 
pénteki összejövetelünk alkalmával talán vissza
vonulhassunk és az eljárt eredményről tudomást 
szerezve további teendőkről tanácskozhassunk, ami 
azonban nem történt meg, csakis közgyűlés elölt,
15-én lettem behiva jelölő-bizottsági gyűlésre, ahol 
Simoray úrral együtt hatan jöttünk össze, ahol 
egyik Hecker Lajos urat, vagy Springer J. urat, 
másik Kriszt K. urat, újra Bayer urat ajánlotta 
az elnöki állásra, mire én Nagy Jenőt bátorkodtam 
ajánlani, akit csak éppen annyiból ismerek, hogy 
az ő vezetése alatt ipartársulatunk az alapszabályok 
szerinti működése által virágzásnak indult volna, 
azonban mindjárt szememre vetették, hogy Nagy 
Jenő nem ismer senkit, mert Budán van jelenleg 
és különben is a Nikházy párt jelöltje.

Hosszabb vitatkozás után Hecker Lajos úr ki
jelentette, hogy miután őtet már kétszer jelölték és 
ő elfogadta s most ismét mást emlegetünk, ő távo
zik. De megnyugtattuk, hogy csak őt jelöljük és 
megállapodtunk Hecker Lajos úr jelölésében, 
további vitatkozás megszüntetése érdekében ezen 
jelölést én is aláírtam azon meggyőződésem 
szerint, hogy Hecker úr az ipartársulat felvirágoz
tatása érdekében úgyis le fog mindjárt köszönni, 
hogy egyhangúlag kikiáltsuk azon személyt, akiről 
elnöki működése által nagyon rövid idő alatt meg
győződött volna minden egyes szak- és tagtársunk, 
hogy nagyon jól választottunk s rövid idő alatt 
biztos útra vezette volna ipartársulatunk működését.

S mi történt ? Már a közgyűlésen kevés számban 
megjelent tagokról lehetett látni, hogy nincs 
vezérünk s már a közgyűlés előtt bizonyos pénz
hiányról nagy vitatkozás к leikczett, miből meg
győződtem, hogy valami van a dologban, mert az 
elnök kijelentette, hogy a hiányzó összeget a pénz
beszedőtől havi 15 koronás levonások által fogják 
helyrehozni. E pénzhiányról azonban a tagok 
egészen a közgyűlés előtt való napon tartott 
választmányi gyűlésig nem voltak értesülve.

Л közgyűlés megnyílta után a h. elnök, Springer 
J. ur az egész tisztikar nevében leköszönt s kérte 
a telmentést. Felszólalt egy tagtársunk, hogy a fel
mentést nem lehet megadni, míg a pénzelszámolás 
meg nem történt Springer h. elnök úr azonban 
megnyugtatta, hogy ez csak rendkívüli közgyűlés, 
tehát a kivánt leszámolás most felesleges és kor
elnök jelölését ajánlotta, mely állás elfoglalására 
Springer J. úr lett felkérve, el is fogadta s kijelölte 
a szava z.itszedő-bizottságot Richter elnöklésével 
Kriszt K. es Pilcz M. tagokat s elrendelte a sza
vazást. Alig hogy ez megtörtént, már Richter és 
Kriszt szedtek szavazólapokat, asztaltól asztalt oz 
mentek, ami ellen felszólaltam s indítványoztam, 
hogy a szavazólapot mindenki összehajtva maga 
vigye oda a szavazó bizottsághoz s névszerint adja 
le a szavazatot, ami elfogadtatott és a szavazás 
megtörtént. Utána Richter úr indítványa szerint 
felolvasta a szavazólapokról a neveket s a szerint 
jegyeztünk, ami elég gyorsan, de nem egészen 
helyesen megtörtént. A szavazólapok mennyiségét 
akarván konstatálni, amiben megakadályoztak és 
Richter úr úgy állította, hogy azok rendben vannak 
és csak jegyzeteinket kell összeegyeztetnünk, mely 
jegyzetek Richter bemondása sz.rint egyeztek is. 
Richter szavazatszedő-bizottsági elnök kihirdette, 
hogy az elnöki állásra három jelöltre történt szava
zás, melyből Hecker Lajosra 22, Nagy Jenőre 19, 
Springer Józsefre 11 szavazat esett. Eszerint Hecker 
Lajos urat megválasztott elnöknek kijelentette, aki 
nyomban csengetőhez nyúlt és e szavakat mondá : 
»1. közgyűlés és kartárs urak, nagyon köszönöm, 
hogy elnöknek megválasztottak, az ülést bezárom.«

Lukács János tagt Hsunk szót kért, felállóit 
kezdett beszélni, azonban mielőtt valaki tudta volna, 
tulajdonképen lehet, hogy talán az új elnököt 
akarta illő módon és magyaros szeretettel felkö- 
szönteni, Hecker Lajos úr újra kijelentette, hogy 
semmiféle beszednek helye nincsen az ülés be
záratott, újra csengetett s kivonultak a teremből. 
Utána heves vitatkozások következtek kar
társunk és házigazdánk károsítására. Simoray 
titkár úr a szavazólapokat tanúk előtt összecsoma
golván, lepccséltette s megőrzés végett a szavazat- 
szedő bizottsági elnöknek Richter úrnak átadta s 
egyúttal meghívta másnap 22-én délután az ipar
társulati helyiségbe való összejövetelre.

Szerdán 22-én 4 órakor összejöttünk Hecker 
Lajos, Springer J., Richter, Szabó, Simoray P., 
Nikházy Géza és Pilcz Manó. Kriszt K. úr 
szaktársunk is eljött, azonban csak egyesekkel 
tárgyalt az ajtó előtt, de be nem jött, nem tudóm 
miért ?

Hecker elsősorban átvette a pénzt a beszedőtől. 
Kérdésemre, hogy miért nem számol pénzbeszedő 
pénztárnok úrral, azt a választ kaptam, hogy 
mindig az elnök adja át a pénztárnoknak. Hecker 
Lajos távozása után Richter kijelentette, hogy össze 
jövetelünk a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítése cél
jából történt, felhívja Simoray titkár urat, hogy kész-e 
a jegyzőkönyv, mire Simoray úr tévedéséről föl
világosítja, mondván, hogy a jegyzőkönyv készen 
van ugyan, de azt majd csak a választmány fogja 
hitelesíteni, nekünk egész más a feladatunk, t. i. 
a szavazólapok átvizsgálása és a valódiságuk meg
állapítása, ami némi vitatkozás után megtörtént. 
Volt 52 szavazólap egy szavazólap hiányzott, tehát 
a beadott 52 szavazólap szerint konstatáltuk, hogy 
Nagy Jenő 23, Hecker Lajos 18, Springer József 
11 szavazatot kapott.

Ennek konstatalása után én új választást emle
gettem, mire Springer J. és Richter felugrottak, 
hogy az nem lehet, mert az csak kicserélés és 
becsempészés által történthetett meg. Nekem 
azonban más a véleményem s lesz is addig míg 
bebizonyítva nincs, hogy a Simoray titkár úr 
tanúk jelenlétében lepecsételt s Richter szavazó 
bizottsági elnök úrnak megőrzés végett átadott 
szavazólapokat ki cserélhette, vagy ki csempész
hette be.

Szabó kartársunk úgy nyilatkozott, hogyha új 
választás lesz is, sem lesz N.gy Jenő elnök. 
Hogy pedig engem meg nem hívottnak nyilvání 
tottak, annak tartom, hogy nagyon alkalmatlan- 
kodónak találtak, Simoray titkár úr, azonban 
kénytelen volt ezen állításukat megczáfolni, mert ő 
általa úgy mint a többi, én is meghívattam.

Végül Springer József úr azt mondá, hogy mi 
nem csinálunk semmit, ha Pilcz tagtársunknak 
kifogása van, torduljon az iparhatósághoz. Simoray 
titkár urat ő, Springer kérte arra, hogy a szavazó
lapokat az ipartársulat pecsétével lepecsételje. 
Springer J. kijelentette továbbá, hogy mivel hiva 
talos pecsét nincsen, ő külömben is a szavazólapokat 
az asztalról lelkapva s szétszaggatni akarta, miben 
én figyelmeztetve megakadályoztam, külömben bűn- 
cselekménynek nyilvánítom. Erre visszaadta Simoray 
titkár úrnak a kezébe és ezek után eltávoztam.

