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VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK

S Z A KKÖZ L ÖNY E .
Előfizetési  ár:

Egész cvrc 12 korona, félévre 6 korona, 
negyedévre 3 korona.

I
Felelős szerkesztő és lapkiadó-tulajdofiös^ ''Л

N I K  H Á Z  Y  G É Z A ,
M egjelenik minden hó I-éu, 10-én és 20-án. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapesten, Vili., József-körút 13. szám.

Д „hézagpótló“.
(S ) Az égész ország népe, hivatás

különbség nélkül, mindenki feljajdul ama 
nagy csapás miatt, melyet a tavasz óta 
tartó állandó szárazság oköz. E roppant 
baj beláthatatlan időkre okozott pótol- 
hatlan károkat és ki tudja, hogy az 
emberöltőt elért gyümölcsfák nem pusz
tulnak-e el a minden nedvtől megfosztott, 
teljesen kiszáradt talajban. Hihetetlen, 
de szomorúan való, hogy az állandó hőség 
a talajt három méternyi mélységben szá
rította ki, elvonván tőle az ős termő 
erőt.

Es e hosszantartó szárazság dacára, 
ezen állandóan rekkenő hőségben, mely
ben már minden növény pusztulásnak 
indúl, egy gyönge hajtás üti fel fejét 
hazánk jól burjánzó hirlaptalaján . . . 
Ennek se jégeső, se szárazság nem árt, 
mert az élelmes elmék soha és sehol 
sem pihennek és nem engedik, hogy 
máskülönben szegény magyar népünk a 
hírlapok terén néminemű szükséget szen
vedjen ! És e tekintetben boldog is a 
magyar, mert reggelre kelve, sohasem 
tudja, milyen meglepetésben részesítik a 
stréber hazafiak és milyen »nélkiilözhet- 
len hézagpótló«-val töltik be — a senki

által sem érzett hiányokat . . . Az ilyen 
váratkmul született és a küzdőtéren egész 
váratlanul előbukkanó lapocska aztán 
rendszerint azzal köszönt be, hogy becses 
megjelenésével a »közóhajnak« akart 
engedni és eleget tenni és »halaszthatat
lan szükségletet« kell kielégítenie és több 
eféle hangzatos üres ráfogásokkal erő
szakolja magát oda, ahol soha senki sem 
várta és ahol soha senki sem kívánta.

Ilyen ráfogott »közóhajnak« vél 
engedni a magát »hivatalos közlöny «- 
nek is nevező Korcsmáros című lapocska, 
melyet soha senki sem kívánt, soha sem 
óhajtott és melynek megszületésére soha 
senki sem gondolt, legalább az ipartár
sulati tagok, a korcsmárosok részéről 
nem gondolt rá senki és beköszöntőjében 
mégis azzal áll elő, hogy megjelenésével 
a kartársak £ Sóhajának enged és hogy 
a kartársak hetek, sőt hónapok óta tár
gyalták már a lap ügyét. Már pedig a 
kartársak, akik természetes meglepetéssel 
fogadták ez állítást, mit sem tudnak olyan 
tárgyalásról, amely lapalapításról szólt 
volna és még ennél is kevésbbé értik azt, 
hogy e lap megjelenése a korcsmárosok 
közóhaját képezhetné. A karfásak jól tud 
ják, hogy e lapot csupán 3 4 ember
akaratából nyomtatták és velünk együtt

kérdik, hogy e 3— l ember mi jogon azo
nosítja saját egyéni nézetét és akaratát az 
egész ipartársulat, illetve az összkartársak 
nézetével ? Mi jogon állíthatják lapjuk be
köszöntőjében, hogy megjelenésükkel a 
kartársak közóhajának engednek és 
végül: ki jogosította fel az élelmes ala
pítókat arra, hogy lapjukat ipartársulatunk 
hivatalos lapjának nevezzék? Úgy tud 
juk és a világon mindenki úgy tudja, 
hogy egyesületek és társulatok csakis és 
kizárólag a tagok akarata és beleegye
zése mellett alapíthatnak úgynevezett 
hivatalos lapot. A tagok megkérdezése, 
engedelme és akarata nélkül az egyl tét 
vagy társulatot hivatalos közlönynyel 
terhelni nem lehet és nem szabad. Sehol 
a világon még elő nem fordult az az 
eset, hogy a társulati vezetőség egyik
másik emberében megfogamzott lapalapí
tási eszmét a ta^rok beavattatása és meg 
kéidezése nélkül, a társulat terhére ke- 
resztülvihették volna, úgy, ahogy ezt 
keresztül vitték a mi ipartársulati veze
tőink. A társulat terhére mondjuk, mert 
ha vállalkozásukat az ipartársulat nyakába 
sózzák, a lapot az ipartársulat hivatalos 
lapjának keresztelik, akkor bizonyos, hogy 
a lap nyomtatásával és kiadásával járó  
költségeket az ipartársulat terhére, az

t á r c a .

S zivar , bor és leán y  . . .
Szivaf, bor és leány:
E hármat szerelem I 
11a e három hiány.
Mit ér az életem V!

A jó szivart szívom,
Füstjét eregetem.
S ábrándvilágba von 
К boldog érzelem.

Ha magyar bort iszom, 
Gondjaimat űzöm,
S ha van is bánatom, 
Ilyenkor eltűröm.

Ha a lányt csókolom,
Lelkem szökdei tova 
És lui őt átfogom,
Sorsom nem mostoha.

Dákó.

A Gullaseh és P aprikaseh .
Szeged, 1901.

Ha Ilire megy az esetnek s eljut az 
alsóvárosra is, nem csodálkoznék rajta, 
ha a paprika-malmok garatján akadna a 
morzsolásban levő falat és Halbőr .Förgeteg 
Jánosék káromkodhatnak olyan cikor- 
nyásat a dolognak miatta, hogy akár 
vitézkötésnek volna fölvarrluitó a gráci 
vendéglős ipar testület cégcímere köré, 
ha . . nem fázna a derék kupaktanács 
annyira a vitézkötéstől különösen és 
mindentől általában, ami magyar.

Arról van ugyanis szó, — instáljuk — 
hogy a gráci vendéglősök ipar testű leié
nek úgyis mint ilyennek, de úgyis mint 
nichts über Oesterreich mania, e minden 
mániáknál furcsább nagyzási hóbort ritter- 
jeinek szörnyen fá j a GullaschésPaprikasch, 
a busát nyereg alatt puhító barbár horda 
nemzeti étele.

Ks ugyan mi bántja az ő kaízertreu ön 
érzetüket V

Könyörgünk alásan a Gullaseh! és a 
Paprikásén!

A két étel, amely a magyar eredetisé
gében akkor is síit, ha hideg más s amely 
a paradicsom-lével finomított pírjával meg
hódította a külföldet is és ott olvasható 
még a bét svábokhoz címzett Wirtshausok 
Speise- Karte-in is, elrontva a Zwetschken 
Knödel, a böhmische Dülkerl, a Kümmel 
Suppe és egyéb osztrák gutgesinnt ételek 
szép harmóniáját.

ölirtuk hát a — nem tudom milyen — 
Bezirks Amt-hoz, hogy ezt a barbár étel- 
nevet tiltsa ki Ausztria területéről és ha 
már polgárjogot nyert a barbár fajzat az 
osztrák ínyek elkorcsosulásának szomorú 
következéseképp, hát tartsák keresztvízre 
a pogány porontyot és legyen az ő neve 
ezentúl PfeíTeríleisch. Es el fog tűnni az 
ausztriai étlapokról a Gullaseh és a 
Paprikasch, mert így követeli az osztrák 
patriotizmus. Ez az érem egyik oldala.

A másik az, hogy ami nagy emberünk, 
nagy alkotásunk van, azt, ha lehet ki 
sajátítja a derék sógor, a maga fészke 
költöttjének kürtőivé ki a különböző 
Bote-kban, Noviny-kban ; vagy pedig nem 
vesz róla tudomást.



2. oldal. Л Kisvendéglős 26. szám.

ipartársulat kasszájára Íratják. Ez ellen 
pedig erélyesen protestálunk ! Protestál
nak a vezetőség ily önkényes és az ipar
társulat pénztárát megterhelő ilyen eljá
rása ellen mindazon ipartársulati tagok, 
akik az ipartársulat igazi érdekeit lelkű- 
kön viselik és akik jól tudják, hogy ipar
társulatunknak ezen ráerőszakolt és tel
jesen fölösleges, úgynevezett hivatalos 
közlönyre éppenséggel szüksége nincsen.

Ezen önkényes gazdálkodás és 
okoskodás pedig fölösleges ott, ahol 
magasabb forum is létezik ily nagyobb- 
szabású kérdések és ügyek elintézésére. 
E magasabb forum tudvalevőleg a köz
gyűlés, azaz a tagok összessége, mely 
csak az imént, múlt hó 26-án volt együtt, 
mely alkalommal igen szépen meg lehe
tett volna beszélni a lapalapítás ügyét. 
A lapalapítók azonban e szándékukat 
nem tudatták a tagokkal, tervüket nem 
terjesztették a társulati hivatalos lap ala
pítására egyedül és kizárólag hivatott 
közgyűlés elé, hanem — nagy titokban 
—  a közgyűlés után megjelentetik a 
Korcsmárost, amelyre ügyesen ráfogják, 
hogy alapítását hetek és hónapok óta 
tárgyalták (kik?) és hogy a kartársak 
A’Sóhajának engedve jelent meg.

Miután pedig ismeretes, hogy ennek 
megindítására soha semmiféle »közóhaj« 
nem nyilvánult és miután köztudomású, 
hogy ama hónapok óta folyt állítólagos 
tárgyalások az ipartársulati tagok tudta 
nélkül és így azok háta mögött folyhattak 
és miután végül ipar társulat i hivatalos 
lapot csak a tagok összessége, a köz
gyűlés van hivatva és feljogosílva ala
pítani, mely a jelen esetben nem így 
történt, ezen lap kiadási költ-égéit semmi 
szín alatt sem szabad a mi ipartársula
tunk pénztára rovására íratni. Sokkal 
felvilágosultabbak a mi kartársaink és a 
mi ipartársulati tagjaink, mintha fentem- 
lített hallatlan mellőzésük után is enged
nének szemükbe port hinteni!

A C*iillasch és Paprikasch képviselte a 
magyar kultúrát Grácban és most — ölt- 
síink gyász fátyol l, zokogj Szeged ! — ez 
is eltűnik, fuccs, vége, semmi, fegede, 
niente!

Az Írott érmek azonban abban külön
böznek az ércből vertektől, hogy harma
dik oldaluk is van.

Ezt a harmadik oldalát is bemutatjuk 
ezennel a Gullasch éremnek.

Ez a harmadik oldal az, hogy mi sovén 
magyarok megtűrjük, hogy a* mi korcs
máink étlapjain a Boef á la Villafranca, 
a Kaiserfleisch, a sauere Kraut, az oeil de 
Boeuf poliglott társaságáról nem is szólva 
a paprikás csirke és a székely gulyás 
becsületes nevét, ami saját külön nemzeti 
korcsmárosaink paprikasch csirké-nek és 
/ékeli Gullaschnak írják.

Ez pedig — instáljuk — az osztrák 
kultúra hatása a magyar földön.

S ideje lenne összefogni ez ellen a 
Gullasch és Paprikrsch ellen idehaza, 
amint a derék osztrákok összefogtak a 
gulyás és paprikás ellen.

Mindnyájan tudjuk, hogy még igenis 
zsenge korát élő ipartársulatunknak hi
vatalos lapra semmi szüksége nincsen 
és kisméretű ügyeinket ilyen költséges 
eszközök nélkül is elintézhetjük. Ezt kü
lönben a bölcs és élelmes lapul apítók is 
igen jól tudják és miután azt is tudják, 
hogy ilyen fényűzési költekezésre pénzünk 
nincsen és ilyen költekezésbe az ipar
társulati tagok, azaz a közgyűlés bele 
nem ment volna, a lapalapítási kérdést 
a közgyűlés elé sem vitték és önkénye
sen terhelték meg az úgynevezett hiva
talos lappal és a vele járó költsé
gekkel a mi kicsiny ipartársulati pénz
tárunkat.

Ez ellen kell mindnyájunknak tilta
koznunk. Ipartársulati ügyeinket, ipari 
érdekeinket, melyeknek szükséges meg
védéséről már többször nyilatkoztunk; 
érdekeink előmozdítását, sérelmeink or
voslását stb. mind, mind elvárjuk és vár
hatjuk az ipartársulat vezetőségétől, mert 
a bajokat nem lap útján, hanem a ve
zető egyének energikus akaratú tettei 
útján lehet, azaz le h e tn e  megszüntetni. 
Ha Ipartársulatunk vezetősége tényleg 
azon a magaslaton áll, amelyről ismere
tes bajaink orvoslására képes, ám tel
jesítse a tisztséggel vállalt kötelességét, 
amiért magának maradandó emléket és 
nemcsak az ipartársulati tagokat, ha
nem szakmánk Összes tagjait kötelezi 
hálára. Es ha a vállalt tisz tség e i Ve- 
zetőségünk vállalt kötelességének eleget 
is teend, mi sem indokolja a költséggel 
járó lap kiadását és fentartását. Mert 
sehogy sem felel meg a valóságnak 
az az állítás, hogy ügyeink orvoslása 
csakis ezen úgynevezett hivatalos la
pocska segítségével vihető keresztül. Ez 
csak üres frázis! Ugyan hol és kinél 
imponálhat egy ilyen kis hivatalos lap? 
Nem ez kell nekünk hanem igenis az, 
hogy a vezetőség s z e m é ly e s e n  fejtsen 
ki imponáló tevékenységet.

Mint szakin;-, Ipartársulatunk mű
ködését mi állandóan figyelemmel kísér
jük és működéséről mindenkor tárgyi
lagosan ítélve, pártatlan álláspontot fog
lalunk el. Senki szemünkre nem vetheti, 
senki lapunk egyellen számából ki nem 
olvashatja, hogy lapunk útján valamely 
érdek szolgálatába álltunk. Mivel pedig 
létezik oly lap, amely ipartársulatunk 
ügyeivel mindig behatóan foglalkozik, 
teljesen fölösleges az ipartársulatnak lap 
fentartása által, semmivel sem pótolható 
költségeket okozni.

A kartársak, a tagok megkérdezése 
nélkül létesített lapnak azonban más 
céljai is vannak. H ogy mi képezi e 
célokat, hogy miféle célok indították a 
lapalapi tok at e lépésre, milyen célokat 
akarnak az ipartársulat pénzéért kiadandó 
lappal szolgálni, arról később fogunk 
bő felvilágosítást nyújtani.

Szabadulás.
A sörkartell mellőzése.

Múlt számunkban e cím alatt megjelent 
vezércikkünkben foglalt felhívás kartársaink 
körében érthető és természetes visszhangra 
talált. A jelentkezések lapunk szerkesztőségéhez 
már eddig is szép számmal folytak be, de hogy 
a kartellektől való szabadulás irányában ki
tűzött célunkat minél inkább és minél előbb 
kereszttilvihesstik, kartársainkat saját érdekük
ben kérjük ez úton is, hogy az akcióhoz csatla
kozva, azt vendéglős-ismerőseik körében 
oly módon terjeszszék, hogy a mozgalom
ban lehetőleg minél több érdekelt vendéglős 
és korcsmáros vegyen részt. Mert csakis 
tömegesen küzdhetünk a baj ellen. A részvételi 
jelentkezések akár személyesen, akár levél 
útján szerkesztőségünkhöz, József-kürút 13. alá 
intézendők.

Újabb m eg lep etés .
37 százalékos illetékemelés.

(S) Pénzügyi hatóságunkat nem érint
heti az az országos csapás, amely hazánk 
népét a nagy szárazság által sújtott. Míg 
mindenki feljajdul az c csapás folytán 
máris minden téren érezhető és beláthat- 
lan jövőre kiterjedő súlyos veszteségek 
alatt, az adóprés mindezekről tudomást 
nem szerezve, oly vígan működik, hogy 
találékonyság dolgában eddigi eredményein 
is túltenni igyekszik.

