12

DÉLMAGYARORSZÁG

NYILT-TÉR*)
Teljes tisztelettel jelentem be a nagyérdemű
közönségnek, hogy „Belvárosi Kávéházat" melyet
1911. évi május havában átvettem, a mai napon
el- és átadtam Lustig Vilmos urnák.
Ez lenne az ilyen alkalmakkor szokásos
bejelentésem. Részemről azonban lehetetlen ilyen
rövid üzletszerű bejelentéssel búcsúzni az én
kedves és nagyrabecsült közönségemtől. Az
a bánásmód, az a buzdító támogatás és az a talán
teljesen meg sem érdemelt jóakarat, melyben
nekem kedves vendégeim részéről részem volt,
köteleségemé teszi, hogy eltérően a szokásoktól,
minden rendelkezésemre álló alkalmat megragadjak, hogy búcsúzáskor az én kedves
közönségem iránti hálámat némiképpen kifejezzem. Bár aránylag rövid ideig volt szerencsém
a „Belvárosi Kávéházat" birni, mégis erre az
időre fogok mindenkor a legszívesebben viszaemlékezni. Bár fájó szívvel adom át helyemet,
mégis vigasztal az a tudat, hogy sok jóakarót
és kedves barátokat sikerült rövid idő alatt
szereznem, kikre nézve talán szintén nem teljesen közömbös távozásom.
Igen kérem a nagyérdemű közönséget és
kedves vendégeimet, hogy tartsanak meg jóemlékükben, amiként én is mindenkor hálával és szeretettel fogok reájuk gondolni.
Végül még szíves jóindulatukba ajánlom
utódomat, ki bizonyára törekedni is fog ezt
kiérdemelni.
Szeged, 1912. augusztus 31.
Radö Ignácz.
Radó urnák fenti soraival kapcsolatban
van szerencsém a nagyérdemű közönségnek
szíves tudomására hozni, hogy a „Belvárosi
Kávéházat" a mai napon vétel utján átvettem.
Erre a vételre — dacára a nagy anyagi áldozatnak szívesen vállalkoztam, mivel már rövid
megfigyelés után tapasztaltam, hogy a „Bel
városi Kávéház"-nak oly disztingvált közönsége
van, amellyel az üzleti érintkezés csak kellemes lehet.
Eddigi működésem, az ország legnagyobb
városaiban bírt előkelő kávéházaimban, mindenesetre biztosítékkal szolgálnak arra nézve,
hogy a „Belvárosi kávéházban" az ételek és
italok, ugy mint eddig, elsőrendüek, a kiszolgálás pedig mintaszerűen pontos lesz.
Mindent elfogok követni, hogy a nagyérdemű közönség jóakaratát és támogatását —
melyben elődömnek is része volt — a legnagyobb mértékben is kiérdemeljem.
Szeged, 1912. szeptember 1.
Kiváló tisztelettel
LUSTIG VILMOS
a Belvárosi Kávéház tulajdonosa.
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kezdő fizetéssel azonnal felvétetik.
Iritz Béla fatelepén. Szeged, Vásárhelyi-sugárut 16.
563
Régi biztosifó intézet, az alföldi megyék újjászervezéséhez, e
megyéket alaposan ismerő, oly
Intelliyens és ayilis eyyéneket keres, kik a biztosítás minden áyában jó üzleteredményeket értek
el és a mayyar és lehetőley a
német nyelvet is tökéletesen birják. 3 0 évnél nem idősebb eyyének előnyben részesülnek. Nyuydijképes állás, érdemszerinti díjazások.
Fényképpel fölszerelt
ajánlatok E c k s t e i n hirdetőjébe
(Budapest, VII., Erzsébet-körut 37.)
küldendők.
•) E rovatban közöltekért nem vállal felelősséget
a szerkesztőség.
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adott tálcákon vagy szállító kosarakban állíthatók ki. Minden kiállított tárgyat címkével
kell ellátni, amelyen meg kell jelölni a szőlő
Vasárnapi mérkőzések. Rendkívül érde- faját, termelési helyét, a termelő nevét, lakását,
kes meccsek lesznek vasárnap, az ujszegedi valamint az eladásra szánt mennyiséget és
sportpályán. Már délután két órakor megkez- árát. E csoportban is külön bíráljuk el a hegydik az első mérkőzést. Még pedig a SzAK. vidéki és homoki, valamint a csemege- és bor
tisztviselő-csapata játszik az SzAK. egyetemi- szőlőket.
