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Merénylet a kocsmák ellen.

Nem nevezhetjük másnak, mint me
rényletnek azt a  megindult mozgalmat, 
mely a rra  törekszik, hogy a kocsmák 
vasárnap zárva maradjanak. Merény
let ez, a szó teljes értelmében, mert 
igen sok vidéki helyen, kis és nagy
községekben tönkreteszik ezzel a kocs- 
márosokat.

Számos vidéki helyről kapunk ez
iránt panaszt. Minden panasz valósá
gos vészkiáltás, mert veszedelmet rejt 
magában ez az ujabbkori törekvés, 
pusztítást végeredményében. Legújabban 
Somogy és Győrinegyében kisért ez az 
álszenteskedés. Álszenteskedés az, ha 
a "magasabb erkölcsük« védelmének 
ürügye alatt becsületes kocsmáros- 
családokat tönkre akarnak tenni. Ne 
féltsék a t. erköícsbirák az erkölcsö
ket a kocsmáktól: ne féltsék a kocs- 
máros rovására. Mások, sok ezer ital- 
tnérő-iparos rovására nem jól fe=t ám 
az erkölcs védelmére kelni ott, ahol 
az veszélyeztetve nincsen.

Ha azok az erkölcsmentő urak azt 
óhajtják, hogy a kocsmák vasárnap 
zárva legyenek, akkor tartsák köteles
ségüknek előzőleg és első sorban a 
pénzügyminisztériumot rábírni, hogy 
ne adasson köröknek és kaszinóknak, 
szatócsnak és fűszeresnek, csemege és 
egyéb üzletnek italmérési engedélyt. 
Ha ezek a gombamódra szaporodó 
italmérések megszűnnek, ha a kocsmá- 
rosok ezen természetellenes konkuren
sei nem lesznek többé, akkor lehetne 
szólni a kocsmák vasárnapi zárvatar- 
tásáról. De akkor sem általában és 
nem mindenütt. mert vannak bizony 
községek, melyekben csakis vasárnap 
van egy kis forgalma a kocsmának és 
hétköznap még annyi sem, hogy *a 
napiköltségeknek akár csak a legki
sebb része is megtérülue.

A pénzügyigazgatóságok derüre-bo- 
rura adják az italmérési engedélyeket.
7—800 lélekkel biró községekben 
2—8 italmérést engedélyeznek, mint 
ez pl. a győrmegyei Fehértó község
ben van. Á kocsmárosra azután rá
rakja ugyanaz a p.-ü. igazgatóság a 
nagy illetékeket és a nagy adót. A 
fosztogató kartellek megdrágítják az 
élelmi és háztartási cikkeket és azu
tán elősántikálnak a nénémasszonyok

és az »erkölcsök« nevében követelik, 
hogy a kocsmáros vasárnap tartsa 
zárva az üzletét. Azon a napon t. i. 
mikor a nép, az iparos, a munkás, a 
földmives egy kis szórakozásra, isme
rőseivel, barátjaival való találkozásra, 
eszmecserére meg egy kis politizálásra 
keresi fel a kocsmát.

Az ilyen szenteskedő nénémasszo- 
nyoknak van idejük minden időben, 
de legalább minden este a körbe vagy 
kaszinóba menni (a kocsmát csak kor
teskedéskor keresik fel). A népnek erre 
nincs alkalma, nincs ideje hétközna
pon. A nép nappal dolgozik, este pi
hen. A nép kimenője a vasárnap, ak
kor szórakozik egy kicsit. Miért akar
ják ezt lehetetlenné tenni ? Milyen 
jogon akarnak annyi adóval és egyéb 
cimü közteherrel megrakott italmérő
iparosokat kenyérkeresetük legnagyobb 
részétől megfosztani ? Szabad ezt a 
hatóságoknak, szabad ezt a miniszté
riumnak megengedni ?!