Hogy mi, vendéglősök, korcsmárosok, 
akik a fennálló súlyos terhek alatt ki sem 
logyunk a panaszokból, valamiképpen 
meg ne gazdagodjunk, a leleményes 
pénztigyigazgatóság úgy látta jónak, hogy 
az eddigi untig elég magas illetékeket 
még 37 százalékkal felemeli. A magas 
italmérési illetékek ellen eddig is, régóta 
felhangzó általános panaszok tehát immár 
szanálódnak! Örvendjen ezen a magyar 
nép, a hazájának rendületlen hű nép, 
hiszen földünk termését, az áldott nedűt 
csak úgy élvezheti, ha kis keresményét 
el •»)!) a haza oltárára leteszi.

Felfoghatatlan az ilalmérési illetékeknek 
jelen óriási emelése. A népszámlálási 
statisztika alapján életbeiépietett 37 száza
lékos illetékemelés oly indokolatlan el
járás, főként pedig most, a legmostohább 
időszak alatt, bogy ellene az összes érde
kelteknek kötelessége tiltakoznia. Mert 
ha a pénzügyigazgatóságnak idevonat
kozó rendelete határozottan kijelenti, 
hogy e rendelet ellen fölebbezésnek helye 
nincs, úgy tiltakozásunknak oly módon 
kell kifejezést adnunk, amely ezen rideg 
és megfölebbezhetlen rendeletén túl G 
elhangzik.

A kormányhoz juttassuk tiltakozó pana
szunkat, ahoz a kormányhoz, amely ismeri 
és látja a hajhnif sínylődő népet és ismeri 
a mostani szerencsétlen gazdasági esztendő 
messzire kiható, pótolhatlan következ
ményeit is.
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Д „kisvendéglősök“ .
Egy csoport szaktársunk a múlt évben 

a sörárak fölemelése miatt »Kisvendég
lősök Ipartársulata« cím alatt egyesült. Mi 
ezt a lépést nem helyeseltük s az új cso
portosulásnak semmi reális eredményt nem 
jósoltunk.

Az volt az álláspontunk, hogy amikor 
a kisvendéglősök rájöttek az egyesülés 
szükségére, azt kellett volna tenniük, hogy 
tömegesen beállanak régi, megszilárdult 
ipartársulatunkba; mert ha belátták az 
igazságát, hogy összetartásban van az erő, 
úgy nem lett volna szabad ennek az erő
nek a megosztását kezdeményezniük.

Végre is, ők sem tűztek ki új egyesüle
tük elé más célt, m intami a régié; tehát 
semmi ok sem forgott fenn arra, hogyne 
léphettek volna a régi társulat szárnyai 
alá.

Az nem volt ok, hogy némelyeknek a 
társulat vezetői nem tetszettek; az sem 
volt elfogadható ok, hogy némelyek nem 
voltak megelégedve a régi társulat irányá
val, hiszen éppen ezeknek kellett volna 
habozás nélkül belépniük ; mert ipartár
sulatunk alkotmányos szervezeténél fogva 
mindenki megkísértheti, hogy abban véle
ményének és óhajainak érvényt szerezzen.

A kisvendéglősök nem ezt az alkotmá
nyos, reális ösvényt választották, hanem 
a szakítás útját.

Mit használtak vele V Semmit.
A hoz gyöngék voltak, hogy a hatalmas 

sörgyárakon diadalmaskodjanak ; ahoz pe
dig tapasztalatlanok, hogy a külföldi sör
ügynökök becsapásaitól megóvják ma
gukat

Egyesületük nemcsak szűkölködött, ha
nem híján volt az anyagi és szellemi erő
nek, amiből aztán általános tehetetlensége 
következett.

Az egyesület működése a pénz után 
való kapkodásból állott s minthogy hiva
tott vezetőik nem voltak, ebben is becsap
ták őket, a szerkesztőknek és titkároknak 
keresztelt, de csakhamar kereket oldott 
kapacitások. Így hamar beállott a csaló
dás, az elkedvetlenedés s míg a szerepelni 
vágyók egymást okolva, összecivódtak, a 
tagok értelmesebb része visszahúzódott.

Tanácskozásaik lehetetlenné váltak, mert 
a kevés megjelenő szellemi üldözésben 
kereste kedvét s a társulat szekere, a 
mely meg sem indult, tengelyig sülyedt a 
kátyúba.

Közgyűlésüket nem tarthatták meg a 
részvétlenség miatt, pótközgyiilésüket pe
dig botránynyal erőszakolhatták keresztül 
a jogos ingerültség ellenében.

A választmány nem tudott elszámolni 
s újságban olvasható az a súlyos vád, hogy 
a tagoktól a fogyasztási szövetkezet cél
jaira összeharácsolt pénzeket egy »lap- 
szerkesztő« használta föl az elnökség ér
telmetlensége folytán

A pótgyülésen a tagok között az ellen
tétek annyira el mérgesed lek, a választá
sokai oly cinikus szabálytalansággal intéz
ték, hogy az új, néhány hivalkodó kontár 
szájaskodására alapított társulat feloszlása 
ténynek tekinthető.

feloszlik nemcsak az előbb elmondot
tak miatt, hanem főleg azért, mert kebe
lében túlsúlyra iparkodtak a kontárok.

Ugyanis, ami ellen mindnyájan s régi 
ipartársulatunk szüntelenül küzd, éppen 
a kisvendéglősök számát szaporította a 
külföldi sörgyárak és borkereskedők kap
zsisága oly kétes elemmel az »álló boro
zók és sörözők s a pálinkamérésekhez suty- 
tyomban csempészet csapszékek révén, 
akiknek soha köze nem volta mi iparunk

hoz s akik műveltség és erkölcsi felfogás 
dolgában nem igen illeszthetők be kényes 
társaságba.

Ezeknek az embereknek a durvasága, 
éretlensége és járatlansága ásta meg a 
kisvendéglősök ipartártársulata sírját, a 
melyet előbb ezek a jö tt mentek még 
germánságukkal is kompromittáltak.

Keletkezése szükségleten, megszűnése 
kártalan lesz s mi csak azért tettük szóvá, 
hogy szaktársainknak meggyőző példával 
bizonyítsuk, hogy a széthúzásnak bukás 
a vége.

A kisvendéglősök tiszteletreméltó több
sége, akiknek gyakorlatuk tudást, polgári 
derékségük tekintélyt szerzett köztünk, 
hagyják magukra a kérészéletű, nekik 
legtöbbet rontó kontárokat, lépjenek régi 
ipartársulatunk kipróbált phalanxába, hogy 
igazán egyesült erővel, sikeresen hiizdhes- 
siink egymásért és közös érdekeinkért.

A »Vendéglősök Lapja« most megjelent 
15. számából közöljük a fenti cikket, mely 
az elmondott sok igazság mellet tévedni 
látszik abban, hogy a kisvendéglősök 
külön való egyesülése céltalan eljárás 
volt, mert a kisvendéglősök és korcs- 
márosok ügyes-bajos dolgaival vajmi 
keveset törődnének akkor is a velük nem 
érző nagy vendéglősök, ha mi egyesüle
tükbe beléptünk volna is. — A szépen 
indult Kisvendéglősök Ipartársulata nem 
azért állt meg azon a félúton, amelyen 
tagadhatlanúl megfeneklett, mert alakulá
sával rossz ösvényre lépett, mert nem 
»reális ösvényt« választott, hanem igenis 
meg kellett akadnia azért, — amit külön
ben fentidézett t. laptársunk is helyesen 
megjegyez— mert ennek a szép remények
kel megalakított és jobb sorsra érdemes 
ipartársulatnak még eddig hivatott vezetői 
nem voltak. E kardinális hibát, e nagy bajt 
mi jól ismerjük és e bajra lapunkban 
több Ízben rámutattunk már, miáltal 
magunknak azok részéről, akiknek javát, 
boldogulását akartuk kivívni, számos el
lenségre tettünk szert.

A sok igazságért, amelyet a Vendéglősök 
Lapja« fenti közleményében oly találóan 
elmond, mi csak üdvözölhetjük laptársun
kat és annak az óhajunknak adunk ki
fejezést, hogy a közelmúltban ismételten 
elkövetett botlást felismerve, ipartársulati 
tagjaink legalább a jövőre nézve okul
nának.

Laptársunk azon ajánlatát, hogy a kis
vendéglősök hagyják ott a jelenlegi, veze
tésre és ügyeink előbbrevitelére — sajnos 
— ismét csak gyönge és képtelen vezető
séggel biró ipartársulatot, nem helyeselhet
jük addig, míg a mostani vezetőség munka
képességéről tényleg meg nem győződtünk. 
Ezt a legközelebbi jövő fogja mutatni és 
ekkor majd meglátjuk, mi lesz a teendőnk.

B O R G A Z D A SÁ G U N K .
Az olasz kereskedelmi tárgyalások az

utolsó héten alig haladtak egy lépéssel is 
előbbre. Az olaszok a borvámra nézve, mint 
már közöltük, újabb propoziciót tettek, ame
lyet azonban a magyar és osztrák megbí
zottak, igen helyesen, elutasítottak. Egy 
római távirat szerint ezért az olaszok most 
újból fenyegetőznek. Ugyanis azt a hírt ter
jesztik, hogy ha a borvámkérdésben meg
egyezés nem jön létre, a magyar fa- és ló
kivitelre igen nehéz jövő vár, mert a fogyasz
tók, akik még most tétlenül nézik a termelők 
terrorizmusál, szintén meg fognak mozdulni,

de akkor már késő lesz a kárt rövidesen 
helyrepótolni. Az olasz kormány — úgy szól 
a távirat — gondoskodott arról, hogy az 
ország fa és lószükségletét Argentiniából, 
Norvégiából és Észak-Amerikából pótolja. 
Ettől a fenyegetéstől a legkevésbbé sem 
ijedünk meg. Az olasz kormány tett ugyan 
kísérletet norvég és amerikai fával, argenti
njai lovakkal, de kudarcot vallott s Olasz
ország ezután épen úgy rá lesz szorúlva a 
magyar fára és lovakra, mint eddig.

Szőlészeti talajfelvételek Erdélyben. Tallián 
Béla földmivelési miniszter a székely nép 
gazdásági jólétének emelése, érdekében a 
Maros és Nyárád mentén szőlészeti talajfel
vételeket rendelt el és a talajvizsgálatok 
végrehajtásával Dicenty Dezső és Szőcs 
Andor szőlészeti agrogeologiai szakközegeit 
bízta meg. Ezen vizsgálatoknak célja, hogy 
a fentnevezett területek birtokossága a szőlő- 
telepítésnek nagy gonddal járó és sok szak
értelmet igénylő oldalait a talaj és éghajlat 
szoros ismerete által akként könnyítse meg, 
hogy az elpusztult szőlőjét felújítani szándé
kozó gazda ne legyen kénytelen a teljes 
tapasztalatlanság homályában tapogatódzni; 
a többszöri próbálgatás által idejét, pénzét 
és munkáját fecsérelni, hanem a részletes 
talajvizsgálatok során kialakuló helyes elvek 
szerint eljárva, egy sikeres telepítéssel vet
hesse meg alapját. Ezen alapeljárásokat, 
annak helyes módjait a különböző adott 
viszonyok között kijelölni vannak hivatva 
a fent nevezett kiküldött agrogeologusok, 
akik, mint értesülünk, már augusztus első 
napjaiban munkájukat a Nyárád Maros szö
gében megkezdik.

Szöleink állása. A »Földmivelési Értesítő« 
szerint szüléink júliusi állása a következő: 
»A Duna balpartján csaknem kivétel nélkül 
kedvezően áll. A Duna jobbpartján már a 
legtöbb helyen elvirágzott és jó termésre 
van kilátás. A peror.ospora szórványosan 
nagyobb mértékben fellépett. Második per
metezését befejezték. A jég Somogy, Vas és 
Zala vármegyék egyes vidékein okozott 
károkat. A Duna-Tisza közén kötözése, per
metezése, kapálása folyamatban van, elvirág
zott, általában szépen fejlődik és jó közepes 
termésre van kilátás. A Tisza jobbpartján 
általában kedvezően mutatkozik s csaknem 
mindenütt szép termésre van kilátás. Elvirí
tott, most kötözik és másodszor permetezik ; 
elemi csapás még nem érte. A Tisza bal
partján a szőlő általában jó termést igér. 
Különösen Békés és Bihar vármegyékben 
igen szép termést remélnek, a többi várme
gyében jó közepest. A Tisza-Maros szögén 
igen csekély kivétellel nagy szőlőtermésre 
van kilátás. Második vagy harmadik kapá
lását, permetezését és kötözését vagy bevé
gezték, vagy akadálytalanul folytatják. A 
Királyhágóntüli vármegyékben virágzik, szép 
termést igér. Kötözését és második kapálását 
bevégezték, második permetezésát pedig meg
kezdették.«

Megszűnt állami szölöte epek. Az eszter
gomi amerikai szőlőtelepet feloszlatták és a 
város tanácsa felhívatott, hogy éljen a meg
váltási jogával. A sopron szőlőskerti telepet 
novemberben szintén feloszlatják. Modorban 
az állam szintén feloszlatja a szőlőteleper, de 
a város átveszi és tovább vezeti az üzemet.

Vasvármegye és a szölövesszobehozatali 
tilalom. Vasvármegye törvényhatósága a vár
megyei gazdasági egylet kívánságára Vasvár
megye területére a szőlővesszőknek szaba
don való behozatalát kérte a kormánytól és 
és beadványában feltárta mindazokat a hát
rányokat, melyek a szőlőbehozatali tilalommal 
a vármegye közönségére háramlanak. A föld- 
mivelési miniszter a tilalmat most még nem 
szűntette meg, de nem zárkózott el az elöl, 
hogy más eljárás alá véve az ügyet, intéz-
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kedhessék, esetleg a szőlővesszőforgalomnak 
az egész vármegye területén szabaddá tétele 
céljából. A forgalom szabaddá tétele céljából 
a miniszter szerint, elmaradhatatlanül azt 
eredményezi, hogy a filoxera sokkal roha
mosabban terjed s meg fog jelenni, még 
pedig minél előbb azon községek határában 
is, melyek ma még vészmentesek.

Rendelet szölömoly irtására A m. kir. 
földmivelésügyi miniszter Pozsony szab. kir. 
város ama határozatát, amelylyel a filoxera 
ellen való védekezésről szóló szabályrende
letét a szőlőmolv ellen való védekezés iránti 
rendelkezéssel egészítette ki, 78,110/904. sz. 
alatt jóváhagyta.

Az idei bortermés. A borászati felügyelő
ségektől június hóig a földmivelési minisz
tériumból érkezett jelentések szerint a szőlők 
az idén átlagos jó középszüretet Ígérnek. 
A kilátások az egyes vidékeken különfélék, 
mert a jég helyenkint 10—20% sőt itt-ott 
60—70"/,, kárt okozott. Mindazonáltal a szü
ret jónak ígérkezik, ha a tőkéken látható 
fürtök mind megérnek. Legtöbb függ a virág
zástól és csak ennek letelte után nyerhetünk 
majd egészen tiszta képet.

Borvásár Gyöngyösön. A hevesvármegyei 
gazdasági egyesület kiállítást rendező bizott
sága Borhy György elnöklesével tartott leg
utóbbi ülésében elhatározta, hogy ez év 
november 29—30. napján Gyöngyösön bor
vásárt rendez. A cél az Eger-Gyöngyös- 
Visonta vidéki borok megismertetése. A bor
vásáron minden hevesmegyei bortermelő 
reszt vehet. A hegyi és homoki bort külön 
fogják választani a ki Ulításon.

Egyletek, szövetkezetek.
A M. 0. P. E. választmányi ülései.

1904. julius 19-én.
Trenk Emii alelnök d. e. 9 órakor meg

nyitja az ülést, szép szavakban ecseteli a 
választmány hatáskörét s működésének irá
nyát, majd elrendeli a választmány kiegészí
tésére szolgáló szavazást. Ennek megejtése 
céljából kiküldi a szavazatkiadó-bizottság tag
jává : Koréin Gusztáv és Halmi János, a 
szavazatszedő-bizottság tagjává. Müller Miksa 
és Goldberger Miksa tagok. Elnök ezután 
elrendeli a szavazást.

A szavazás reggeli 9 órától 12 óráig s 
folytatólagosan d. u. 3-tól Gig és ej jel 12 tői 
3 ig tartott.

A szavazás eredménye: Elnök : Roóz 
Márton egyhangúlag.