A szőlőkiáilitáson 4 díszoklevelet, 4 nagy
csapatával. Négy őrkor kezdődik a SzAK. első
aranyérmet,
4 ezüstérmet, 8 bronzérmet, 8
csapatának mérkőzése a Kolozsvári Vasutasok
kitűnő csapatával. A SzAK.-nak most kezdődik pénzbeli dijat, valamint dicsérő és elismerő
meg az igazi őszi szezonja. Annyi ambícióval oklevelet adnak ki. A negyedik csoport a gyüdolgoznak a fiuk, olyan" komolyan és helyes mölcsdijazás lesz. E csoportban a gyümölcsötréninggel, hogy a legszebb ciklust remélhet- ket fajonkint bírálják el és e csoportban is 4
jük. A SzAK.-nak ez lesz az összeállítása: díszoklevél, 4 nagy aranyérem, 8 ezüstérem,
Griffaton, Back—Weisz, Jopi—Krausz—Majkó, 8 bronzérem, 8 pénzbeli dij, valamint dicsérő
Radó. Huff, Müller, Horváth, Hapa. Biró: és elismerő oklevelek lesznek kiadva. Minden
kiállítási csoportra külön alakítják meg a bíHorváth Pál lesz.
ráló bizottságokat az oszág különböző bor- és
gyümölcstermelő vidékén lakó szakemberektől.
,o«
A kiállításon való résztvételt bejelentő iven
I ov
kell szeptember 15-ig bejelenteni. A borok
Ha valamit tud, lát vagy hall
beküldési zárhatárideje szeptember 18, a szőlő
és gyümölcsé szeptember 20. Szeptember 20közölje a „Dél m a g yarorszg" án
lesz a borbirálat, 11 -én pedig a szőlő- és
s z e r k e s z t ő s é g é v e l gyiimölcsbirálat. A kiállítás a Horváth Mihályutcai kabaréhelyiségben lesz. Az ünnepélyes
Kárász-utca 9. sz. megnyites szeptember 22-én délelőtt 9 [órakor
kezdődik és képviselve lesznek azon a földí°9
lot
mivelésügyi és kereskedelemügyi miniszter,
valamint -a különböző gazdasági egyesületek.
A kiállítás szeptember 24-ig lesz nyitva reggel
KÖZGAZDASÁG
8 órától este 8 óráig. Belépődíj 30 fillér.
A homoki szőlősgazdák kongresszusa szept.
22-én fél tiz órakor kezdődik a városháza
Országos szőlő-, bor- és gyiimölcs- közgyűlési termében. Istvánffy Gyula dr, egyet,
tanár, az ampelológiai intézet igazgatója a
kiállitás.
peronospóra ellen való védelem
legujabbi
— Gazdakongresszus Szegeden. —
tapasztalatairól, Jablonovszky József kir. taná(Saját tudósítónktól.) Országos jelentőségű, csos. a m. kir. rovartani intézet igazgatója
nagy gazdaünnepségek lesznek Szegeden szép- . pedig a szőlőmoly elleni védekezés ez évi
tember 22. és 24-én. E napokon rendez a j eredményeiről fog kongresszusi előadást tartani.
„Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesülete" j
A peronospóra és a szőlőmoly az a két
a „Szegedi Gazdasági Egyesület"-vel együtt
ellenség,
amely homoki szőlőinket végpusztuSzegeden országos szőlő-, bor- és gyiimölcskilással
fenyegeti.
E két baj leküzdésén az amállitást és ugyanekkor hívja össze a HSZOE
pelológiai intézet és a rovartani állomás fáraa homoki szőlősgazdákat Szegeden kongreszdozik. Különösen az idén nagyarányú kísérletek
szusra.
folytak
az áilami szőlőtelepeken a szőlőmoly
A kiállítás az eddigi előkészületekből és
ellen való védekezés terén. Minden módszert
bejelentésekből ítélve nagyszabású lesz. A kiálszakszerűen kipróbáltak és ugy hisszük, hogy
lítás védnöke Serényi Béla gróf, elnöke Gerliczy
Jablonovszky József igazgató a szeptemberi
Ferenc báró és Bokor Pál, a rendező bizottság
kongresszuson már positiv javaslattal tud előelnöke Gerle Imre lesz.