A kocsmáros az ittasságig senkinek 
sem ad italt. Ittasnak egyáltalán nem 
ád szeszes italt. És ezzel a kocsmáros 
eleget tesz emberi és polgári köteles
ségének. Többet és mást tőle kívánni 
nem lehet, de nem is szabad. Mert ha 
többet követelnek tőle, akkor már a 
becsületes kenyérkeresetében gátolják 
és zavarják, arra pedig senkinek sincs 
joga.

A kocsmáros-szaktársaknak azt a 
tanácsot adjuk, hogy a községek ilyen 
természetű határozatát a vármegyé
hez, a vármegye határozatát pedig 
a belügyminiszterhez felebbezzék meg. 
Ott pedig, ahol ezek a határozatok 
felebbezés alatt már a minisztérium
nál vannak, ott álljanak össze a kocs- 
márosok akár több községből, akár 
az egész vármegyéből és intézzenek 
megokolt kérvényt a miniszterhez, 
melyben arra kérjék, hogy a kocsmák 
vasárnapi zárvatartására vonatkozó 
határozatokat utasítsa vissza.

Sem a hatóság, sem a minisztérium 
nem ád a kocsmárosnak kenyeret, te
hát nincs jogukban azt tőle elvenni.

A kocsmárosok védekezzenek ezen 
merényletek ellen, mert máskép »er- 
kölcsi érdekek« (hamis) jelszava alatt 
— igen sok vidéken teljesen tönkre 
teszik őket.

Az erkölcsvédök ne hasonlítsák

össze a városi viszonyokat a falusiak
kal. Egymástól külömbözö két dolog 
ez. És kezeskedünk róla. ha a nagy
városi vendéglősöket és kocsmárorokat 
szavaztatnák meg. a többség itt sem a 
vasárnapi zárvatartás mellett szavazna.

A hirlapolvasás.
A legtöbb hirlapolvasó, ha a hírlapot 

kezébe veszi, azon kezdi, hogy keresi a 
szenzációs híreket, t. i azokat, melyek 
az ') Újdonságok & (napihin-k) és a "Tör
vényszék# rovatában látnak napvilágéi 
és minél izgatóbhak és részletesebbek 
az ilyen közlemények, annál szívesebben 
és feszültebb kíváncsisággal olvassak 
azokat. A hirlapok gazdasági és poli
tikai közleményei "unalmasaké, azokat 
»nem érdemes« olvasni: azokkal ki 
törődne ?

Ilyen a hirlapolvasok nagyobbik icsze. 
Innen van azután, hogy az ilyen olvasó 
vajmi keveset tud a világ folyásáról, a 
komolyabb dolgok és eseményekről, ha
nem beéri azzal, hogy tisztában van a 
napi eseményekkel, tudja hány rablás, 
hány betörés, hány öngyilkosság és em
berölés volt. hány csavargót fogott el a 
rendőrség és milyen családi tragédiák 
játszódnak le a törvényszék sorompói 
elolt. Mindez természetesen a legfonto
sabb; ezek körül forog a világ len
géivé, ez gyarapítja a tudást és isme
reteket és ez csiszolja és finomítja a 
legtöbb ember lelkivilágál.

Innen van, hogy a ieglármásabb 
szenzációt hajhászó lapok meglehetős 
hozadékot eredményeznek tulajdonosaik
nak, kik elég ügyesek arra, hogy a 
szúnyogból elefántot csináljanak és az 
emberek idegeit túlfeszítsék az egyes 
események leírásával, vagy helyesebben: 
a közönségnek való “beadásával."

A szaklap hivatása a hiriapirás ezen 
fajtájától egészen távol áll. Nem törődik 
a szenzációval, nem veszi figyelembe a 
kofairodalomnak ezt a kinövéséi, nem 
számol be közönségének hosszn iére 
eresztett és csak mesterségesen felfújt 
és a leírással »érdekessé« lett üressé
gekről, hanem szolgálja szakmájának 
ügyét komolyan és becsületesen.