Rendes választmányi tagok lettek :
Guttman Dezső 83 szavazattal, Geldzähler 

M. Károly 83, Tragisser József 83, Goldberger 
Miksa 83, Klein Sámuel 82, Schreiner Már
ton 81, Hoffmann József 81, Neumann Izidor 
81, Tóth József 8.1, Szt. Peres Aladár 81, 
Takács János 81, Stricker János 81, Forintos 
( lápás 80, Hajdú Farkas 80, Löwinger József 
80, Kovács Ferenc és Müller M. 79, Pósch 
Károly 79, Wolf Keresztély 79, Weninger 
József 78, Grünwald Ödön 78, Rákosi Ká
roly 78, Reichmann József 77, Kerkápolyi 
József 77, Koréin Gusztáv 75; póttagok: 
Hoch Lajos 75 szavazattal, Weisz Dániel 75, 
Schwartz Béla 74, Nagy Géza 73, Wirth 
Jenő 73, Kalász József G7, Perl Ernő 66, 
M. Tóth András 66, Neumann Henrik 65, 
Rostási Szabó Gyula 58, Schuller Ferenc 
55 és Varay János 50 szazazattal.

Elnö : ezután indítványoz/;», hogy az 
újonnan megválasztott elnököt egy 4 tagú 
bizottság üdvözölje, továbbá hogy Knappe 
János volt vál. elnök s BaiUa György volt
v. alelnöknek az egyesület körül s/,érzett ér

demeikért jegyzőkönyvi köszönet szavaztas- 
sék. Indítvány egyhangúlag elfogadtatik.

Elnök a közgyűlést bezárja.
*

Julius 23-án.
Trenk Emil alelnök megnyitja az ülést, 

lelkes szavakban ecseteli a választmány ha
táskörének munkakörét; ezután felkéri Roóz 
Márton új alelnököt az elnöki szék elfogla
lására. Roóz elnök úr elfoglalja a széket s 
összetartásra s együttes működésre buzdítja 
a választmányt. Neumann Izidor vál. tag üd
vözli az elnököt. Telolvastatott a választmány- 
közgyűlés jegyzőkönyve. Tudomásul vétetik 
és hitelesíttetik.

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Ker- 
kápoly József és Braun Vilmos F. urakat 
kéri fel

1. Napibiztosokként megválasztattak:
Hétfőn d. e. Rákosi Károly, d. u. Forintos 

Dénes. Kedden d. e. Szt. Fercs Aladár, d.
u. Goldberger Miksa. Szerdán d. e. Guttmann 
Dezső, d. u. Weninger József. Csütörtök d. 
e. Braun V. F., d. u. Müller Miksa. Péntek 
d. e. Sahwartz Béla, d. u. Neumann Izidor. 
Szombat d. c. Koréin Gusztáv, d. u. Neu
mann Izidor. Vasárnsp d. e. Geldzächler M. 
Károly.

h í r e k .
Hymen-hir. A »Szép Ilona« közkedveltségben 

álló főpincére, Ágh Antal eljegyezte a neve
zett vendéglő bérlőjének, Ürmössy B. Bélá
nak bájos és szeretetreméltó leányát, Ilonkát.

Budapesti borkiállítás. A Magyar Szőlős
gazdák Egyesülete által rendezendő borkiállí
táson az egyesület 38 tagja 1 17-fele bort 
jelentett be. E dús koliegcióban az ország 
minden borvidéke lesz képviselve.

A hazárdjáték. A budapesti kávés-ipartár- 
sulat nemrég fölkérte a főkapitányt, hogy 
sorolja föl, melyek a tiltott szerencsejátékok, 
mert ezzel sok kellemetlen zaklatástól kí
mélné meg a kávésokat. A főkapitány most 
válaszolt a kávésok beadványára. Kijelenti, 
hogy a kérelmet nem teljesítheti, mert a til
tott kártyajátékok kimerítő texativ fölsorolása 
el sem képzelhető. Mindig keletkezhetnek 
űjabb szerencsejátékok, vagy régi társasjáték 
alakulhat át szerencsejátékká, úgy, hogy 
mindig volna játék, amely a fölsorolásból 
hiányzik, mel\ azonban mégis üldözendő. 
Céltalan a fölső olás azért is, mert a bíró
ságok, melynek hatáskörébe tartozik a tiltott 
kártyajátékok által elkövetett kihágások körül 
való bíráskodás, ily fölsorolás mellett is a 
kérdést mindig a vonatkozó törvényszakasz 
szerint bírálnák el, amely azt mondja, hogy: 
»Szerencsejátéknak tekintetik az, amelyben 
a nyereség és veszteség kizárólag a véletlen
től függ.« Végül kijelenti a főkapitány, hogy 
a tiltott kártyajátékok texativ felsorolása a 
rendőrség hatáskörén kívül esik ; a szakasz 
módosítása a törvényhozás utján volna ke
resztülvihető, de nem Hát okot arra, hogy ily 
intézkedés iránt előterjesztést tegyen.

Nagy borkereskedő cég fizetésképtelensége. 
Bécsbol jelentik : Wolf M. és J. bornagyke- 
reskedő cég, melynek Bécsben, Triesztben 
és Fiúméban üzleti telepei vannak, hitelezői
vel egyezkedni kiván. A cég tagjai Wolf 
Mór es Gyula körülbelül 8 évvel ezelőtt ki
léptek atyjuk regi, nagy borüzletéből es tevé
kenységük fősül\ át az olasz, borral való ke 
reskedelemre fe tettek. E célból üzh tét nyi
totta-; l ricsztben és Fiúméban, amelyekben 
évente #0 — 80 ezer hektoliter bori forgalmaz* 
tak Üzletük az olasz borvámklauzula meg 
szüntetésé folytán nagy kart szenvedett. A 
cég felkarolni a gör g borokkal való keres
kedést is, de ez irányban nem ért el jelen

tékeny eredményeket. A cég a múlt eszten
dőben nagy veszteségeket szenvedett, ami 
Wolf Gyula cégtagot arra késztette, hogy a 
cégből kivált. A cég állaga nagyon kompli
kált ; ingatlanai és gyártelepei nagyobb része 
állítólag még tehermentes. A passzívum 2 
millió koronánál többre rúg, melylyel bécsi 
és vidéki bankoknak, valamint magánleszá- 
mítolóknak tartoznak.

A pezsgötolvaj képviselő. Egy polgári por- 
ben, amely Popper Bertold báró osztrák 
nagyiparos és Walewsky János dr. lengyel 
képviselő között folyt le, Frischauer Emil dr. 
bécsi ügyvéd ellenezte Walewsky megeske- 
tését, mert egy banketről pezsgőt lopott. A 
lengyel képviselő az ügyvédet rágalmazás 
miatt följelentette, de a tárgyaláson kihallga
tott tanúk esküvel erősítették meg, hogy az 
ügyvéd igazat mondott, mert látták, amint 
Walewszky a banket hajnalán több üveg 
pezsgőt rejtett a kabátja alá és hazavitte a 
lakására. A terhelő bizonyíték alapján a bí
róság Frischauer dr. ügyvédet fölmentette a 
rágalmazás vádja alól. Frischauer dr. azon
ban nem elégedett meg a fölmentéssel, ha
nem elküldötte az ítéletet és tárgyalási jegy
zőkönyvek hiteles másolatát a lengyel-klub
nak, amelynek Walewsky is tagja volt s 
követelte, hogy a klub golyózza ki a pezsgő
tolvaj képviselőt, mert ha tovább is tagja 
marad a klubnak, akkor interpelláció tárgyává 
teszi az esetet az osztrák képviselőházban, 
ami pedig nem válnék díszére a lengyel
klubnak. Frischauer dr. fenyegetésére a klub 
gyűlést tartott s azt a határozatot hozta, 
hogy a Walewsky-ügy összes iratait átteszi 
az ügyvédi kamarához, azzal a kérelemmel, 
hogy Fischauer dr. ellen tisztességtelen ügy
védi ténykedése miatt indítsa meg a fegyelmi 
eljárást. A határozat megokolása az, hogy 
Frischauer dr., mint ügyvéd, be sem várva 
a felsőbiróság végleges döntését, amely eset
leg az őt fölmentő Ítéletet megváltoztathatja, 
elébe vágott olyan fenyegetésekkel, amelyek
től a klubnak megijedni nem szabad, de 
amely fenyegetések alkalmasak arra, hogy a 
felsőbíróságot befuh ásolják.

Fertőző sertésbetegség Szepesmegyében. 
Lőcséről írják : zepesmegyében két sertés- 
betegség lépett föl járvány szerűen ; a sertés
ül báncot 39 és a sertésvészt 18 községben 
állapították meg, ügy hogy most összesen 
57 fertőzött község van a megye területén.

A tej árának emelkedése. Az idei nagyon 
rossz lakarmánytermésnek már ez idő 
szerint is érezhető következménye az, 
hogy a lejgazdálkodásnál nélkülözhetetlen 
abraktakarmány ára szerfölött megdrágult, 
melv körülmény első sorban azt fogja 
maga után vonni, hogy a tejárak az ősztől 
kezdődőkig jelentékenyen emelkedni fog
nak. A takarmányhiány, valamint az abrak 
takarmányok nagy ára lehetetlenné teszi 
a termelést az eddigi árak melleit s így 
mi sem természetesebb, mint az, hogy 
különösen a Budapestre tejet szállító ter
melők a tej árának emelését tervezik 
A kereskedőkkel kötni szokott szerződések 
augusztus végén járnak le s erre való 
tekintettel a termelők a szerződések meg
újítása előtt kívánják a szükséges teen
dőket megbeszélni s egyúttal szervezkedni 
Kz ügyben a budapesti piacra tejel szállító 
termelők augusztus 11-én, csütörtökön 
délelőtt a Köztelek székhazában érteke/ 
lelet tartanak. Az értekezlet iránt, amelyen 
Wekerle Sándor fog elnökölni, nagy 
érdeklődés nyilvánul a termelők részéről.

Magyar gyümölcs a külföldön. Tallin" 
Béla löldmi velésúgyi miniszter az ide 
előrelátható nagy gyümölcstermésre vak* 
tekintettel még az évad kezdetén intéz 
kedclt az iránt, hogy a külföldön '
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tudomást szerezzenek a hazai gyümölcs- 
termésről, amelynek minősége mindenütt 
általános elismerésben részesül. A magyar 
gyümölcs linóm íze és zamatja kiállja a 
versenyt bármily ország gyümölcsével. Az 
előző években is célszerűnek bizonyult, 
hogy a minisztérium a külföldi gyümölcs- 
fogyasztó közönség figyelmét a hazai 
gyümölcsre terelte, lázért a miniszter 
megbízta az idén újból Molnár János 
gyümölcsészeti biztost, hogy a külföldi 
jelentkező vevőkről nyilvántartást ve
zessen, azt a hazai termelőknek rendel
kezésére bocsássa. A gyümölcsészeti biztos 
most küldötte szét az érdeklőknek az 
újabb jegyzéket, mintegy százötven kül
földi cégről. Hogy gyümölcsünk iránt 
mekkora az érdeklődés, azt bizonyítja 
ez újabb jegyzék is. A legtöbb kereslet 
van Német- és Svédországból. Különösen 
Bréma, Hamburg, Danzig, Műnkben, Zürik, 
Württemberg, Hannover, Baden, Stock
holm, Varsó, Kopenhága érdeklődnek 
főleg a magyar gyümölcs iránt Nagy az 
érdeklődés Beilinben és Boroszlóban is. 
Most az őszibarack, alma, körte és szőlő 
iránt folyik a legtöbb kérdezősködés. A 
külföldi termés e gyümölcsnemekben 
gyönge volt, azért nagy keresletre lehet 
kilátás. Akinek nagyobb eladásra való 
készlete van, jelentse be a gyümölcsészeti 
biztosságnak. Miután csak elsőrendű árú, 
gondosan szedett és helyesen csomagolt 
gyümölcs állandósíthatja a magyar gyü
mölcs jó hírnevét s annak jövőre is a 
biztos piacot, erre való igen sok jó taná
csot és útbaigazítást tartalmaz Győry 
István dr. kertészeti intézeti tanár kis 
füzete, melyet a loldmivelésügyi minisz
térium minden érdeklődőnek ingyen küld 
meg.

Pincérek sztrájkja. Bordeauxban július 
21 én a kávéházi pincérek sztrájkba állot
tak. Délelőtt a városba mentek, hogy 
kieszközöljék a munkának a vendéglők
ben és szállókban való beszüntetését. 
Majdnem minden vendéglő és szálloda 
be van zárva.

A komló Ausztriában. Bécsből jelentik ; 
A loldmivelésügyi minisztériumhoz érke
zett jelentések szerint a komlónövény 
Felső-Ausztriában meglehetősen jól ellen
állott a hőségnek és szárazságnak. A 
júliusvégi néhány csapadék következtében 
meglehetősen kielégítő termésre lehet 
számítani, épp így Közép-Slájerországban 
is, hol a szedés már szórványosan július 
végén megkezdődött és szép eredményt 
ad. Alsó-Stájerben szemlátomást romlott 
a növény állása a nagy hőség és szárazság 
к ö ve t kéziébe n Men ny iség i leg é r zé kény
kártól tartanak Csehországban a saazi 
komlóvidéken augusztus 10-én általánosan 
megkezdődik a szedés. Minőségileg kitűnő 
termésre számítanak. A rakonilzi területen 
a szárazság következtében nem leltei ren
des termésre számítani Az aschaui vidé
ken kielégíő termés várható. Morvaor
szágban nagyjában és egészében közepes 
termés várható. Galíciában a terméskilátás 
igen különböző és általában csak közép
termés jó minőséggel várható.

A budafoki pincemesteri iskolába, melynek 
célja az okszerű borkezelésben elméleti
leg, de főleg gyakorlatilag kiképezni a 
hallgatókat, most teszik közzé a Jelvételi 
tudnivalókat. A kurzus két éves, azokat 
veszik föl, akik vineelléi iskolákat végez
lek A tanlolvam díjmentes, e/enlelul bOO 
korona egész és .*>00 koronás lel ösztön
díjak is vannak. A kurzus október 1-én 
kezdődik. A kérvényeket augusztus 10 éig 
kell beadni.

Kére lem  lapunk t. o lvasóihoz.
A »Kisvendéglős« ez idei 16 számának egy
példányára égető szükségünk lévén, tisztelet
tel kérjük olvasóink közül azokat, akik ezt 
a számot nélkülözhetik, legyenek szívesek 
azt nyomdánk címére (Gelléri és Székely 
nyomda, Budapest VJk, Kerepesi út 34. sz.) 
megküldeni; a lap árát esetleg bélyegekben 
is szívesen megtéríti az illető cég.

kiadóhivatal.

Ü Z L E T I H ÍREINK-
Vendéglő-átvétel. Pick В Gyula kartár

sunk megvette az Erzsébet-körút 41. sz. 
alatti Muhr-féle üzletet, amely az utóbbi 
időben többször cserélt gazdát, azért min
denesetre, mert megélhetésüket itt fel nem 
találták. Ezen vendéglő jelenlegi tulaj
donosa azonban, Pick kar társunk meg
mutatta, hogy szakavatott kezekben, szak
értelemmel, tapintatossággal vezetett üzletet 
még akkor is lehet jó forgalomba hozni, 
ha belőle az eddigi elődöknek menekül
niük is kellett. Az üzlet jelenlegi tulaj
donosa bebizonyította, hogy nem az úgy
nevezett »szerencse«, hanem az ember és 
az ő tevékenysége csinálja az üzletet. A 
hol ily szakértelem, kitartó tevékenység, 
tapintatos előzékenység van összpontosulva, 
ott a látogató vendégek csakhamar kelle
mesen találják fel magukat és az üzlet jó 
hírének terjedésével minden egyes ecet
ben csak az tapasztalható, hogy az azelőtt 
avatatlan kezek által vezetett üzlet for
galma és menete rendesen akkor fordul 
kedvezőre, ha azt szakember veszi veze
tése alá. Itt a példa erre, amelyről mindenki 
meggyőződhetik a Иск kartársunk eseté
vel. Síi örömmel üdvözöljük.

Hirdetés. Az esztergomi csavargőzös-társu- 
lat igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy 
a tulajdonát képező, kies fekvésű, nagy láto
gatottságnak örvendő kovácspataki nyaraló
telepen, mely közvetlen a Duna és nyugoti 
világvasút mellett fekszik, az ottani nagy- 
vendéglőt, valamint a nyaraló-szállodát 35 
bútorozott, sőt ágyneművel is ellátott szobá
val együtt, jövő 1905. évi januar hó 1-től 
kezdve három, esetleg hat évre, egy meg
felelő szakembernek haszonbérbe fogja adni.

