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VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK

M ellőzzük a sörkartellt.
(S )  Azt a mozgalmat, amelyet a 

sörkartdltől való szabadulás ügyében 
indítottunk, érthető örömmel fogadták 
vendéglős-kai társaink. —  Régen lap
pangó általános óhaj teljes orvoslását 
tűztük feladatunkul, melynek sikeres 
keresztülvitele koránt sem oly nehéz, 
mint azt néhány kishitű kartársunk 
gondolta és amilyennek az tényleg 
látszik. A sörkartelltől, valamint bár
milyen kartelltól való szabadulás mindig 
csak azoktól az egyénektől függ, akik a 
szabadulást céljukul kitűzték és akik a 
káros nyűgöt nyakukról tényleg lerázni 
akarják. Csakis akarat kell hozzá, akarat 
és s z í v ó s  kitartás, olyan, amilyennel mi 
e mozgalmat vezetjük. Nem ismerünk 
fáradságot, nem ismerünk akadályt, mert 
addig, míg e mindnyájunkat súlyosan 
károsító állapotot meg nem szüntetjük, 
üdvös munkálatunkat abban nem hagyjuk 
és busásan fog bennünket fáradalmainkért 
kielégíteni az az erkölcsi eredmény, 
amelyet a kartársaink részére kivívott 
anyagi jólét nekünk kétségkívül juttatni fog.

Önzetlen munkálkodásunk készséggel 
folytatjuk és lankadatlan fáradozásunk 
mindvégig sokaini nem fogjuk, de kar
társaink is kitartással maradjanak meg 
most ama szükséges álláspontuknál, hogy

a sörkartelltől való szabadulástól immár 
el nem állanak és e fontos tervünknek 
diadalra juttatását legfőbb óhajuk szerint 
ki-ki minden erejéből elősegíti.

E  segítséget kartársainktól csak any- 
nyiban várjuk, hogy a mindnyájunkra 
nehezedő súlyos terhet lerázandó, mind
nyájan kötelességének tekintsék azokban 
a vendéglő körökben, ahová intő szavunk 
papiroson még el nem jutott, odahatni, 
hogy a kartelltől való szabadulásnak 
mozgalmához csatlakozásra rábírják. —  
Senki se kímélje e fáradságot, mert általa 
mindenki csak saját magának tesz szol
gálatot, mindenki csak a saját ügyét 
szolgálja vele, a saját javát mozdítja elő.

Mozgalmunkhoz már eddig is, e rövid 
idő alatt, igen sok érdekelt kartárs 
csatlakozott és örömmel látjuk a nagy
számú jelentkezéseket, amelyek lapunk 
szerkesztőségéhez napról-napra beérkez
nek. Mivel azonban nagyszabású dolog
ról van szó, nem szabad vele sietnünk, 
noha az eddig beérkezett jelentkezések 
száma is már oly impozáns, hogy vele 
az utolsó, a döntő lépést meg lehetne 
tenni. Ezzel éppen azért nem szabad 
sietnünk, meri az eddigi eredmények 
világosan mutatják azt, hogy végső és 
döntő rohamunkat az összetoborzottnál 
sokkalta nagyobb számú sereggel fogjuk 
intézhetni, ha a sorakozásnak még kis

időt engedünk. Alig lesz vendéglős, aki 
e tábortól elmarad, mert hiszen nincs 
is olyan vendéglős, akire nem lidérc
nyomásként nehezkednék a sörkartellnek 
most már mindenki által jól ismert terhe.

E  terhet pedig nemcsak mindnyájan 
nagyon is jól ismerjük, de alatta már 
görnyedünk is és ha tekintetbe vesszük, 
hogy a fennálló és tűrhetetlen terhek 
megélhetésünket most már nemcsak meg
nehezítik, hanem lehetetlenné is teszik, 
egész erőnkből kell odatörekednünk, hogy 
a helyzet kiaknázására létesült sörkartell
től magunkat felszabadítsuk. Ezt pedig 
magunknak, saját erőnkből kell véghez- 
vinnünk és soha se reméljük, hogy 
nyomasztó helyzetünket valamely maga
sabb hatalom ‘szüntesse meg. Mert azt 
jól tudhatjuk, hogy semmiféle hatóságtól 
javulást nem várhatunk, ha csak a leg
utóbbi száza^kemeléshez hasonló kelle
mes meglepetésben nem részesítenek. 
Még csak orvoslásért sem fordulhatunk 
hatóságainkhoz, mert szabad hazánkban 
nem csak az van megengedve, hogy 
a kövér tehenek a soványakat megegyék, 
hanem az is, hogy az erős emberek 
a gyöngébbeket * felfalják. Világos és 
mindenki tudja, hogy a kartellek a 
fogyasztóközönség károsítására, kiakná
zására létesülnek és soha sem akad 
intéző forum, illetékes hatóság arra, hogy

T A R C f í .

K ávéházi alakok.
A kávéházak sok sok vendége között van

nak olyanok is, akiket mindenki kitünően 
ismer. Nem ugyan a nevéről, mert a kávé
házban egyáltalán nem szerepelnek az 
emberek névleg. Az egyes alakok nagyon 
jól ismerik egymást, évekig járnak egy 
asztalhoz, te-tuk is lesznek, kölcsönügyletet 
is kötnek, de hogy kivel ? — a nevét nem 
tudnák megmondani. Ezek között azután 
olyan jeles arcok tulajdonosai is vannak, 
akiket kivétel nélkül ismernek speciális 
tulajdonai révén.

A kávéházak gomolygú füstfelhői közül ez 
a két individium ötlik elénk.

A pálcás úr.
Réme a pincéreknek. Külsejére nézve rend

kívül intelligensnek látszik, mindig felöltőben 
van és a karján kampós bot látható, amely

ről a beavatatlanok szentül azt hiszik, hogy 
ezüstből van az ezüstje.

Ennek alapján azután a kávéházban csak 
»pálcás úr«-nak hívják. Nagy robajjal szokott 
megérkezni és aki háttal ül a bejáratnak, 
ilyenkor könnyen azt hiheti, hogy valamely 
villamos kocsi kisiklott és berobogott a 
kávéházba.

A pincér a legmélyebb megvetéssel üdvözli:
— A’szogája.
Persze, nem fogadja el a szaivétás legény 

köszönését, az pedig így avatkozik bele a 
pálcás űr magánügyeibe :

—- Talán egy pohár fekete méltóztatik ?
— Nem, szól emez — csak egy pil

lanatra jöttem.
Azzal hátra vonul, oda, ahol a kártyások 

izgalommal telt birodalma következik. Itt már 
zajtalanul jön, majd megáll egy kompánia 
mellett és sastekintettel keresi a »mutyistát«. 
Megfigyeli a játékot és akinek legnagyobb 
szerencséje van, annak fölajánlja a társulást. 
Ad neki bizonyos összeget, amit úgy nevez
nek, hogy eziit ad s tovább szemléli a játékot. 
Nem ül le, nem veti le a kabátját, hanem

csak állva lesi a partik folyását. Fél óra 
mülva kikéri a maga részét a társától és 
újra ad egy kis összeget, amely egy fél óra 
leforgása alatt ismét jelentékeny summává 
növekedik. Amikor már elég szép összeget 
érez a zsebében a pálcás űr és különben is 
látja, hogy a játék vége leié jár, épp oly 
csöndben, amint érkezett, eltűnik. A kávéház
ban összetalálkozik egy ismerősével, aki 
megkérdezi :

— No, mi újság ?
— Semmi különös, csak ezek a rablók 

már megint kifosztottak, — mondja a pálcás 
űr és keserű arccal int a kártyázó társaság 
felé. Ott pedig eközben befejezik a játékot 
és megszámlálják: ki mennyit nyert, vagy 
veszített ? Kitűnik, hogy senki sem nyert, 
ellenben mindenkitől hiányzik egy csomó 
korona. Gondolkoznak, hogy hova tűnhetett 
a pénz, inig valaki dühösen kiáltja :

— Az a gazember pálcás úr vitte el a 
pénzünket!

Ő pedig már ezalatt másutt van és más 
pincérnek mondja:

Csak egy pillanatra jöttem.
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A  h a za i fü rd ő k , kiránd u lók,
fog-adók, vendéglők és kávéházi üzletek, 
valamint az ajánlhatóbb eegek és beszer- 

= =  zési források. --
UTMUTflTÓJA.

Я zen rovatban mindazoknak, akik a lapot egész évre fizették 
elő, három sorig terjedő hirdetését egész even at díjtalanul 
közöljük. A három soron túl terjedő hirdetés minden szója 
4 fillérbe kerül. Nem előfizetőknek ez n hirdetés egész évre 
i(i korona, félévre и korona és negyedévre 5 korona es 

minden további szó 8 fillér.

Budapest. Tarant Prokob »Stefánia« - 
szállodája. VII,, Murányi-utcza 53. A 
keleti pályaudvar közelében. Olcsó 
szobák.

Albert Viktor vendéglője, Rökk Szilárd- 
utca 10. A vidéki főpincérek találkozó- 
helye. Olcsó magyar konyha, kitűnő 
borok.

Schuszter Hugó éttermei (volt Plasztikon) 
Andrássy-ut 65. Elsőrangú éttermek és 
söröző helyiségek. — Ered. beszerzett 
tiszta italok. — Jutányos árak.

R apszky Zsigmond  kávéháza I., Döbrentey- 
tér 6. szám. Elsőrangú, legújabb kávé
ház.

Klecker A lajos  vendéglő és éttermei. 
— Teréz-körut és Kemnitzer-utca sar
kán — Termelőktől vett tiszta borok, 
magyar konyha.

Vámos Dezső »Hazám« kávéháza, József- 
körút 1. Népszinház-utca. Elsőrangú 
nagy éjjeli mulató separé egy óráig zene.

Várady József nagy étterme nyári és téli 
kerttel az általánosan ismert volt Lan- - 
tos-féle, Teréz-körut 28. szám.

Lakatos Gyula Rökk Szilárd-utcza 23. j 
Nagy sörcsarnok és éttermei. Jo bala- 
tonvidéki borai és kitűnő magyar kony- í 
hája elragadtatja a közönséget.

N agy L ajos  elsőrangú, legelegánsabban 
berendezett kávéház, Soroksári-utcza 
13. sz. a.

Ulits Lőrinc »Árpád«-kávéház, Erzsébet- 
körut és Dohány utca sarkán. A fő
városi és vidéki főpincéri-kar találkozó 
helye.

Commerce-Kávéház, Tulajdonos Petrovits 
György, József-körut és Baross-utca 
sarkan. Elsőrangú kávéház.

Fellegi Ede »Elevátor-kávéháza« Eerenc- 
körut. Elsőrangú kávéház, esténkmt 
zeneestély.

Szábária-kávéház (túl. Grűnfeld Gyula). ; 
Dohány-utca és Nyár-utca sarkán. Üz
letbeli társak találkozója. Minden este 
elsőrendű női zenekar.

G yárfás Pál nagy kávéháza, Népszínház* 
utcza és Tisza Kálmán-lér sarkán. E lső
rangú mulató.

M ilisits István vendéglője, Kerepesi-út és 
Huszár-utcza sarkán. К tűnő magyar 
konyha. Jó borok.

Utreiner Jcwi, városliget. Aréna-szinhaz- 
zal szemben. Elsőrangú vendéglő. Ki
tűnő konyha és italok.

A rad. Hungária-kávéház. (Skergula Istv. 
tulajd.) Előkelő kényelemmel berende- j 
zett és Arad legnagyobb kávéháza a j 
központon.

Kolbay István »Vadászkürt«-vendéglője í 
és sörcsarnoka. Magyaros konyha, ter- j 
.nelőktől vett valódi borok.

G m m vald  Simon Korona-kávéháza, Ár- 
pád-tcr 2. A pincérség régi találkozója. 
Egész éjjel nyitva, olcsó arak.

Japán-kávéház (Molnár Zsigmond tulaj
donos). Fényes berendezésű keleti kávé
ház a városházzal szemben. Az elite- 
pii cérkar találkozó helye.

Ka s Hála éttermei és sörözője a Szabad- j 
ság-téren. Termelőtől vásárolt tiszta 
borok. Olcsó konyha.

Balaton-Berény. Fehér Sánc or »Magyar 
Tenger« szállodája, A Balaton pattján.. 
Pompás terasz-vendéglő a parton, szép , 
kilátás, olcsó árak.

Barcs. (Telep.) Hoffmann és Krausz i 
»Garni«-szállodája az állomás mellett. 

Csáktornya. Friedl J. Zrinyi-szállodája. 
Magyar konyha és termelőktől vett borok.

\ eisz Lajos »Otthon« kávéháza a város
központján.
Horváth Géza »Aranybárány«-szállodája. 

Étterem, polgári szoba (söröző). Olcsó 
magyar konyha.

E szék . Bohns M vendéglője a központon. 
Magyaros olcsó konyha, tisztán kezelt, 
valódi jó borok.

Győr. Acél Miksa Kisfaludy-kávéháza, a 
városházzal szemben.

Buckler Lukács Sárkánylyuk-vendéglője. 
Termelőktől vett borok, olcsó konyha.

Fehér Hajó szálloda (Mcixner Mihály tu
lajdona). Elsőrangú szálloda, étterem, sö
rözők — szemben a városházzal.

Hungária kávéház. (Küster Géza tulajd.) 
Elsőrangú kávéház a Baross-utcában.

Németh Ferenc »Erzsébet«-kávéháza. A 
helybeli és vidéki vendéglős és pincér 
urak találkozója. Olcsó arak.

Priickler M átyás »Arany postakürt«-ven- 
déglője, Deák Ferenc- és Arpád-u. sar
kan. Balatoni borok, olcsó konyha.

Schuch Ferenc vendéglője. Arany János- 
utca. H .‘lybeli pincér urak borozója.

H év íz . Páca János »Mexiko »-vendéglője. 
Télen-nyáron át nyitva. Ölesei vendéglő, 
termelőktől vett borok.

Kolozsvár. Fekete L. vendéglője a »Vig 
magyarhoz«. Olcsó magyar konyha, a 
Kolozsvárt megforduló üzleti kartársak 
kedvelt vendéglője.

Gráf} Janos vasúti vendéglője. A kolozs
vári közönség kedvelt kirándulója. Ter
melőktől vett erdélyi borok.

Grtin A. »Budapest«-kávéháza, az üzleti 
kollegák találkozóhelye.