A szaklap közleményei természetesen 
első sorban azokat kell. hogy érdekelje, 
kiknek szakmáját az illető lap szolgálja, 
kiknek szakbeli érdekeit az illető lap fel
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öleli és kiknek — .jogos egyéni érde
keinek a szószólója. Az ilyen olvasmá 
nyok azonban «unalmasak« éppen azok
nak, akiknek azokat ismerni kellene, 
akiknek a saját szakbeli mozgalmaikról 
informálva kellene lenni és akiknek 
saját szaklapjaik utján egymással érint
kezni, egymáshoz szólni kellene.

Így vagyunk a fogadós, vendéglősök 
és kocsmárosok szaklapjaival.

A Fogadón kívül pl. alig van álta- 
lítnos je lle g ű  fogadó, vendéglős és 
ko*-maros szaklap, mely a szaklapok 
közül ma az egész országban a legel- 
terjedtebh és mely bátra.i mondhat
juk — a lehető legnagyobb figyelemmel 
• - gonddal szolgálja az ő közönségének 
közösiigvet, előmozdítja ennek az ipar
agnak a fejlődését és haladását és mégis, 
nem ‘ a alja viszontszolgáltatásban azt a 
párt fogást, amit méltán megérdemel.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szo- 
rosan vett szaklap, mint a milyen a 
'Fogadó,u a nemszakmabeli közönséget 
nem igen érdekli. Mit törődik a nem 
szakmabeli közönség a fogadós, vendéglős 
és kocsmáros ügyeivel, bajaival és ér
dekeivel '  Neki a szenzációs és hátat- 
horzongatö hirszolgálás kell, amint azt 
fentebb már jeleztük. Viszont melyik 
napilap törődik ezekkel az érdekekkel? 
A napilapnak nem a kenyere az ital
mérési-ipar érdekeinek védelme és istá- 
polása. Kenyere a politika és a szen
záció !

Ennél a viszonynál fogva az italmérési 
ipar az ö saját szaklapjára és a szaklap 
az ö szak közönségére van utalva, mely 
viszony ;i kölcsönösségen alapszik Ter
mészetes folyományának kellene tehát 
lm mi ezen viszonynak, hogy a szaklap 
;iz ö szak közönsége számaránya szerint 
nyár jen  terjedést és a kölcsönösségi 
viszonynál fogva: kellő támogatást is. 
Ámde nem így van! Es különösen nem 
igy van a mi szakmánkban.

Hozzá kell szoknia a mi tisztelt szak
közönségünknek, hogy a saját szaklapját 
támogassa, olvassa és a szakmánkat 
illetőleg felmerülő kérdésekhez a szak
lap utján hozzá szóljon, javaslatokat 
tegven. eszméket vessen fel, mely szak
iparunk haladását és fejlődését előbbre 
vinni vannak hivatva. Vegyünk példát 
más szakmáktól. Más iparágaknál ugyanis 
azt tapasztaljuk, hogy az illető szakmát 
képviselő lap járatása, üzleti szükség
letet képez. Felmerülő kérdésekben az 
illető szakmához vagy iparághoz tarto
zék leírják véleményüket és közzétéletik 
saját szaklapjukban. így fejlődik ki 
eletievaló eszmecsere, melyből mindig 
löszei édik valami, aminek a gyakorlati 
élet hasznát is veszi.

Hirlapolvasásunk tehát ne merül
jön ki a szenzációk olvasásában, öl
ve -síik sajat szaklapunkat is. és hogy hat
hatósan síkra szállhassunk érdekeinkért, 
támogassuk és terjesszük azt. Legyünk 
mindnyájan munkatársai és közöljük 
i yen módon eszméinket, tapasztalatain
kat és iparbeli sérelmeinket egymással

azzal a tudattal, hogy az italmérési 
ipar közérdekeit istápoljuk az ilyen kö
zös működésünkkel.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Korcsmá- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

A z  ipar társulat hivatalos helyisége: 
V il iR á k ó c i- u t  /j, II. 20. sz. a. van.