A bérleti föltételek részletei Niedermann 
János társulati igazgatónál tudhatok meg 
Esztergomban, Kossuth Lajos-utca 340. sz.

Hely változások. A pécsi Koyal kávéházban 
a reggeli számoló-pincén állást legújabban Kakas 
István foglalta cl. — Komáromban a Magyar 
Király szálloda főpincéri állását Kass Ferenc 
tölti be. A Pados nagykávéházban Fried Jenő 
lŐpincér működik. A »Vigadó« éttermében 
LiebentriU Károly és Oszuald Ferenc éthordók.

Pécseit a Mátyás Király szállóban Schmidt 
Ferenc föpincér, (iiiUjeseH Lajos és Lebhaft 
István élhordók. A  Vadember szálloda fő- 
pincére Weber Lajos, élhordó Posztoiieszku 
József, boriin Xémet (léza. A Teréz-körút 2<S. 
szám alatt levő Váratly Józsel-féle étterem főpin
céri állását Ferenczi) Xsigmond tölti he.
A nagyváradi Kispipa étterem főpincéri állását 
újabban M im i Lajos foglalta el

K ü l ö n f é l e  k ö z l e m é n y e k .
Megfigyelések az ebédlő-asztalnál. A pszi- 

chologizálás manapság igen elterjed: sport, 
alig van művelt européer, aki ne értene hozza 
és mi tűrés-tagadás, nem is utolsó mulatság 
ránézni az embertársainkra, meghallgatni, 
hogy beszélnek, megfigyelni a modorukat, a 
nyakkendőjüket, hogyan van megkötve, a 
cipőjüket, hogy ki van e fényesítve, a haju
kat, hogy borzas-e vagy sima e- ebből, meg 
egyéb külső ismertető jelekből egy keltőre fel
építeni a beiső, leiki világukat és szellemesen 
sziporkázó mondatok an kifecsegni valami

társaságban, ahol az ilyesmi imponál, vagy 
pedig ügyesen felcicomázva beadni az ol
vasóknak.

Lombroso Paula, a világszerte ismert és 
mindenhez hozzászóló pszichiáter leánya, egy 
fürdőhelyen a »Table d’hote« pszichológiáját 
csinálta meg, melyet így ír le :

Jelenleg egy úr érdekel a legjobban, aki 
tőlem balra ül és evés közben elárult szoká
saival talán legtipikusabb alakja az egész 
asztaltársaságnak. Alig hogy megcsendül az 
ebédre hívó harang, átlépi az ebédlő küszö
bét, helyéhez megy, leül, nyakába köti az 
asztalkendőt és még egy asztalkendőt kér, 
melyet a tányéra alá tesz, hogy helyét az 
asztalnál pontosan kicirkalmozza. Aztán, mint 
aki valami nagyon fontos dologra készül, ki
húzza a kézelőjét, megvizsgálja a poharát, 
hogy tiszta-e és egy gyors mozdulattal a só
tartót, borsot, fogpiszkálót, boros és vizes 
üvegeket magához rántja. Majd kezébe veszi 
az étlapot és olyan áhítattal, mintha biblia 
volna a kezében, tanulmányozza. Minden tál
ban nagy gonddal válogat, mitse törődve a 
többiek boszankodásával, míg a legjobb fala
tot ki nem halászsza. A húst, mielőtt enni 
kezd, és épp ügy a kenyeret is, apró dara
bokra vágja. Lassan, rendszeresen vágja az 
ételt és folyton a tányérjára néz, melyre 
amikor kész van az evéssel, az evőeszközeit 
a* legnagyobb korrektséggc‘1 odahelyezi.

Ebben a modorban, ezekben a gesztusok
ban nincs-e benne az egész ember, kérdi 
Lombroso Paula kisasszony és kisüti, hogy 
aki ilyen fontoskodó és ünnepélyes az evés
sel, csak olyan ember lehet, ki egész életén 
át csupán a saját kényelméről gondoskodott. 
Korán biztosított magának évjáradékot, hogy 
gondtalanul élhessen és a rokonaival semmit 
sem törődött. A szalvéta, melyet a tányéra 
alá tett, zárkózottságra vall és hogy a tár
saságot nem szereti, az pedig, ahogyan a só- 
tartót és boros üveget magához ragadta, erő
szakos természetét bizonyítja, amint hogy 
asztaltársaiba már többször belekötött.

A hús pontos feldarabolásából azt süti ki 
Lombroso erre az emberre, hogy patikus, 
míg egy másikra, ki habzsolva, nagy szuszo- 
gással eszik és a kenyeret ügyetlenül úgy 
töri szét, hogy a morzsák az egész asztalon 
szétszóródnak, azt, hogy gyenge jellemű és 
rossz üzletember. A gyenge jellemét kétség
telenül nagyon ki tudja használni a Xantip* 
péje. Egy harmadik lehetőleg minden zaj nél
kül eszik, nem csemcseg, minden mozdulata 
ebédnél is szép és előkelő, magatartása hideg 
és kifogástalan : ez a diplomata.

Eddig a jeles tudós leányának a lélektani 
bölcsessége. Egy kissé, ha már eféle pszicho
lógiákat csinál, érdekesebben és szellemeseb
ben, főképpen pedig üdébben is cseveghetett 
volna. De hát mit tehet az ember nyáron, a 
fürdőhelyen, ebben a rekkenő melegben, mi
kor olyan sok a szabad ideje és olyan kevés 
az alkalma rá, hogy azt a sok rendszerbe 
foglalt bolondságot, ami a fejében megfordul, 
elfecseghesse.

A pálinka. A pálinkát, amelynek Zola egész 
regényt szentelt s melyet a francia cau de 
vie-nek, az élet vizének nevez, a régi művelt 
nemzetek még nem ismerték. Legelőször 
Abdul Kufem arab orvos említ ilynemű fo
lyadékot, mint hatásos orvosi szert, a XI. 
században. Készítési módját nagy titokban 
tartották s csak a XIV. században tette azt 
közzé Villeneuve Artur, ki az új italt bor 
szesznek, Spiritus vini s életesszenciának, 
aquae vitae-nek nevezte el, míg a régi arab 
alkohol : év is l'cnma adt. Meg ezután is las
san terjedt el a pálinka használata, úgy, hogy 
meg a XVI!I. században is csak a vagyonos 
emberek ihattak. Ma ebben teljes az egyen 
lő-eg, legfeljebb az egyik konyakot i zik, a 
másik bundapálinuát.

5 oldal.
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kedhessék, esetleg a szőlővesszőforgalomnak 
az egész vármegye terüleién szabaddá tétele 
céljából. A forgalom szabaddá tétele céljából 
a miniszter szerint, elmaradhatatlanúl azt 
eredményezi, hogy a filoxera sokkal roha
mosabban terjed s meg fog jelenni, még 
pedig minél előbb azon községek határában 
is, melyek ma még vészmentesek.

Rendelet szölömoly irtására. A m. kir. 
földmivelésügyi miniszter Pozsony szab. kir. 
város ama határozatát, amelylyel a filoxera 
ellen való védekezésről szóló szabályrende
letét a szőlőmoly ellen való védekezés iránti 
rendelkezéssel egészítette ki, 78,110/904. sz. 
alatt jóváhagyta.

Az idei bortermés. A borászati felügyelő
ségektől junius hóig a földmivelési minisz
tériumból érkezett jelentések szerint a szőlők 
az idén átlagos jó középszüretet Ígérnek. 
A kilátások az egyes vidékeken különfélék, 
mert a jég helyenkint 10—20% sőt itt-ott 
60—70% kárt okozott. Mindazonáltal a szü
ret jónak ígérkezik, ha a tőkéken látható 
fürtök mind megérnek. Legtöbb függ a virág
zástól és csak ennek letelte után nyerhetünk 
majd egészen tiszta képet.

Borvásár Gyöngyösön. A hevesvármegyei 
gazdasági egyesület kiállítást rendező bizott
sága Borhy György elnöklésével tartott leg
utóbbi ülésében elhatározta, hogy ez év 
november 29—30. napján Gyöngyösön bor
vásárt rendez. A cél az Eger-Gyöngyös- 
Visonta vidéki borok megismertetése. A bor
vásáron minden hevesmegyei bortermelő 
részt vehet. A hegyi és homoki bort külön 
fogják választani a UiÁllításon.

Egyletek, szövetkezetek.
A M. 0. P. E. választmányi ülései.

1904. julius 19-én.
Trenk Emii alelnök d. e. 9 órakor meg

nyitja az ülést, szép szavakban ecseteli a 
választmány hatáskörét s működésének irá
nyát, majd elrendeli a választmány kiegészí
tésére szolgáló szavazást. Ennek megejtése 
céljából kiküldi a szavazatkiadó-bizottság tag
jává : Koréin Gusztáv és Halmi János, a 
szavazatszedő-bizottság tagjává. Müller Miksa 
és Goldberger Miksa tagok. Elnök ezután 
elrendeli a szavazást.

A szavazás reggeli 9 órától 12 óráig s 
folytatólagosan d. u. 3-tól 6ig és ej jel 12 tői
3-ig tartott.

A szavazás eredménye: Elnök : Roóz 
Márton egyhangúlag.

Rendes választmányi tagok lettek :
Guttman Dezső 83 szavazattal, Geldzähler 

M. Károly 83, Tragisser József 83, Goldberger 
Miksa 83, Klein Sámuel 82, Schreiner Már
ton 81, Hoffmann József 81, Neumann Izidor 
81, Tóth József 8.1, Szt. Keres Aladár 81, 
Takács János 81, Stricker János 81, Forintos 
Gápás 80, Hajdú Farkas 80, Löwinger József 
80, Kovács Ferenc és Müller M. 79, Pósch 
Károly 79, Wolf Keresztély 79, Weninger 
József 78, Grünwald Ödön 78, Rákosi Ká
roly 78, Reichmann József 77, Kerkápolyi 
József 77, Koréin Gusztáv 75; póttagok: 
Hoch Lajos 75 szavazattal, Weisz Dániel 75, 
Schwartz Béla 74, Nagy Géza 73, Wirth 
Jenő 73, Kalász József 67, Perl Ernő 66, 
M. Tóth András 66, Neumann Henrik 65, 
Rostási Szabó Gyula 58, Schuller Ferenc 
55 és Varay János 50 szazazattal.

Elnök ezután indítványozza, hogy az 
újonnan megválasztott elnököt egy 4 tagú 
bizotisag üdvözölje, továbbá hegy Knappe 
János volt vál. elnök s Baiika György volt
v. alelnöknek az egyesület körül szerzett ér

demeikért jegyzőkönyvi köszönet szavaztas- 
sék. Indítvány egyhangúlag elfogadtatik.

Elnök a közgyűlést bezárja.
*

Julius 23-án.
Trenk Emil alelnök megnyitja az ülést, 

lelkes szavakban ecseteli a választmány ha
táskörének munkakörét; ezután felkéri Roóz 
Márton új alelnököt az eluöki szék elfogla
lására. Roóz elnök úr elfoglalja a széket s 
összetartásra s együttes működésre buzdítja 
a választmányt. Neumann Izidor vál. tag üd
vözli az elnököt. Telolvastatott a választmány- 
közgyűlés jegyzőkönyve. Tudomásul vétetik 
és hitelesíttetik.

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Ker- 
kápoly József és Braun Vilmos F. urakat 
kéri fel.

1. Napibiztosokként megválasztattak :
Hétfőn d. e. Rákosi Károly, d. u. Forintos 

Dénes. Kedden d. e. Szt. Fercs Aladár, d. 
u. Goldberger Miksa. Szerdán d. e. Guttmann 
Dezső, d. u. Weninger József. Csütörtök d. 
e. Braun V. F., d. u. Müller Miksa. Péntek 
d. e. Sahwartz Béla, d. u. Neumann Izidor. 
Szombat d. e. Koréin Gusztáv, d. u. Neu
mann Izidor. Vasárnsp d. e. Geldzächler M. 
Károly.

h í r e k .
Hymen-hír. A »Szép Ilona« közkedveltségben 

álló főpincére, Ágh Antal eljegyezte a neve
zett vendéglő bérlőjének, Ürmössy B. Bélá
nak bájos és szeretetreméltó leányát, Ilonkái.

Budapesti borkiállítás. A Magyar Szőlős
gazdák Egyesülete által rendezendő borkiállí
táson az egvesiilet 38 tagja 117-íéle bort 
jelentett be. E dús kollegcióban az ország 
minden borvidéke lesz képviselve.

A hazárdjáték. A budapesti kávés-ipartár- 
sulat nemrég fölkérte a főkapitányt, hogy 
sorolja föl, melyek a tiltott szerencsejátékok, 
mert ezzel sok kellemetlen zaklatástól kí
mélné meg a kávésokat. A főkapitány most 
válaszolt a kávésok beadványára. Kijelenti, 
hogy a kérelmet nem teljesítheti, mert a til
tott kártyajátékok kimerítő texativ fölsorolása 
el sem képzelhető. Mindig keletkezhetnek 
újabb szerencsejátékok, vagy régi társasjáték 
alakulhat át szerencsejátékká, úgy, hogy 
mindig volna játeir, amely a fölsorolásból 
hiányzik, mely azonban mégis üldözendő. 
Céltalan a fölső olás azért is, mert a bíró
ságok, melynek hatáskörébe tartozik a tiltott 
kártyajátékok által elkövetett kihágások körül 
való bíráskodás, ily fölsorolás mellett is a 
kérdést mindig a vonatkozó törvényszakasz 
szerint bírálnák el, amely azt mondja, hogy: 
»Szerencsejátéknak tekintetik az, amelyben 
a nyereség és veszteség kizárólag a véletlen
től függ.« Végül kijelenti a főkapitány, hogy 
a tiltott kártyajátékok texativ felsorolása a 
rendőrség hatáskörén kívül esik : a szakasz 
módosítása a törvényhozás utján volna ke
resztülvihető, de nem*lát okot arra, hogy ily 
intézkedés iránt előterjesztést tegyen.

Nagy borkereskedő cég fizetésképtelensége.
Bécsbol jelentik : Wolf M. és J. bornagyke- 
reskedö cég, melynek Bécsben, Triesztben 
és Fiúméban üzleti telepei vannak, hitelezői
vel egyezkedni kíván. A cég tagjai Wolf 
Мог es Gyula körülbelül 8 évvel ezelőtt ki
léptek atyjuk regi, nagy borüzletéből es tevé
kenységük fősúlyát az olasz borral való ke 
reskedeiemre fe teltek. E cél Gól üzletet nyi
totta s Iricsztben és Fiúméban, amelyekben 
évente < 0 — 80 ezer hektoliter bort forgalmaz* 
tak L/Jetiik az olasz borvámklauzula meg 
szüntetése folytán nagy kari szenvedett. A 
cég felkarol a a gör g borokkal való keres
kedést is, de ez irányban nem ért el jelen

tékeny eredményeket. A cég a múlt eszten
dőben nagy veszteségeket szenvedett, ami 
Wolf Gyula cégtagot arra késztette, hogy a 
cégből kivált. A cég állaga nagyon kompli
kált ; ingatlanai és gyártelepei nagyobb része 
állítólag meg tehermentes. A passzívum 2 
millió koronánál többre rúg, melylyel bécsi 
és vidéki bankoknak, valamint magánleszá- 
mítolóknak tartoznak.