Grand-kávéház. (Gyárfás Dezső túl.) Első
rangú kávéház. Kolozsvár központján.

Huugária-kávéház. (Roth A. tulajd.) Vi
déki üzletemberek találkozója.

Központi szálloda. (Nagy Gábor túl.) A 
város központján. Elsőrangú fogad ó; 
éttermek és kávéház.

Korona-káveház. (Heiman tulajdonos.) A 
vidéki pincér urak látogatják.

Körmend. Heigl Ignác »Kulcsos«-ven- 
déglője, Kulcsos-utca. Termelőktől vett 
jó borok, olcsó konyha.

Лeubauer János »Magyar Király«-ven- ! 
déglője. Balatonmelléki jó borok, olcsó 
magyar konyha.

Scheck Ignác »Korona-szállodája« a város , 
főhelyén. — Étterem, sörödé, kávéház.

Komarom. I f j.  Kass Gusztáv »Magyar : 
király«-szállodája. Előkelőén berende- : 
zett fogadó a Dunaparton.

M aitz Rezső »Vigadóff-étiermei. Étkező 
és sörházi helyiségek, kitűnő italok, 
olcsó magyar konyha.

Kis-Cell. Várlaky Béla »Hungária--szál- j 
lodája, előkelő berendezésű fogadó, ! 
étterem, kávéház.

Horvath József. »Uj kavéház.« A helybeli [ 
elite-közönség találkozóhelye.

K a p o sv á r  Mester J  »Zrinyi«-vendég- 
lője, az állomás mellett. Magyar borok, j 
olcsó konyha.

L<>bl Mihály és fia  vendéglője a főutcán, i 
Olcsó magyar konyha, termelőktől vett j 
borok.

Jőzsi-káveház. (Túl, Braun József). Rózsa- 
utca. szemben az indóházzal. Egész 
éjjel nyitva.

Pelcmaun Pete) vasúti vendéglője. A vá
rosi közönség találkozója. Magyar 
konyha, kitűnő italok.

Ratics J. *Hazám«-kávéháza (volt Üs- 
Budavar). Egész éjjel nyitva. Az állo
más közelében.

Tatar Gusztáv »Korona«-szállodája. Első
rangú fogadó. Termelőktől vett borok. 
Étterem, sörödé és káveház.

Keszthely. Straus: Miksa »Hullám« ós 
»Korona« s/állodai, a város központ
ján. Hulláin a Balaton partján.

Szieber József vendéglője, Kossuth Lajos- 
utca. Balatonmelléki jó borok, olcsó 
magyaros konyha.

Szabó Béla kávéháza a város kozp. Az 
idegenek és szakmabeliek kedvelt talál
kozóhelye.

Z ahiegfarszegv Domonkos Ignác »Ko- 
rona«-szállodája, a város központján. 
Éttermek és söröde-helyiségek.

Lllg*OS. Csontos Gyula »Központi sör- 
csarnoka« a város közepén.

A lsó -L en d v a . Korona-szálloda. (Neu
bauer János tulajd.) Elsőrangú fogadó, 
étterem és kávéház. Sajáttermésű borok.

Reverencsits István  vendéglője. Olcsó 
magyaros konyha, termelőktől vett 
valódi szalai borok.

Ferency József vendéglője, (volt Hoppéi 
V.) A város főutcáján. Tisztán kezelt 
italok, jó magyar konyha.

Miskolc. »Korona-szálloda.«  (Bokros 
Károly tulajd.) Elsőrangú fogad«). Ét
termek, sorodé és kávéház.

K ispif a-vendéglő. (Tulajd. Mayer József.) 
Saját termésű borok, magyaros konyha.

Lejler Béla »l’oigári sörcsarnok« vendég
lője. Jó magyar és olcsó konyha, ter
melőktől vásárolt kitűnő borok.

Pannonia-kávéház. (Ausländer Henrik és 
Gyula.) Előkelő berendezésű kávéház, 
a város központján.

Papszt József vendéglője és sorcsarnoka 
a Buza-téren. Olcsó polgári konyha, 
termelőktől vett borok.

Perl Gyula »Tűzoltó«-kávéháza. Az üz
leti kartársak találkozó helye.

Széchenyi-szálloda és kávéház. (Túl. Kell
ner Lajos.) Üzleti kartársaknak olcsó, 
kedvezményes áru szobák.

Nagybánya. Rumpold Gyula »Nagy
s z á lló já b a . Elsőrangú szálloda, kavé
ház és éttermek.

Nagykanizsa. Szarvas-szálloda, tTulajd. 
özv. Tiuágl Lajosné). Elsőrangú fogadó, 
nagy kényelemmel berendezett szobák, 
elegáns éttermek és kávéházi helyiségek.

Gálovits A ndrás H’olgár-egyleti vendég
lője.« Kitűnő minőségű szalai termésű 
borok, olcso magyaros konyha.

Merkly János vendéglője, Kinizsi-utca. 
Tiszta magyar konyha, termelőktől vett 
borok.

Korona-fogadó , tulajd. Hogenrieder Józs.') 
a főutcán. Étterem, sorház és kávéházi 
helyiségek.

Bayer Gyula vendéglője. Kossuth Lajos- 
utca. l'ermelóktő! vett borok, magyaros 
konyh.i.

Cár János »Yaskapu«-szállodája. Jo ma
gyar konyha cs kitűnő italok.

N y itr a . Pitz r es Hauser »Hunearia«- 
szállodája. Elsőrendű fogadó. Magyar 
konyha, termelőktől veti borok.

N a g y v á r a d . K arner Gyula »Rimanócy« 
szállodája. Elsőrangú fogadó. Terme
lőktől vett borok.

Pápa. Zsilinszky Lajos -.Griff«-szálló- I 
dája. Elsőrangú fogadó, az uta/.óköznn- j 
ség kedvelt szállodája.

P écs. Ábrahám István vendéglője, Szi
geti-országút. Termelőktől beszerzett 
borok Olcso magyar konyha.

Jakab Imr vendéglője. Saját termésű ; 
»kotyogós borok«, ízletes magyar 
konyha.

» Vadember-szálloda«, (Mayer Lajos túl.) 
a város központján. Az utazók régi fo
gadója. Saját termésű borok, magyar 
konyha.

Cserta Vince »Magyar király «-szállodája. 
Sörödé, étterem cs kávéház. Olcsó 
szobák.

»Hungária»-kávéház és söröző (Schvarc 
P. Ferenc túl.) Elsőrangú kávéház a 
város központján. Hideg buffé.

»Pannónia«‘kávéház. (Pintér N. János túl.)
A város legélénkebb helyén. A helyi és 
vidéki pincér urak találkozója.

Fennek Lajos vendéglője, Indóház-u. 21. 
(saját ház). Saját termésű borok, olcso 
magyar konyha.

Jeuovay József »Zöldhordó«-vendéglője 
Sorház-utca. Olcsó konyha, termelőktől 
beszerzett borok.
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Ladika István vendéglője, volt »Schubert«- 
vendéglő. Budai vásártér környékének 
találkozó helye.

M aiákovits István  »Isten áldás«-vendég
lője. — Pécs bánya-telepi termelőktől 
beszerzett borok.

R a d o csa y  Im re »Korona-szállodája.« 
Szigeti országút. Olcsó magyar konyha. 
Saját termésű kitűnő muskatály cs asz
tali borok.

Schnell József vendéglője. Pálya-utca 1.
A budai vásártériek találkozó helye. 

U dvardy Nándor »Turin város«-fogadója 
Siklosi-országut. Jó hegyi borok, olcso 
reggeli s ebédkoszt.

I f j .  Z id a n ts  József vendéglője, Makár-u 
7. sz. Saját termésű kotyogós borok, 
minden pénteken halászlé.

Süm eg'. Mesteriülzy Sándor »Korona«- 
szállodája. Saját termésű jő) borok, ma
gyaros konyha.

Talaber K ároly  vendégfogadója a Bárány
hoz. Saját termésű borok mérése, kicsiny 
cs nagyban.

Szeged. Juránovits F. »Tisza-szálloda. 
Az alföld legszebb fogadója. Mind 
utcai szobák, télikert étterem és kavéház. 

»Fekete sa s«-szállód». (Adam Ödön szál
lodája és vig mulatója.) Olcsó szobák, 
éttermek és kávéház.

S z a tm á r . Pongrác Lajos vendéglője a 
kath. körben. Saját termésű érmelléki 
borok. Magyaros konyha.

S á r v á r .  Ritter L. »Korona-szállodája« 
saját lermésű borok, olcsó jó magyar 
konyha.

Szegzárd. Haspell József »Szcgzárd«- 
szallodaja. Saját termésű szegzárdi bo
rok. magyaros konyha.

Székesfehérvár. Bantui Ignác »Ma
gyar király«-szállodája a város központ
ján. Elsőrangú fogadó. 

barters: János »Fekete Sas«-szállodája. 
Étterem, kavéház. Saját termésű borok.

S z o m b a th e ly . »I lungária «-nagy-szálló.
( Posch Karoly és Gyula). Elsőrangú 
fogadó a központon,

Kohler György  vendéglője a barátok 
templomával szemben. Balatoni borok, 
olcso konyha.

Sopron. Kraus .  J. »Fehér rózsa -szál
lodája. Elsőrangú fogadó, magyar 
konyha, termelőktől vett borok.

S.-A U jh ely  »Magyar Király«-szálloda. 
(< seruicky I. tulajd.) Előkelő étterem, 
söröző.

Koviitsics-ettercm es sorház. A városház- 
épületben s a SAÍnházzal kapcsolatban. 
Olcsó konyha, kitűnő italok.

Frisch ./. -Magyar király«-kávélmza. A 
helybeli és vidéki kartársak találkozó 
helye.

Szol:-ok. Maller es Veszter »Kossuth«- 
szállodája az állomással szemben. Öles-' 
vendégszobák, magyaros konyha.

Szentes. Halász Janos »Petőli«-szallo- 
dája. Elsőrangú fogadó, kitűnő csongrádi 
borok.

Temesvár. . . . „IHits" . . .
Hungária nagy-szállodája, belváros. A 
délvidék legelegánsabb vendégfogadója. 
Étterem, télikert, söröző és előkelő 
komforttal berendezett kávéház.

Hatmold János „Korona“-szálk»dája, a 
józsefvárosi indóházzal szemben. Olcso 
magyar konyha, termelőktől vett borok.

Gombás István »Pacsirtamező«-vendég* 
lője, a gyárvárosi indóházzal szem
ben. Györkényi cs szalai borok.

Schubeit Péter »Strucmadár«-szállodája 
Józsefváros, közel az indóházhoz. Olcso 
magyar konyha, tiszta borok.



V. évfolyam. Budapest, 1904. szeptem ber 1, 28. szám.

ü  K I S VE NDÉ GL Ő !
ORSZÁGOS v e n d é g l ő s ö k , k o r c s m á r o s o k , k á v é s o k , p i n c é r e k , b o r t e r m e l ő k  é s  a s z é k e s - f ő v á r o s i

VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK

M ellőzzük a sörkartellt.
(S )  Azt a mozgalmat, amelyet a 

sörkartelltől való szabadulás ügyében 
indítottunk, érthető Örömmel fogadták 
vendéglős-kai társaink. — Régen lap
pangó általános óhaj teljes orvoslását 
tűztük feladatunkul, melynek sikeres 
keresztülvitele koránt sem oly nehéz, 
mint azt néhány kishitű kartársunk 
gondolta és amilyennek az tényleg 
látszik. A  sörkartelltől, valamint bár
milyen kartelltöl való szabadulás mindig 
csak azoktól az egyénektől függ, akik a 
szabadulást céljukul kitűzték és akik a 
káros nyűgöt nyakukról tényleg lerázni 
akarják. Csakis akarat kell hozzá, akarat 
és s z í v ó s  kitartás, olyan, amilyennel mi 
e mozgalmat vezetjük. Nem ismerünk 
fáradságot, nem ismerünk akadályt, mert 
addig, míg e mindnyájunkat súlyosan 
károsító állapotot meg nem szüntetjük, 
üdvös munkálatunkat abban nem hagyjuk 
és busásan fog bennünket fáradalmainkért 
kielégíteni az az erkölcsi eredmény, 
amelyet a kartársaink részére kivívott 
anyagi jólét nekünk kétségkívül juttatni fog.

Önzetlen munkálkodásunk készséggel 
folytatjuk és lankadatlan fáradozásunk 
mindvégig sokalni nem fogjuk, de kar
társaink is kitartással maradjanak meg- 
most ama szükséges álláspontuknál, hogy

a sörkartelltől való szabadulástól immár 
el nem állanak és e fontos tervünknek 
diadalra juttatását legfőbb óhajuk szerint 
ki-ki minden erejéből elősegíti.

E  segítséget kartársainktól csak any- 
nyiban várjuk, hogy a mindnyájunkra 
nehezedő súlyos terhel lerázandó, mind
nyájan kötelességének tekintsék azokban 
a vendéglőskörökben, ahová intő szavunk 
papiroson még el nem jutott, odahatni, 
hogy a kartelltől való szabadulásnak 
mozgalmához csatlakozásra rábírják. —  
Senki se kímélje e fáradságot, mert általa 
mindenki csak sajat magának tesz szol
gálatot, mindenki csak a saját ügyét 
szolgálja vele, a saját javát mozdítja elő.

Mozgalmunkhoz már eddig is, e rövid 
idő alatt, igen sok érdekelt kartárs 
csatlakozott és örömmel látjuk a nagy
számú jelentkezéseket, amelyek lapunk 
szerkesztőségéhez napról-napra beérkez
nek. Mivel azonban nagyszabású dolog
ról van szó, nem szabad vele sietnünk, 
noha az eddig beérkezett jelentkezések 
száma is már oly impozáns, hogy vele 
az utolsó, a döntő lépést meg lehetne 
tenni. Ezzel éppen azért nem szabad 
sietnünk, meri az eddigi eredmények 
világosan mutatják azt, hogy végső és 
döntő rohamunkat az összetoborzottnál 
sokkalta nagyobb számú sereggel fogjuk 
intézhetni, ha a sorakozásnak még kis

időt engedünk. Alig lesz vendéglős, aki 
e tábortól elmarad, mert hiszen nincs 
is olyan vendéglős, akire nem lidérc
nyomásként nehezkednék a sörkartellnek 
most már mindenki által jól ismert terhe.