Most pedig várom, hogy a kisvendéglösök és 
korcsmárosok megválasztatott ipartársulati kije
lentett elnöknek az ipartársulat érdekében való 
szerencsés működését.

Szerkesztő úrnak pedig köszönetét mondok, hogy 
soraimnak b. lapjában helyet adni szíveskedett.

1904. junius 25.
Pilcz Manó.

49 szavazattal megválasztott ellenőr.
A Magyar Országos Pincér-Egyesület szat

mári választmányának június 11 - iki Ülés 
jegyzőkönyv-kivonata. Jelen voltak: Pongrácz 
Lajos alelnök, Szatmáry József, Fried Ferenc, 
Keszey Vince, Kurcz Károly, Küsztner József, 
pemkő Jen >, Márkus Jenő, Márkusz Sándor, 
Tatay Pál, Kövesdi Károly és Teffán Mihály. Ab 
elnök megnyitja az ülést, fölolvastatja az elő
zetes gyűlés jegyzőkönyvét, mely hitelesítetett. 
Ezután a pénztár állását ismerteti és a M. O. 
P. E. nagyobb pártfogását ajánlja. Követ
kezett az alelnök választása, mely tisztre 
Valkovits Sámuel egyhangúlag megválasztatott. 
Ügyvezető a tagdíjhátralékosok neveit olvassa 
lel, melynek következtében felhívás sz *rkesz- 
tetett és szétküldetett. Határozatba ment 
továbbá, hogy főnökök és főpincérek köte
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lezik magukat, hogy csakis oly egyéneket 
alkalmaznak, akik a M. 0 . P. E. tagjai és a 
tagsági díjat rendesen fizetik. — Fried 
Ferenc úr azt indítványozza, högy éttermek
kel rendelkező főnökök, szakavatott pincérek 
nevelése céljából, 13— 14 éves tanoncokat 
alkalmazzanak, mely indítvány általános 
helyesléssel fogadtatott. Ennek következtében 
a szatmári Pongrácz Lajos éttermében a 
f. év őszén meg is kezdődik a szakoktatás 
és addig a szükséges könyvek beszerzésén 
fáradozik az egyesület választmánya. — 
Több tárgy nem lévén, alelnök az ülést 
berekeszti.

M. 0. P. E. szatmári fiókja a következő 
felhívást közlés végett küldte be szerkesztő
ségünkhöz :

T. Uram !
A M. 0 . P. E. szatmári választmányának 

június 1 1 -éi» tartott gyűlési határozatából 
kifolyólag felszólítjuk Önt, nyilatkozzék arra 
vonatkozólag, akar-e egyesületünknek tagja 
maradni vagy nem. Ha továbbra is tagja 
szándékozik maradni egyesületünknek abban 
az esetben kérjük a hátralékos és az ezután 
következő tagsági díjak fizetésének pontos 
betartására, ellenesetben kénytelenek leszünk 
tagjaink sorából t. Címet törülni és minden 
további összeköttetést Uraságoddal részünk
ről megtagadunk. Egyben felhívjuk b. figyel
mét alapszabályaink 21. §-ára, melyben vilá
gosan kimondatik, hogy a beiratkozás az 
egyesületbe, három évi tagsági díj befizetésére 
kötelező, mely aláírási ívet Uraságod annak 
idején magára vonatkozólag kötelezővé tette 
és alapszabályaink szerint ezen díjak törvény 
útján is behajthatok.

Tisztelettel

Tatay Pál s. k. Pongrácz Lajos s. k.
választmányi tag. alelnok.

H Í R E K .

Hymen-hir. Bleuer Márton f. hó 14-en 
tartotta Szatmárit esküvőjét Deutsch Szidónia 
kisasszonynyal. A kötött frigyhez zavartalan 
és hosszan tartó boldogságot kívánunk.

Eljegyzés. Hegedűs aliás Zábraczky Hugó, 
a pécsi vasúti pályaudvar derék fizető-pincére 
eljegyezte Reinwein János leányát, Etelkát. 
Üdvözölve a jegyes párt, kötendő frigyükhöz 
sok szerencsét kívánunk.

Kirándulások. Oppenheim E. és H. bor- 
termelŐ-ceg, a Kisvendéglősök és Korcsmá- 
rosok Ipartársulatának elnökségéhez intézett 
levelében tisztelettel meghívja az ipartestület 
t. tagjait a nyár végével szőlőtelepein rende
zendő társas-kirándulásokra. A részletek meg
beszélése céljából szívesen látja a cég a 
szőlőtelepi kirándulások iránt komolyan 
érdeklődő urakat július 5-én, d. u. 5 órakor 
budafoki pincéjében.

Országos Magyar Sörkereskedök Egyesülete.
Nagybányáról indúl ki egy mozgalom, mely
nek célja egy szervezetbe tömöríteni a 
magyar sörkereskedőket. Az egyesülés célja 
igen tiszteletre méltó, mert az elfajult verseny
zésből eredt rendszert akarja kiirtani. Az 
előkészítő-bizottság fölkéri mindazokat, akik 
csatlakozni kívánnak, jelentkezzenek Singer 
Jakabnál Nagybányán, aki megadja a szük
séges információkat is.

Az agyonreklámozott Kispipa A Kispipa- 
vendéglő megszűnésével, a Sándor-utca 24. 
szám alatti kerthelyiségnek gúnyolt vendég
lőt sietett egy élelmes vállalkozó az ismert 
és hangzatossá vált Kispipa címmel ellátni 
és nagyon is kisméretű vendéglőjének olyan 
reklámot csap, hogy a semmire sem kiván

csiaknak is meg kell legalább is egyszer 
nézni ezt a nagyszerű kerthelyiséget, amely
nek látásán arról győződhetik meg mindenki, 
hogy ez bizony agyon van reklámozva. Nem 
látni itt kerthelyiséget és a hirdetett nagy
szerű helyiség mindössze egy 8 négyszög
méteres bűzös, levegőtlen kis szűk udvar, 
mely levegőtől elzárr, teljesen hozzáférhetet
len. Nagy csalódás éri azokat az idetévedt 
vendégeket, akik a reklámozott szép kert- 
helyiséget keresik, mert a legszűkebb fő
városi udvar is különb tartózkodási helyet 
nyújt ennél. Jól tudja ezt ezen bűzös udvar
nak élelmes vedéglő-tulajdonosa is, de irigyel
vén a szomszédjában levő valóban szép 
udvari vendéglőhelyiség megélhetését, az 
irigységtől és konkurrenciától hajtva, a leve
gőtlen, szűk kis udvart ő is kerthelyiségnek 
hirdeti és vele a fővárosi közönséget fel
ülteti.

Takarékosság vagy vonzerő? Nem tudjuk 
megérteni, hogy a Lukács-fürdői vendéglő 
helyiségeiben újabban miért állítottak pincérek 
helyére ápolónőket ? A gazdag vállalat talán- 
csak nem szorul ilyetén takarékoskodásra ? 
Mert ha igen és ha takarékoskodásból teszi 
ezt, úgyt rosszid eszelte ki a takarékoskodás 
e nemét, mert ezáltal sok-sok régi törzs
vendéget fog elveszíteni. Kevés vendégnek 
találkozik ízlésével az ápolónőkkel való étel
felhordás, mert sokan undorral is látják ezt. 
Ha pedig vonzó eszköz gyanánt állíttattak az 
ápolónők a pincérek helyére, szintén nagy 
tévedésben leled/enek e nagyszerű rendezés
sel, mert olyvendégek kielégítésére, akik étvá
gyukat és élvezetüket az ápolónők által 
felhordott étkekben találják — már bőven 
gondoskodott Ős-Budavára. Sehogy sem 
illik tehát a pincéreknek ápolónők által való 
helyettesítése egy Lukácsfürdői vendéglőhöz. 
Rontja ez annak régi jó hírnevét és rontja 
régi jó forgalmát. Reméljük, hogy a vezető
ség felismeri ezen intézkedés téves voltát és 
csakhamar visszahelyezi az oda illő jó 
pincéreket, akik mindig az üzlet felvirágzásán 
és a látogató-közönség kielégítésén fáradoznak.