A pezsgötolvaj képviselő. Egy polgári pör- 
ben, amely Popper Bertold báró osztrák 
nagyiparos és Walewsky János dr. lengyel 
képviselő között folyt le, Frischauer Emil dr. 
bécsi ügyvéd ellenezte Walewsky megeske- 
tését, mert egy bankéiról pezsgőt lopott. A 
lengyel képviselő az ügyvédet rágalmazás 
miatt följelentette, de a tárgyaláson kihallga
tott tanúk esküvel erősítették meg, hogy az 
ügyvéd igazat mondott, mert látták, amint 
Walewszky a banket hajnalán több üveg 
pezsgőt rejtett a kabátja alá és hazavitte a 
lakására. A terhelő bizonyíték alapján a bí
róság Frischauer dr. ügyvédet fölmentette a 
rágalmazás vádja alól. Frischauer dr. azon
ban nem elégedett meg a fölmentéssel, ha
nem elküldötte az Ítéletet és tárgyalási jegy
zőkönyvek hiteles másolatát a lengyel-klub
nak, amelynek Walewsky is tagja volt s 
követelte, hogy a klub golyózza ki a pezsgő
tolvaj képviselőt, mert ha tovább is tagja 
marad a klubnak, akkor interpelláció tárgyává 
teszi az esetet az osztrák képviselőházban, 
ami pedig nem válnék díszére a lengyel
klubnak. Frischauer dr. fenyegetésére a klub 
gyűlést tartott s azt a határozatot hozta, 
hogy a Walewsky-ügy összes iratait átteszi 
az ügyvédi kamarához, azzal a kérelemmel, 
hogy Fischauer dr. ellen tisztességtelen ügy
védi ténykedése miatt indítsa meg a fegyelmi 
eljárást. A határozat megokolása az, hogy 
Frischauer dr., mint ügyvéd, be sem várva 
a felsőbiróság végleges döntését, amely eset
leg az őt fölmentő Ítéletet megváltoztathatja, 
elébe vágott olyan fenyegetésekkel, amelyek
től a klubnak megijedni nem szabad, de 
amely fenyegetések alkalmasak arra, hogy a 
felsőbíróságot befolyásolják.

Fertőző sertésbetegség Szepesmegyében. 
Lőcséről Írják : zepesmegyében két sertés- 
betegség lépett föl járványszerűen ; a sertés- 
orbáncot 39 és a sertésvészt 18 községben 
állapították meg, úgy hogy most összesen 
57 fertőzött község van a megye területén.

A tej árának emelkedése. Az idei nagyon 
rossz takarmánytermésnek már ez idő 
szerint is érezhető következménye az. 
hogv a tejgazdálkodásnál nélkülözhetetlen 
abraklakarmány ára szerfölött megdrágult, 
mely körülmény első sorban azt fogja 
maga után vonni, bogy a tejárak az ősztől 
kezdődőJeg jelentékenyen emelkedni fog
nak. A lakarmánybiány, valamint az abrak 
takarmányok nagy ára lehetetlenné teszi 
a termelést az eddigi árak mellett s így 
mi sem természetesebb, mint az, hogy 
különösen a Budapestre tejet szállító ter
melők a tej árának emelését tervezik 
A kereskedőkkel kötni szokott szerződések 
augusztus végén járnak le s erre való 
tekintettel a termelők a szerződések meg
újítása előtt kívánják a szükséges teen
dőket megbeszélni s egyúttal szervezkedni. 
Ez ügyben a budapesti piacra tejet szállító 
termelők augusztus 11-én, csütörtökön 
délelőtt a Köztelek székhazában érteke/ 
letet tartanak. Az értekezlet iránt, amelyen 
Wekerle Sándor lóg elnökölni, nags 
érdeklődés nyilvánul a termelők részéről.

Magyar gyümölcs a külföldön. Tallián 
Béla loldmi velésügyi miniszter az ide 
előrelátható nagy gyümölcstermésre vak» 
tekintettel még az évad kezdetén intéz 
kedelt az iránt, bogy a külföldön is
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tudomást szerezzenek a hazai gyümölcs
termésről, amelynek minősége mindenütt 
általános elismerésben részesül. A magyar 
gyümölcs finom íze és zamatja kiállja a 
versenyt bármily ország gyümölcsével. Az 
előző években is célszerűnek bizonyult, 
bogy a minisztérium a külföldi gyümölcs- 
fogyasztó közönség figyelmét a hazai 
gyümölcsre terelte. Ezért a miniszter 
megbízta az idén újból Molnár János 
gyümölcsészeti biztost, hogy a külföldi 
jelentkező vevőkről nyilvántartást ve
zessen, azt a hazai termelőknek rendel
kezésére bocsássa. A gyümölcsészeti biztos 
most küldötte szét az érdeklőknek az 
újabb jegyzéket, mintegy százötven kül
földi cégről. Hogy gyümölcsünk iránt 
mekkora az érdeklődés, azt bizonyítja 
ez újabb jegyzék is. A legtöbb kereslet 
van Német- és Svédországból. Különösen 
Bréma, Hamburg, Danzig, Műnkben, Ziirik, 
Württemberg, Hannover, Baden, Stock
holm, Varsó, Kopenhága érdeklődnek 
főleg a magyar gyümölcs iránt. Nagy az 
érdeklődés Belüliben és Boroszlóban is. 
Most az őszibarack, alma, körte és szőlő 
iránt folyik a legtöbb kérdezősködés. A 
külföldi termés e gyümölcsnemekben 
gyönge volt, azért nagy keresletre lehet 
kilátás. Akinek nagyobb eladásra való 
készlete van, jelentse be a gyümölcsészeti 
biztosságnak. Miután csak elsőrendű árú, 
gondosan szedett és helyesen csomagolt 
gyümölcs állandósíthatja a magyar gyü
mölcs jó hírnevét s annak jövőre is a 
biztos piacot, erre való igen sok jó taná
csot és útbaigazítást tartalmaz (ivőry 
István dr. kertészeti intézeti tanár kis 
füzete, melyet a földmivelésügyi minisz
térium minden érdeklődőnek ingyen küld 
meg.

Pincérek sztrájkja. Bordeauxban július 
21 én a kávéházi pincérek sztrájkba állot
tak. Délelőtt a városba mentek, hogy 
kieszközöljék a munkának a vendéglők
ben és szállókban való beszüntetését. 
Majdnem minden vendéglő és szálloda 
be van zárva.

A komló Ausztriában. Bécsből jelentik ; 
A földmivelésügyi minisztériumhoz érke
zett jelentések szerint a komlónövény 
Felső-Ausztriában meglehetősen jól ellen
állott a hőségnek és szárazságnak. A 
júliusvégi néhány csapadék következtében 
meglehetősen kielégítő termésre lehet 
számítani, épp így Közép-Stájerországban 
is, hol a szedés már szórványosan július 
végén megkezdődött és szép eredményt 
ad. Alsó-Stájerben szemlátomást romlott 
a növény állása a nagy hőség és szárazság 
к ö ve t keztébe n Men ny i ség i 1 eg é rzé ke ny
kártól tartanak Csehországban a saazi 
komlóvidéken augusztus l()-én általánosan 
megkezdődik a szedés. Minőségileg kitűnő 
termésre számítanak. A rakonitzi területen 
a szárazság következtében nem leliel ren
des termésre számítani Az aschaui vidé
ken kielégíő termés várható. Morvaor
szágban nagyjában és egészében közepes 
termés várható, (ialiciában a terméskilátás 
igen különböző és általában csak közép
termés jó minőséggel várható.

A budafoki pincemesteri iskolába, melynek 
célja az okszerű borkezelésben elméleti
leg, de főleg gyakorlatilag kiképezni a 
h hígatokat, most leszik közzé a felvételi 
tudnivalókat. A kurzus két éves, azokat 
veszik föl, akik vincelléi iskolákat végez
tek A lantolyam díjmentes, ezenfelül (H)0 
korona egész és 300 koronás fél ösztön
díjak is vannak. A kurzus október 1-én 
kezdődik. A kérvényeket augusztus 10 éig 
kell beadni.

K érelem  lapunk t. o lvasóihoz.
A »Kisvendéglös« ez idei 16 számának egy
példányára égető szükségünk lévén, tisztelet
tel kérjük olvasóink közül azokat, akik ezt 
a számot nélkülözhetik, legyenek szívesek 
azt nyomdánk címére (Gelléri és Székely 
nyomda, Budapest VII., Kerepesi Üt 34. sz.) 
megküldeni; a lap árát esetleg bélyegekben 
is szívesen megtéríti az illető cég.

kiadóhivatal.

Ü Z L E T ! H ÍR E IN K -
Vendéglő-átvétel. Pick В. Gyula kartár

sunk megvette az Hrzsébet-körút 41. sz. 
alatti Muhr-féle üzletet, amely az utóbbi 
időben többször cserélt gazdát, azért min
denesetre, mert megélhetésüket itt fel nem 
találták, lézen vendéglő jelenlegi tulaj
donosa azonban, Pick kartársunk meg
mutatta, hogy szakavatott kezekben, szak
értelemmel, tapintatossággal vezetett üzletel 
még akkor is lehet jó forgalomba hozni, 
ha belőle az eddigi elődöknek menekül
niük is kellett. Az üzlet jelenlegi tulaj
donosa bebizonyította, hogy nem az úgy
nevezett »szerencse«, hanem az ember és 
az ő tevékenysége csinálja az üzletet. A 
hol ily szakértelem, kitartó tevékenység, 
tapintatos előzékenység van összpontosulva, 
ott a látogató vendégek csakhamar kelle
mesen találják fel magukat és az üzlet jó 
hírének terjedésével minden egyes ecet
ben csak az tapasztalható, hogy az azelőtt 
avatatlan kezek által vezetett üzlet for
galma és menete rendesen akkor fordul 
kedvezőre, ha azt szakember veszi veze
tése alá. Itt a példa erre, amelyről mindenki 
meggyőződhetik a Pick kartársunk eseté
vel. Mi örömmel üdvözöljük.

Hirdetés. Az esztergomi csavargőzös-társu- 
lat igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy 
a tulajdonát képező, kies fekvésű, nagy láto
gatottságnak örvendő kovácspataki nyaraló
telepén, mely közvetlen a Duna és nyugoti 
világvasút mellett fekszik, az ottani nagy
vendéglőt, valamint a nyaraló-szállodát 35 
bútorozott, sőt ágyneművel is ellátott szobá
val együtt, jövő 1905. évi januar hó 1-től 
kezdve három, esetleg hat évre, egy meg
felelő szakembernek haszonbérbe fogja adni.

A bérleti föltételek részletei Niedermann 
János társulati igazgatónál tudhatok meg 
Esztergomban, Kossuth Lajos-utca 340. sz.

H elyváltozások .  A pécsi Koyal kávéházban 
a reggeli számolópincéri állást legújabban Kakas 
István foglalta el. — Komáromban a Magyar 
Király szálloda főpincéri állását Kass Ferenc 
tölti be. A Hndos nagykávéházban Fried Jenő 
lopincér működik. A «Vigadó« éttermében 
Liebentriil Károly és Oszuald Ferenc éthordók.

Pécsett a Mátyás Király szállóban Schmidt 
Ferenc föpincér, (iuhfcselt Lajos és Lebhaft 
István élhordók. A Vadember szálloda fő- 
pincérc Weber Lajos, éthordó Posztoneszkii 
József, boriié Kémet Géza. A Teróz-körút 2<S. 
szám alatt levő Várady József-féle étterein főpin
céri állását Ferencz}/ Zsigmond tölti be -  
A nagyváradi Kispipa étterem főpincéri állását 
újabban Páliul Lajos foglalta el

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .
Megfigyelések az ebédlő-asztalnál. A pszi- 

chologizálás manapság igen elterjedi sport, 
alig van művelt européer, aki ne értene hozza 
és mi tűrés-tagadás, nem is utolsó mulatság 
ránézni az embertársainkra, meghallgatni, 
hogy beszélnek, megligyelni a modorukat, a 
nyakkendőjüket, hogyan van megkötve, a 
cipőjüv'ot, hogy ki van e fényesítve, a haju
kat, hogy borzas-e vagy sima es ebből, meg 
egyéb küLő ismertetőjclekból egy keltőre fel
építem a beiső, lc/ki világukat és szellemesen 
sziporkázó mondatok an kifecsegni valami

társaságban, ahol az ilyesmi imponál, vagy 
pedig ügyesen felcicomázva beadni az ol
vasóknak.

Lombroso Paula, a világszerte ismert és 
mindenhez hozzászóló pszichiáter leánya, egy 
fürdőhelyen a »Table d’hote« pszichológiáját 
csinálta meg, melyet így ír le :

Jelenleg egy úr érdekel a legjobban, aki 
tőlem balra ül és evés közben elárult szoká
saival talán legtipikusabb alakja az egész 
asztaltársaságnak. Alig hogy megcsendül az 
ebédre hívó harang, átlépi az ebédlő küszö
bét, helyéhez megy, leül, nyakába köti az 
asztalkendőt és még egy asztalkendőt kér, 
melyet a tányéra alá tesz, hogy helyét az 
asztalnál pontosan kicirkalmozza. Aztán, mint 
aki valami nagyon fontos dologra készül, ki
húzza a kézelőjét, megvizsgálja a poharát, 
hogy tiszta-e és egy gyors mozdulattal a só
tartót, borsot, fogpiszkálót, boros és vizes 
üvegeket magához rántja. Majd kezébe veszi 
az étlapot és olyan áhítattal, mintha biblia 
volna a kezében, tanulmányozza. Minden tál
ban nagy gonddal válogat, mitse törődve a 
többiek boszankodásával, míg a legjobb fala
tot ki nem halászsza. A húst, mielőtt enni 
kezd, és épp úgy a kenyeret is, apró dara
bokra vágja. Lassan, rendszeresen vágja az 
ételt és folyton a tányérjára néz, melyre 
amikor kész van az evéssel, az evőeszközeit 
a' legnagyobb korrektséggel odahelyezi.

Ebben a modorban, ezekben a gesztusok
ban nincs-e benne az egész ember, kérdi 
Lombroso Paula kisasszony és kisüti, hogy 
aki ilyen fontoskodó és ünnepélyes az evés
sel, csak olyan ember lehet, ki egész életén 
át csupán a saját kényelméről gondoskodott. 
Korán biztosított magának évjáradékot, hogy 
gondtalanul élhessen és a rokonaival semmit 
sem törődött. A szalvéta, melyet a tányéra 
alá tett, zárkózottságra vall és hogy a tár
saságot nem szereti, az pedig, ahogyan a só- 
tartót és boros üveget magához ragadta, erő
szakos természetét bizonyítja, amint hogy 
asztaltársaiba már többször belekötött.

A hús pontos feldarabolásából azt süti ki 
Lombroso erre az emberre, hogy patikus, 
nűg egy másikra, ki habzsolva, nagy szuszo- 
gással eszik és a kenyeret ügyetlenül úgy 
töri szét, hogy a morzsák az egész asztalon 
szétszóródnak, azt, hogy gyenge jellemű és 
rossz üzletember. A gyenge jellemét kétség
telenül nagyon ki tudja használni a Xantip- 
péje. Egy harmadik lehetőleg minden zaj nél
kül eszik, nem csemcseg, minden mozdulata 
ebédnél is szép és előkelő, magatartása hideg 
és kifogástalan: ez a diplomata.

Eddig a jeles tudós leányának a lélektani 
bölcsessége. Egy kissé, ha már eféle pszicho
lógiákat csinál, érdekesebben és szellemeseb
ben, főképpen pedig üdébben is cseveghetett 
volna. De hát mit tehet az ember nyáron, a 
fürdőhelyen, ebben a rekkenő melegben, mi
kor olyan sok a szabad ideje és olyan kevés 
az alkalma rá, hogy azt a sok rendszerbe 
foglalt bolondságot, ami a fejében megfordul, 
elfecseghesse.

A pálinka. A pálinkát, amelynek Zola egész 
regényt szentelt s melyet a francia cau de 
vie nek, az élet vizének nevez, a régi művelt 
nemzetek még nem ismerték. Legelőször 
Abdul Kufem arab orvos említ ilynemű fo
lyadékot, mint hatásos orvosi szert, a XI. 
században. Készítési módját nagy titokban 
tartották s csak a XIV. században tette azt 
közzé Villeneuve Artur, ki az új italt bor 
szesznek, spiritus vini s életesszencián^k, 
aquae vitae-nek nevezte el, míg a régi arab 
alkohol név is l nma adt. Meg ezután is las
san terjedt el a pálinka használata, ügy, hogy 
még a XVlll. században is csak a vagyonos 
emberek ihattak. Ma ebben teljes az egyen 
lő-eg, legfeljebb az egyik konyakot Lzik, a 
másik bundapálinkát.

5 oldal.
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A jóótvágyú ember. Párisban a minap egy 
könyv jelent meg, amelyben az írója, Emil 
Lepage, érdekes dolgokat mond el jóétvágyú 
emberekről. Chantilly lovaskapitány kénytelen 
volt lemondani a tiszti-rangjáról, mert úgy 
meghízott, hogy nem volt ló, amely elbírja. 
Volt ezrede egyízben azon a városon haladt 
át, amelyben a nyugdíjas Chantilly lakott. 
A tisztikar elhatározta, hogy öreg bajtársuk 
tiszteletére fényes ebédet ád. Legidősebb 
barátja, aki jól ismerte a kapitány hatalmas 
étvágyát, megjegyezte, hogy a tizenhét sze
mélyre rendezendő ebédet legalább is huszon
négyre kell megrendelni. Állítását kétségbe
vonták, de az őrnagy ragaszkodott hozzá, 
sőt azzal toldotta meg, hogy Chantilly, ha 
akarja, végig is eszi az ebédet. A tisztikar 
ötven aranyba fogadott az őrnagy ellen, aki 
tüstént elment a kapitány lakására, hogy a 
lakomára megl ívja. Éppen ebédnél találta.