E  terhet pedig nemcsak mindnyájan 
nagyon is jól ismerjük, de alatta már 
görnyedünk is és ha tekintetbe vesszük, 
hogy a fennálló és tűrhetetlen terhek 
megélhetésünket most már nemcsak meg
nehezítik, hanem lehetetlenné is teszik, 
egész erőnkből kell odatörekednünk, hogy 
a helyzet kiaknázására létesült sörkartell
től magunkat felszabadítsuk. Ezt pedig 
magunknak, saját erőnkből kell véghez- 
vinnünk és soha se reméljük, hogy 
nyomasztó helyzetünket valamely maga
sabb hatalom ‘szüntesse meg. Mert azt 
jól tudhatjuk, hogy semmiféle hatóságtói 
javulást nem várhatunk, ha csak a leg
utóbbi száza1 ékem eléshez hasonló kelle
mes meglepetésben nem részesítenek. 
Még csak orvoslásért sem fordulhatunk 
hatóságainkhoz, mert szabad hazánkban 
nem csak az van megengedve, hogy 
a kövér tehenek a soványakat megegyék, 
hanem az is, hogy az erős emberek 
a gyöngébbeket felfalják. Világos és 
mindenki tudja, hogy a kartellek a 
fogyasztóközönség károsítására, kiakná
zására létesülnek és soha sem akad 
intéző forum, illetékes hatóság arra, hogy

t A r c a .

K ávéházi a lakok .
A kávéházak sok sok vendége között van

nak olyanok is akiket mindenki kitünően 
ismer. Nem ugyan a nevéről, mert a kávé
házban egyáltalán nem szerepelnek az 
emberek névleg. Az egyes alakok migyon 
jól ismerik egymást, evekig járnak egy 
asztalhoz, te-tuk is lesznek, kölcsönügyletet 
is kötnek, de hogy kivel ? — a nevét nem 
tudnák megmondani. Ezek között azután 
olyan jeles arcok tulajdonosai is vannak, 
akiket kivétel nélkül ismernek speciális 
tulajdonai révén.

A kávéházak gomolygú füstfelhői közül ez 
a két individium ötlik elénk.

A pálcás úr.
Kéme a pincéreknek. Külsejére nézve rend

kívül intelligensnek látszik, mindig felöltőben 
van és a karján kampós bot látható, amely

ről a beavatatlanok szentül azt hiszik, hogy 
ezüstből van az ezüstje.

Ennek alapján azután a kávéházban csak 
»pálcás úr«-nak hívják. Nagy robajjal szokott 
megérkezni és aki háttal ül a bejáratnak, 
ilyenkor könnyen azt hiheti, hogy valamely 
villamos kocsi kisiklott és berobogott a 
kávéházba.

A pincér a legmélyebb megvetéssel üdvözli:
— A’szogája.
Persze, nem fogadja el a szalvétás legény 

köszönését, az pedig így avatkozik bele a 
pálcás úr magánügyeibe :

— Talán egy pohár fekete méltóztatik ?
-— Nem, szól emez csak egy pil

lanatra jöttem.
Azzal hátra vonul, oda, ahol a kártyások 

izgalommal telt birodalma következik, itt már 
zajtalanul jön, majd megáll egy kompánia 
mellett és sastekintettel keresi a muty istát*. 
Megfigyeli a játékot és akinek legnagyobb 
szerencséje van, annak fölajánlja a társulást. 
Ad neki bizonyos összeget, amit ügy nevez
nek, hogy ezu t ad s tovább szemléli a játékot. 
Nem ül le, nem veti le a kabátját, hanem

csak állva lesi a partik folyását. Fél óra 
múlva kikéri a maga részét a társától és 
újra ad egy kis összeget, amely egy fél óra 
leforgása alatt ismét jelentékeny summává 
növekedik. Amikor már elég szép összeget 
érez a zsebében a pálcás űr és különben is 
látja, hogy a játék vége leié jár, épp oly 
csöndben, amint érkezett, eltűnik. A kávéház
ban összetalálkozik egy ismerősével, aki 
megkérdezi :

— No, mi újság?
Semmi különös, csak ezek a rablók 

már megint kifosztottak, — mondja a pálcás 
űr és keserű arccal int a kártyázó társaság 
felé. Ott pedig eközben befejezik a játékot 
és megszámlálják: ki mennyit nyert, vagy 
veszített ? Kitűnik, hogy senki sem nyert, 
ellenben mindenkitől hiányzik egy csomó 
korona. Gondolkoznak, hogy hova tűnhetett 
a pénz, inig valaki dühösen kiáltja :

— Az a gazember pálcás úr vitte el a 
pénzünket!

Ő pedig már ezalatt másutt van és más 
pincérnek mondja:

Csak egy pillanatra jöttem.



2. oldal. Л Kisvendéglős 28. szám.

az ország közönségének néhány kapzsi 
tőkepénzes által való kiszipolyozását 
megakadályozza. Ily módon saját magunk
nak kell törvényt ülni, Ítéletet hozni és 
az Ítéletet végre is hajtani. Ki is mon
dottuk az Ítéletet, amelynek végrehajtá
sával mindnyájan könnyen fogunk föl- 
lélegzeni, nemcsak azért, mert a ki- 
zsákmányolókat magunkról leráztuk, 
hanem azért is. mert megmutatjuk, hogy 
összetartásunk által a magát legyőzhet- 
lennek vélt nagytőkés nyűgöt semmisí
tettük meg, méh' műveletünkkel a 
gombamódra fejlődő kartelleknek, ha 
nem is egyszersmindenkorra, de minden
esetre hosszú időre útját Alijuk. A kar
tellekkel való garázdálkodásnak végre is 
útját kell már egyszer állni és meg
mutatni, hogy a jóhiszemű közönség 
még sem arra való, hogy fogyasztásával 
visszaélve, azt néhány tőkepénzes a 
végtelenségig kiszipolyozza. Főleg pedig 
azt bizonyítsuk be, hogy e kiszipolyozási 
művelet által legelső sorban károsított 
vendéglősök már nagyon is beteltek a 
kartellesek önkényes uralmával és minden 
eszközt ragadnak meg arra, hogy tőlük 
magukat megszabadítsák.

Terjeszszék tehát kartársaink az általunk 
megkezdett és folyamatba hozott moz
galmat és bizton számíthatnak reá. hogy 
összmunkálatunk eredménye fényes leend.

B O R G A ZD A SÁ G U N K -
Szegedi borvásárra vonatkozó tudnivalók.

A folyó évi szeptember hó 11-én megnyi
tandó borvásárra jelentkezett termelők boraikat 
legkésőbb augusztus .'51-ig Szeged, Somogyi
utca 9., Zauner Richárd űr címére elküldeni 
szíveskedjenek. A borkimérésre bejelentett 
borokra vonatkozólag csak a borkóstolás 
megeitése után küld értesítést az egyesület 
igazgatósága; ezen értesítés vétele után a 
borok azonnal küldendők, miért is a kül
demény készen tartandó. A borkóstolás 
szeptember 6—7-én fog megejtetm a kikül
dendő bíráló-bizottság által. Az ízleléskor a 
beteg vagy hibásízű borok (pálinkafélek) a

A kaszatünder imádója.
Menj be a kávéházba hajnalban, vagy e-te 

nyolc órakor, délután és bármely időben, 
mindig ott találsz egy embert a kassza már
ványára könyökölve es fámul a levegőbe. A 
bajuszát pödörgetve nézi a gomolygó füst
karikákat, amelyek nem az ő cigarettáitól 
származnak. Olykor a kasszában ülő kis
asszonyra pillant és a tekintetével ezt mondja :

— Tudja-e, hogy ön nekem nagyon tetszik, 
kisasszony ?

Ezt röviden a kasszatündér imádójának 
nevezik a kávéházban. Ismertető jele, hogy 
éjjel-nappal a kasszára könyököl és nem 
nézi azt, hogy a benne ülő no szőke, gesz
tenye, vagy éjfeketehajü hölgy-e. Azzal se 
törődik, hogy az illetőnek fitos-e az orra, 
vagy pedig merészen nyúl előre és nem 
bánja, ha a hölgyecske életével meg is haladja 
a törvényes ncg\ven esztendőt s fiaimnak 
szólíthatja őt. Mindez nem akadályozza meg 
abban, hogy ő ne imádja a kasszatündért.

Néha búsan lehajtja a fejet és csak ennyit 
mond :

vásárról, valamint a pohatankinti kimérésből 
kirekesztetnek. Ugyanekkor meg fogja álla
pítani a bíráló-bizottság, hogy a kimérendő 
boroknak mi legyen poharankinti egységára. 
A borvásárt a résztvevő termelők ingyen, a 
M. Sz. O. E.-nek, valamint a »Magyar Ven
déglősök Országos Szövetségéinek kon
gresszusi tagjai 20 fillér belépti díj mellett 
megtekinthetik, minden egyéb látogató 50 
fillér belépti díjat köteles fizetni.

Felhívás a »Magyar Bortermelők Központi 
Szövetkezetedbe való belépésre. Az orszá
gos pinceszövetkezet alakító bizottsága e 
napokban küldött szét több ezer szőlőbir
tokos címére, lelkes felhívást, hogy szőlő- 
termelőink minél számosabban lépjenek be a 
»Magyar Bortermelők Központi Szövetkeze
téibe. Aki az ügy iránt érdeklődik, de 
tévedésből aláírási ívet nem kapott volna, az 
forduljon alapszabálytervezetért és aláírási 
ívért a jelzett alakító bizottsághoz (Budapest, 
V., Gorove-utca 2.). Úgyszintén aláírási ívek 
kaphatók illetve ily ívek aláírhatok a M. Sz. 
О. E. igazgatósági irodájában, (IX., Üllői-űt 
25.).

Az olasz vámtargyalások. Az utolsó na
pokban kevés hír érkezett Vallombrosából, 
illetve Rómából és az is annyira ellenmondó, 
hogy alig lehet belőle kiokosodni. A félhiva
talos lapok szerint a tárgyalások már annyira 
előrehaladtak, hogy szeptember első napjai
ban minden bizonynyal befejezhetők lesznek. 
A remény, hogy az új szerződés mindkét 
félre méltányos pontokat fog tartalmazni, 
egyre növekszik, miután a borvámkérdésben 
ügy az olasz, mint a magyar (?) és osztrák 
megbízottak oly kuláns (?) magatartást tanú
sítanak, mely az ellentétek kiegyenlítését le
hetővé teszi. Csak azután reményeink — 
csalódásaink ne legyenek.

Pusztító jégvihar az Alföldön. Augusztus hó
26-án délután az Alföld egy részében óriási 
jégvihar dühöngött, mely a szőlőtermés 
nagyobb részét teljesen elpusztította. Eddig 
Makóról és Szegedről értesítettek, hogy az 
egy óránál tovább tartó diónagyságú jéggel 
kevert felhőszakadás a termelők utolsó re
ményét is tönkretette.

Kiállítás Veszprémben. A »Veszprém-vár
megyei Gazdasági Egyesület« által rendezett 
gazdasági és ipari kiállítás m. hó 28 án meg
nyílt és szeptember 8-án zárul. Mint érte
sülünk, ezen kiállítás iránt országszerte nagy 
érdeklődés mutatkozik. Különben is ez lesz a 
legnagyobb kiállítás, melyet eddig országunk 
vidéki városaiban rendeztek. Körülbelül 60o ki
állító jelentkezett rendkívüli változatos kiállítási

— Hajh, hajh . . .
Az imádott nő eleinte beszélgetni próbál 

vele, de utóbb látja, hogy semmire sem 
mehet a lovagjával, hát engedi a csöndes 
butaságban fetrengeni.

— Majd csak megunja, gondolja
magában.

Azonban őnagysága igen téved, mert a 
lovag a hajléktalanok menhelyenek tekinti a 
kassza márványát és ott taitózkodik állandóan. 
Ennek azután szomorú következménye van 
a tündérre nézve. A kávéházi fiatalság ugyanis 
az imádó miatt nem közeledhetik a kasszá
hoz, amely így az unalom tanyájává válik. 
A szegény teremtés csaknem beleőriil a 
magányba a tömérdek ember között. Végre 
megunja és keres magának más helyet. Egy 
napon üres lesz a kassza és a káváházban, 
az imádói a pillantva, mosoly között mondják 
egymásnak az emberek :

- Iszonyú ember. Már megint megszök
tette a kaszatündért.

anyaggal. A kiállítással kapcsolatban m. hó 
30-án tartatott Veszprémben az OMGE , a 
Magyar Gazdaszövetség és Veszprém- várme
gyei Gazdasági egyesület által rendezett Oiszá- 
gos Agrárkongresszus, majd szeptember 4 én a 
Dunántúli Iparoskongresszus tartatik meg- 
A közlekedés előmozdítása a rendes vona
tokon kívül a kereskedelemügyi miniszter 
által engedélyezett vasúti motorkocsikkal 
történik, melyekkel minden irányból óránkint 
lehet majd — leszállított díjakért — Vesz
prémbe jutni, míg idegen vendégek olcsó és 
jó elszállás Másáról a kiállítási idegenforgalmi 
iroda gondoskodik. A kiállításnak megtekin
tését igen sok politikai és katonai notabilitás 
is kilátásba helyezte. Szóval Veszprémben 
olyan kiállítás nyílt meg múlt hó 28-án. 
meiyet mindenkinek hasznos lesz megtekin4 
tenie.

Törvény a csigerről. Az 1893. évi XXIII. 
t.-cikk szerint a törkölybor (csiger, lőre) ké
szítése a következő feltételek mellett van 
megengedve: a törkölyt csak egyszer 
szabad vízzel felönteni és tiszta cukornál 
egyebet nem szabad hozzáadni. A törkölyt 
a kipreselés után 3 nappal inár nem szabad 
felhasználni törkölybor készítésre. Ecetese- 
désnek vagy rothadásnak indult törkölyt 
törkölybor készítéséhez nem szabad hasz
nálni. A törkölybort nem szabad a többi 
borral egy pincében tartani, hanem egészen 
külön pincébe kell tenni és a pince bejára 
tára legalább 25 cm. nagy betűkkel felírni: 
»Törkölybor« továbbá a hordókra is legalább 
(*> cm. nagy betűkkel olajos festékkel, szem
beötlő helyen és színnel rá kell festeni. 
»Törkölybor«. Törkölybor-kimérésnél pedig 
minden egyes edényt meg kell tisztelni ezzel 
a felírással. A kierjedes után nem szabad a 
törköly borhoz vizet Önteni. A színborhuz 
pedig törkölybort vagy vizet önteni egyálta
lában nem szabad. A törvény 600 koron.i 
pénzbüntetéssel, 2 hónapi elzárással és a 
törvényellenesen kezelt bor elkobzásával bün- 
teti az ellene vétőket.