Alapszabályaink jóváhagyása. A 
kereskedelemügyi miniszter jóváhagyta 
az ipartársulat alapszabályainak módo
sítását, melyszerint az ipartársulat cime 
most: »Székesfővárosi vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata.u 

Pénteki összejövetelek.
A  legközelebbi társas összejövetelek, 

(uzsonnák) sorrendje. —  Összejövetel 
mindig délután dórakor. — Február 
7-én: Harámi István vendéglőjében
VI. , Nagymező-utca 44 —  Február 
14-én: Bayer János vendéglőjében,
VII. , Aréna-ut 6. —  Február 21-én: 
Braun Béla vendéglőjében, VII., Klau- 
zál-utca 2. —  Február 28-án: Sági 
József vendéglőjében. Március ő-án; 
N agy  Ignác vendéglőjében, Külső 
Váci-ut 129.

Az ipartársulat Ihász György, a 
“ Vendéglősök Lapja» szerkesztője el
len sajtópert indít becsületsértés és 
rágalmazás miatt.

A Budapesti korcsmárosok ipartár
sulata jan. hó 15-én tartotta választ
mányi ülését, melyen jelenvoltak: Janura 
Károly elnök, Spitzer István h. elnök, 
Fehér Sándor pénztáros, Sági József és 
Bayer János számvizsgálók; továbbá : 
Viczkó Pál, Braun Béla, Miskey Lajos, 
Bors Antal, Fludorovits István, Aszner 
János, Schiller Vincze, Sehmauder Jó
zsef, Schiilfer Hubert, Bischof Pál, Ke
rekes Pál és Blumenstetter Kálmán. 
A múlt ülés jegyzőkönyvét Fludorovits 
István és Sehmauder József hitelesítették.

A  napirend során tárgyaltatott a 
aBudapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatá«-nak átirata, 
melyben a társulatot felhívja, hogy vele 
egyesüljön. A választmány erre nézve 
határozatiiag kimondta, hogy elvileg 
hozzájárul az eszméhez, de a kérdést 
ezidőszerint még nem tartja annyira meg
érettnek, hogy azt minden megfelelő elő
készület hiányában sikeres megoldáshoz 
juttathatná. Ezzel azonban nem óhajtja 
magát az eszmét a napirendről le vé
tet ni s addig is. mig az ügy időszerű
ségére nézve megérik, a maga részéről 
minden közérdekű szakbeli, tehát ipa
runkra vonatkozó aktióhoz az egyöntetű 
eljárást és szolidaritást felajánlja. —  
A Somogy várm egyei vendéglősök 
ipartársulatának báljára való meg
hívást köszönettel vette tudomásul a 
választmány és a beküldött belépőjegyet 
2ö koronával váltotta meg a választ
mány. — A  székesfőv. tanács érte
sítését, hogy az általa kezelt egyik ala
pítványnak kamataira iparos-tanonc 
vagy segéd pályázhalik, tudomásul vé

tetett. —  A  társulat tag ja i közé újab
ban beléptek : Bankhardt József, Wach- 
telschneider Károly, Ekarnp Gyula, 
Bernaczky József, Deutsch György. 
Posch Samu, Sustvik András, Ecker Jó
zsef, Tóth Antal, Vörös Lajos, Külléi 
Kálmán, Kováts Kálmán, ifj. Sáska Ist
ván, Ganty Lajos és Bartos Károly. 
Több folyó ügy elintézése után az ülés 
véget ért.

T ÁR SUL AT I  ÉLET
Gazdasági-szervezkedés. A sza

badkai vendéglős-szaktársaink az elő
nyösen kínálkozó gyakorlati munka 
terére léptek azzal az elhatározásukkal, 
hogy a saját fogyasztásuk kielégítésére 
a sördepot saját kezelésükbe veszik. 
Erre a célra külön szövetkezetét létesí
tenek. A sörgyárakkal már folynak a 
tárgyalások. Életre való eszme s hogy 
meg fogják valósítani, nem szenved 
kétséget.