Bikszádi vasút. A régóta húzódó bikszádi 
vasút ügye végre egy lépéssel megint előre 
mozdult, amennyiben az a vasi erdőségek 
kitermelése kérdéséből elválasztatott és a 
vasút létesítési ügyének önálló munkakör 
biztosíttatott. Ezen intézkedések élén Kristóffy 
József főispán áll és jövő ilyenkor már a 
fürdeni vágyó közönség vasúton teheti a 
bikszádi fürdőbe való kirándulást.

Egy város a mészárosok ellen. Zomborban, 
ahol a mészárosok felemelték a hús árát, 
a tanács idegenből hozatott mészárosokat, 
akik a régi ár mellett mértek. Természetes 
következménye volt ennek az, hogy a házi
asszonyok áldották a tanács bölcsességét, 
ellenben a kartellt kötött mészárosok pa- 
naszszal fordultak a városi közgyűléshez e 
tanács eljárása ellen. A közgyűlés azonban 
helyeslő tudomásul vette a tanács eljárását 
és elhatározta, hogy szövetkezésre hívja fel 
a város nevében a városokat az élelmi 
cikkek árúsítóinak kartellje ellen és e célból 
törvényhozási intézkedést is kér.

Becs városa az olcsó húsért. A bécsi 
közönségnek ugyanaz a baja, ami a buda
pestié, hogy a hús olyan drága, hogy már 
a középosztálynak asztalára is csak vasárnap 
kerül hús. A bécsi községtanács azonban 
nem nyugs/ik meg abban, hogy a hús drága, 
hanem komolyan foglalatoskodik a dologgal 
s keresi a módját, hogyan juttasson olcsóbb 
húst a piacra. Először az ausztráliai hus- 
behozatalt tervezte. Azt azonban meg nem 
valósíthatta. Újabban egy hatósági átvevő és 
értékesítő hivatalnak és egy városi nagy 
mészárszéknek felállítását tervezi. Az átvevő 
és értékesítő hivatal gondoskodnék az élő

A líisvendéglős о. oldal.

állat fölvitel fokozásáról s a beküldött hús 
megfelelő értékesítéséről. A városi nagy 
mészárszékkel módot akar adni a kis "mészá
rosnak, hogy szükségletét alehetőleg olcsóbban 
szerezze be, másrészt megakarja védeni a 
gazdákat, akik ma a vásáron visszamaradt 
állatot minden áron kénytelenek értékesíteni.

A háború az —  asztalon. Még pedig az 
ebédlőasztalon. Ez a legújabb londoni divat. 
A londoni milliomosok most orosz, vagy 
japán etédre invitálják meg az ismerősöket 
és — lám, milyen nagy úr a gyom or! — 
i.oha az angol lelkek minden vonzódása a 
sárga szövetségtársak felé hajlik, az ebédek 
között mégis az orosz a népszerűbb. A szí
vünket meghódíthatja Ázsia, de már a 
gyomrunk mégis csak az európai kosztot 
kívánja. Az ilyen háború lakomák természe
tesen roppant stílszerűek, Az orosz ebéden 
minden muszka, az étlap meg a szakács i s ; 
a japán lakomán minden japáni. Ebből is 
látható, hogy az ilyen mulatság meglehetősen 
költséges. Mint említettük az ételben a muszka 
a népszerűbb. Az orosz konyhának megvan 
az a rokonszenve az angollal, hogy ugyan
csak gavallérosan bánik a fűszerrel. Az orosz 
étel többnyire erősen borsos. Egy pár speci
ális muszka eledel meg csemege hamar meg
hódította az angolokat. Ilyen a zakuszli, 
vékony, keskeny piritósszelet, amelyre kaviár 
van kenve és apróra vagdalt haldarabkák. 
Ehhez vutkit iszik az ember. Nagyon dicsé
rik a provszkit is, ami erősen megborsozott 
húsból és halból készült pástétom. Nagy
szerűek az orosz levesek. — A japán ebéd 
először is kényelmetlen, mert a keresztbe
vetett lábán a földön ül az ember. Mindenki 
elé külön, alacsony asztalkát tesznek, ezen 
van vagy huszonöt csésze, mert az egész 
ebédet egyszerre tálalják föl. A menüben a 
legnagyobb szerep a halé, meg a főtt rizs
kásáé. A koszt kissé émelyítő. Az asztali 
ital rizspálinka meg tea, rum, citrom, tej és 
cukor nélkül.

Tizenkét éves nemzeti hős. New-Yorkból 
írják: Amerikában most valóságos nemzeti hős
ként ünnepelnek egy 12 éves pásztorfiút, aki 
lélekjelenlétével sok száz emberéletét mentette 
meg, nem számítva a több százezer dollárra 
rúgó anyagi kárt, ami a fiú lélekjelenléte nél
kül okvetlenül bekövetkezett volna. E hónap 
10-én a New-York nevvhaveni vasúti töltés 
mentén óriási felhőszakadás támadt, amely a 
harringtoni vasúti állomástól alig húsz kilo
méternyire teljesen alámosta a töltést. Két 
kis pásztorfiút, James Grillet és Backer 
Györgyöt künn lepte meg a felhőszakadás s 
a töltés alatt lévő alagútban húzták meg 
magukat. A zúgó vízáradás azonban onnan 
is kikergette őket s ekkor észrevették, hogy 
mintegy száz méternyire elmosta a vízár a 
töltést s a kanyarodon épp egy hosszú személy- 
vonat közeledik. Az idősebbik, a 12 eszten
dős James Grillet, eléje szaladt a vonatnak, 
letépte magáról vörös színű ingét s kétségbe
esett kiabálással s inge lobogtatásával meg
értette a gyorsan robogó vonat gépészével, 
hogy baj van. A lokomotív vezető fékezni 
kezdett s alig ötven méternyit e a töltés- 
szakadástól sikerült megállítania a vonatot, 
amelyen nyolcszázötvenkét utas volt. Ha a 
kis pásztorfiú elveszti lélekjelenlétét, ez a sok 
ember vonatostul együtt elpusztult volna. 
A kis fiú megjutalmazására nemzeti gyűjtést 
rendeznek Amerikában.

Borszövetkezet és cognac gyár alapítása 
Kaposváron A somogyinegyei ^egészségtelen 
borértékeűtési viszonyokon segítendő, az 
ottani szőlobirtokosság köréből mozgalom 
indult ki a »Dunántúli borszövetkezet és cognac- 
gyár« alapítása ügyében Kaposvár sz é k h e l
lyel. Az előkészítő munkaiatok teljesítésére 
hivatott bizottság tagjai Tallián Gyula fő
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ispán, Sárközy Béla alispán, Kováes-Sebestyén 
Gyula, Gabovits Károly, dr. Tevely Béla, 
Kladnigg Alajos, Kemény Samu, Kapotsfy 
Jenő, dr. Berger Samu, Oszmán Albert szőlő- 
birtokosok, illetőleg nagykereskedők, Saáry 
Ákos, szőlészeti- és borászati felügyelő és 
Scholtz Lajos vegyész. Egy üzletrész 200 
korona, a szétküldött aláírási ív két legkésőbb 
f. hó 30-ig kéri vissza a bizottság, hogy 
azután a részletes alapszabályok kidolgozá
sához hozzáláthasson. A Somogy megyei 
szőlőbirtokosság nagy reményekkel néz a 
megalakítandó szövetkezet elé.

Hármas gyilkosság. Aranyos községben 
hármas gyilkosság történt. Az ottani legények 
táncmulatságot rendeztek a korcsmában. 
Éjszaka Bárdos András és Csáti János 
között heves szóváltás támadt. Csáti haza
szaladt a fegyveréért és visszatérve kétszer 
rásütötte Bárdosra, aki egy leánynyal táncolt. 
Az első lövés a leányt, a második Bárdost 
érte ; mind a kettő rögtön meghalt. Amikor 
a hatósági vizsgálat alkalmával a korcsmáros 
Csáti ellen vallott, a gyilKos bátyja baltával 
agyonverte a korcsmarost. A gyilkos testvé
reket letartóztattak.