— Nagyon rossz időt választottál, ked
ves barátom, mondta az őrnagynak. Már 
három iái burgonya őzeléket és egy egész 
ürücombot ettem meg. De, hogy régi cim
borák vagyunk, megpróbálom, tehetek-e érted 
valamit.

A fogadóba érve, a kapitány a két első 
étellel hamar elbánt. Ekkor a fogadósné 
azzal a hírrel lépett be, hogy egy kitűnő 
csukát kapott.

— Süsse meg, készítse el, asszonyom, 
szólt méltóságosan a kapitány. Önök, uraim, 
ugyan kikötötték, hány tál ételből áll az 
ebéd, de talán nem árt, ha ezt a kis csukát 
is hozzávesszük.

A tisztek természetesen beleegyeztek, mert 
látták, hogy a fogadásukat úgy is elvesz
tették.

Híres falánkságú ember volt Pope, a neves 
angol színész is. Egy tréfaszerető barátja 
meghívta s egyúttal bocsánatot is kért, hogy 
halnál és marhahúsnál egyebet nem adhat.

— Hiszen azt szeretem legjobban, felelte 
az éhes Pope.

A nagy színész addig evett, ameddig csak 
tudott. Éppen letette a villáját és kését, 
amikor a szobaleány hatalmas, pompásan 
gőzölgő őzderékkel lépett be. Pope látta, 
hogy megtréfálták, a tálból ki is vett egy 
darabot, enni azonban már nem tudott és 
hangos zokogásba tört ki :

— Egy régi barátom csalt meg ily aljas 
módon! mondta a sirástól el-elfuló hangon.

Lepage könyvében megírja Hrillat Savarini, 
a tizennyolc dik század legt íresebb gurmand- 
jának egy érdekes esetét is. Egyizben Jeffer
son nevű barátjavai vadászva, fajdtyúkot lőtt. 
Hazamenőben társa a napirenden levő poli
tikai birek ujsagolásával kedveskedett, de 
csakhamar észrevette, hogy Brillat-Sarvarini 
gondolatai másfelé kalandoznak. A jó úr 
kissé megsértődött s rövid búcsúzás után el 
akart válni társától.

— Kedves uram, szólt ekkor Sarvarini, ezer 
bocsánatot kérek, de éppen azon gondolkoz
tam, hogyan kellene ezt a fajdtyúkot el
készíteni. Beláthatja, hogy ennél fontosabb 
dolog nem lehet ebben a pillanatban.

Világjáró magyar fiú. Szolnok-Doboka vár
megyében most sokat beszélnek egy román 
származású magyar ifjú vakmerő terverői, 
aki arra vállalkozott, hogy gyalogosan, pénz 
nélkül, egy öltő ruhában bejárja a világot, 
amire az ott hónapokkal ezelőtt átutazott 
francia újságíró, Kaivre Albert példája ösz
tönözte. A kalandos ifjú neve Sándor Viktor, 
csákigorbói járásbírósági napidijas A vár
megyében ezt a kalandos ifjút jól ismerik s 
Szolnok-Dobokában ő az az Ukleberi Finn, 
kinek hajmeresztő kalandjairól órákig tudnak 
beszélni. Keresztül-kasul járta már vagy 
kétszer a világot, volt légionárius, harcolt a 
spanyol-amerikai háborúban, járt a búrok 
földjén, működött amerikai hajókon, mint

tengerész, amíg a honvágy elő nem vette. 
Ekkor hazajött pénzt gyűjtött és készült egy 
újabb körutazásra. Múlt év március havában 
ismerkedett meg Faivre Albert világjáró fran
cia újságíróval, akiről kiderítette, hogy 
szelíden szólva: ámítja a világot. Az élelmes 
francia az emberek részvétére alapította vál
lalkozását s amíg gyalogolta a magyarok 
földjét, összegyűjtött 5 -6000 koronát s ez 
a vagyon, minél tovább ment, folytonosan 
gyarapodott. Sándor Viktort ez a tapasztalat 
új elhatározásra bírta. Elindult gyalog Csáki- 
gorbóról Désen, Szamosúj váron keresztül 
Kolozsvárig, naponkint harmincöt kilométert 
gyalogolva, természetesen pénz nélkül, de 
úgy, hogy utazása folyamán élelmen kívül 
semmiféle pénzadományt nem fogad el. Az 
a terve, hogy így járja be Bécsen kezdve 
Európa összes nagyobb városait, azután 
megy Afrikába, Amerikába, Ausztráliába, 
visszajövet pedig Ázsiába, megint Európába, 
haza Magyarországba. Bolyongásaira három
négy évet szánt és ha szerencsésen megér
kezik, tapasztalatairól könyvet ír.

Az óvatos pincér. Egy newyorki lap be
széli ezt a históriát, amely nem valószínű 
ugyan, de ha nem is történt meg, jól van 
kieszelve. Rockefeller, akinek több milliója 
van, mint a hány hajaszála, a minapában 
éhes gyomoiral betért egy másodrangu ven
déglőbe és ebédet rendelt. Megjegyzendő, 
hogy ez a milliárdos öltözködés dolgában 
éppenséggel nem versenyezhetne az angol 
királylyal. Szereti a régi ruháit és nem 
bántja, ha egy kissé kopott is a kabátja. A 
vendéglőben a pincér odahozta neki a kívánt 
ételt-italt és azután — megállt az asztal 
mellett. Rockefeller rászólt:

— Már nem kérek semmit, barátom !
A pincér meghajtotta magát és továbbra 

is a helyén maradt. Rockefeller ideges lett 
és kissé kemény hangon mondta:

— Hallotta, hogy semmit se kérek: 
távozhat !

Amire a pincér megint meghajtotta magát, 
de továbbra is ott maradt. Rockefeller most 
már dühbe jött.

— Mondtam már, hogy kotródjék !
A pincér kissé zavartan válaszolta :
— Nem lehet, uram ! Az ezüst evőeszkö

zökért én vagyok felelős.
Gyermekek a színpadon. Japánországban 

egész sereg olyan színtársulat van, amelynek 
a legöregebb művésze nem több tizenkét 
esztendősnél. Ezek a gyerekszinészek felnőtt 
embereket szórakoztatnak és csak olyan 
komoly darabokat adnak elő, mint idősebb 
kollégáik. Európában sehol sincs annyi gyer
mek a színpadon, mint Angliában. Az ango
lok roppantul szeretik a gyermeket és egy 
olyan darabnak, amelyben gyermekek is 
szerepelnek, a sikere már félig biztosítva van. 
Talán az angol példa is oka, hogy újabb 
időben a francia színpadokon is erősen divatba 
jött a gyermek szerepeltetése. A francia közön
ség azonban ebben kínzást látott és a sajtó 
is hevesen kikelt a öyermekrontás ellen. A 
tiltakozásnak eredménye is lett, mert a francia 
kultuszminiszter rendeletet adott ki, amelyben 
a tizenhárom évesnél fiatalabb gyermeket a 
színházak és mulatók deszkáiról letiltotta.

Udvariatlan úr. A párisi (íauloisírja le ezt 
a bájos kis jelenetet. Színhely : a nagy bul
vár, idő: délután öt órakor, mikor ezen a 
helyen végtelen áradatban tolong a nép. A 
forgatagból egyszerre csak kipattan egy föl
tűnően elegánsan öltözött ifjú hölgy és mint 
a villám rácsap egy gyanútlanul sétáló úrra. 
Irgalmatlanul püföli az esernyőjével és a szit
kok egé-z özönét zúdítja rá. A férfi arca már 
merő vér, mikor kiszabadítják a temperamen
tumos hölgy körmei közül. A hölgy csak
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most veszi szemügyre az elpáholt urat ée 
halkan mondja :

— Ah, hiszen én önt nem is ismerem!
— Én se önt, feleli az úr érthető módon 

ingerülten és sejtelmem sincs róla, miért bánt 
így velem ?

— Pardon; tévedtem! mondja erre a hölgy 
és kecses fejbillentéssel már távozni akar.

A férfi azonban nem éri be ennyivel. Meg
ragadja a hölgy karját éo haragosan mondja :

— Bocsánat; de menjünk a rendőrségre.
Amire a hölgynek lángba borul az arca

és a méltatlankodástól reszkető hangon 
mondja :

— Pfuj ! Így bánni egy védtelen nővel! 
Sajnálom, hogy — szóba álltam ilyen goromba 
emberrel !

Üzleti hírek
Üzlet-megnyitás. A Kerepesi-út és Huszár- 

utca sarkán hosszabb ideig zárva volt 
vendéglő-helyiséget Milisils István széles 
körben ismert kartársunk újonnan beren
dezi és e hó 14 én megnyitja. A helyiség 
berendezési munkálatai már előre is azt 
mutatják, hogy valóságos és kitünően 
képzett egyén utasításai alapján történik, 
mert elegancia és ízlés pontosul benne 
össze. Milisits kartácsunk ismert hírneve 
különben is elég garanciát nyújt arra, 
hogy itt, a bezárulni kényszerült üzlete
ket oly módon nyitja meg, hogy annak 
biztos felvirágoztatása hosszú, tartós és 
igen mozgalmas életet fog nyújtani. Mind
ehhez pedig a jó vendéglő összes kellékei 
állanak itt rendelkezésre a közönség ré
szére. Részünkről is a legnagyobb öröm
mel üdvözöljük és szerencsét kívánunk 
szép vállalatához.

Náday István kartársunk nem tévesztette 
el célját, hogy jövőjét az István-út 24. 
szánni ház vendéglőjében igyekezett meg
találni. Megtalálta jövőjét azért, mert tiszta, 
jó falusi borait és jó  ételeit igen sokan 
igyekeznek élvezni. Kevés haszonnal bár, 
de nagy forgalma mellett mindenkor meg 
fogja találni a rendes polgári hasznot.

Jó vendéglő. Gesmár Vilmos Nelélejts- 
utcza 27. sz. a. vendéglője megérdemli, 
hogy a közönség figyelmét reá felhívjuk. 
Kartársunk kitűnő konyhájával, jó borai
val oda törekszik, hogy az összes igények
nek eleget téve, látogatói megelégedését 
magának kivívja, a mi sikerült is, mert 
délenkint valóságos búcsújárás van itt, 
lévén jő magyar konyhája oly ismeretes, 
hogy azt a távolból is szívesen felke
resik.

. S Z E R K E S Z T Ő I P O S TA .
Boór Jeuö, Budapest Üdvözöljük sorainkban. 

Becses dolgozatát csak jövő számunkban hozzuk. 
Addig még egyebet is bcküldhetne, kitűnő tollá
ból minél többet örömmel várunk és fogadunk.

Vendéglősök. Az nem megy oly gyorsan. A 
jelentkezésekkel már eddig is meg vagyunk elé
gedve, meri folyton érkeznek. A döntő lépéssel 
azonban kissé várnunk kell még, hogy akciónk 
annál impozánsaid), annál hathatósabb legyen. 
Arról nyugodt lehel, hogy biztos sikernek nézünk 
elébe.

Több tagtárs. Azok a dolgok ismeretesek előt
tünk, de szellőztetn i  m ég  eddig nem akartuk, 
hogy pártoskodással ne vádoltassunk. Azonban 
ne higvjék, hogy az teljesen hallgatásba merül, 
ügy látjuk, hogy uniti bizonyos m e g n y ila tk o z á s  
ideje most már közeleg.



26. szám. A Kisvendéglős 7. oldalAdás-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 lel érdekeit, anélkül azonban, hogy a már 
elharapódzott visszaélések bármelyikét is felhasz
nálná. A közönzég legnagyobb része bizalmatlanul 
fordul el 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 létezem bemon
dások stb. eszközeikkel az üzletet megkötötték, 
hallatlan összegekre rúgó províziókkal állanak elő.

Nem lehet csodálni tehát, ha ily tisztességtelen 
eljáiások 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:

Két üres üzleti helyiség Czím a kiadóhiva
talban.

N u á r n n - T p lp f l  Efityforma s nagy forgalmat csináló 
lijQIUIi I ulülli vendéglő a főváros alkalmas pont
ján — más városbani üzlet-vétel miatt átadó.

I p r r p k r í közlekedési útján a fővárosnak, a központi 
LGgüloU pályaudvarhoz közel sarok vendéglő, étterem 
állandó jó menetellel eladó.

Kínálat s
A7 ПГС7ЯГГИЯП a legnagyobb és legjövedelmezőbb 
He UIOLŰgUull kávéháza azonnal megvehető, át
vételhez 110 ezer forint szükséges. Továbbá a főváros
ban egyike a legrégibb és legjobb meneteld vendéglő, 
legkedvezőbb feltételek mellett átvehető.

A legjobb házi szappan, w Ä S f Ä
döglősnél Akácfa-utca 36.

800  o -ö lüo l álló terület, nagy étterem és
kávéház valamint 12 vendégszoba van, az üzletekkel 
együtt eladó. A vételhez 15,000 frt szükségeltetik.

If ПГРСГПЯ Újpesten, más vállalat miatt, 300 koroná
kul bullldj ért uzonnal eladó. Czím a kiadóhivatal
ban.

^ 7я11п г1я  a fővárosban egyik a legjobb menotelű 
UbdlIUUd üzlete, eladó. Átvételéhez 50,000 forint 
szükséges.

Villamos zongora, muzsikál, a legolcs óbb áron
kéz alatt azonnal eladó. Bővebbet kiadóhivatalunkban.

Üres Üzleti helyiség,

Hazai beszerzési források,
C sögl János

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

: legjutányosabb árak mellett. :.'.rr=

P écsi ,,’U jsörgyár“
a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett 
sörgyár. Söre vetekedik a kőbányai gyárak söreivel. 

Cím : Pécs, M ohácsi-országút 20.

T. Étlapiró Uraknak
legmelegebben ajánlom a Berkovits-féle legjobbnak 
elismert H e k t o g r á p h - la p o k a t  és t e n t á k a t  
m in d e n  s z ín b e n ,  mely sok időt és munkát meg
takarít. Éttermekben nélkülözhetetlen, mivel ezen 
Hektográph-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 olaj-itatós a tentát 
teljesen magába szívja. Kimoshatatlan ruhajelző festé
kek és Schapirgráph-tekercsek minden nagyságban

B e r k o v its  K á r o ly
Sokszorosító-készülékek — Hektográph-raktár 

BUDAPEST, VII. S ip-utca 11.
.. Árjegyzék bérmentve. ---------- —.— 1—

* * * * *

^  Ж  Ж  safe* Ж  Sate* «te* 'Л

A világhírű francia |

D elbeek& C o, |
re im s i p e z s g ő b o r g y á r  s 
é s a m ü n e h e n i H o fb rä u  £

m ag yarország i fö le ra k a ta . $
Válogatott
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A jóótvágyú ember. Párisban a minap egy 
könyv jelent meg, amelyben az írója, Emil 
Lepage, érdekes dolgokat mond el jóétvágyű 
emberekről. Chantilly lovaskapitány kénytelen 
volt lemondani a tiszti-rangjáról, mert úgy 
meghízott, hogy nem volt ló, amely elbírja. 
Volt ezrede egyízben azon a városon haladt 
át, amelyben a nyugdíjas Chantilly lakott. 
A tisztikar elhatározta, hogy öreg bajtársuk 
tiszteletére fényes ebédet ád. Legidősebb 
barátja, aki jól ismerte a kapitány hatalmas 
étvágyát, megjegyezte, hogy a tizenhét sze
mélyre rendezendő ebédet legalább is huszon
négyre kell megrendelni. Állítását kétségbe
vonták, de az őrnagy ragaszkodott hozzá, 
sőt azzal toldotta meg, hogy Chantilly, ha 
akarja, végig is eszi az ebédet. A tisztikar 
ötven aranyba fogadott az őrnagy ellen, aki 
tüstént elment a kapitány lakására, hogy a 
lakomára megl ívja. Éppen ebédnél találta.