Tisztuiitás. A Győri Pincér Egyesület 
jan. 27-én tartotta tisztújító közgyűlését 
meglehetős élénk részvétel mellett, a mit 
legjobban az is illusztrál, hogy ötféle 
szavazólap versenyzett egymással. A  vá
lasztás a következő eredménnyel fejező
dött b e :

Elnök: László József, alelnöki Tiikáts Jenő. 
Pénztárnok: Dreiszker József. Felügyelő: Móritz 
Mihály, helyettes: T/ith Sándor. Jegyző: Dénes 
Miklós, helyettes: Élő Péter. Könyvtúrnok: Per- 
ger Károly, helyettes: Marschall Ödön. Vá
lasztmányi tagok: Moór Ferenc, Varga János, 
Csukovits István, Koch Samu, Pock Gábor, 
Kováts Flóris. Választmányi pót-tagok: Manin- 
ger Ferenc, Németh József, Madarász József, 
Klauz Márton, Remes Mihály, Zsolnai János.

Nagy lelkesedéssel határozta el a köz
gyűlés, hogy a Győri Pincér Otthont és 
az ingyenes elhelyezést minél előbb 
megvalósítja. Az egyesület vagyona: 
12.000 korona, az Otthon és segélyalap 
vagyona 5000 korona. Az uj tisztikar 
működéséhez a legjobb sikereket kívánjuk.

A Somogymegyei vendéglős-egye
sület közgyűlése. A Somogy megyei 
vendéglősök és kocsmárosok egyesülete 
jan 22-én tartotta jóllátogatott évi köz
gyűlését. Az évi jelentés és zárszáma
dás tudomásulvétele és a felmentvény 
megadása után, a közgyűlés a válasz
tásra tért át. Nagy lelkesedéssel újból 
választatott elnöknek: Grünwald  Mór. 
Alelnököknek ugyancsak a régi kipró
bált szakerők: Szabó Imre (Kaposvár) 
és P ittn e r  György (Csokonya); pénztá
rossá az eddigi pénztárnok: Mautner 
József. Választottak még 64 választmányi 
tagot és 8 számvizsgálót. —  Elhatározták, 
hogy a saját hiv. lapjukat továbbra is 
megtartják; szerkesztését Salgó  Sándor, 
a oSomogyvármegye» c. lap szerkesztője 
vállalta el. A tanácskozás további folya
mán Pittner Cfyörgy a borilaladó le
szállítása ellen tett inditványt. —  A 
pincériskola kiadási többletét az ipar
társulat fedezi. Az iskola támogatásáért 
a közgyűlés Szabó Imre alelnöknek, 
Francois  Lajos pezsgőgyárosnak é« 
Oszmann Albert sörraktárosnak köszö
netét szavazott. —  A kaposvári kórház
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területén tüdővészesek gyógykezelésére 
létesítendő pavillon költségeihez a köz
gyűlés 100 kor. szavazott meg. — W ol- 
lák Albert indítványára a pénzügymi
niszterhez emlékiratot intézni határoztak 
aziránt, hogy uj italmérési engedélyek 
kiadása előtt hivatalból hallgatandó meg 
az iparlársulat véleménye. — Az elnöknek 
fáradhatatlan és sikeres működéséért a
közgyűlés kösz'metet szavazott. Ügyészt 
és jegyzőt a választmány fog választani. 
Ugyanaznap este tartotta az ipartár
sulat fényesen sikerült bálját, melynek 
mintegy 400 kor. tiszta jövedelme a 
szakiskolának van szánva.