Pinceszövetkezet Ó-Budán. Az óbudai 
szőlősgazdák körében mozgalom indult meg 
egy pinceszövetkezet alakítására. A napokban 
dr. Stern József elnöklete alatt értekezlet 
volt, amelyen mintegy 100 szőlősgazda vett 
részt. A földmívelésügyi minisztérium meg
bízásából Horváth János dr., az О. К. H. 
Szövetkezet osztályfőnöke tartott előadást a 
pinceszövetkezetek céljáról, szervezetéről és 
működéséről; az előadás nyomán megkez
dődtek a részjegyaláírások.

A budafoki borárverés. Mint előre jeleztük, 
Budafokon m. hó 25-én a pincemesteri tan
folyam pincéiben borárverés volt, mely iránt 
a vevőközönség nagy érdeklődést tanúsított. 
Az árverést Bettenkoffer Sándor szőlészeti 
felügyelő vezette. Ár verésre ezúttal hegy
aljai szamorodni bor került. Elkelt 12 gönci 
(137 literes) hordóval, literenkint 70—80 
filler árban. A legközelebbi árverés december 
hóban lesz.

Csemegeszölöszállitás Arad vidékén. Az
aradhegyaljai szőlősgazdák egyesületének vá
lasztmánya m. hó 13-án Világoson ülést 
tartott, melyen az aradhegyaljai csemege
szőlőnek külföldre való szállítását tárgyalta 
\z ülésen Tagányi István nagy bit tokos ei 

nökölt. Elnök azon örvendetes eseményt 
adta a választmány tudomására, hogy az 
aradhegyaljai nagyobb szőlősgazdák idei 
csemegeszőlőjüket már eladták s így most 
nincsenek abban a helyzetben, hogy kül
földre, a néhány nagy cég által keresett heti 

< vaggon szőlőt szállíthassanak. Ajánlja 
azonban, hogv jövőre való tekintette], küldjön 
az »Aradhegyaljai szőlősgazdák egyesülete« 
az érdeklődő cégeknek minta-küldeményt, 
amelylyel az aradhegyaljai páratlan csemege
szőlőt bemutassa s ajánlja, hogy a csemege-



szőlő minta-küldeményt a Hegyalja repu
tációja érdekében bizottság állítsa össze s 
expediáltassa. Az előterjesztést a választmány 
lelkesedéssel elfogadta s azt határozatra 
emelte, egyben a csemegeszőlőt expediáló 
bizottságba Halmay Andor elnöklete alatt be
választotta tagoknak : Tagányi Sándor, Szil- 
vássy Géza, Konc Benő, Hamp József, Bódy 
Bódog, Valérián József, Matkovcsik Mihály 
és Vuculescu Titus szőlősgazdákat.

28. szám.

E g y l e t e k ,  s z ö v e t k e z e t e k .
A Magyar Vendéglősök Országos Szövet

sége 1904. évi szeptember hó Id á n  dél
előtt 8 órakor, Szegeden, a városi székház 
dísztermében tartja IV. évi rendes közgyű
lését. N apirend: 1. A közgyűlés megnyitása.
— II. A központi igazgatóság és igazgató-
tanács előteijesztése. — 111. A szakosztályok 
jelentései; — a) a nyugdíjregyesület jelen
tése ; — b) a tanoncügyi szakosztály jelen
tése ; — c) a közvetítésügyi szakosztály
jelentése ; — cl) az idegenforgalmi szakosz
tály jelentése. — IV. Számadás az 1904/905. 
szövetségi évről. — A felmentvény feletti 
határozat. — VI. Indítványok tárgyalása. — 
Yll Az 1905. évi közgyűlés helyének meg
határozása. — VIII. A közgyűlés befejezése.
— IX. Választás.

A szállodások, vendéglősök, kávésok, pin
cérek és kávéssegédek országos nyugdíjegye
sülete Szegeden 1904. évi szeptember hó 
12-én d. u. 5 órakor tartja a »Tisza« szálló 
első emeleti termében Vll-ik évi rendes 
közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Közgyűlést 
megnyitó beszéd. (T a rtja : Bokros Károly 
elnök.) 2. Határozatképesség megállapítása, 
szavazólapok beterjesztése. 3. Jelentés az 
igazgatóság évi működéséről. (Előterjeszti 
Solti Ödön, dr. egyes, jogtanácsos.) 4. Felügyelő
bizottság jelentése és a felmentvény meg
adása. (Előterjeszti Francois Lajos, f. ü. biz. 
elnök.) 5. Költségvetés és zárószámadások 
tárgyában határozathozatal. <>. Elnökválasztás. 
7. 2 alelnök és 12 igazgatósági tag válasz
tása. 8. A felügyelő-bizottság 6 rendes és 
3 póttagjának választása. 9. Alapszabályok 
módosítása. 10. Indítványok.. (A közgyűlésen 
csupán azon indítványok fognak tárgyaltatni, 
melyek legkésőbb szeptember hó 4-éig a 
központi irodába beterjesztetnek.) 11. Jövő 
évi közgyűlés helyének megállapítása. 12. 
Záróbeszéd.

A Magyar Vendéglősök Országos Szövet- 
sége 1904. szeptember hó 12., 13., 14. nap
jain Szegeden tartandó IV. rendes évi köz
gyűlése alkalmával rendezendő ünnepélyek 
programmja. Indulás Budapestről, a nyugati 
pályaudvarról, reggel 8* ló-kor, érkezés Sze
gedre 11'45-kor.

I. 1904. szeptember hó 12 én (hétfőn) 5 
órakor délután : a »Szállodások, vendéglősök, 
kávésok, pincérek és kávéssegédek országos 
nyugdíjegyesületé«-nek VII. évi rendes köz
gyűlése a Tisza-szálló kistermében.

8 órakor este: östnerkedési estély „Pró- 
féta“-szálló udvarkert helyiségében (Kárász
utca).

II. 1904. sz.ept. hó 13-án (kedden) \ s8 
órakor reggel találkozás a Kass-vigadóban.

8 órakor reggel testületileg való fölvonulás 
a városi széképület közgyűlési termébe 
(Széchenyi-tér, városház, (I. emelet,) ahol 
nyomban kezdetét veszi a „Magyar Vendég
lősök Országos Szövetségé“-nek IV. rendes 
évi közgyűlése.

Közgyűlés után a város megtekintése.2 órakor délután díszebéd a Tisza-szállo nagytermében.5 órakor délután a »Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete« által rendezett országos

borvásár megtekintése (Iskola-utca, öreg gim
názium épületében).

Innen kirándulás Uj-Szegedre.
Visszajövet Bitó János halászmester ven

déglőjében (Stefánia-sétány) halestély.
III. 1904. szept hó 14-én (szerdán) 7 óra

kor reggel találkozás az Európa-szállóban.
A szőlősgazdák meghívása folytán indulás 

7*8 órakor Királyhalmára, a királyhalmi 
országos hírű szőlőtelepek megtekintésére.

К irály halmán villásreggeli. Király halmáról 
kirándulás Palics gyógyfürdőhelyre.

Jelentkezéseket és lakásmegrendeléseket a 
fogadó-bizottság irodája (»Szegedi szállodások, 
kávésok, vendéglősök és korcsmárosok ipar
társulata« Szeged; Tisza-szálló) folyó évi 
szeptember (big fogad el.

A Szegeden rendezendő ünnepségek költ
ségeihez a jelentkezők I0-kor.-val járulnak.

Az ünnepélyeken részt vehetnek :
a) a »Magyar Vendéglősök Országos Szö

vetségé «-nek tagjai;
b) a nyugdíjegyesület önálló üzlettel biró 

tagjai ;
c) a közgyűlésen résztvevő eg/esületek és 

választmányok igazolt kiküldöttei;
d) az a— c alattiak családtagjai;
e) a meghívottak.
(A d) és e) alattiaknak a gyűléseken a 

vonatkozó házszabályok szakaszai szerint 
tanácskozási joguk nincs.)

A Kisvendéglős

P I N C É R E K  R O V A T A .
Igazságot a pincéreknek.

A munkások jogait csupán politikai ütőn 
lehet kivívni, mert a politika foglalkozik igazi 
országlással. Éppúgy, mint a könyvnyomdász, 
könykötő, lakatos és asztalos munkás ember, 
a pincér is munkás és nem táblabiró. 
Éppúgy, mint a nyomdász, könyvkötő és 
kereskedelmi alkalmazott a szociáldemokrácia 
szabad szervezetébe tartozik, a pincér 
sem tartozhat a lipótvárosi kaszinóba, vagy 
holmi háziurak pipafüstös clubjába.

Jogokat kivívni nem lehet asztaltársaságok
kal ; kivívott jogokat megvédelmezni nem 
lehet jegyzőkönyvekkel ; nekünk munkás
törvények keiknek 1 A német pincérek jogaikat 
a munkástörvényeknek köszönhetik ; és sem 
hálával, sem lojalitással, sem tiszteletdíjjal 
nem tartoznak ezert senkinek. Ott nem is
mernek szokványjogot. Ott csupán törvénye
ket ismernek ! Igaz, — hogy nem volt sem 
Kalmár Fábiánjuk, sem Almosi Józsefjük. Ha 
volt, nem érvényesülhetett.

30,000 pincér. Harmincezer ember dol
gozik mint pincér, hazánk területén. Tehát 
30 ezer munkása Magyarországnak nincsen 
szervezve, nincsen rendezett viszonyok között. 
Úgy él mint a pogány, se hite, se elve I 
Kivételről nem beszelhetek, mert általános 
kérdésekben a tömeg a mérvadó. A tömeg 
nagyobbik részének pedig nincsen önálló 
itelóképessége. A rendkívül ügyes módon 
kieszelt kaució uzsora és a pénz utáni kapzsi 
vágy annyira elvakította, hogy nem ismer 
önérzetet és még az emberi méltóság tudatáig 
sem bir felemelkedni. Pedig a pénzen kívül 
más is vau a világon :

Igen! Van műveltség, önérzet és emberi 
méltóság.

Micsoda polgárai ezek az emberek a nem
zetnek, ha nem élnek rendezett viszonyok kö
zött ? Micsoda oszlopai legyünk mi a közgazda
ságnak, ha nincsenek törvények, melyek a 
hónunk alá nyúlnak? Hát nem egyik legelső 
kelléke az országnak a munkás-osztály vagyo- 
nosodása ? Hát nem a rendezett életmód 
hozza maga után a dolgozó nép vagyonoso- 
dását ? Vagy mi nem dolgozunk, nem állunk

a míveltség szolgálatában ? Vájjon mi nem 
érdemeljük meg a munka után a pihenést ?

De mit űzzem-fűzzem. Mutassanak nékem 
egy szaklapot, mely a pincérek igazi érdekeit 
képviseli ; mutassanak nékem egy pártot, 
mely a pincérek igazságát önzetlenül és — 
helyesen követeli ; mutassanak nékem egy 
munkás-törvényt, mely a pincérek jogait 
védelmezi ; mutassanak nékem egy egyesüle
tet, mely mindezek felett őrködve kiáll a 
porondra, anélkül, hogy hasznot, lojalitást és 
hálát követelne ! Tiszta sor, hogy a tagsági
díjak összege nem tiszta haszon, mert háború 
viseléséhez első sorban pénzre van szükség, 
aztán csak katonaságra. De megengedni azt, 
hogy egyesek úgy vájkáljanak az egyesület 
kasszájában, mintha az magántulajdon volna ; 
megengedni azt, hogy egyes rangkórságban 
szenvedő, szánalomra méltó egyének nyakig 
mártsák az egyesületet a legpiszkosabb adós
ságok posványába; megengedni azt, hogy 
egyes korlátolt eszű e berek egész bírói 
hatalmat gyakoroljanak egy egyesület tagjai 
felett; megengedni azt, hogy az ő bűnös 
manipulációjuk folytán arra a keservesen 
összetákolt egyesületre tapadjon az enyészet 
bacillusa; végül megengedni azt, hogy ilyen 
logikát nem ismerő egyének tartsák kezükben 
egy országos egyesület gyeplőit, — ez kérem, 
közveszélyes.

Nem a jelenről, a közelmúltról beszélek. 
De azt ma is konstatálhatom, hogy Kalmár 
Fábián vezetése alatt az igazgatóság oly 
jogosulatlan jurisdictióval ruházta fel magát 
az egyesület tagjai felett, mely az összes 
tagokban azt a hitet ébresztette fel, hogy itt 
nem egy szociális, a tagok jogait követelő 
országos institutióról van szó, hanem a pin
cérek magánéletébe, privát és üzleti ügyeibe 
durván belebasáskodó nagyhatalmi fórumról. 
Olyan ez kérem, elvont fogalomban, mint 
Ólmosi József úrnak hírhedt fekete könyvecs
kéje.

Kizárni mindenkit, aki nem fizet, üldözni 
mindenkit, ki más elveket vall. Magadtól 
fizess, saját meggyőződésedből, akkor vagy 
oszlopa egy egyesületnek I Nem kizárni, nem 
üldözni személyeskedéssel, — meggyőzni kell 
az embereket ! Programmot, elveket kell adni ; 
az elvhűség az összetartozandóság érzéke. 
Mit er egy olyan összemódosított alapszabály, 
melyhez az ó testamentum is közönséges 
ábcé ? Semmit.

De igenis részt venni abban a politikai 
akcióban, mely ma Magyarországon az összes 
munkások érdekeit képviseli, — nohát, ha ez 
mást nem is er, de a pincérek igazságát 
megéri. fíoór Jenő.

3. oldal

H Í R E K .

A mezőgazdasági szeszgyárak és a rossz 
termés. Az idei rossz burgonyatermés folytán 
a mezőgazdasági szeszgyárak aligha bírják 
kitermelni szeszkontingensüket Különösen 
nem lesznek abban a helyzetben, hogy a kiterme
lendő szeszmennyiséget a szabályok szerint 
szeptember hónap elsején bejelenthessék. 
Erre való tekintettel a Magyar Mezőgazda- 
sági Szesztermelők Egyesülete fölterjesztés
ben kérte meg a pénzügyminisztert, hogy a 
bejelentő határidőt október elsejéig hosz- 
szabbítsa meg. Az egyesület igazgató-választ
mánya e hónapban ülést tart s akkor hatá
roz a válságos helyzet enyhítésére kieszköz- 
lendő kivételes engedmények és kedvezmények 
dolgában.