Elfogott gyermekfosztogató. A főváros 
környéken hónapok óta egy gyermekfoszto
gató tartotta izgalomban a szülőket. Újpesten, 
Vácon, Esztergomban garázdálkodott, míg 
végre Tokodon a csendőrség elfogta Reiner 
Aladár kereskedőseged személyeben. Reiner 
Tokodon egyik fővárosi biztosító-intézet ellen- 
őrjének mutatta be magát, megrovancsolta 
az ottani ügynököt s a nála talált pénzt, 
minthogy erre írásbeli utasítása volt, magához 
vette, miután nyugtái adott róla. Éjszakára 
a bírónál lakott s a vendégszeretetet azzal 
hálálta meg, hogy feltörte pénztárát és ki
rabolta. Másnap csendőröket küldtek utána, 
akik elfogták. A kifosztott gyermekeket is 
összegyűjtötték s ezek a szemébe mondták, 
hogy ruhájukat ő húzta le róluk.

Magyar fiú —  oláh dezentor. Körülbelül 
harminc esztendeje Oláhországba vándorolt 
Brassóból egy Pozsonyi János nevű ember, 
aki aztán elveszítette magyar honosságát. 
Pozsonyinak volt egy fia, János, ez már oláh 
katona lett az apja hibaja miatt. A fiatalabbik 
Pozsonyi János, Plojesten szolgált a vadászok
nál. Nemrég kirendelték rab-katonák őrizetére s 
ő kényelmesen a lábához tette a fegyvert, 
ahelyett, hogy a vállán tartotta volna, a hogyan 
kell. A rendetlenséget észravette egy hadnagy, 
kirántotta Pozsonyi kézéből a fegyvert és le
verte vele őt. Pozsonyi aki nem szokott hozzá, 
hogy vele is ügy bánjanak, mint az oláh 
katonával, kicsavarta a fegyverét a hadnagy 
kezéből, néhányszor fejbe verte fölebbvalóját 
s a hadnagy holtan esett össze. Mikor lehűlt 
nagy haragja, akkor látta csak Pozsonyi, 
hogy mit tett. Fegyver nélkül, de katona
ruhában elbujdosott. Egy hétig bujkált a 
tömösi szoros hegyei közt, s ezalatt gyökéren 
kívül semmi mást nem evett. Vegre befutott 
Brassóba, ahol a rendőrség letartóztatta. 
Mivel gyilkosságot követett el, bizonyos, hogy 
ki kell adni az oláhoknak.

Bika és oroszlán harca. Madridból írják : 
Véres szórakozásban lesz részük az idei 
nyáron Szán-Szebasztián fürdő vendégeinek. 
A fürdőhelyen tízezer néző számára e^nettek 
egy arénát, amelyben az oroszlán és a bika 
viadalát fogják bemutatni. Az oroszlán nem 
valami ketrecben született szelídített állat, 
hanem valóságos sivatagbeli fenevad. A bika 
is pompás példány, hegyes szarvval, hatalmas 
nyakkal. A küzdelem egy erős ketrecben fog 
lefolyni, amely tizenöt méter hosszú és ugyan
olyan széles. Az oroszlánt kellőképpen elő- 
készitik a viaskodásra, hogy minél vadabb 
legyen. Több napig éheztetik, aztán egy 
egészen fiatal bikát bocsátanak be hozzá,

amelyet könnyű szerrel összetéphet. Ezt a 
kísérletet azután kétszer háromszor megis
métlik, de mindig erősebb bikával. Ha mindjárt 
egy kifejlett erős bikát eresztenének be a 
ketrecbe, az oroszlán, amely fogságban nem 
olyan bátor, kétségkívül a rövidebbet húzná.

Ü Z L E T I H ÍR E IN K .
Szegedi halászcsárda. A Fehérvári-út 114. 

szám alatt levő, Telegdi Sándor jónevű ven
déglős tulajdonát képező és vezetése alatt 
álló szegedi halászcsárda, gyönyörű, tágas 
kerthelyiségével, pompás levegőjével teljesen 
meghódította a fővárosi kiránduló-közönséget. 
Kitűnő konyhája, tiszta jó borai, pontos ki
szolgálása és jó cigányzenéje valóságos élve
zetet nyújt a kellemesen szórakozni szerető 
közönségnek. A közönség figyelmébe ajánljuk 
még, hogy a villamos megállóhelye éppen 
a halász-csárda előtt van.

A szegedi Alföld-szálloda étkezőhelyiségé
ben naponta délben, este, halász által, szabad 
tűzön főzött halpaprikás, sült eceteshal és 
halkocsonya, friss csapolásu Oréher-sör, 
buckái és hegyi borok. Szobák 60 krtól fel
jebb. Ezen fogadó Kiirthy Elek tulajdonos 
kitűnő vezetése alatt nagy forgalomnak ör
vend és a közönség figyelmébe ajánlható.

Vendéglő átvétel. A Kerepesi-út és Gyöngy- 
tyúk-utca sarkán levő Janisch-féle vendéglőt 
Wnrglits Antal, kitűnő hírnévnek örvendő 
fővárosi vendéglősvette át. YVurglits Gerlóci- 
utcai üzletével a fővárosi közönség körében 
magának a legjobb hírnevet szerezte és biz
ton remélhetjük, hogy új üzletét kitartó szor
galma és ügyessége által felvirágoztatni fogja.

H ely  változások. A Teréz-köruti Chrobok-féle 
étterem főpincéri állását Schreit пег Márton tölti 
be. Ugyanitt éthordók Nagy Mihály, Lahnmnn 
János és 1'elióczij Nándor. — Magéi Gyula fizető- 
pincér Kassáról a bártfai Mungaria-szálloda főpin- 
céri állását foglalta el. — A budai Rapszky-féle 
«Erzsébet**-kávéháziján Lakner János a főpiucéri-, 
Szabó Sándor éjjeli főpincéri-állást tölti be; Lacza 
Gyula, Fekete.János és Falatkay Győző felszolgálók, 
Unyer András tekeőr.— Kovatcsik István a szegedi 
Tisza-szálloda éttermében az éthordói állást el
vállalta. Markovics Lajos a nagyváradi Zöldfa
szálloda szobapincérévé lett. — Nagy Árpád 
iaszotmári Károlyi-szálloda főpincéri állását fog
lalta el. — Trenk Adolf a szatmári Erzsébet- 
kávéház főpincéri állását tölti be. — Kondor 
Károly a szatmári Pannonia-kávéház reggeli 
felszolgáló-pincére — Weisz Sándor a szatmári 
Európa-étterem főpincéri, Köszlner József éthor
dói és Máté Bálint a borfiái állást töltik be. — 
Bálint Lajos az 1898. év óta az alvácoi fürdő 
vendéglőjének minden nyári évadon főpincére, a 
főpincéri állást a jelen évadban ismét ott tölti be. 
— Unterreiner Vince, a Tusnádfürdői '•Gyógy
terem« főpincéri állását foglalja el. — 
Bognár Károly a kassai Széchényi - sziget 
kioszkjának főpincéri álllását tölti be. — Babista 
József a margitszigeti Kaps J. fogadójának hosz- 
sznbb időn át volt szobafőpincére a városligeti 
»Fővárosi pavilion« nagyvendéglő főpincéri 
állását foglalta el, míg a fizetőpincéri állást 
mellette: Fábos Ödön tölti be. Talay Pál, a 
szatmári honvéd sörcsarnok és étterem főpincéri 
állást tölti be. I gynnitt éthordók Kövesi Károly 
és Ital a b á s  József, bordó Tcncsi István. — 
Garger Pál a szatmári Pannonia-szálloda ét
terme főpincéri állását foglalta cl. Wolf 
György a Hévízi »Mexikó« vendéglő föpin- 
eéri állását foglalta el. Lement:cg Károly 
1 ai esa-lürdön a Póscli »Когошк -szálló főpincéri 
állását fogalja el. Ugyanitt a Jellnsits-féle ven
déglő főpincéri teendőit Weber Károly látja cl.