Szövetkezeti közgyűlés. A Délma
gyarországi vendéglősök gözmosódája 
i mint szövetkezet) jan. 30-án tartotta
II. rendes közgyűlését, a  zárszámadás 
109,269 kor. 44 íill. bevételt, 103,985 
kor. 02 fiil. kiadást és 5284 kor. 42 
lill nyereséget mutat ki. A közgyűlés, 
mely a szövetkezet székhelyén, Teines- 
várott tartatolt, tudomásul vette az igaz
gatóság és felügyelő bizottság jelentését 
és a felmentvényt minden irányban 
megadta.

Szervezkedés Vasmegyében. Sár
váron, Vasmegyének ebben az élénk 
városában a helybeli és a járáshoz 
tartozó vendéglősök, kocsmárosok és 
kávésok a mészárosok és hentesekkel 
egyesülve megalakították a »S á rva ri 
vendéglősök, kocsmárosok, kávésok, 
mészárosok és hentesek szövetségét. 
A szövetség célja a Sárváron és járá
sában lévő emez iparágbelieknek érdek
védelme, a közös bajoknak testületi utón 
való orvoslása, a társulási szellem ápo
lása és jótékonyság gyakorlása. A szö
vetség végleges megalakulása egyébként 
a napokban lesz, aminek szép sikere 
már az előzőleg tartott alakulási érte
kezletből is előre látható.

Közgyűlés. »A z aradi pincérek se- 
gélyző- és elhelyező egylete« január 30-án 
a Répási vendéglőben tartotta évi köz
gyűlését a következő tárgysorozat mellett.

1. A közgyűlés megnyitása, határozat ké
pesség megállapítása és a jegyzőkönyv hitele
sítésére 8 tag kiküldése. 2. Az évi mérleg 
i ly07. csonka év) előterjesztése és a felment- 
vény megadása. 3. Az egylet feloszlatása. 
4 Felszámoló bizottság kiküldése. 5. A fel
oszlatás ki nem mondása esetén tisztujitás. 
ő. A gyűlés felfüggesztése és jelölések. 7. A 
gyűlés' megnyitása, a szavazás megkezdése. 
8. Egyleti elhelyező iroda vezetése. 9. Egyleti 
elhelyező irodavezető javadalmazása, iö. Egy
leti elhelyező irodavezető választása. 11. In
dítványok.

A Sorok derítéséről  és szűréséről .
Dr. Graff G. tanár előadása.*)

Ha annak a szüksége merül fel, hogy 
a bort derítsük vagy szűrjük, akkor az 
illető folyadék valamely hibában leledzik, 
amely rendszerint abból áll, hogy a bor 
zavaros, vagy iz .tekintetében tulnyers, 
a fehér bor szine pedig tulsötét. A szü-

*) Ennek a nagy-fontosságú előadásnak köz
lésére a . Borászán Lapok* t. szerkesztőségé
től nyertünk engedélyt. A szerk-

rés és derítésnek tehát igen fontos sze
repe jut a borkezelésben.

A bor zavarossága betegségen ala
pulhat, ez azonban nem szükségszerű 
feltétel, mert a megzavarodás a bor 
normális fejlődéséhez tartozik, pl. a 
fiatal bor fejtés után megzavarodik. 
Minden szabályszerű borkezelésnek leg
főbb szabálya az, hogy mielőtt valamely 
okból a zavarosság eltüntetéséhez lát
nánk, először is meg kell állapitanunk 
a zavarosság okát, ennek megfelelően 
kell azután a bort kezelni.

Előfordulhat —  hogy a gyakorlat te
rére lépjünk, —  hogy valamely bor 
fiatal korától fogva zavaros és zavaros 
is marad, vagy pedig, hogy egy már 
megtisztult bor többé-kevésbbé ismét 
megzavarodik. Minthogy azonban egy 
még fiatal bornak, melynél a teljes ki
erjedést feltételezzük, zavarosan való 
megmaradásának általában nem kell más 
okának lenni, mint egy esetleges későbbi 
megzavarodásnak, ebben a tekintetben 
nem kell elvi különbséget tenni egy fiatal 
korától zavarosan maradt és egy csak ké
sőbben zavarossá vált bor között. Amig 
valamely fiatal bor vagy egy áterjesztett 
bor cukortartalma, illetőleg az ennek 
folytán előálló erjedés miatt még zava
ros. nem szükséges különös intézkedés, 
mert az erjedő bor tudvalevőleg nem 
lehet tiszta.