Húsuzsora. A dunántúli piacokról érkező 
hírek szerint az élőállatok értékcsökkenésének 
ellenére a mészárosok még mindig drágán 
mérik a húst, sőt helyenkint a máris rend
kívül nagy ár emelkedőben van. Szombat
hely város tanácsa a műit hó 19 én próba
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vágatást eszközölt s 20-án és 21-én a húst 
elárusította. Ha a hús árát a mészárszékek
ben ez az intézkedés se szabályozná, akkor 
azonnal fölállítják a városi mészárszékét. 
Győrött hasonló eljárást tervez a hatóság s 
a példát valószínűleg más városok is követni 
fogják.

Sikerült mulatság. Az »Első Kossuth Lajos« 
asztaltársaság múlt hó 28-án Pilcz Manó 
kartársunk Gyöngytyuk-utca 3 sz. alatti 
vendéglőjében tartotta igen szépen sikerült 
Lajos-napját, amelyet jól rendezett műsorral 
kötött össze. A kiválóan jó magyaros ételek 
és jó, tiszta borok mellett a nagyszámú kö
zönség valódi magyaros kedvvel mulatott, 
nem győzvén a vendéglős iránti elégedettsége 
fölötti dicséreteknek elegendő kifejezést adni, 
csak a késő (vagy korai) hajnali órákban, 
pompás hangulatban és kellemes emlékekkel 
hagyta el Pilcz Manó kartársunk helyiségeit.

Országos gyümölcs-kiállítás. Az Országos 
Kertészeti Egyesület elhatározta, hogy szept. 
25-től október 2-ig terjedőleg gyümölcs
kiállítást és ezzel kapcsolatosan gyümölcs- 
vásárt rendez. Vasárnap délelőtt választmányi 
ülés volt Emich Gusztáv királyi udvari ta
nácsos elnöklesével. A választmány elhatá
rozta, hogy Tallián Béla fóldmívelésügyi mi
nisztert küldöttségileg kéri föl a kiállítás 
védőségének az elfogadására és arra, hogy 
a kiállítást állami segítségben részesítse. A 
kiállítás valószínűleg a regi országházban lesz.

A tej árának emelése. Bécsből je len tik : 
Alsó-Ausztria, Lelső-Ausztria, Morvaország, 
Szilézia és Magyarország több száz tejtermelője 
gyűlést tartott, amelyen elhatározták, hogy 
1904. szeptember 15-től 1905. május 14-ig 
a tejárakat 4 fillérrel és 1905. május 15-től 
kezdve három füléi rel literenkint fölemelik. 
A tejtermelők érdekeinek megóvására állami 
bizottságot választottak Bécs székhelyiével.

Miért drága a hal? A halpiac drágaságá
nak egyik főoka az, hogy nálunk az élőhal 
vasúti díjszabása aránytalanul nagy. Méter
mázsánként 50 küométer távolságra 74 fillért 
kell ugyan fizetni a halért; de ha egy mé- 
termázsa élőhalat szállít valaki, negyedfél- 
mázsa súly után fizet, mert a csomagolás 
(hordó és víz) maga két és fél mázsa súlyú. 
Ez az oka, hogy tógazdaságaink nem képe
sek a budapesti piacot közvetetlenül ellátni, 
mert a vasúti szállítás megdrágítja az árút. 
Egyébiránt nemcsak a vasúti tarifa drága
sága miatt panaszkodnak a haltenyésztők, 
akik joggal hivatkoznak arra, hogy egy 
vaggon halért háromszor annyit kell fizetni, 
mint egy vaggon szarvasmarháért, hanem 
amiatt is, hogy nálunk a vasutak nem isme
rik el, hogy a hal különleges árú, mely kü
lönleges szállítási eljárást követel.

A lenyelt váltó. Kolpánszky Manó buda
pesti kereskedő, a múlt év végén pénzzavar
ral küzdött s hogy a hitelezőit kielégíthesse, 
a sógorához, Martek Lipót gazdálkodóhoz 
fordult segítségért. Martek úgy segített a só
gorán, hogy készpénzt adott neki s azonfelül 
egy 1500 koronás váltóját zsiiálta. A váltót 
Korpánszky átadta értékesítés végett az 
öcscsének, Kolpánszky Gézának, ki egy 
Schwarc Jakab nevű ügynöknél értékesítette 
is, de a pénzt megtartotta magának. Kol
pánszky Manó türelmetlenül várta a váltó 
értékét, de az öcsese azzal ámította, hogy 
még nem sikerült a váltót leszámítolni. A 
sok huza-vona gyanúsnak tetszett s Kolpánszky 
megfenyegette az i esését, hogy vagy a vál
tót vagy az értéket adja elő, mert különben 
följelenti sikkasztásért. Erre Kolpánszky Géza 
megijedt s elment ahhoz az ügynökhöz, aki
nél a váltót elhelyezte s kijelenne.te, hogy a 
váltóadósságot rendezni akarja. Az ügynök 
gyanútlanul az asztalra tette a váltót, Kol
pánszky Géza pedig felkapta s darabokra 
tépve, hirtelen a szájába g' ürte s lenyelte.

Schwarc Jakab följelentette a papirosevő 
Kolpánszkyt s a büntető-törvényszék vád
tanácsa okirathamisításért vád alá helyezte.

Szabad a kuglizás, A hazárdjátéknak kü
lönös formájára bukkant a budapesti állam- 
rendőrseg. Az áldozatok nagy számmal tettek 
panaszt, hogy ismeretlen emberek becsalják 
őket egyes külvárosi korcsmákba s meg invi
tálják őket a tekejátékra. Kezdetben a meg
hívott vendéget udvariasságból nyerni enge
dik, de később csodálatos módon cserben 
hagyja őket a szerencséjük és az utolsó ga
rasig elvesztik nemcsak a nyereséget, hanem 
a magukkal hozott pénzüket is. A lendőrség 
szemmel tartotta ezeket a helyiségeket s a 
múlt hónap elején egy detektív a Hermina- 
úton levő kerthelyiségben leleplezett egy pár
tit, mert Jakabuc László részeg lovász lár
mát csapott, hogy a játékosok elcsalták min
den pénzét. A titkosrendőr közbelépése valósá
gos pánikot idézett elő a tömegben s többen 
közülük el is menekültek. Jakabuc előadta, 
hogy a mellette álló Elek Gyula ácssegéd becsalta 
a kertbe kuglizni és eleinte nyerni hagyta, de 
amikor belemelegedett a játékba, összes meg
takarított nála levő pénzét, kétszázötven ko
ronán felül elnyerte, de ebből utóbb har
minc koroná visszaadott azért, hogy ne 
jelentse fel. A detektív igazolásra szólította 
fel Eleket, kitől elvette a kétszázhúsz koronát 
s jelentést tett az esetről a főkapitányságnak, 
mely tiltott szerencsejáték címén áttette az 
összes iratokat a budapesti büntető-járásbiró- 
sághoz. A napokban tárgyalta ezt az esetet 
Baló Lajos dr. büntetőjárásbiró. Az ügyész
ségi megbízott nem vette át a vád képvise
letét, mert ügy találta, hogy a kuglizás nem 
a véletlen szerencsétől, hanem a kézi ügyes
ségtől függ s így szerinte tilos szerencsejáték 
jelen esetben nem állapítható meg. A biró 
felszólítására a vádlott visszaadott hatvan 
koronát a sértettnek, ki erre visszavonta pa
naszát s így a biró megszüntette az eljárást.

A vendéglősök szakirányú tanonciskolájá
nak igazgatósága a következő értesítési bo- 
csájtotta ki:

A jövő 1904/1905. iskolai évre a beiratás 
szept. 9 én kezdődik és tart 15-ig, minden
kor d. u. 4 l/2—6 l/Vóráig. Tanköteles, tekintet 
nélkül korára, minden tanonc (borfiú, sza
kácsfiú, portás és szállodás). A szept. 15 ig 
be nem iratkozott tanoncokat a tanköteles 
tanoncok nyilvántartási lajstroma alapján, mint 
iskolakerülőket az illetékes kerületi elöljáróságok 
— mint elsőfokú iparhatóságokhoz a szakiskola 
igazgatósága haladéktalanul följelenti. A ren
des előadásokat szept. 16-án d. u. 4 1, 2 óra
kezdjük meg. A t. főnök urak /gazdák) 
figyelmébe ajánljyk az 1884. Vll. t.-c. (ipar
törvény) rendelkezéseit a tanoncok iskolázta
tására vonatkozólag, úgyszintén az 1893. tvi 
33574. sz. mb', rendeletet is. A jelzett tör
vény és min. rendelet értelmében a szakirányú 
iskolába, mely a kötelezelt inasiskola gyanánt 
áll fenn, minden vendéglőstanoncnak járnia 
kell. A főnök urak (gazdák) figyelmébe 
ajánljuk továbbá azt is, hogy a székesfővá
ros tanácsának rendelete értelmében a kerü
leti előijái óságok olyan vendéglőstanoncnak, 
aki szakiskolai bizonyítványt felmutatni nem 
tud, nem adnak munkakönyvét. A saját jól 
{elfogott érdekükben óvakodjanak tehát a t. 
főnök urak olyan tanoncokat alkalmazni, akik 
nem tudják igazolni; hogy a szakiskolába 
jártak vagy járnak, mivel — ismételjük 
az ilyen fiuk munkakönyvét nem kapnak.

A kartellek ellen. A kartellek, melyeknek 
átkát a vendéglősök eléggé megismerhették a 
sörgyárak kartelljéból, ügy látszik, egyre na
gyobb visszahatást keltenek. A kartcllkérdés 
törvényhozási szabályozásának küszöbén kü
lönösen érdekes a Km iának egy idevágó 
Ítélete. A Kúria Ítéletében határozottan állást 
foglal a fogyasztóközönség kizsákmányolására

irányuló kartellekkel szemben. A szombat
helyi pékmesterek kartellre léptek a sütemény 

• megdrágítása céljából. Egyik pékmester száz 
koronás váltót adott annak biztosítására, 
hogy a kartellszerződést nem fogja meg
szegni. Midőn a váltót bepörölték ellene, a 
pékmester kifogásokkal élt, mert a váltó 
szerinte erkölcstelen ügyleteken alapszik s 
birói úton nem érvényesíthető. A szombat- 
helyi törvényszék a péket elmarasztalta. A 
győri tábla megváltoztatta az elsőbiróság 
ítéletet s felperest keresetével elutasította. A 
tábla kimondotta, hogy a váltó alapjául szol
gáló kartellszerződés birói úton nem érvé
nyesíthető, mert elsőrendű szükségletet ki
elégítő élelmicikk árának fölemelésére irányul 
s így erkölcstelen alapon nyugszik. A Kúria 
a győri tábla Ítéletét okainál fogva és még 
azért is helybenhagyta, mert az iparosok 
szabad ipargyakorlási jogukat szerződésileg 
nem korlátozhatják a közérdek lényeges ká
rára ; az a kartellszerződés pedig, mely 
élelmicikknek megdrágítására irányul, nyilván 
a közérdek lényeges kárára vezet.

Szédelgés pezsgővel. Debrecenben történt, 
hogy egv nagyobb budafoki pezsgőgyár 
kémei lelepleztek néhány kávéházat, melyek
ben ennek a gyárnak a pezsgője gyanánt 
más gyártmányt adtak a pezsgőző vendégek
nek, de megfizettették a budafoki gyártmány
nak magasabb árát a silányabb termékén. 
Ennek következménye természetesen házku
tatás volt és folytatása a büntető-biróság- 
nál lesz.

Gyilkosság sörös üveggel. Véres eset tör
tént Zichyfalván. Czengler János odavaló 
fiatalember a korcsmában teli sörös üveggel 
féltékenységből ífj. Kresch József zichyfalvai 
lakost fejbeütötte. Kresch nem vette fel na
gyon az ütébt, sőt saját lábán hazament s 
útközben még be is tért rokonaihoz, kiknek 
az esetet el is beszélte. Hazaérve, szüleinek 
is elpanaszolta a dolgot, de fájdalmakról nem 
szólt. Azután lefeküdt és reggelre halva ta
lálták.

A szabadkai halálraítélt. A szabadkai 
ügyészség börtönében egy halálraítélt ember 
ül. Egy rablógyilkos cigány, akit négy hó
napja ítéltek halálra, akinek négy teljes hó
napja mondták meg keményen, hogy a halál 
fia, hogy az állam igazságszolgáltatása nevé
ben föl kell akasztani s a cigány négy hó
napja van élet és halál között. A kúria ke
gyelmi tanácsából a királyhoz intézett iratok 
ugyanis a mai napig sem érkeztek vissza és 
még mindig nem tudják, vájjon adott-e ke
gyelmet a király vagy nem. Megtörténhetik, 
hogy addig húzzák a dolgot, mig Dimonics 
szépen elköltözik magától a másvilágra. Ha
nem addig bizony gyötrelem a szegén}- ha
lálraítélt élete, akire ez bizony nagyobb 
büntetés a halainak

Az italmérési jog Szerbiában. A szerb 
belügyminiszter rendelkezése szerint azon 
rendelet, amely ly el megengedtetett, hogy 
egyes kereskedők üzleti helyiségeikbe 12l * 
literen felüli mennyiségeket áiúsíthatnak. 
anélkül, hogy ezután kimérési adót fizet 
nének, hatályon kívül helyeztetett s a mini
mális mennyiség a régi törvény szerint 1 
akóban állapíttatott meg. Az italmérési jogra 
vonatkozó többi : zabáiyzatok változatlanul 
maradnak.