Általános közhasznú rovat.
Milyen lapokat olvassunk?

„Szeged és Vidéke“. — Politikai napilap. Az Allöld 
legnagyobb, legterjedelmesebb napilapja. Mcgjelen nap
jában kétszer. Előfizetési ára az esti kiadással együtt 
egész évre 28, negyedévre 7 korona. A reggel megjelenő 
lap 24 korona és negyedévre 0 korona. Szerkesztőség: 
Szeged, Kárász-idea 10. Kiadóhivatal: Schulhof Károly  
könyvkereskedése.

Komáromi Lapok. (Komárommegyei Közlöny). D > 
nántúl legrégibb lapja, megjelenik minden szombatim. 
Előfizetési ára : Egy évre 10 kor. Negyedévre 2 kor. 50 
fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Komárom, Megye
iden 313.

„Balatonvidék“. Politikai hetilap. A Balaton és 
Keszthely és vidéke közkedvelt lapja. Előfizetési á r a : 
Egy évre 10 korona, félévre 5 és negyedévre 2.50 kor. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : -  hová laprendelés,
hirdetés, megbízás stb, intézendő!« — Keszthely, volt 
gazdasági tanintézet épülete.

Debreceni Független Újság. Politikai napilap. 
A hajduvidék legterjedtebb lapja. Szerkeszti: ifi. Móric 
Pál. Előfizetési ára: Egy évre 18 korona, negyedévre 
5 kor. 50 üli. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Debrecen, 
piac-utca 47. és 42. szám.Adás-vétel.

Tudván azt, hogy becses lapjában az üzletek 
adás-vételéről hirdetéseket közöl, hajlandónak 
mutatkoznék lapjának becses olvasói között az 
ilynemű üzletek közvetítői szerepét elvállalni.

Sok évi tapasztalatom meggyőzött arról, hogy 
az üzleteknek adás-vétele alkalmával úgy az eladók
nak, mint a vevőknek okvetlen szükségük van 
lelkiismeretes közvetítőre, aki magán viseli mind
két fél érdekeit, anélkül azonban, hogy a mái 
elharapódzott visszaélések bármelyikét is felhasz
nálná. A közönzég legnagyobb iósze bizalmatlanul 
fordul cl az ügynököktől, mert azok rendesen 
saját érdekeiket tartják szem előtt és nem sokat 
törődnek az érintkező felek közös ügyeivel.

Manapság már száma sincs azoknak az irodák
nak, melyek minden szakértelem nélkül közvetíté
seket vállalnak el s az erőszakos rábeszélés, 
nagyítások, valótlan és sohasem létezettt bemon
dások stb. eszközeikkel az üzletet megkötötték, 
hallatlan összegekre rúgó províziókkal állanak elő.

Nem lehet csodálni tehát, ha ily tisztességtelen 
eljá ások következtében a nagyközönség irtózik az 
ügynökökkel való érintkezéstől.

S ezt csakis az ön becses lapjában való közlé
sekkel lehet a n. é. közönség érdekében jóvá 
tenni olykép, hogy a szálloda, kávéház, vendéglő 
s korcsmái üzteteken kívül csakis az ezekhez tar
tozó felszerelések közvetítettnek a következő felté
telek mellett :
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K í n á l a t :  W P ír n P r -fp |p  W osöves sör-apparátus, egészen új,
V vd gllü l lu lu  azonnal eladó. Keval Ignácnal, Bu- 

I .  n r o ió r r h o n  a legnagyobb és legjövedelmezőbb dapcst, Lónyai-utcza 27. szám.
AZ D löZ d ö.U d ll kávéháza azonnal megvehető, at- ~  , ,  — ---------г-------------------- Г----------. "Г“
vételhez 110 ezer forint szükséges. Továbbá a fttváros- Uonriogr П beKre,ndbeze™’ er0* mcnf
ban eovike a legrégibb és legjobb menetelő vendéglő, , ? MUCb , U * ■ Erzsébet.kurz on olcso hasberre,lekedvezőbb feltételek mellett átvehet#.# elSnyös feltételek mellett eladó. Évi forgalom 24,000 frt.

TI ,. . . .  . . . .  Uünrlórrln a fővárosban, közismert üzlet, amilyen
UÓ7 o la r ln  a megnyitandó nyugati műhelyek koz- V cIlU cglO  csak minden 30 évben egyszer van el-
IIQb ü l (HUJ vétlen közelében. Vendeglosoknc igen aLi;tsra kínálva, a legutolsó évben is 80,000 forint for-
alkalmas. Vételhez 6000 frt. szükséges. Hove e a galma.t ért el, üzlettől való visszavonulás miatt kedvező
kiadóhivatal. ___________________ _____________ feltételek mellett megvehető.

yów nhÓ 7 Délmagyarország legnagyobb városában, \/рГ|Нр|г|п f°rSalmas helyen, szép kerthelyiscggel,
IxdYcIldZ ahol a törzsvendégektől napi forgalom 70 VüllUugJUj téli tekepályával, légszesz-világítással, el
írt. szép árnyékos kerttel, II vendégszoba és kis utazás miatt igen olcsón azonnal vagy augusztus hó
restauratióval egybekötve. Jelenlegi tulajdonos 8 év óta 1-jére eladó.
ЫН» Házbér 1000 irt. Ara 7500 frt., átvételhez elég ~  Т Г  . 7----- . Г~" . , --------- 7----7--------7 ~ T
400 ) frt Az üzlet nagyobb vállalat miatt eladó. Első- уопН й(Г 0 . kaszárnyával szemben malmok, gyarak
^UU , V ' , 4 lof w u iiu u t lü f  es országos vásártér közelében, kimutat-
rangú CS szigorú szolid üzlet. ható m áf vállalat miatt elad,,.
C n n u o c  jó vöt biztosító vendéglő a főváros legforgal- и  Ó u n h ó l ;l Külső Soroksári-fiton, kisebbszerű, jó-
n J lljU O  masabb kőrútján, közel a pályaudvarhoz M fC lld L , forgalmú üzlet, ahol a biliárd jövedelmezi
1700 forintért, berendezéssel együtt eladó. ^ a házbért, családi körülmények miatt 450 forintért

Q llH anO C ton  a пУиёаи pályaudvar közvetlen köze eladó.
D U U dU C olüll lében egy kitűnő napi forgalmat csináló \/ппНйГг1п l/0U ühQ 77Q l Q m /hon forgalmas,
vendéglő fontos családi körülmények miatt — 600 v u llU u g lU  l\u  Vu IIÚl LŰI ü g jU ü llf  nagyobb
forintért sürgősen eladó. vidéki városban, a piactéren fekvő helyiséggel, amelyet

------ tulajdonos 81 éven át bírja és vezeti, elöregedés miatt

A ffíVÁrnQ cgyik központjára szolgáló s nagy élénk- a házzal együtt 20,000 forint vételárral, 15,000 forint
lUYQIUu forgalommal biró ut elején, egy regen teherrel, eladó. Csak keresztény vallású reflektálhat,

fennálló és állandóan sokat jövedelmező vendéglői üzlet 
eladó vagy elszámolásra átadandó.

PfTU :l ma* kor igényének teljesen megíelelő tetőtől H a z a i  b e s z e r z é s i  f o r r á s o k .
С}*) talpig új berendezéssel ellátott vendéglő a székes- Csöffl János
főváros kellő közepén fontos családi okok miatt azon- „ ®
nal eladó első hordogyara. Indohaz-u. 2 1 . Hordogyart-

mányok borkereskedők, sör- és szeszgyárak részére a 
UQtQrC7 ÓlÍ nagy forgalmú város központján fekvő legjutányosabb árak mellett.
n d ld lo L C lI  kávéház, kereskedelmi kaszinóval családi . . . . . .
körülmények miatt el- vagy átadó. Pécsi ,,l jsörg-yár“

----  -------- - a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett
N u á m n - T p lp n  Egyf®rm„a s nagy forgalmat csináló sörgyár. Söre vetekedik a kőbányai gyárak söreivel.
Iljffll Uli I Clulli vendéglő a főváros alkalmas pont- Cím: Pécs, Mohácsi-országút 20.
ján — más városbani üzlet vétel miatt átadó.