— Nagyon rossz időt választottál, ked
ves barátom, mondta az őrnagynak. Már 
három iái burgonya őzeléket és egy egész 
íiríicombot ettem meg. De, hogy régi cim
borák vagyunk, megpróbálom, tehetek-e érted 
valamit.

A fogadóba érve, a kapitány a két első 
étellel hamar elbánt. Ekkor a fogadósné 
azzal a hírrel lépett be, hogy egy kitűnő 
csukát kapott.

— Süsse meg, készítse el, asszonyom, 
szólt méltóságosan a kapitány. Önök, uraim, 
ugyan kikötötték, hány tál ételből áll az 
ebéd, de talán nem árt, ha ezt a kis csukát 
is hozzávesszük.

A tisztek természetesen beleegyeztek, mert 
látták, hogy a fogadásukat ügy is elvesz
tették.

Híres falánkságű ember volt Pope, a neves 
angol színész is. Egy tréfaszerető barátja 
meghívta s egyúttal bocsánatot is kért, hogy 
halnál és marhahúsnál egyebet nem adhat.

— Hiszen azt szeretem legjobban, felelte 
az éhes Pope.

A nagy színész addig evett, ameddig csak 
tudott. Éppen letette a villáját és kését, 
amikor a szobaleány hatalmas, pompásan 
gőzölgő őzderekkel lépett be. Pope látta, 
hogy megtréfálták, a tálból ki is vett egy 
darabot, enni azonban már nem tudott és 
hangos zokogásba tört ki :

— Egy régi barátom csalt meg ily aljas 
módon! mondta a sírástól el-elfuló hangon.

Lepage könyvében megírja Brillat Savarini, 
a tizennyolc idik század légi íresebb gurmand- 
jának egy érdekes esetét is. Egyizben Jeffer
son nevű barátjával vadászva, fajdtyúkot lőtt. 
Hazamenőben társa a napirenden levő poli
tikai hírek ujsagolásával kedveskedett, de 
csakhamar észrevette, hogy Brillat-Sarvarini 
gondolatai másfelé kalandoznak. A jó úr 
kissé megsértődött s rövid búcsúzás után cl 
akart válni társától.

— Kedves uram, szólt ekkor Sarvarini, ezer 
bocsánatot kérek, de éppen azon gondolkoz
tam, hogyan kellene ezt a fajdtyúkot el
készíteni. Beláthatja, hogy ennél fontosabb 
dolog nem lehet ebben a pillanatban.

Világjáró magyar fiú. Szolnok-Doboka vár
megyében most sokat beszélnek egy román 
származású magyar ifjú vakmerő tervéről, 
aki arra vállalkozott, hogy gyalogosan, pénz 
nélkül, egy öltő ruhában bejárja a világot, 
amire az ott hónapokkal ezelőtt átutazott 
francia újságíró, Faivre Albert példája ösz
tönözte. A kalandos ifjú neve Sándor Viktor, 
csákigorbói járásbírósági napidíjas A vár
megyében ezt a kalandos ifjút jól ismerik s 
Szolnuk-Dobokában ő az az Ukieberi Finn, 
kinek hajmeresztő kalandjairól órákig tudnak 
beszelni. Keresztül-kasul járta már vagy 
kétszer a világot, volt légionárius, harcolt a 
spanyol-amerikai háborúban, járt a búrok 
földjén, működött amerikai hajókon, mint

tengerész, amíg a honvágy elő nem vette. 
Ekkor hazajött, pénzt gyűjtött és készült egy 
újabb körutazásra. Múlt év március havában 
ismerkedett meg Faivre Albert világjáró fran
cia újságíróval, akiről kiderítette, hogy 
szelíden szólva: ámítja a világot. Az élelmes 
francia az emberek részvétére alapította vál
lalkozását s amíg gyalogolta a magyarok 
földjét, összegyűjtött 5 -6000 koronát s ez 
a vagyon, minél tovább ment, folytonosan 
gyarapodott. Sándor Viktort ez a tapasztalat 
új elhatározásra bírta. Elindult gyalog Csáki- 
gorbóról Désen, Szamosúj váron keresztül 
Kolozsvárig, naponkint harmincöt kilométert 
gyalogolva, természetesen pénz nélkül, de 
úgy, hogy utazása folyamán élelmen kívül 
semmiféle pénzadományt nem fogad el. Az 
a terve, hogy így járja be Bécsen kezdve 
Európa összes nagyobb városait, azután 
megy Afrikába, Amerikába, Ausztráliába, 
visszajövet pedig Ázsiába, megint Európába, 
haza Magyarországba. Bolyongásaira három- 
négy évet szánt és ha szerencsésen megér
kezik, tapasztalatairól könyvet ír.

Az óvatos pincér. Egy newyorki lap be
széli ezt a históriát, amely nem valószínű 
ugyan, de ha nem is történt meg, jól van 
kieszelve. Rockefeller, akinek több milliója 
van, mint a hány hajaszála, a minapában 
éhes gyomotral hétéit egy másodrangu ven
déglőbe és ebédet rendelt. Megjegyzendő, 
hogy ez a milliárdos öltözködés dolgában 
éppenséggel nem versenyezhetne az angol 
királylyal. Szereti a régi ruháit és nem 
bántja, ha egy kissé kopott is a kabátja. A 
vendéglőben a pincér odahozta neki a kívánt 
ételt-italt és azután — megállt az asztal 
mellett. Rockefeller rászólt:

— Már nem kérek semmit, barátom !
A pincér meghajtotta magát és továbbra 

is a helyén maradt. Rockefeller ideges lett 
és kissé kemény hangon mondta:

— Hallotta, hogy semmit se kérek: 
távozhat !

Amire a pincér megint meghajtotta magát, 
de továbbra is ott maradt. Rockefeller most 
már dühbe jött.

— Mondtam már, hogy koiródjék !
A pincér kissé zavartan válaszolta :
— Nem lehet, uram ! Az ezübt evőeszkö

zökért én vagyok felelős.
Gyermekek a színpadon. Japánországban 

egész sereg olyan színtársulat van, amelynek 
a legöregebb művésze nem több tizenkét 
esztendősnél. Ezek a gyerekszinészek felnőtt 
embereket szórakoztatnak és csak olyan 
komoly darabokat adnak elő, mint idősebb 
kollégáik. Európában sehol sincs annyi gyer
mek a színpadon, mint Angliában. Az ango
lok roppantul szeretik a gyermeket és egy 
olyan darabnak, amelyben gyermekek is 
szerepelnek, a sikere már félig biztosítva van. 
Talán az angol példa is oka, hogy újabb 
időben a francia színpadokon is erősen divatba 
jött a gyermek szerepeltetése. A francia közön
ség azonban ebben kínzást látott és a sajtó 
is hevesen kikelt a gyermekrontás ellen. A 
tiltakozásnak eredménye is lett, mert a francia 
kultuszminiszter rendeletet adott ki, amelyben 
a tizenhárom évesnél fiatalabb gyermeket a 
színházak és mulatók deszkáiról letiltotta.

Udvariatlan úr. A párisi Gaulois írja le ezt 
a bájos kis jelenetet. Színhely : a nagy bul
vár, idő: délután öt órakor, mikor ezen a 
helyen végtelen áradatban tolong a nép. A 
forgatagból egyszerre csak kipattan egy föl
tűnően elegánsan öltözött ifjú hölgy és mint 
a villám rácsap egy gyanútlanul sétáló úrra. 
Irgalmatlanul püföli az esernyőjével és a szit
kok egész özönét zuditja rá. A férfi arca már 
merő vér, mikor kiszabadítják a temperamen
tumos hölgy körmei közül. A hölgy csak

most veszi szemügyre az elpáholt urat és 
halkan mondja :

— Ah, hiszen én önt nem is ismerem!
— Én se önt, feleli az úr érthető módon 

ingerülten és sejtelmem sincs róla, miért bánt 
így velem ?

— Pardon; tévedtem! mondja erre a hölgy 
és kecses fejbillentéssel már távozni akar.

A férfi azonban nem éri be ennyivel. Meg
ragadja a hölgy karját éo haragosan mondja:

—- Bocsánat; de menjünk a rendőrségre.
Amire a hölgynek lángba borul az arca 

és a méltatlankodástól reszkető hangon 
mondja :

— Pfuj ! Így bánni egy védtelen nővel! 
Sajnálom, hogy — szóba álltam ilyen goromba 
emberrel !

Üzleti hírek
Üzlet-megnyitás. A Kerepesi-út és Huszár- 

utca sarkán hosszabb ideig zárva volt 
vendéglő-helyiséget Milisils István széles 
körben ismert kartársunk újonnan beren
dezi és e iió 14 én megnyitja. A helyiség 
berendezési munkálatai már előre is azt 
mutatják, hogy valóságos és kitünően 
képzett egyén utasításai alapján történik, 
mert elegáncia és ízlés pontosul benne 
össze. Milisits kartársunk ismert hírneve 
különben is elég garanciát nyújt arra, 
hogy itt, a bezárulni kényszerült üzlete
ket oly módon nyitja meg, hogy annak 
biztos felvirágoztatása hosszú, tartós és 
igen mozgalmas életet fog nyújtani. Mind
ehhez pedig a jó vendéglő összes kellékei 
állanak itt rendelkezésre a közönség ré
szére. Részünkről is a legnagyobb öröm
mel üdvözöljük és szerencsét kívánunk 
szép vállalatához.

Náday István kartársunk nem tévesztette 
el célját, hogy jövőjét az István-út 24. 
számú ház vendéglőjében igyekezett meg
találni. Megtalálta jövőjét azért, mert tiszta, 
jó falusi borait és jó ételeit igen sokan 
igyekeznek élvezni. Kevés haszonnal bár, 
de nagy forgalma mellett mindenkor meg 
fogja találni a rendes polgári hasznot.

Jó vendéglő. Gesmár Vilmos Neíelejts- 
utcza 27. sz. a. vendéglője megérdemli, 
hogy a közönség figyelmét reá felhívjuk. 
Kartársunk kitűnő konyhájával, jó borai
val odatörekszik, hogy az összes igények
nek eleget téve, látogatói megelégedését 
magának kivívja, a mi sikerült is, mert 
délenkint valóságos búcsújárás van itt, 
lévén jó magyar konyhája oly ismeretes, 
hogy azt a távolból is szívesen felke
resik.

. SZERKESZTŐI posta.
Boór Jeuö, Budapest Üdvözöljük sorainkban. 

Becses dolgozatát csak jövő számunkban hozzuk. 
Addig még egyebet is bcküldhetne, kitűnő tollá
ból minél többet örömmel várunk és fogadunk.

Vendéglősök. Az nem megy oly gyorsan- A 
jelentkezésekkel már eddig is meg vagyunk elé
gedve, mert folyton érkeznek. A döntő lépéssel 
azonban kissé várnunk kell még, hogy akciónk 
annál impozánsaid), annál hathatósabb legyen. 
Arról nyugodt lehet, hogy biztos sikernek nézünk 
elébe,

Több tagtárs. Azok a dolgok ismeretesek előt
tünk. de szellőzte tni még eddig nem akartuk, 
bogy pfii'toskodással ne vAdoltassunk, Azonban 
ne higyjék, hogy az teljesen hallgatásba merül. 
Fgy látjuk, hogy ama bizonyos megnyilatkozás 
ideje most már közeleg.
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Tudván azt, hogy becses lapjában az üzletek 

adásvételéről 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 már 
elharapódzott visszaélések bármelyikét is felhasz
nálná. A közönzég legnagyobb része bizalmatlanul 
fordul el 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 létezem 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 :

Kinálat s
A7 ПГС7ЯГГИЯП a legnagyobb és legjövedelmezőbb 
Hl UIOLÚgUdlI kávéháza azonnal megvehető, át
vételhez 110 ezer forint szükséges. Továbbá a főváros
ban egyike a legrégibb és legjobb menetelő vendéglő, 
legkedvezőbb feltételek mellett átvehető.

A legjobb házi szappan, k S Ä
döglősnél Akácfa-utca 36.

8 0 0  o ö lü o l  á lló  terület, nagy étterem cs
kávéház valamint 12 vendégszoba van, az üzletekkel 
együtt eladó. A vételhez 15,000 írt szükségeltetik.

If ПГРСГПЯ Újpesten, más vállalat miatt, 300 koroná- 
MJI uullldf ért azonnal eladó. Czim a kiadóhivatal
ban.

^ 7 £ ||1 п Н э  a fővárosban egyik a legjobb menetelő 
uLdlIUUd üzlete, eladó. Átvételéhez 50,000 forint 
szükséges.

Villamos zongora f muzsikál, a legolcsóbb áron
kéz alatt azonnal eladó. Bővebbet kiadóhivatalunkban.

Üres üzleti helyiség, к Ül d ó /м  u run у i • u t c z a 53.

U pnH prrlri forgalmas ,1е1Ус,\  széP kerthelyiséggel, 
V GIIUGgjlUj téli tekepályával, légszesz-világítással, el
utazás miatt igen olcsón azonnal vagy augusztus hó 
1-jére eladó.

U Я V D h Я 7 a KlUeő Soroksári-úton, kisebbszerú, jó- 
A d f ClIdL, forgalmú üzlet, ahol a biliárd jövedelmezi 
a házbért, családi körülmények miatt 450 forintért 
sürgősen eladó.

Vendéglő kávéházzal egyben, nagyobb
vidéki városban, a piactéren fekvő helyiséggel, amelyet 
tulajdonos 81 éven át bírja és vezeti, elöregedés miatt 
a házzal együtt 26,000 forint vételárral, 15,000 forint 
teherrel, elad«'). Csak keresztény vallásit reflektálhat

Hazai beszerzési források,
Csögl János

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

legjutányosabb árak mellett. ~ — "
P écsi „U jsörgyár“

a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett 
sörgyár. Söre vetekedik a kőbányai gyárak söreivel. 

Cím : Pécs, M ohácsi-országút 20.

I HÉVÍZI G Y Ó G Y F Ü R D Ő
• Keszthely vasúti állomás.
•  Kénej Hévíz (megnyitás május l-töl
• szeptember végéig) iszapkorpával.
•  Világszerte ismeretes fürdő; gyógyulást nyújt 
§ csúz, kösz vény, csont-ízület és közbántalmaknál 
ф csonttörés, csontszú, Nueralgia (ischiás) görvély-
•  kór oly eseteinél is, amelyek már sehol sem
J voltak gyógyíthatók. Maszirozás, maszirozó 
$ terem hozzáértő maszirozóval.

S P r o s p e k tu s t  k ív á n a t r a  in g y e n  k ü ld
$ A für (lő igazg a tó sá g .

T. Étlapiro Uraknak
legmelegebben ajánlom a Berkovits-féle legjobbnak 
elismert H e k t o g r á p h - la p o k a t  és t e n t á k a t  
m in d e n  s z ín b e n ,  mely sok időt és munkát meg
takarít. Éttermekben nélkülözhetetlen, mivel ezen 
Hektográph-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 olaj-itatós a tentát 
teljesen magába szivja. Kimoshatatlan ruhajelzö festé
kek és Schapirgráph-tekercsek minden nagyságban

B e r k o v iis  K á r o ly
Sokszorosító-készülékek — Hektográph-raktár 

BUDAPEST, VII. S íp -u tca  11.
7----- —------- -----  Árjegyzék b é r m e n tv e .---------- ----

D e lbeck  & Go,
re im si 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 fb rä u

m agyarország i fö le ra k a ta .