A szeszes ital árának fölemelése. A Ma
gvar Kereskedelmi Csarnok szeszkereskedői 
szakosztálya Engl Hugó elnóklésével a na 
pókban ülést tartott, melyen tekintettel a 
szesznek és cukornak napról-napra fokozódó 
áremelkedésére, elhatározta, hogy a szeszes 
italok árat fölemeli cs pedig : az égetett sze
szes italok, likőrök, rum árát, amelyeket 
eddig hektoiiterenkint 150 koronán alul ad
tak el (szeszadó-pótlek es városi adó nélkül 
számítva) ezentúl hektoiiterenkint 6 koronával
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emelik föl. A rum, közönséges és nem édesített 
pálinkának minimális árát a jövőre hektoliteren- 
kint adó nélkül 170 és illetve szeszadópótlék es 
városi adóval együtt 220 koronában állapították 
meg hektoliterfokonkint. Az áremelkedés múlt 
hó 22*én lépett életbe és a budapesti piacra, 
nemkülönben Budapest környékére vonatko
zik. A vidék tekintetében elhatározta a szak
osztály, hogy az összes szeszes italok árait 
ad valorem öt százalékkal fölemeli. A szak
osztályi ülés e határozatát egyhangúlag hozta 
és az ülésen részt vettek csaknem az összes 
budapesti likőrgyárosok és pálinkanagykeres
kedők.

Cukrászsütemény a vendéglőkben. Egy vi
déki vendéglős egy táncvigalom alkalmával 
cukrászsüteményt és fagylaltot készített és 
árúsított A vendéglőst följelentették a cuk
rászipar jogosulatlan gyakorlásáért. Az első
fokú iparhatóság fölmentette, a megyei al
ispán mint másodfokú iparhatóság a vendég
lőst kihágás miatt 10 korona pénzbüntetésre 
ítélte. A megbírságolt vendéglős felfolyamo
dására a kereskedelmi miniszter fölmentő 
ítéletet hozott, kimondva, hogy a vendéglős 
iparengedélye alapján bárminemű ételneműek 
elkészítésére és árusítására jogosítva van.

Leleplezett hamisjátékos. A temesvári 
kártyaaffér után most a szabadkai kaszinó
nak van hasonló szomorú szenzációja. A 
kaszinó egyik tagja ugyanis napokon át 
tivoli bankot adott, amelyen nagy összegeket 
nyert. A kaszinó egyik szolgája most lelep
lezte a bankadót, hogy az a tivoli kártya- 
asztalt előre aként igazította, hogy az ő 
számaiba guruljon a golyó. A kaszinó tagjai 
között az eset nagy föltünést keltett és köze
lebb Összeül a kaszinó választmánya, hogy 
döntsön a kinos ügyben.

A legdrágább korcsma. Konstantinápolyból 
írják : Érdekes epizódja volt macedóniai öt
jükön Müller magyar-osztrák es Giers orosz 
reform-ügynököknek. Prilepből Krusevóba 
utazván, betértek egy kis falusi korcsmába 
ebédelni. Az ebéd nagyon szegényes volt. 
A cincár korcsmái os csak nyolc lágy tojást 
tálalt fel. Amikor fizetésre került a dolog, a 
korcsmáros az ebédért 5 török arany fontot 
(115 koronát) követelt. Ámbár a számla na
gyon is borsos volt, a vendégek megfizették, 
de az orosz ügynök kavasza, egy kozák, 
jól elpáholta a kapzsi korcsmárost. Hasonló 
dolog történt egy szerb konzullal is ebben a 
korcsmában. Két sült cs rkéért száz frankot 
kellett fizetnie.

— Hát ebben a faluban oly ritka a csirke, 
hogy ilyen drágán kell adni ? — kérdezte a 
konzul.

— A csirkék nálunk nem ritkák, de a 
külföldi konzulok nagyon ritkák — felelte a 
ravasz korcsmáros.

A zúgszállók. A fővárosban egymásután 
nyitották a zúgszállókat, amelyek az erkölcs
telen élet fészkei lettek. A kereskedelmi mi
niszter most megnehezíti ezeknek a zúg- 
szállóknak a nyitását. Ma tudatta a fővárossal, 
hogy a zugszállót nem tekinti vendégfogadó
nak s az iparhatóság zúgszállóra nem adhat 
iparengedelmet. A miniszter ezeket egészen 
rendőri felügyelet alá helyezi. Fölhívja a mi
niszter a várost, hogy ezt a rendelkezést 
szigorúan hajtsa végre.

Szeszfőzők és szeszgyárvezetök szervez 
kedése. A mezőgazdasági szeszgyárvezetök 
és szeszfőzők igen tekintélyes számban or
szágos értekezletet tartottak a Köztelken, 
melynek elnökévé Szilágyi Gyula dr. műegye
temi magántanárt, alelnökévé Zórád Istvánt, az 
O.M .G. E. ipari szakosztályának titkárát és 
Schmidt Győző szeszgyárvezetőt választották 
meg. Az értekezlet beható megvitatás tár
gyává tett minden, a szeszfőzők és szesz
gyárvezetők helyzetének javítására vonatkozó 
kérdést, így többek közt a képesítést, nyug-

dij- és segítő alap létesítésének eszméjét, a 
szeszgyártás iparának fejlődésével kapcsolatos 
követelményeket stb. Az értekezlet abban 
állapodott meg, hogy a szeszgyárvezetők és 
szeszfőzők tömegesen belépnek a Mezőgaz
dasági Szesztermelők Egyesületébe, amely
nek kebelében külön szakosztályt alakítanak. 
Az értekezlet tagjai belépésüket nyomban be 
is jelentették s megalakítottak egy végrehajtó- 
bizottságot, mely egyúttal a szakosztály tiszti
kara is lesz. Elnöke Szilágyi Gyula dr. Al- 
elnökei Zórád István és Zsapka István lett.

Megégett asszony. Uhlmann Károly pincér 
felesége Hernád-utca 32. számú lakásán a 
spirituszlámpától meggyulladt s veszedelmes 
égett sebeket szenvedett.

ÜZLETI HÍREINK-
Uj vendéglő. Ifjú erővel gazdagodott ven

déglői szakmánk Schrettner Márton szemé
lyében, aki főpincéri állásában mindenkor 
nagy akaraterőt, fáradhatlan buzgóságot tanú
sított hosszú időn keresztül a Staudhammer, 
később a Chrobok-féle éttermekben. -Helyesen 
gondolkozott, hogy még ifjú erejét önálló 
üzletének alapítására fordítja és ha sokan 
így gondolkoznának, szakmánkban a kontár
i g  oly nagy tért nem foglalhatott volna és 
nem foglalhatna a jelenben sem. Ha nem 
SchrettnerxüA volna szó, akinek kiváló ügyes
sége és szakértelme üzletének fellendítései 
előre is biztosíthatja, abbeli aggodalmunknak 
adnánk kifejezést, hogy üzletének helyét 
ügynöke rosszul választotta és kár volt 
magát ügynökökkel befolyásoltatni. De ismé
teljük, mivel a jelen esetben Schrettner áll 
ama üzlet élére, ezen helyen is ki fog dom
borodni es érvényesülni a benne rejlő nagy 
és igazi üzleti tehetség, a melytől a legjobb 
eredményeket várjuk és reméljük. Kitűnő 
magyar konyhája, valódi jó borai és előzékeny 
kiszolgálás különben mind hozzájárulnak a 
jó üzlet megalapításához és jó hírnév m eg
teremtéséhez. E kellékek pedig Schrettner 
üzletében, melyet szeptember hó l é n  a 
Magyar Színháznál, Izabella-tér 2. sz. a. meg
nyit, hiány nélkül feltalálhatok.

Helyreigazítás. Az Aréna-szinházzal szem
ben levő kávéházat Unterreiner Lőrinc vette 
át, kinek nevét múlt számunkban hibásan 
közöltük.

Vendéglő-megnyitás. Új üzletet nyitott 
Ernst Máté kartárs a Szabadság-tér 6. száma 
alatt. A kifogástalan vezetés alatti jól fel
szerelt vendéglő felvirágzása már is bizto- 
síiva van.

Vendéglő az Operához. Hiecke József jó
nevű kartársunk a Hajós utca 11. sz. alatti 
özv. Lichtscheindl-féle vendéglőt megvette és 
azt újonnan átalakítva, saját vezetésével meg
nyitotta. A díszesen berendezett vendéglőben 
minden látogató kellemesen érzi magát és 
látszik, hogy ezen üzletben új és mozgalmas 
élet pezseg. Az azelőtti nyomasztó hangulatot, 
amelyet valószínűleg a bánatos özvegy álla
potának kellett tulajdonítani, kedves és min
denkinek jóleső forgalom váltott fel ezen 
üzletben, ahol a látogatók a legjobb magyar 
konyha által nyújtott kitűnő ételeket élvez
hetik és mindenkor tiszta borokat kaphatnak.

Üzlet vétel. Hegedűs Ferenc megvette Ribos 
Reimond József-utca 68. sz. alatti korcsmáját, 
melyből jó magyar konyhájával és tiszta bo
raival párosult szakértelmű vezetésével jó 
üzletet alapít.

Steiner Márkus megvette a sétatér-utca
5. sz. házban levő vendéglőt, amely régen 
várt olyan gazdára, aki abba életet képes 
varázsolni. Steiner ügyessége és élelmessége 
biztos kilátást nyújt arra, hogy ezt az üzletet 
felvirágoztatja, mert az eddigi jelek is reményt

nyújtanak erre. Ilyen kézben, aminőbe ezen 
üzlet most került, belőle nem is nehéz jó 
üzletet teremteni. Steiner kartárs ezt csak
hamar be is fogja bizonyítani.

Vendéglő-átvétel. Tolmár János megvette 
a dob-utca 50. sz. a. Luj Antal-féle vendég
lőt, melyet ízlésesen átalakítva, a múlt hóban 
megnyitott. Vezetésének rövid ideje alatt is 
látható, hogy az üzlet kitűnő forgalomnak 
néz eléje, mert jó forgalmával az új tulaj
donos máris elégedetten reméli jövőjét.

A jó korcsma. Sparing  János Rákos-utca 
11. sz. a. korcsmájára ugyancsak ráillik ez 
a jelző, mert a termelőktől vásárolt jó borai
val és pompás magyaros ételeivel a messze 
környéket meghódította. Az üzlet vezetését 
sógorára bizta, aki kedvelt egyéne a nagy
számú vendégeknek.

Turcsányi János és Társa új mustjainak el- 
árusítására hívjuk fel e helyen is t. olvasóink 
figyelmét. E termelők a központi vásárcsar
nokban árúsitják tiszta mustjaikat és 50 liter 
vételnél a mustot saját kocsijukon hazaszállítják 
és az üres hordókat vissza is viszik.

Helyváltozasok. Szatmárt a Károlyi szállo
dában a főpincéri állást N agy  Árpád tölti be
— A szatmári Erzsébet-kávéház fizetőpincéri 
állást újabban Frenk xAdolf foglalta e l ; 
ugyanott a Pannónia-kávéház reggeli felszol
gáló pincéri teendőket Kondor Károly látja el.
— Az Erzsébet híd mellett Rabszky Zsiga- 
féle Erzsébet kávéház éjjeli főpincéri állását 
Kégl István tölti be.

5 oldal.

Szakirodalom.
A borital- és húsfogyasztási adókra vonat

kozó törvényeket és a szabályokat, valamint 
az egyes esetekben hozott elvi jelentőségű 
határozatokat Dánielovics Sándor és Biró  
Imre székesfővárosi pénzügyőri biztosok 
könnyen áttekinthető kézikönyvben összeállí
tották. A könyvet előnyösen haszi álhatják a 
pénzügyőri szakközegeken kívül kivált a 
szőlőbirtokosok, borital- és húsfogyasztási al
bérlők, kezelők, magánfogyasztók, valamint 
a községek és városok. A 250 nyomott lapra 
terjedő mű ára (egész vászorikötében) 4 kor. 
és megrendelhető Biró Imre pénzügyőri biz
tosnál, Budapest, V., Váci-út 10. sz.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
A mulatós férj. A budapesti polgári tör

vényszék valópörös aktáiból való ez az eset. 
Egy miniszteri tisztviselő, aki egész életét a 
vendéglői törzsasztalnál töltötte, rokonai un 
szolására elhatározta, hogy megnősül. Nagy- 
nehezen talált is magához illő leányt, aki 
azonban kikötötte, hogy szakítani kell a régi 
cimborákkal. Ez nagyon súlyos kívánság 
volt, de mert a leány csak ezzel a föltétellel 
volt hajlandó vele megesküdni, nagynehezen 
beleegyezett a súlyos föltételbe. Nagy pom
pával megtartották az esküvőt s a fiatal 
férjből csendes, otthonülő nyárspolgár lett. 
Igen ám, de a cimborák gúnyolni kezdték -s 
a férj föltette magában, hogy megmutatja 
nekik, hogy ő mégsem papucs-vitéz. Kezdett 
újra megjelenni a régi törzsasztalnál s a 
cimborák nagy örömmel fogadták vissza 
kebelükbe a megtért bűnöst. A fiatal asszony
nak azonban nem nagyon tetszett férjé 
gyakori kimaradása s nem egyszer sírva 
virrasztotta át egyedül az éjszakát. Hiába 
volt minden sírás és könyörgés, a térj 
vacsora után elment hazulról s csak hajnal 
felé jött haza, meglehetősen borközi állapot
ban. Ez év március hónapjában történt, hogy 
amikor a férj hajnal tájban hazaérkezett, 
hiába dörömbölt lakása ajtaján.
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— Asszony, nyisd ki az a jtó t! — kiabált 
haragosan a férj.

— Nem nyitom, hangzott belülről a válasz. 
Eredj oda aludni, ahol az éjszakáidat töltőd.

— Ne bolondozz, asszony, mert meg
haragszom.

— Tőlem haragudhatsz, ameddig csak 
tetszik, de ide nem teszed be többé a lába
dat, szólt az asszony s csakugyan nem nyi
totta ki az ajtót.

A férj kénytelan volt vendéglőbe menni, 
hogy néhány órát aludhasson. Másnap mind 
a ketten beadták egymás ellen a válópört, 
amelyben most volt az első békéltető tárgya
lás. A biró fölszólítására mind a ketten ki
jelentették. hogy engesztelhetetlen gyűlölettel 
vannak eltelve egymás ellen s nem békül- 
nek ki.