I OíTűlcn közlekedési útján a fővárosnak, a központi
L ügG loU  pályaudvarhoz közel sarok vendéglő, étterem | V 1 0  Q  П  1 и  О
állandó jó menetellel eladó. . . .  . . . .  _ , , , .. . . . »

a budai , , H a l a s z - C s a r d a “ -hoz címzett vendeglo-
Qо  fi üq Q flfl f°rintcrt a főváros külterületén tisztes- kerthelyiségébe. I. kér., Fehérvári út I. sz. (Ferenc
ZÖ U “ UO 0U U  séges megélhetést és megfelelő jóve- Józsefhidon át).
dehnet biztositó korcsmái üzletek azonnal átvehetők. Teljesen cs újonnan berendezvo, kitűnő Polgári sör,

In k a r b a n  lov° két a!,ós Jégszekrény, Tóth Ká- ----- valódi Világosi hegyi borok. — =
JU n d lU Q ll rolynái, Práter-u. 29. sz. a. azonnal eladó Naponta szegedi H alászlé, kirántott Hal és egyéb
. . .  Г  7 , , ... ,  . . . .  Г 7 7  г - - - - - - r - - á i . magyar ételek kaphatók.

R r a m n n h n n  те1У a ^vendéglősök bálján lett
UJ Ul ŰIMUpllUM bemutatva és kitüntetve, olcsó Minden vasárnap, hétfőn, szerdán cs pénteken
áron eladó. Cim a kiadóhivatalban. a hírneves ,,|Munesányi Illés es f ia i“ fognak hang----------  versenyezni,
In IfQI'llQП levő Gramofon 80 koronáért azonnal Becses pártfogását kérve 

JU llúIUdM  eladó. Cím akiadóhivatalban. Tisztelettel

R ítt hektoliter Muskatály, 3 éves, 20 hektoliter ЗЛЗ'ажжжсЖ.сжж»
ÜUIi  Rizling, 3 éves, 1 G hektoliter Rizling, 6 éves, vendéglős
palaczkcrett, olcsón eladó.

О члЦ пН о kávéház, vendéglő vidéken bérbe s el- _____
O tú llU llú f  adásra nagv választékban vannak elő-
jegyzésben. Vevők, bérlők forduljanak teljes bizalommal ' Ä  •  íl г:/  ̂ 1 l A ' /  \
hozzám, amennyiben célom lelkiismeretes cs pontos ki- : j  A ^  к vj [*/ у  vj
szolgálásom által a n. c. közönség teljes megelégedő- 
sét kiérdemelni. Jf

VpnrlPtrlrí kávéház elszámolásra, bérbe, s eladásra, :5 ~ f  , 'n.nYi/T.'.mis,V',7 " 5
T üllU üglU f kisebb-nagyobb szabású üzletek a lova- ,, |------  tTb I val lelittetik. Az emésztésiéi..-
ros és környékén nagy választékban elő vannak , 5 3 1 ff.kh° pmnpás asztali ital.
jegyezve. Az elszámolási üzleteknél készpénz óvadék- P l.ü Я М  -  KfalSSáí-
kai nem közvetítek, csak az átvett ital után járó eset- \ !4 J - m S  jegyzést a Szt. Lukácsiürd..
egcs kilizctésct. у Kútvállalattol, Budán.

V nHorrln jó és forgalmas helyen, ahol a konyha
J lU C g lU ' jó árak mellett erősen megy, előkelő - • • • • • • • < > • • • • • • • • • • • • •

vendégek által látogatott üzlet, erős italforgalom, bár- J _ _  _ _  _  _  _  п т г А п т г п т т п п л  2
kinek melegen ajánlom, ezen ritka alkalmi üzlet átvé- # I I  P  у  I  7  I  W X U  (jT Y 1 * U R D  0  •
telchez 3000 forint okvetlen szükséges. j  1J  W Д C l Ж « . . . •
К Я VP hЯ7 nagy°hh szabású, a fővárosban közismert f  Kesztliely vasúti állomás. #
MVCIlClL, jó nappali és éjjeli üzlet, tulajdonos súlyos {  !(«„„ u e v j , émeUn vltás máíllS l-tnl S
betegsége miatt igen előnyös feltételek mellett eladó. # V ,v У . uiaJUS 101
.............  . • szeptem ber végéig) iszankorpaval. «
К áu oh Q 7 паИУ vidéki varosban, ahol sok tisztviselő •  j
l\űV D 11dL. és katonatiszt tiírzsvendégek, előnyös fel- t  Világszerte ismeretes fürdő; gyógyulást nyújt i
tételek mellett eladó, vagy egy közismert szakembernek ф csnz, köszvény, csont ízület es küzbnntalmaknál ▼
bérbe adandó. i  csonttörés, csöntszú, Nueralgia (ischiás) görvély- I
.  f l l  , . . J k(ú- oly eseteinél is, amelyek már sehol sem f
.\7Я  ПГ|Я VKlekl na8y0 'b varosban, cUcrem, áavctiaz, I  volt.lk gyógyíthatók. Maszirozás, maszirozó !
ULUI IUU0 12 vendégszoba, szop lukas, kocsiszín, !  terem hozzáértő maszirozó al. i
nagy kerthelyiség s veteménykert házzal együtt vagy f  j
eladó vagy bérbeadó ♦ Proepektuet kívánatra ingyen küld J
U Á i Rákosfalván halálesett miatt, előnyös feltételek ♦ Ih i'ő ö ig ’a /.ga tóság '. f
•1(1 1  mellett, eladó.

7. oldal.

Hová?

a Szegedi
Halász csárdába

M i é r t  é p p e n  o d a  ?

M e r t  o l t  i g e n  s z é p  t á g a s  k e r t h e l y i 
s é g  v a n  c s a l á d o k ,  f ő l e g  g y e r m e k e k 
n e k ,  kitűnő konyha, j ó  b u d a ö r s i  b o r ,  
o l c s ó  é s  p o n t o s  k i s z o l g á l á s ,  j ó  cigány
zene m e l l e t t  k i t ü n ő e n  l e h e t  m u l a t n i .

t e k e p á l y a .

Tisztelettel
T e leg d i S án d o r

vendéglős
Fehérvári-út I l i .

-  -— F e lté te le s  m e g á l ló h e ly  ——■ 
S z e g e d i  H a l á s z  C s á r d a .

T. Étlapiró Uraknak
legmelegebben ajánlom a Berkovits-féle legjobbnak 
elismert Hektográph-lapokat és tentákat 
m inden sz ín ben y mely sok időt és munkát meg
takarít. Éttermekben nélkülözhetetlen, mivel ezen 
Hcktográph-lap mindkét oldalon többször használható 
s egy eredetiről 100 120 másolat kapható. Lehúzás
után e Hektográph-lap a lemosást is nélkülözi, mert 
olaj-itatós közé lesz éltévé s ez ol • j - itatós a tentát 
teljesen magába szívja. Kimoshatatlan ruhajelzö festé
kek cs Schapirgráph tekercsek minden nagyságban.

B erko v its  K áro ly
Sokszorosító-készülékek — ílektográph-raktár 

BUDAPEST, VII. S íp-utca flf.
— Árjegyzék bérmentve. ---------- -------

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

r  f
I  A világhírű francia |

J D e lb e c k & C o , |
I  re 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  Hofbräu I
fi ------------------------------ - ^
I m ag yarország i fö le raka ta . t

Válogatott £ 
f ü s z e r á r ú k ,  }&
mindennemű bel- f  

és külföldi j|
c s e me gé k ,  |

, .. . 4magyar es trancia  ̂
pezsgő-borok |  

rum, thea, * 
liqueörök, sajt, I 

vaj, kassai, 
prágai, sonka, |  

felvágottak, t  
gyümölcsök f  

stb. raktára. ^

1BRAZAY KALMAN nál I4
í M uzeum-körúl 23.
I I



Ц  L 9 v 9 : l í i t t f l n l r  L S n ó n f l i i I n L  F  Kzen rovatban mindazoknak, akik a lapot egc.sz évre fizettek
I U r i l U R j  K i r a l l U l l l O K j  ■ ■  p H  ■ ■  H  Ж  j p  j p  ■  AB elő, három sorig terjedő hirdetését egész even 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 le t e k ,  I I  T  H |  I I  T  П  Т П  I l i  közöljük. A három soron túl terjedő hirdetés minden szója
, ___ . . . .  . ,  , i ,  , , , I I  I  I  I  I I  I  И л  I I I  I  Д ■  4 fillérbe kerül. Nem előfizetőknek ez a hirdetés egész évro

v a l a m i n t  a z  a j a n l h a t o b b  c e g e k  e s  b e s z e r -  U l l l U l f t l U J  H l  •« «ого.,., félévre » korona es negyedév« 6 кого,,. е9
....  ■ =  z é s i  f o r r á s o k .  = = = = =  minden további szó 8 fillér.