Hogy valamely bor tartalmaz-e még 
cukrot, azt minőségileg és mennyiségi
leg pontosan vegyi vizsgálat utján álla
pítjuk meg, minőségileg már azzal 
is, hogy egy borral telt palackot me
leg szobában — mintegy 20 25 c 
fokú hőmérsékletnél - felállítunk: ha 
cukor van jelen, feltéve, hogy a bor 
alkoholtartalma nem oly magas, hogy 
az az élesztő továbbfejlődését meg
akasztja, nehány óra múlva a szénsav
gyöngyök fejlődése lesz látható.

Ha azonban a bor kierjedt és mégis 
zavaros marad, vagy később megzavaro- 
sodik, akkor az a lefejtésnek és az ennek 
folytán a levegővel támadt érintkezésnek 
természetes következménye, vagy pedig 
ez e?y hibának, illetőleg egy betegségnek 
a jele, amelynek idejekorán való figye
lembevétele fontos dolog.

Igen gyakran ily beteges állapot már 
annak a következménye, hogy az erjedés 
lefolyását nem ellenőriztük eléggé és 
ennek folytán a bort nem fejtettük le 
a kellő időben, azaz vagy tulkorán 
vagy későn Mert valamely bort nem 
szabad sem tulkorán, sem későn lefej
teni. A különböző boroknak az első 
fejtésig való fejlődése a bor minősége 
és az időpont szerint nem egyforma, 
úgy. hogy e tekintetben nem lehet 
szabályokat felállítani, sőt minden bort 
szinte »egyénileg« kell kezelni.

Közönséges, alkoholszegény boroknál 
könnven abban a hiszemben vagyunk, 
hogy még erjedésben vannak és azért 
zavarosak még; valójában azonban az 
íven cukorszegény bornál az erjedés 

inéha gyorsabban folyt le, mint a fiatal

bor tulajdonosa gondolta és minthogy 
a cukorszegény must csak alkoholsze- 
gény. tehát betegségre különösen haj
landó bort ád, az ilyen borban gyorsan 
nyálkaképződés állt elő, amely a bort 
zavarossá tette, amelyet azonban tévesen 
erjedésnek tartottak.

Másrészt azonban természetesen a 
túl korai lefejtés és ezzel a mesterst 
sen megszakított erjedés is a borok 
megbetegedését idézheti elő, különösen 
erős, eredetileg cukordüs boroknál, 
mert a lefejtéskor visszamaradt élesztő- 
aljban az élesztő-tápanyagok nagyrésze 
is visszamarad, ugv hogy, minthogy a 
bor még nem erjedt ki és élesztőnek 
ismét fejlődnie kell, •■/. a fejlődés a le
fejtett borban csak lassan, túlságos las
san megy végbe. Ilyen esetben is nyal
kaképződés áll elő.

A fiatal bor jó  fejlődése szempontjából 
rendkivül fontos, hogy épügy mint az 
ember, »egészségesen kerüljön a világra' 
és már az első időben, amikor a leg- 
érzékenyebb, igen korrektül és gondo
san kezeltessék. Ha ez megtörtént, akkor 
a gyermekbetegségeket könnyen állja ki. 
Régi szabály szerint a szüretelésnél a 
következők veendők figyelembe: Kifo
gástalan, jól tisztított és kiforrázott bor
dók és eszközök használata ; baktérium
szegény, tiszta levegőjű erjesztő- és 
pincehelyiségek; a szüretelésnél necsúsz- 
szon be túlsók rothadt szőlő; gyors 
préselés és gyorsan megindított erőtel
jes erjedés, adott esetben némi tiszta 
tenyésztésű élesztő rögtöni hozzáadásá
val. A gyorsan és erőteljesen meginduló 
élesztőerjedés azután az összes bakté
riumok —  ecetsav-, tejsavbaktériumok 
stb. — fejlődését megakadályozza. Kü
lönösen savanyu, rothadt vagy férges 
szőlő jelenléte esetén oly gyorsan sajtol
junk —  a törkölyön való előerjesztés 
nélkül — amint csak lehetséges és ne 
túlerősén préseljünk.