Halálos nevetés. Egy boldogtalan ember 
szomorú történetét mondják el párisi újságok, 
aki a szó szoros értelmében halálra kacagta 
magát. Ezt az embert Mr. Ralph Reilly-nek 
hívták, abban a különös és borzasztó bajban 
szenvedett, hogy ha rájött a kacagás, tel
jességgel nem tudta abbahagyni. Legutóbb 
egy párisi hotelben lakott, mikor megszállta 
a baja. Két álló napig kacagott és a szaka
datlan, különös hangú nevetés megijesztette 
a hotelben lakó szomszédjait, akik végre is 
rendőrért küldtek. Mikor a rendőrök beléptek 
Reillyhez és látták őt egy karosszékben ülve 
torkaszakadtából kacagni, először meghökken
tek, aztan eltorzult az arcuk és ők is kacagni 
kezdtek. Annál erősebb lett a Reilly kaca
gása is. S minél erősebben kacagott ő, a 
rendőrök is rádupláztak. Végre beszállították 
a kórházba. Az orvos megfigyelte a beteget, 
de — egyszerre az ő arca is eltorzult s a 
következő pillanatban őt is elragadta a kaca- 
gási düh. Reillyt a kórházból az őrültek 
házába vitték. Ott — negyednapra — belehalt 
a kacagásba.

Kávéház —  lovak számára. Ezt nem
szabad szó szerint venni, mert könnyen a 
nyári hőség hatásának tekintenék ezt az 
ideát . . . amint különben tényleg annak 
köszöni az eszme az eredetét. A párisi lovak 
— írja a Figaro — sokat szenvednek a 
kánikula miatt. A derék állatvédő egyesület 
buzgón gondoskodik ugyan a lovakról s 
kalapot, sőt napernyőt is szerzett nekik ; de 
még az sem bizonyult elégnek. Mozgalmat 
indított tehát az egyesület, hogy a párisi 
kávésok segítsenek a szegény izzadó lovakon. 
A mozgalom sikerrel járt el s néhány nap 
óta, ha a kávéházak előtt megáll a ló, hús 
italt kaphat. Persze nem limonádét, sem jeges- 
kávét, hanem becsületes vizet. Kis vályúk, 
amelyeket az állatvédő egyesület vásárolt, 
vannak a kávéházak előtt s ezeket időnkint 
friss vízzel töltik meg a kávésok. A párisi 
nép természetesen nyomban élceket farag a 
legújabb divatra s a minap egy tréfás úr 
azzal kacagtatta meg a boulevardot, hogy 
papirbol készült lófejjel jelent meg a Cafe 
de la Paix asztalkái közt.

A megszegett házassági Ígéret és a piros 
ász. Amerika a házassági igeret megszegése 
miatt indított pörök hazája. A bíróságok a 
közönséges bagatell-pörök módjára közöm
bösen pörgetik le a tárgyalást s hirdetik ki 
az ítéletet. A minap azonban olyan ehhez 
hasonló természetű ügy került a törvény elé, 
amely nemcsak a bíróság, hanem jóformán 
egész Newyork városát érdekelte. A panaszos 
Bella Clos kisasszony szokatlan megokolással 
kert kártérítést volt vőlegényétől. Bella Clos- 
nak tisztességes keresete volt egy kártya
gyárban, amikor Georg Le\vis-t megismerte, 
aki csakhamar el is jegyezte. Egy eppen nem 
szép napon azonban szerelmese csúfosan 
elhagyta és házzasságról többé tudni sem 
akart. Ez a szegény leányt, mint vádiratában 
mondja, olyan kétségbeesésbe ejtette, hogy

azt sem tudva mit csinál, minden pakli 
kártyába egy pirosászszal többet tett. Kép- 
zelhelő, hogy a hanyagságnak rettenetes 
következései voltak. Pokeot vagy skat-ot 
játszottak, mind a négy ász már kézben volt 
a játék fényesnek Ígérkezett s ime az egyik 
játékos az ötödik ászt az asztalra dobja. 
Boszankodó vendéglősök és kártyások soka
sága tett panaszt a gyárosnál, aki a szerel
mes kisasszonyt elbocsátotta a szolgálatából. 
Nem azért amerikai leány Bella Clos, hogy 
állásáért és szerelméért kártérítést ne követelt 
volna. A bíróság hatalmas pénzbüntetéssel 
sújtotta a csalfa udvarlót.

Adás-vétel.
Tudván, azt, hogy becses lapjában az üzletek 

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

Sok évi tapasztalatom meggyőzött arról, hogy 
az üzleteknek adás-vétele alkalmával ügy az eladók
nak, mint a vevőknek okvetlen szükségük van 
lelkiismeretes közvetítőre, aki magán viseli mind
két fel érdekeit, anélkül azonban, hogy a már 
elkarapódzott visszaélések bármelyikét is felhasz
nálna. A közönség legnagyobb része bizalmatlanul 
fordul el az ügynököktől, mert azok rendesen 
sajat érdekeiket tartják szem előtt és nem sokat 
törődnek az érintkező felrk közös ügyeivel.

Manapság már száma sincs azoknak az irodák
nak, melyek minden szakértelem nélkül közvetíté
seket vállalnak el s az erőszakos rábeszélés, 
nagyítások, valótlan es sohasem létezett 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 m ellett:

Az alábbi hirdetők cimei lapunk kiadóhivatalában 
(Józscf-körút 1 8 .) tudhatok meg.

K e re s le t:

^ 7 ЯИПГ|Я nuÉ>y városban, 1 0  — 2 0  szobával,
O l QIIUUÜ kávéházzal, étteremmel megvételre kerestetik.

Beszálló vendéglő Ж и. : г Ье" meg‘
If Я V P h Я 7 szol‘  ̂ életképes üzlet, vidéki forgalmas 
IxQ v u IIUL) városban, megvételre kerestetik.

I f íC ű h h  07Я  ÍíflHQ elsőrangú, vasutRözlekedéssel, 
M oC lJU  O L dlIU U d, kisebb vidéki városban, meg
vételre sürgősen kerestetik.

Marry С7 Я 1 1 пН я elsőrangú üzlet, bérbe vételre ke- 
dLQMUUU' lesietik a fővárosban vagy vidéken.

Uj bor eladása.pilisi és ceglédi idei mustjukat árusítják a központi vásárcsarnokban. Г>() liter vételnél a mustot saját kocsijukon hazaszállítják ós az üres hódúkért elküldenek. Egyszintűn kitűnő faj и szőlőt ajánlanak, amelyet a kosarakban a vevők kiválogathatnak és tetszés szerint sajtolhatnak.

h l  n re 7 Q írh a n  a legnagyobb ós legjövedelmezőbb 
H l U lo L d g U d l l  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,
döglősnél Akácfa-utca 8 8 .

8 00  □ ■«to il álló terület j nagy étterem cs
kávéház valamint 1 2  vendégszoba van, az üzletekkel 
együtt eladó. A vételhez 15,000 irt szükségeltetik.

I f n r n c m a  Újpesten, más vállalat miatt, 300 korona- 
l\U I L o llid '  ért azonnal eladó. C z 'r . a kiadóhivatal
ban.

^ 7 я Н п Н я  11 fővárosban egyik a legjobb meneteld 
u L d lIU U d  üzlete, eladó. Átvételéhez 50,000 forint 
szükséges.

IfjMomnQ 7nnfrnríl mely k°zi kerékhajtással is VllldlIIUO LUIIgUIŰ, muzsikál, a legolcsóbb áron 
kéz alatt azonnal eladó. Bővebbet kiadóhivatalunkban.

Üres üzleti helyiség, a * ; , “ " 1
117 I ű t h o  I li iOQfT november elsejére kibérelhető. Jelen- 
Ul I ü IIICÍI jfloCg leg szatócsüzlet.

P á p a i o n  Temető-utca 20. számú ház, 4 szoba, 
Г ö L ü lC lh  konyha, cselédszobával — továbbá egy 
tehermentes családi ház 2 , /t hold szántófölddel, 4 hold 
gyüm ölcsös és szőlő eíadó.

R lI f la n P C tP n  a "yngati pályaudvar közvetlen köze 
U U U d |J u u lu ll lében egy kitűnő napi forgalmat csináló 
vendéglő fontos családi körülmények miatt — 800
forintért sürgősen eladó.

AfííV/irne e8 y 'k központjára szolgáló s nagy élcnk- 
IU v f llU o  forgalommal bú о út elején, egy régen 

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

^ 7 я 1 1 пг]я kávéház. vendéglő vidéken bérbe s el- 
üLQHUUUf adásra' nagy választékban vannak elő
jegyzésben. Vevők, bérlők forduljanak teljes bizalommal 
hozzám, amennyiben célom lelkiismeretes és pontos ki
szolgálásom áltál a n. ó. közönség teljes megelégedé
sét kiérdemelni.

V pnH pgln  kávéház elszámolásra, bérbe, s eladásra, 
f O llU C glU f kisebb-nagyobb szabású üzletek a fővá
ros és környéken nagy választékban elő vannak 
jegyezve. Az elszámolási üzleteknél készpénz (ivadék
kal nem közvetitek, csak az átvett ital után járó eset- 
eges kifizetésen.

V ^ n fjP O ifi -E* *ÜIT ahnas helyen, ahol a konyha 
V u llU U g lU i jó árak mellett erősen megy, előkelő 
vendégek által látogatott üzlet, erős italforgalom, bár
kinek melegen ajánlom, ezen ritka alkalmi üzlet átvé
teléhez 3000 forint okvetlen szükséges.

К Я V P h Я7  па8 У°ЗЬ szabású, a fővárosban közismert 
ixU vüllQ Lj jo nappali és éjjeli üzlet, tulajdonos súlyos 
betegsége miatt igen előnyös feltételek mellett eladó.

К Я V P И Я 7 ?а*У v'déki városban, ahol sok tisztviselő  
IxuvGIIQL ós katonatiszt törzsvendégek, előnyös fel
tételek mellett eladó, vagy egy közismert szakembernek 
bérbe adandó.

^ 7 я 1 1 пг1 я VK,éki nagyobb varosban, étterem, kávéház, 
ULUIIUUQ 12 vendégszoba, szép lakás, kocsiszín, 
nagy kerthelyiség s veteménykert házzal együtt vagy 
eladó vagy bérbeadó.

V P flflP O iíí e*ett,’i ,is berendezésű, erős meneteld uz- 
uM U uglU f let, Erzsébet-körzton, olcsó házbérrcl, 

előnyös feltételek mellett eladó, lövi forgalom 24,000 frt.

V p n r lp fflr í a fővárosban, közismert üzlet.. amilyen 
u llU u g lU  csak minden 30 évben egyszer van el

adásra kínálva, a legutolsó évben is НО,000 forint for
galmat ért cl, üzlettől való visszavonulás miatt kedvező 
feltételek mellett megvehető.

V P n riP O ifi h irgalmas helyen, szép kerthelyiséggel, 
ullUügr IU' téli tekepályával, légszosz-vilagítással, el

utazás miatt igen oltson azonnal vagy augusztus lm 
1 -jére eladó.
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^ n w p h Q7 :l Kil,s<"' Soroksári-úton, kisebbszerű, jo- 
K dV ullQ t-i forgalmú üzlet, ahol a biliárd jövedelmezi 
a házbcrt, családi körülmények miatt 450 forintért 
sürgősen eladó.

Vendéglő kávéházzal egyben, nagyobb
vidéki városban, a piactéren fekvő helyiséggel, amelyet 
tulajdonos Hl éven át birja és vezeti, elöregedés miatt 
a házzal együtt 26,000 forint vételárral, 15,000 forint 
teherrel, eladó. Csak keresztény vallásit reflektálhat

Felhívás az éthordó urakhoz.
лак műveltségünk fejlesztése céljából az 

előre törekvő éthordóknak szíves tudomására 
hozzuk, hogy egy étlaprajzolási tanfolyomot óhaj
tunk létesíteni, mely tanfolyamon eredeti, változatos, 
ízléses és díszes étlapok rajzolása, festése és kiállí
tása taníttatik.

A tanítást llarsányi L. festőtanár saját műter
mében — Andrássy-út 07. a zeneakadémia helyi
sége — fogja eszközölni.

A tanítás f. évi szeptember hó l én kezdődik. 
Tandíj havonta 5 forint.

Minthogy pedig a növendékek száma korlátolt, 
felkérjük a t. érdeklődőket, hogy részvételi szándé
kukat még c hó folyamán a kiadóban jelentsék be.

« # * # * * * # Ч 0 Ч # Ч # Ч # * * # * * Ч * * Ч # « #

T .  k a r t á r s  u r a k  I

Tisztelettel  tudatom, hogy úgy mint az 
előző években, most is

frissen sajto lt must
a leg jobb  válogatott  szőlőből ju tányos 
árban kapha tó  és hiszem, hogy minden 
vevő a nálam  tö r tén t  vásárlással nagyon 

m eg lesz elégedve.

M a c s  3. IX., Cónyay-utcza 7.
Telefon 58 95.

Kérem próbavásárlást tenni !

A Ivisvendéglős

T. Étlapiró Uraknak
legmelegebben ajánlom a Berkovits-féle legjobbnak 
elismert H e k to g r á p h - la p o k a t  és t e n tá k a t  
m in d e n  s z ín b e n ,  mely sok időt és munkát meg
takarít. Kttermckben 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 les/, éltévé s ez olaj-itatós a tentát 
teljesen magába szívja. Kimoshatatlan ruhajelzö festé
kek és Sehapirgráph tekercsek minden nagyságban

B erkov its  K áro ly
Sokszorosító-készülékek I íektográph-raktár 

BUDAPEST, M l. Síp-utca H.
Árjegyzék bérmentve.

Hazai beszerzési források.
Csögl János

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

legjutányosabb árak mellett. — -

Pécsi „Ijsürgyár“
a vidéken legnagyobb és legmodernebbül berendezett 
sörgyár. Söre vetekedik a kőbányai gyárak söreivel. 

Cím : Pécs, M ohácsi-országút 20.

h é v í z i  gyógyfürdő i
Keszthely vasúti állomás. J

géné Heviz (megnyitás május l-töl { 
szeptember végéig) iszapkorpával. »

Világszerte ismeretes fürdő; gyógyulást nyújt t  
csúz, kösz vény, csont-ízület és közbantalmaknal f  
csonttörés, csontszú, Nueralgia (ischiás) görvély- ф 
kór oly eseteinél is, amelyek már sehol sem ♦ 
voltak gyógyíthatók. Maszirozás, maszirozó {  

terem hozzáértő maszirozóval. f

Prospektust kívánatra ingyen küld *
A f im lő iga  igatóság .  #

ш  - щ

Vendéglő-bérbeadás. i
A M agykárolyi R ég i K aszinó 1905. január 1-től 

kezdődő 3, esetleg 0 évre v en d ég lő i vagy kávéházi 
célra bérbeadja a következő helyiségekből álló

vendég lő jé t. — - л
1. Kgy nagy utczai terem, ő'OO méter magasságú.