B u d a p est. Tarant Prokob »»Stefánia«- Horvath Géza »>Aranybarány«-szállodája. Z a la e g e r s z e g . Domonkos Ignác »Ko- Ladika István  vendéglője, volt »»Schubert«- 
szállodája. VII., Murányi-utcza 63. A Étterem, polgári szoba (söröző). Olcsó rona«-szállodája, a város központján. vendéglő. Budai vásártér környékének
keleti pályaudvar közelében. Olcsó magyar konyha. Éttermek és söröde-helyiségek. találkozó helye.
szobák. E ^zék. Bohns M  vendéglője a központon. L ugos. Csontos Gyula »Központi sör- M aiákoviis István  »Isten áldás«-vendég-

Albert Viktor vendéglője, Rökk Szilárd- 1 Magyaros olcsó konyha, tisztán kezelt, csarnoka« a város közepén. lője. Éécs bánya-telepi termelőktől
utca 10. A vidéki főpincérek találkozó- j valódi jó borok. A lsó -L en d v a . Korona-szálloda. (Neu- beszerzett borok.
helye. Olcsó magyar konyha, kitűnő . G yőr. Acél Mi ksi  Kisfaludy-kávéháza, a bau r János tulajd.) Elsőrangú fogadó, R a d o csa y  Im re  »Korona-szállodája.«
borok* városházzal szemben. étterem és kávéház. Sajáttermésű borok. Szigeti országút. Olcsó magyar konyha.

Schuszter Hugó éttermei (volt Plasztikon) Buchler Lukács Sárkánylyuk-vendéglóje. Reverencsits István  vendéglője. Olcsó Saját termésű kitűnő muskatály és asz-
Andrássy-ut 65. Elsőrangú éttermek és Termelőktől vett borok, olcsó konyha. magyaros konyha, termelőktől vett tali borok
söröző helyiségek. — Ered. beszerzett Fehér Hfljó szálloda (Meixner Mihály tu- vajódi szalai borok. Schnell József  vendéglője, Pálya-utca 1.
tiszta italok. -  Jutányos arak. lajdona). Elsőrangú szálloda, étterem, sö- p  vendéglője, (volt Poppel A budai vásártériek találkozó helye.

R apszky Zsigntond  kávéháza I., Döbrentey- *1 J 1 ^.) A város főutcáján. Tisztán kezelt U dvardv Nándor »Turin város«-fogadója.
ház ’ SZa” ' 80’ legUJabb é ' ^Elsőrangú kávéház a Baross-utcában! italok' Í6 »"»бУ« konyha. Siklósi-országul. Jó hegyi borok, olcsó

Kiteker A lajos vendéglő és éttermei ! NemethFerenc »Erzsébot«-kávéháza. A M isk o lc . • .« (Bokros . . , .  . . .  . .  . .
-  TereVk hut és KeSnUz^r-utca sár- hd-vbcli «* vidéki vendéglős es Pmcer Károly tulajd.) Elsőrangú fogadó. Ét- «> • Z id a ^ s J o z s e J  _ vendéglője,_ Makar-u.
kán -  Termelőktől vett tiszta L rok  urak ‘«lAlkozoja. Oleso aruk. termek, sörödé és kávéház. 7\ “ > SaJ?‘f !crmf “ k”!>0gHS botok»Z ™ ' .  поток, tru ck ler Mátyás ..Arany Postakürt«-ven- . .. . .  , ,  minden Penteken halászlé,
magyar konyha. ! dé ,őj Deák Ferenc- és ArPád-u. sár- b sp ./a v c n d e g lo ^  (1 ulajd. Maycr József.)

Vámos Dezső ..Hazám« kávéháza. József-i kán. Balatoni borok, olcsó konyha. , S«jat termesu borolt, magyaros konyha. S ü m e g . A bandar  . .k o ro n a -
körűt 1. Népszinház-utca. Elsőrangú Schnell Ferenc vondéglője, Arany János- U { . r  T “ olgnn so»csarnok« vendeg- szállodája. Sajat termésű jo borok, ma-
nagy éjjeli mulató separé egy óráig zene. utca. Helybeli pincér urak borozója. oje. о magjfar es oleso konyha, tér- gyáros konyha.

Várady József nagy étterme nyári és téli H év íz . Poca János »М ех,ко.-vendéglője. és Ä
kerttel az általánosan ismert volt Lan- I clcn-nyaron at nyitva. Olcsó vendéglő, | Gyula.) Előkelő berendezésű kávéház, és naavh in ’ У
tos-féle, Teréz-körut 2b. szám. termelőktől vett borok. a varos központján. ьУ 1 •

Lakatos Gyula Rökk Szilárd-utcza 23. K o lo z s v á r . Fekete L. vendéglője a »Vig P apszt József vendéglője és sörcsarnoka Szeg 'ed . Juránovits F. »Tisza-szálloda.«
Nagy sörcsarnok és éttermei Jo * bak- magyarhoz«. Olcsó magyar konyha, a a Buza-téren. Olcsó polgári konyha, Az alföld legszebb fogadója. Mind
tonvidéki borai és kitűnő magyar kony- Kolozsvárt megforduló üzleti kartársak termelőktől vett borok. utcai szobák, télikert étterem ésk á\éh áz.
hája elragadtatja a közönséget. kedvelt vendéglője. Perl Gyula » ! üzoltó«-kávéháza. Az üz- „Fekete sas«-szállodn. (Ádám Ödön szál

G ra f Janos vasúti vendéglője. A kolozs- let. kartarsak találkozó helye. lodája és vig mulatója.) Olcsó szobák,
N a«y Lajos  elsőrangú, legelegánsabban var. közönség kedvelt kirándulója. 1 er- Széchenyi-szálloda és kávéház. (Túl. Kell- éttermek és kávéház.

berendezett kavehaz, Soroksár.-utcza melóktól vett erdélyi borok. ner Lajos.) Üzleti kartársaknak olcsó,
13. sz. a. Grün A. »Budapest«-kavéháza, az üzleti kedvezményes áru szobák. j S z a tm á r . Pongrác Lajos  vendéglője a

Schreiber Hugó (Boulevard) kávéháza, kollegák találkozóhelye. * kath. körben. Saját termésű érmelléki
Váci-körut 24. — Nagy kávéház. — Grand-kávéház. (Gyárfás Dezső túl.) Első- I N a g y b á n y a . Rnmpold Gyula »Nagy- borok. Magyaros konyha.
Az V— Vl-ik kerületi élők, közönség rangú kávéház. Kolozsvár központján. szállodá«-ja. Elsőrangú szálloda, kávé
találkozó helye. Hitugária-kávéház. (Roth A. tulajd.) Vi- ház és éttermek. S á r v á r .  Ritter L , »Korona-szállodája«

. , , déki üzletemberek találkozója. saját termésű borok, olcsó jó magyar
(h its L onne  »Arpad«-kavchaz, Erzsébet- Központi szálloda. (Nagy Gábor túl.) A N a g y k a n iz s a . Szarvas-szálloda. (Tulajd. konyha,

körút es Dohany-utca sarkam A fo- város központján. Elsőrangú fogadó; Özv. fiuágl Lajosné). Elsőrangú fogadó,
városi cs vidék, fopinceri-kat találkozó éttermek és kávéház. nagy kényelemmel berendezett szobák, S z e g z á r d . Haspell Józse f  »Szegzard«-
Ье1Уе> Korona-káveház, (Heiman tulajdonos.) A elegáns éttermek és kávéházi helyiségek. szállodája. Saját termésű szegzárdi bo-