állani az egyöntetű védekezést illetőleg. SzőlősA kiállítás négy csoportra oszlik. Az első gazdáinkra nézve oly fontos e két előadás,
csoport a borok kiállítása. Külön csoport- hogy azon minden gondolkozó gazdának meg
ban lesz kiállítva a hegyi, külön a ho- kell jelennie.
moki, a fehér és vörös borok. A borkiállításra
Ugy a kongresszusra, mint a kiállításra
minden kiállítandó fajból három üveggel kell a
vonatkozólag
az összes felvilágosításokat készkiállítóknak beküldeni, egyet a kiállítás, egyet
a borkóstoló és egyet a bírálat céljaira. A fehér ségesen megadja az érdeklődőknek a H. Sz. O. E.
borokat rajnai, a veres borokat bordói üvegben. irodája (Tisza Lajos-körut 69. sz.) Ugyanez az
iroda küld ismertetőt és bejelentő lapokat minA kiállítás e csoportjában 4 díszoklevél,
4 nagy aranyérem, 4 ezüstérem és 8 bronz- den érdeklődőnek és a vidékről ideutazók elszállásolásáról gondoskodik.
érem, 8 pénzbeli dij, valamint 8—8 dicsérő és
A kongresszusra utazók részére a kereselismerő oklevél lesz a kiállítóknak kiadva.
kedelemügyi
miniszter kedvezményes utazási
A kiállítás második csoportja a borkostoló lesz. A kiállítási borkóstolót a „Homoki jegyet engedélyezett, amelylyel a II. és III.
Szőlősgazdák Országos Egyesülete" először az osztályon félárral utazhatnak Szegedre és haza
1910. évi kiállításon állította fel és pedig nagy a gazdák. A kedvezményes utazásra szóló igasikerrel. A borkóstoló célja, hogy a korcsmá- zolványokat szept. 15-től kezdve szolgáltatja ki
a H. SZ. 0 . E irodája.
ros és fogyasztó közvetlenül megismerje az
Szept. 22-én délben a vidékről Szegedre
egyes borvidékek és termelők borait s közvetutazó
kongresszusi tagok tiszteletére társasebéd
lenül a termelőtől vásároljon. Igy a termelő is
jobb árat ér el és a fogyasztó is biztos hely- lesz a Tisza-szálló nagytermében.
ről tiszta bort olcsóbban vásárolhat, mert elesik a három-négy fokú közvetítő percentje. A
x A földtehermegtérités. A Magyar Gazborkóstolóra a termelők a bort 30—30 literes
daszövetség,
mely már évek óta foglalkozik a
hordóban küldik be. E borok a termelő nevének és címének, valamint az eladandó bor földtehermentesités kérdéseivel, legutóbb átiramennyiségének és árának megjelölésével bo- tot intézett a magyar Földhitelintézetek Orszácsájtatnak közkóstolásra. A kiállítás rendezősé- gos Szövetségéhez és kérte, hogy a földteherge a borkóstolóktól 10 fillér pohárdijat szed ;
mentesités megindítása iránt szükséges előkéa pezsgőkóstolásnál a pohárdij 20 fillér. Az
adásvételeket a termelők és fogyasztók között szítő lépéseket az uj intézmény mielőbb tegye
a kiállítási iroda díjmentesen közvetíti. Eddig meg. A Magyar Földhitelintézetek Országos
már 8 hordó, 800 palack bor és 100 üveg Szövetsége abból a czélból létesült, hogy a hepezsgő van a borkóstoló céljaira bejelentve.
lyes földbirtokpolitikának és a földbirtokos
A borkóstolón 4 díszoklevél, nyolc di- osztály egészséges fejlődésének egyik tényezője
csérő és nyolc elismerő oklevél lesz kiadva.
A kiállítás harmadik csoportja a szőlő- legyen Maga az uj intézményt felállító törvény
kiállítás. A szőlők a bizottság által rendelkezésre megokolása is utal arra, hogy az intézet fel-