1-12'128 □ méler »tápterülettel.
I 2. Három más utczai helyiség, 4'80 méter magassá-
j gúak. 01-120. 70'824 és 28080 méter »tápterületekkel.

,‘i. Kgy két szobából álló lakás, egy szolga-szoba és 
az összes szükséges mellékhelyiségek, melyekhez tartozik 
egy külön udvar, kocsiszín és isi álló.

Az írásban foglalt zárt ajánlatok 300 korona bánal- 
I  pénzzel együtt alantírt elnöknél adandók he 1004. év i 
I szeptem b er hó ‘2 0 -ig . A választmány a beadott ajánla- 
q tok közi szabadon választhat.

A nagyterem, a mellelle levő kis ulczai helyiség és 
az előtér már 1004. évi ok tób er hó l-é n  elfoglalható.

Debreczeni István
polgármester.

I



Л  L 9 v a : l i í n f l n l r  k í n á n f l i i l Á l r  ¥  Mzen rovatban mindazoknak, akik a !upot egész évre fizették
Я  П а 1 а |  T U r a O I V  K i r a n n U I O K ,  II H l  f i  P H  В I R Á  I ■  elő, háro,n sori« ter'ed6 hirdetését egész even at díjtalanul
f o g a d ó k ,  v e n d é g l ő k  é s  k á v é h á z i  ü z l e t e k .  I  I  V  | H  I  I  |  П  V  П  I  П  közöljük. A három soron túl terjedő hirdetés minden szója

v a l a m i n t  a z  a j á n l h a t ó b b  c é g e k  é s  b e s z e r -  Ц 1 П U 1 H 1 U J Hé TíJZ
= = = = = =  z é s i  f o r r á s o k .  = = = = =  minden további szó 8 fillér.

B u d a p est. Tarant Frokob «Stefánia»* B arcs, (Telep.) Hoffmann és Krausz Tatár Gusztáv »Korona»-szállodája. Első- »Hungária«-liávéluiz és sorozó (Schvarc 
szállodája. VII., Murányi-utcza 53. A »Garni«-száilodája az állomás mellett. rangú fogadó. Termelőktől vett borok. P. Ferenc túl.) Elsőrangú kávéház a
keleti pályaudvar közelében. Olcsó C sá k to r n y a . Friedl J . Zrinyi-szállodája Étterem, sörödé és kávéház. város központján. Hideg buffé.
szobák. Magyar konyha és termelőktől vett borok K e sz th e ly . Strausz M iksa »Hullám« és » Pannónia«-kávéház. (Pintér N. János túl.)

Albert Viktor vendéglője, Rokk Szilárd- Vetsz L ajos  »Otthon» kávéháza a város »Korona«-szúllodái, a város központ- A város legélénkebb helyén. A helyi és
utca 10. A vidéki főpincérek találkozó- központján. ján. Hullám a Balaton partján. j vidéki pincér urak találkozója,
helye. Olcsó magyar konyha, kitűnő Géza :жДП1пу bárány »-szállodája. Szieber József  vendéglője, Kossuth Lajos- Fenrich Lajos  vendéglője, Indóház-u. 21.
borok* Étterem, polgári szóba (söröző). Olcsó utca. Balatonmellcki jó borok, olcsó (saját ház). Saját termésű borok, olcsó

Schuszter Hugó éttermei (volt Plasztikon) magyar konyha. magyaros konyha. magyar konyha.
Andrássy-ut 66. Elsőrangú éttermek es G yőr . Acél Miksa Kisfaludy-kávéháza, a Szabó Béla kávéháza н város közp. Az Jenovay József »Zöldhordó»-vendéglője 
sorozo helyisegek. Ered. beszerzett városházzal szemben idegenek és szakmabeliek kedvelt talál- Sorház-utca. Olcsó konyha, termelőktől

ъ 7' T 1  м ш  tPv.  BuchtenLukács Sárkanylyuk-vendéglójc. kód helye. beszerzett borok.
\&r f  é t im  Rlsőrü'noi'i leértiihh'k ivé- Termelőktől vett borok, olcsó konyha. Z alaegerszeg" . «Ко- vendéglője, volt «Schubert"-

ház ’ Fehér Hajo  szálloda (Meixner Mihály tu- гопа»-szállodája, a varos központján. vendéglő. Budai vásártér környékének
if, ! lajdona). Elsőrangú szálloda, étterem, sö- Éttermek és söröde-hely iségek. találkozó helye.

-T e r e z -k ö r u t  és Kemnitzer-utca sár-1 rözők -  szemben a városházzal. L úgos. Gyula »Központi sör-
kán. — Termelőktől vett tiszta borok, \ Németh Ferenc »ErzsébeU-kavchaza. A csarnoka» a város közepén. ,tJ , 1 ecs banya-telepi tcimeloklol
maevar konvha i helybeli és vidéki vendéglős és pincér , . beszerzett поюк.

Vámos Dezső »Hazám» kávéháza, József-i urak találkozója. Olcsó árak. baö'r János’ tulajd.T'Elsőrangű’ fo g a d j R a d o csa y  , lm r e  »Korona-szállodája.«
körút 1. Népszinház-utca. Elsőrangú P r Hehler M átyás »Arany postakürt«-ven- étterem és kávéház Sajáttermcsú borok bzigeti oiszagut. Olcsó magyar konyha,
nagy éjjeli mulató separé egy óráig zene. Meglője Deák £ m n c  és > A r^d-u sár- ' vendéglője. Olcsó kÍU"’°  '"U 'У “

Varady József nagy etterme nyári e ste li Kan; “ aiaioul , ’ . % , magyaros konyha, termelőktől vett ,, 7 „ ~ • ,
kerttel az általánosan ismert volt Lan- Schuch Ferenc vendéglője, Arany Janos- valódi szalai borok Schnell József vendéglődé, 1 alya-utca 1.
tos-féle, Tcréz-körut 28. szám. utca. Helybeli pincér urak borozója. perencv József vendéglője ívolt Po el A bl‘daÍ vásártériek találkozó helye.

Lakatos Gyula Rökk Szilárd-utcza 23. H é v íz . Poca János »Me.\iko«-vendéglője. v .) A város főutcáján^’Tis'ztan kezeh Z idariis  József  vendéglője, Makár-u. 
Nagy sörcsarnok és éttermei. Jó bala-j Télen-nyáron át nyitva. Olcsó vendéglő, italok, jó magyar konyha. * * 7*. sz> Sa-Íat tormésü, kotyogós borok,
tonvidéki borai és kitűnő magyar kony- j termelőktől vett borok. ‘ minden pénteken halászlé,
háj a elragadtatja a közönséget. K o lo z s v á r . Fekete L. vendéglője a »Vig M isk olc . K isp ifa -v  endéglő. (Tulajd. S ü m eg . M esterházy Sándor »Korona»-

Nagy L ajos  elsőrangú, legelegánsabban | magyarhoz«. Olcsó magyar konyha, a Mayer József.) Saját termésű borok, szállodája. Saját termésű jó borok, ma
berendezett kávéház, Soroksári-utcza j Kolozsvárt megforduló üzleti kartársak magyaros konyha. gyáros konyha.
!3- sz. a. ! kedvelt vendéglője. »Polgári sorcsarnok« vendég- vendégfogadója и bárány-

Ulits Lőrinc »Árpád»-kávehaz, Erzsébet- j G rá f János vasúti vendéglője. A kolozs- m.igy.ir cs olcsó konyha, tét- hoz. Saját termésű borok mérése, kicsiny
körút és D ohány utca sarkán. A fő- | vári közönség kedvelt kirándulója. Tér- melóktól vásárolt kitűnő borok. <ís nttgyban.
városi és vidéki főpincéri-kar találkozó melóktól vett erdélyi borok. Pannovi a-kávéház. (Ausländer Henrik és ,
helye. Griin A. »Budapest«-kávéháza, az üzleti C.yula.) Előkelő berendezésű kávéház, Ĉ 6t sza ^  m (Adani

Commerce-Kávehaz. Tulajdonos Petrovits kollegák találkozóhelye. a város központján. c c?_n ,s 0 a â c? V ? n».u.a °Ja‘ CSo
György, Jozsef-korut es Baross-utca Grand-Uávéház. (Gyárfás Dezső túl.) Első- \P er l Gyula » I uzolto»-kaveháza. Az üz- ~ t „ .. . . .
sarkán. Elsőrangú kávéház. rangú kávéház. Kolozsvár központján.! leti kartársak találkozó helye. , oniy .. f aJ0S ,ven fß  a

Fellegi Ede »Elevátor-kávéháza« Ferenc- Koron a-káveház. (Heinian tulajdonos.) A j Széchenyi-szálloda és kávéház. (Túl. Kell- ba ‘k Мац v'i ro s^ko n vha ^  * U еГШС 6 ‘ 
körút. Elsőrangú kávéház, esténkint vidéki pincér urak látogatják. # ncr Lajos.) Üzleti kartársaknak olcsó, • * 1ЬУ- • У
zeneestély. K ö rm en d . Heigl Ignác »Kulcsos«-ven- i kedvezményes áru szobák. ’ S á r v á r .  Ritter L . »Korona-szállodája»

Szabária-liávéház (túl. Grünfeld Gyula). déglője, Kulcsos-utca. Termelőktől vett i M , saját termésű borok, olcsó jó magyar
Dohány-utca és Nyár-utca sarkán. ÍJz- jó borok, olcsó konyha. N a g y D a n y a . Rum pold  Gyula »Nagy- konyha,
letbeli társak találkozója. Minden este y*uh m rr  nMaavar tííráiv« van szalloda»-ja. Elsőrangú szálloda, kávé-
pknrpnHn női ypnptnr ' A eubauet JatíOS Alagyai Kiralj«-vtn- ház es éttermek. S z e k e s t e h e r v á r .  hndersz Janos »bekete
elsőrendű női zenekai. degloje. Halatonmelleki jo borok, olcso Sas«-szállodája. Étterem, kávéház.

Gyárfás Pál nagy kávéháza, Népszínház* magyar konyha. N a g y k a n iz s a . Szarvas-szálloda. (Tulajd. Saját termésű borok,
utcza és Tisza Kálmán-tér sarkán. Első- Scheck Ignác »Korona-szállodája» a város özv. Tiriágl Lajosné). Elsőrangú fogadó,
rangú mulató. főhelyén. — Étterem, sörödé, kávéház. nagy kényelemmel berendezett szobiík, S o p ro n . K rau sz J. »Fehér rózsa»-szál-

M ilisits István  vendéglője. Kerepesi-út és K o m á ro m . I f j.  Kass Gusztáv »Magyar elegáns éttermek és kávéházi helyiségek. lodája. Klsőnuigu logudó, magyar
Huszár-utcza sarkán. К tűnő magyar király «-szállodája. Előkelőén berende- Gálovits A ndrás  »Polgár-egyleti vendég- konyha, termelőktől vett borok,
konyha. Jó borok. zet‘ (°Badó » »»naparton. lője.« Kitűnő minőségű szalai termésű S.-A -U jh ely  »Magyar Király«-szálloda.

Unter reiner Lőrinc városliget. Aréna-szin- , Kisi-Cell. Varlaky Béla »Hungária«-szál- botok, olcso magyaros konyha. (Cseruicky /. tulajd.) Előkelő étterem,
házzal szemben. Elsőrangú vendéglő. í lodája, előkelő berendezésű fogadó, M erkly János vendéglője, Kinizsi-utca. söröző.
Kitűnő konyha és italok. étterem, kávéház. Tiszta magyar konyha, termelőktől vett Frisch J. »Magyar király»-kávéhaza. A

Drosgyák Izid o r , Polgári-vendéglője Horváth József. »Uj kávéház.« A helybeli borok. helybeli és vidéki kartársak találkozó
Ovoda-utcza 16. sz. jó ételek és saját elite-közönség találkozóhelye. Car János »Vaskapu»-szállodája. Jo ma- helye.
termésű tiszta borok. K a p o sv á r . Mester J  »Zrinyi»-vendég- 8Уаг konyha és kitűnő italok. S z o ln o k . Müller es Veszter »Kossuth»-

SchróttuerMárton. polgári-vendéglő. lője, az állomás melleit. Magyar borok, N y ltra . Pitzcr cs H auser »Hungária«- szállodája az állomással szemben. Olcsó
Kitűnő magyar konyha. Színészek . ? , . 0,.Г » П . ’ ■ - szállodája, ülsörendü fogadó. Magyar vendégszobák, magyaros konyha,
találkozó es mulatóhelye. L o b lM th a ly  is  Jia vendéglője a lo u tca n . konyha, termelőktől vett borok. т п т п е у й г  ' пн*»“

. „ , .. u , 4 Olcsó magyar konyha, termelőktől vett T e m e s v á r . . . . ,,111113 . . •
^ ra a . h ass Heia éttermei es sorozoje a borok. P écs. »Vadember-szálloda«, (Mayer Lajos Hungária nagy-szállodája, belváros. A

Szabadsag-teren. Iermelotol vásárolt Józsi-kávéház, (Túl. Braun József). Rózsa- túl.) a város központján. Az utazók délvidék legelegánsabb vendégfogadója,
tiszta borok, uicso konyha. utca, szemben az indóházzal. Egész régi fogadója. Saját termésű borok, Étterem, télikert, söröző és előkelő

B a la to n -B e r é n y . Fehér Sándor »Magyar j éjjel nyitva. magyar konyha. komforttal berendezett kávéház.
Tenger« szállodája, A Balaton pattján. Pekm ann Péter vasút, vendéglője. A vá- Cserfa Vince -M agyar király-szállodája. István »Pacsirtamcző«.vcndég
k S s a%l®sóS árak"008 °  “ pl>rt0n' *i№P L°S1 , kuf'.;nse.g ., !a!alkozóÍa- М»8У“Г Sür,,dc- í«*«rent és kávéház. Olcsó lője, a gyárvárosi indóházzal szemkilátás, o b so  arak. konyha, k.tuno dalok. szobák. „e„. Gyorkény, és szalai borok.

I Ä sörkart^tltől Való szabadúlás ügy^b^i) lódított n)ozga- 
I lori)bai) n)ii)d î> v^odéglős v/tgytO részt!

{ JŰ«i)tk«zb?ti)i Qapookiot Józs?f-körút 13. szán) alatt. :

Gelléri és Székely köny nyomdája Budapest, VII., Kereposi-ut 84.

8. oldal. A Kisvendéglds 28. szám.