. BRAZAY KALMAN-nál
$ M uzeum-körút 23.
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_  .  .  ■ -  1 - I  I » «  f  Ezen rovatban mindazoknak, akik a lapot egész évre fizettek
A  h s z a i  f U r d O K i  K I P á n d U l Ó K 9 W H  ЯЦ H f l  W f l  elő, három sorig terjedő hirdetését egész éven át díjtalanul

fogadók, vendéglők és kávéházi üzletek. II T M II T П T П 111 Ж  tíí
valamint az ajánlhatóbb cégek és beszer- U  |  |  1 W  1  Я М  1  V v  H l  Ki Korona, félévre н Korona es negyedévre 6 Korona es

zési források. ===== =  * mindcn továbbl 820 я ,illór-

B u d ap est. Tarant Piokob »Stefánia«.- E sz é k . Bohns M. vendéglője a központon. Z a la e g e r s z e g . Domonkos Ignác »Ko- Ladtka István  vendéglője, volt »Schubert...
szállodája. VII., Murányi-utcza 53. A Magyaros olcsó konyha, tisztán kezelt, rona«-szállodája, a város központján. vendéglő. Budai vásártér környékének
keleti t ályaudvar közelében. Olcsó valódi jó borok. Éttermek és söröde-helyiségek. találkozó helye.
szobák. r> a f ; L úgos. Csontos Gyula »Központi sör- M aiakovtts István  »Isten aldas«-veudég-

. . , . . . . .  G yőr. Acél Miksa Kisfaludy-kavenaza, a .. k város közeoén lője. — Pécs bánya-telepi termelőktől
Albert Viktor vendéglője, Rokk szilárd- városházzal szemben. csarnoka« a \aros középen. beszerzett borok

utca 10. A vidéki főpincérek találkozó- n  . .  . T , . v..;rbí'inviullií vflnrióaiőie A lsó -L en d v a . Korona-szálloda. (Neu-
helye. Olcsó magyar konyha, kitűnő Termelőktől vett borok olcsó konvha ’ bauor Janos tulaJd0 Elsőrangú fogadó, R a d o csa y  Im re  »Korona-szállodája.«
borok. lermeloktol vett Borok, oicso konynm éUerem és kávéház. Sajáttermésű borok. Szigeti országút. Olcsó magyar konyha.

Schuszter Hugó éttermei (volt Plasztikon) e.ier, r̂ !! »»«и!??.?1 á i i l r l !  «!!. Reverencsits István  vendéglője. Olcsó Saját termésű kitűnő muskatály us asz-
Andrássy-ut 65. Elsőrangú éttermek és ^  • 1 ‘ j - i ’ magyaros konyha, termelőktől vett tali borok.
söröző helyiségek. — Ered. beszerzett 1 Z r j ,  01 1 - , ' valódi szalui borok. Schnell József vendéglője, Pálya-utca 1.
tiszta italok. — Jutányos árak. Hungarm kavéhap, (Küster Géza tulajd.) Fey , j (]zsej- vendéglője, (volt Poppel A blldai vásártériek találkozó helye.

R apszky Zsigm ond  kávéháza I., Döbrentey- - sorajigu ave uiz a aross u ca an. y j  д  V{iros főutcáján. Tisztán kezelt U dvardy Nándor »Turin város«-fogadója
tér 6. szám. Elsőrangú, legújabb kávé- N em eth'.Fefénc »Erzsébet«-kávéháza. A italok, jó magyar konyha. Siklósi-országút. Jó hegyi borok, olcsó
ház. helybeli еЪ vidéki vendéglős és pincér reggeli s ebédkoszt.

Kiteker A lajos  vendéglő és éttermei. »rak találkozója. Olcsó árak. М1«к °>С- , (Bokros
— Teréz-körut és Kemnitzer-utca sár- PriicklerMátyás »Arany postakürt«-vcn- varoy - sorangu og.u o. KZ. Saját termésű kotyogás borok,
kán — Termelőktől vett tiszta borok, déglője, Deák Ferenc- és Arpád-u. sár- termek, sorodé es kaveliaz. minden pénteken halászlé,
magyar konyha. kán. Balatoni borok, olcsó konyha. K ispipa-vendéglő. (Tulajd. Mayor József.)

. Schuch Ferenc vendéglője, Arany János- Saját termésű borok, magyaros konyha. S ü m eg . M esterházy Sándor  »Korona««-
Vawos Dezso »Hazam«« kavehaza, Jozset - utca H ,‘lybeli pincér urak borozója. Leß er № la  »Polgári sörcsarnok«' vendég- szállodája. Saját termésű jó borok, ma-

korút 1. Nepszinhaz-utca. Elsoiangu . , lője. Jó magyar és olcsó konyha, tér- gyáros konyha,
nagy éjjeli mulató separó egy óráig zene. H é v íz . Poca Janos »Mexiko*-vendégloje. b ő k t ő l  vásárolt kitűnő borok t i i - w j  a ' r„ ,  , . ; t J . . .  ... Télen-nváron át nvitva Olcsó vendéalő meioKioi vasáron Kiiuno оогок. Talaber K aroly  vendegfogadója a Barany-

Varady József nagy étterme nyári es teli tennelőktől vett bo3rok ’ 8 ’ Pannoma-kavehaz. (Ausländer Henrik cs hoz. Saját termésű borok mérése, kicsiny
kerttel az általánosan ismert volt Lan- * Gyula.) Előkelő berendezésű kávéház, és naevban
tos-féle, Teréz-körut 28. szám. K o lo z s v á r . Fekete L . vendéglője a »Vig a varos központján. '

Lakatos GyulaRökk Szilárd-utcza 23. '»«párhoz«. Olcsó magyar konyha, a P llps. ( ró :sef  vendéglője és sörcsarnoka S z e g e d . Juránovits F. »Tisza-szálloda.«
Nagy sörcsarnok és éttermei. Jó bala- , ° !oz^vart megforduló üzleti kartarsak a Buza-téren. Olcsó polgári konyha, Az alföld legszebb fogadója. Mind
tonvidéki borai és kitűnő magyar kony- kedvelt vendéglője. termelőktől vett borok. utcai szobák, télikert étterem óskáxéház.
hája elragadtatja a közönséget. Gráf? János vasúti vendéglője. A kolozs- Perl Gyula »Tűzoltó«-kávéháza. Az üz- » p eketc sas«-szálloda. (Ádám Ödön szal-

._ j , .  . . . . . .  vári közönség kedvelt kirándulója. Tér- leti kartársak találkozó helye. lodáia és vie m ulatóin) Olcsó s 7 nh iK

“S Ä - K f f i . s a s r <~к* s ä « n s s z r ’ - **
-.о Grun A. »Budapest««-kavehaza, az üzleti ner Lajos.) Üzleti kartarsaknak olcso,

„ ’ ‘ kollegák találkozóhelye. kedvezményes áru szobák. S z a tm á r . Pongrác Lajos vendéglője a
Schreiber Hugo (Boulevard) kavehaza, Qranj.bávéház. (Gyárfás Dezső tú l) Első- kath. körben. Saját termésű érmelléki

Vaci-körut «4. — Nagy kavehaz. k ivéh-íl k n ln /sv ir  N a g y b á n y a . Rwnpold Gyula »Nagy- borok. Magyaros konyha.
Az V -V I-ik  kerületi élők. közönség A Ä t '  szállodá«-ja. Elsőrangú szálloda, kávé- . *
találkozó helye. ß  .. “ (R°th A. ,*ubiJd ) Vi- baz £s éttermek. S á r v á r .  Ritter L. »Korona-szállodája«

UlitsLőrinc »Árpád«-kávéház, Erzsébet- K ö -lo n lT s lá l? J ja '* Táhnr ml I A v  , • о s“Ját ,cnnésü borok' olcsó jó "»ffl™körút és Dohánv utc-i sarkán A fő- * szálloda. (Nagy Gabor túl.) A N a g y k a n iz s a . Szarvas-szálloda. (Tulajd. konyha,korút es uonany utca saiKan л io varos kozpontjan Elsőrangú fogadó; uZV Tináéi I aiosncl Flsóranmi fm /J ó
városi es vidéki fopinceri-kar találkozó pttnrmpk J  ы  ,Áhóv z * niia8* bajosne). Lisorangu logaűo,
helye éttermek es ka\ehaz, nagy kényelemmel berendezett szobák, S /.e g z á r d . Haspell Józse f  »Szegzard«-

л .. . .  „  , . ,  „ . .. Korona-kávéház. (Heiman tulajdonos.) A elegáns éttermek és kávéházi helyiségek. szállodája. Saját termésű szegzárdi bo-
Coftihicycc-Acivetxciz% 1 ulajdonos 1 etrovíts viripki ninr^r игмк ipfnrrnficib , ,, 1 í rok intiLrv<iros konvha

György, József-körut és Baross-utca ‘ 1 J‘ • (jalovits András  »1 olgar-egyleti vendeg-
sarkán. Elsőrangú kávéház. K örm en d  Ignác »Kulcsos«-ven- lője.« Kitűnő minőségű szalai termésű S z é k e s f e h é r v á r .  Barnai Ignác »Ma-

Fellegi Ede »Elevátor-kávéháza« Ferenc- fö ^ ó k  ö c s f  konvh^ VC“  l f b0/ ° k' ^  konyha. gyár király«-szállodája a városközpont-
körút. Elsőrangú kávéház, esténkint J 0 0 . oicso коп) na. M erkly Janos vendéglője, Kinizsi-utca. ján. Elsőrangú fogadó,
zencestély. flMagyar Király«-ven- Tiszta magyar konyha, termelőktől vett lin íiersz j línos „Fekete Sasé-szállodája.

Kis falud у-kávé Juiz Tulajd Almássy Ká- dcgbic. Halatonmellek. jo borok, olcsó borok Étterem, kávéház. Saját termésű borok.K tsja iuay navenaz.  ̂ i uiaja. minassy isd magyar konyha. Korona-Jogado, tulajd. Hogenrieder Józs.) ’ J
pVőrm m í kávéhö/ Z° n y 'U S‘ir an* Scheck Ignác »Korona-szállodája« a város a főutcán. Étterem, sörház és kávéházi S z o m b a th e ly . »Hungária«-nagy-szálló. 
nasi rangú Kd\cn z. főhelyén. — Étterem, sörödé, kávéház. helyiségek. {Posch Károly és Gyula). Elsőrangú

Szabária-kávéház (túl. Grünfeld Gyula). K o m á ro m . I f j.  Kuss Gusztáv »Magyar 1<аУсу <луи/л vendéglője. Kossuth l.ajos- fogadó a központon.
Dohány-utca és Nyár-utca sarkán. Üz- király «-szállodája. Előkelőén berende- utca< Termelőktől vett borok, magyaros Kohler György  vendéglője a barátok
letbeli társak találkozója. Minden este zett fogadó a Dunaparton konyha. templomával szemben. Balatoni borok,
elsőrendű női zenekar. jlfoífc R íZső »Vigadóv-étiermei. Étkező ° ' Г JlÍT  VaSkapu«-«z_ullodája. Jo ma- olcso konyha.

A rad. Hungaria-kávéhaz. (Skcrgula Istv. és sorházi helyiségek, kitűnő italok, gyar konyha cs k,lun0 ,Ы ок- S o o r n n  K rau„  ,  , ohár sz4,
tulajd.) Előkelő kényelemmel berende- olcsó macvar konvha vt,;Iamo рч  . . u  it S o p io n .  k ia u s z  J. »1 eher rozsa szál
zett és Arad legnagyobb kávéháza a «•, « .! T, ? , . .  У ... ‘ . . .  1 ~1Г. t S » ungaria«- lodaja. Elsőrangú fogadó, magyar
közoonton KlS-Cell. Variaky Jiela »Hungaria«-szal- szállodája. Elsőrendű fogadó. Magyar konyha, termelőktől vett borok.

 ̂ ' lodája, előkelő berendezésű fogadó, konyha, termelőktől vett borok.
Kolbay István »Vadaszkürt«(-vendéglője étterem, kávéház. N a g y v á r a d . Karner Gyula »Rimanöcy« S. A U jh e ly  »Magyar Király««-szalloda.

^ e lő ^ ő T v lu  valódi1 Vborok ° n> la ’ Horvath József, »Uj kávéház.« A helybeli szállodája. Elsőrangú fogadó. Terme- f ^ r m e k y  /.tu la jd .)  Előkelő étterem,
melóktól vett valódi borok. elite-közönség találkozóhelye. löktől vett borok.  ̂somzo.

Grünwald  Simon Korona-kávéház«, Ár- K a p o s v á r  Mester J»Zrinyi.-vcndég-1 P áp a . Zsilinszky Lajos »Griff«-szal!o -; ^  s l l n t o f  k a p csX tb ^ !
pad-tu >. A pincerseg regi találkozója. lője, az állomás mellett. Magyar borok, dája. Elsőrangú fogadó, az utazóközön- ( L sn knnvh,. kitlÍM(: ,t..|ok
Egész ej jel nyitva, olcso arak. olcsó konyha. ség kedvelt szállodája. Ulcso konyha, kitűnő italok.

c u . * J Frisch J. »Magyar kiraly-kavchaza. A
Rado I. hume-kavehaza a Szabadság- L m  síihály és fia  vendéglője a főutcán. рлс<; Aim iiu;,n rsiv .in vendéíMóie Ч/i helybeli és vidéki kartársak találkozó

terén. Elegáns kavehaz, a helybeh Olcsó magyar konyha, termelőktől vett 1 ec<;. Abraham István vendéglője, Sz - i
üzleti kartársak látogatják. borok. geti-orszagut. lermeloktol beszerzett  ̂ ’

kávéház (Molnár Zsigmond tulaj- Józsi-kávéház. (Túl, Braun József). Rózsa- Jak a b ^  I m r .^ vtmdéÍíőiek0IŜ Jiát termóvii S z o lr io k - Veszter »Kossuth«-
donos). Fényes berendezésű keleti kávé- utca. szemben az indóházzal. Egész »kotvogos borok«« ízletes n n m r  szállodája az állomással szemben. Olcso
ház a városházzal szemben. Az elite- éjjel nyitva. konyha * ЦУ vendégszobák, magyaros konyha.
pir.cerkar találkozó helye. Pelcuiaun Pt tér vasúti vendéglője. A vá- »Vadember-szálloda««, (Mayer Lajos túl.) S z e n te s .  Halász János »Petőíi«-szállo

К áss Béla éttermei és sörözője a Szabad- rosi közönség találkozója. Magyar a város központján. Az utazók régi fo- dája. Elsőrangú fogadó, kitűnő csongrádi
ság-téren. Termelőtől vásárolt tiszta konyha, kitűnő italok- gadója. Saját termésű borok, magyar borok.
borok. Olcsó konyha. Katies J. »Hazám«-kávéháza (volt Ős- konyha. M

n ln , ft Dr.«Án,r r í '  С- M Budavár). Egész éjjel nyitva. Az álló-1 Cserfa Vince »Magyar király«-szállodája. l 0 n ie s v a r . • • • „H"t8 . • •
B a laton  B er e n y  I-eher San, or »Magyar , ,„ús к ,/.elében ' Sörödé, étterem cs kavehaz. Olcsó Hunuaria пацу-szallodaja, belváros. A

rentier., szállodája. A Balaton pattján. T(rfrf,. GuszU,v „Koronav-szű,lodáia Első- «»bak'. délvidék legelegánsabb vendegfogadoja.
* P ’ S“ P rangú fogadó. Termelőktől vett borok. (Schvarc Ettcn-m télikert s„r,izo és előkelő

kdatas, Ol.so arak. Étterem, sörödé és kávéház. P- Perenc túl.) Elsőrangú kávéház a komforttal berendezett kavehaz.
B arcs. (Telep ) Hoffmann és Krausz j K esz th  r ly . Straus : Miksa Hullám« cs varos központján. Hideg buffé. Hannold János „Korona“-szállodája, a

»Garm«'-szállodaja az állomás mellett. »Korona« s állodái, a város központ- п^ аииои*а"'kávéház. (Pintér N. János túl.) józsefvárosi indóházzal szemben. Olcsó
C sá k to r n y a . Fried! J. Zrinyi-szállodája. ján. Hullám a Balaton partján. * A vafos legélénkebb helyén. A helyi és magyar konyha, termelőktől vett borok.

Magyar konyha cs termelőktől vett borok. Sziebcr )> ,s< f  vendéglője, Kossuth Lajos- F e l r ő l '  /  a /o i' v e n d é g i g  21 üot,,bas lstvau  M'acsirtamczó«-vendég
\e is: Lajos »Otthon« kavehaza a varos utca. Balatonmellcki jo borok, olcsó (sa jat ház). Saiat termésű borok olcsó lőJe’ a gyárvárosi indohazzal szem-
kozpontján. magyaros konyha. magyar konyha ’ ben. Györkényi és szalai borok.
Horváth Géza »Aranybaiány"-szállodája. Szabó Béla kavéháza a varos kozp. Az Jenovay József »Zoldhordo' -vendéglője Schubert Péter »Strucmadár«-szállodája

Ltteiem, polgári szoba (söröző). Olcsó idegenek cs szakmabeliek kedvelt talál- Sorház-utca. Olcsó konyha, termelőktől Józsefváros, közel az indóházhoz. Olcsó
r mttgy l Hoflyna,______________  kozóhelye. beszerzett borok. ] magyar konyha, tiszta borok.
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