Commerce-Káveház. Tulajdonos Petrovits vidéki pincér urak látogatják. Gáloviis A ndrás  »Polgár-egyleti vendég- rok> magyaros konyha.
György, József-körút és Baross-utca K ö rm en d . Heigl Ignác »Kulcsos«-ven- lője-e Kitűnő minőségű szalai termésű S z é k e s f e h é r v á r .  Barnai Ignác »Ma-
sarkan. Elsőrangú kavehaz. déglője, Kulcsos-utca. Termelőktől vett borok, olcsó magyaros konyha. j gyar király«-szállodája a város központ-

Fellegi Ede »Elevátor-kávéháza« berenc- jó borok, olcsó konyha. M erkly János vendéglője, Kinizsi-utca. jan. Elsőrangú fogadó.
körút. Elsőrangú kávéház, esténk nt Лeubauer János »Magyar Király«-ven- Tiszta magyar konyha, termelőktől vett I p n .ie rs - János »Fekete Sas«-s/állodáia
™ ‘e!y- óéglője. líalatonmelléki jó borok, olcsó borok. É t t é « m . ^ é h á z S a £ t  t e r ^ s ü b o T k !

Kisfaludy-kávéház. Tulajd. Almássy ka- magyar konyha. Korona-)ogado, tulajd. Bogenrieder Józs.)
roly Teréz-körut és Szondy-utca sarkán. h ignac »Korona-szállodája« a varos a főutcán. Étterem, sorház és kávéházi S z o m b a th e ly . »Hungária«-nagy-szálló. 
Elsőrangú kávéház. főhelyén. — Étterem, sörödé, kávéház. helyiségek. (Posch Károly és Gyula). Elsőrangú

Medikus-kávcház. (Kmetykó Lajos tulajd.) K o m ílrom . I fj. Kass Gusztáv »Magyar Fayer Gyula vendéglője Kossuth Lajos- fogadó a központon.
Üllői-utón a klinika mellett. Elsőrangú kiraly««szallodaja. Előkelőén beiende- utca- 1 ermeloktol vett borok, magyaros Köhler György  vendéglője a barátok 
kávéház. ' zelt fogadó a Dunaparton. konyha. templomával szemben. Balatoni borok,

Szabária-kdveház (túl. Grünfeld Gyula). Mait:..Vigadó«-étiermei._ ^  """ olCSÓ konyha'
Dohány-utca és Nyár-utca sarkán. Üz- c j* sorhazi liel>,scgek. kitűnő italok, j S o p ro n  K rau s : J. »Fehér rózsa«-szál-
letbeli társak találkozója. olcso п,аНУаг «onytia. N y itr a . Pitzer és Hauser »Hungária«- lodája Elsőrangú fogadó, magyar

ч & г э в а ч г - . « w  iT .K“ í  s s ? a s i r t Ä
„ f i  А Ы  legnT ^ lb b  kávéhál"  ̂ ..v eh a á . N a .y v á r a . l  „R im .áóty. S -A -U J h e ly  .M aKy..r * - > £ * * — £ *
központon  ̂ Horvath József. »Uj kavehaz.« A helybeli szállodája. Elsőrat — i f gadó. Tenne- (Cseruicky / .tu la jd .)  Előkelő étterem,

Kolbay István »Vadászkürt«-vendéglője „ «»blkozúWye. ! löktől vett borok. és sorház. A városház-
és sörcsarnoka. Magyaros konyha, te:- Kaposvar. Sle.dír J  ../rmyi«-ve:ideg- ; Pápa. Zsilinszky L ajos  »Griflfw-szállo- épületben s a színházzal kapcsolatban, 
síelőktől vett valódi borok. 1,j éllomas mellett* Magyar borok, dája. Elsőrangú fogado, az utazóközön- qjCS(̂  honvha kitűnő italok*

Qrhnmald Simon Koron i-kávéháza, Ár- , ... ., • • vandénlőla r  . ■ 111 szállodája, »Magyar király -kávéháza. A
pád-tér 2. A pineérség régi találkozója. oiesn magyar'^konyha! ^erlneíokiő' Гёе  ̂ Ah.,hám vendéglője, Szi- én vidéki kartarsak találkozó
Egész ejjel nyitva, olcso arak. borok geti-orszagut. Permeloktol beszerzett; helye.

^  1 . k< '■ Józsi-kdviluiz. (Ttil, Braun József). Rózsa- j o ' f ' f r ' "  !ЦЖ,д k0ővll:'; Szolnok. »Kossuth«:
é™": . E'eean* kavébaa' a he|ybe1' utca, szemben az indóházzal. Egész ' hŐrnlf  J ,„?j lermásu szállodája az állomással szemben. Oieso

üzlet, kartarsak atogatjak. éjjel nyitva. j ^nylm vendégszobák, magyaros konyha.
Japán-Uvib&z(Molbár Zsigmond tulaj Pclcmann Pitét vasúti vendéglője. A vá- ..Vadember-szálloda«, Mayer Lajos túl.) Szentes »PetÓüe-szállo-

berendezésu keleti kávé rosi közönség talál.ozója. Magyar a város köz,.........  A* utazók régi föl d,Űa Elzörangu^fogadó!kitűnő ........gridi
Д  h, r ,  Г  • A* CbtC' konyha, kitűnő italok I„adója. Saját termésű borok, magyar1 borok 

pincérkar találkozó helye. J.Hazáme-kávéháza (volt Ős. konyha.
Kass Béla éttermei cs sörözője a Szabad- Búd r). i ész éjjel nyitva. ./ álló* 1 Gserta Vince • M.;. >.. i к irály «-szál! dája. 1|,,11(isvar.....................p"*® • * »

sag-téren. Termelőtől vásárolt tiszta , >nás közelében. Söröd©, étterem és kávéház. Olcsói Hungária nngy-szálloduja, belváros,
borok. Olcsó konyha. Tatár Gusztáv »Korona«-szállodája Első- szobák. | délvidék legelegánsabb vendégfoga oj .

. . . . . =  ■ ■ . . L T e Z .  t Ä Ä Ä A *
Ponfpás terasz-vendéglő a parton“  szép Kes?th ‘.V- Slraus Miksa Hullám* és v"""' koí!P°nJJa,n- n "k';' b“ff<* János ..K,u„„a- -szallodajI«, «
kilátás, ohsó árak. »Korona« szállodái, város központ« (Pintér N, János túl.) józsefvárosi mdóházzal szemben. ^

jan. Hullám a Balaton partján A varos legélénkebb helyen. A helyi és magyar konyha, termelőktől vett bor .
B arcs. (Telep.) Hoffmann és Krausz -c r „a,, ,» .. . . vidéki pincér uruk találkozója. ' , , , . ,, . . . .  vrtndée-

»Garni«-szállodája az állomás mellett, j ( ' " Г  S ^ á ^ i  S t e a i ^
C sá k to r n y a . Fried! J.Zrínyi-szállodája. magyaros konyha. *s,'Jat ha.z)' ,“JHt tcrmésu borok, oleso J ’ G í s  szalai borok.

Magyar konyha és termelőktől veit borok. S ahnP l.t- v»b J , .  "»«8У»г konyha. ben. Gyorkcnyi
Vers; L ajos  »Otthon« kávéházi k i‘ , ' ? Г?  k''ZF' Az JenoJózsef »Zóldhordó«-vendéglőjc Schube,I Péter »Strucmadár«-szállodája
köTponí /n . l l KZ L  SaakmaMrek kedvclt *ala'- Sörház-utca. Olcso konyha, termelőktől Józsefváros, közel az ,„dóházhoz. Olcsó
—------------------ ------------------------------------------   ̂ __  ___ ______________ beszerzett borok. I magyar konyha, tiszta borok.

Gellen es Székely könyvnyomdája Budapest, VII., Kercpesi-ut 34.

8. oldal. A Kisvendéglős 22. szám.