A borok betegségeinek gyógyítására 
csak kevés gyógyszert használunk, a 
fontos azonban az, hogy a betegség 
helyes megállapítása után a helyes szert 
is használjuk A legjobb gyógyszerek a 
következők: az á erjesztés, kénezi-s.
derítés, szűrés, esetleg a pasztőrözés is. 
Ezek közül különösen a derib - 
szűréssel akarunk foglalkozni.

Milyen esetben alkalmazzuk a derítést 
és szűrést és milyen esetben nem jő 
tekintetbe ez a két eljárás - A daerités 
és szűrést nem alkalmazzuk a kövtkező! 
állapotoknál: élesztőzavarosságnál, ecc- 
tesedésnél, záptojásszagnál, penészedés
nél, keserű íznél, egériznél, virágoso- 
dásnál.

Az élesztőzur&rosságról már volt 
szó: hogy az élesztőerjedésen kívül mást 
megindulni ne hagyjunk, legjobb az 
élesztőzavarossá váló borhoz az erjedés 
simább és gyorsabb lefolyása céljából 
egyenesen tiszta tenyésztésű élesztőt 
adni. Az erjedés befejezte után a bor 
normális módon meg fog tisztulni ma
gától
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Az eceiesedésnél, amely többnyire 
már a bor legfiatalabb korában elővi
gyázatlan szüretelés folytán, különösen 
a must ön fel melegedése esetén és kivált 
gyakran a vörös boroknál keletkezik, a 
bor tudvalevőleg tisztán és kizárólag iz 
tekintetében romlott meg; a betegség 
maga többnyire gyógyíthatatlan, csak 
kevésbbé előrehaladott stádiumban segit 
az áterjesztés egy tizednyi friss szőlő
musttal, amely azonban, sajnos, akkor, 
amikor reá legnagyobb szükség van, 
természetszerűleg nem áll rendelke
zésre.

Záptojásszagu a bor, ha a hordó 
kénezésére használt kénbő! belejut a 
borba: záptojásszag keletkezik azonkívül, 
ha a kénezett íiordók kénessava a 
hordókban lévő vasrészekre hat (F e  S ) ; 
esetleg a talajtól is, amelyben a bor 
termett. A záptojásszag ismételt szellőz
tetéssel, vagy még biztosabban vasmen
tes kénezett hordóba való lefejtés által 
távolítható el (H i& \ -SO x=H tO +S ); a 
bor azonban néhány nap múlva a ki
vált kéntől ismét lefejtendő.

A penésziz többnyire teljesen elrontja 
a bort és legfeljebb gyengébb mérvű 
megbetegedés esetén szellőztetéssel, át- 
erjeszléssel vagy kénezéssel távolitható el.

A  keserűség igen csersavdus fehér 
és vörös boroknál baktériumhatás, ille
tőleg a csersavnak és színanyagnak fel
bomlása folytán keletkezik ; kezdő stádi
umban a pasztőrözést ajánlják legjobb 
szernek a betegség tovahaladásának 
megakasztására, esetleg az áterjesztést 
is, mindenekelőtt azonban a bornak a 
levegőtől való teljes elzárásáról kell 
gondoskodni.

Az egériz  mindig csak savszegény 
és egyúttal ecetesedésre hajló boroknál 
lép fel az élesztő felbomlása folytán, 
különösen ha a bor az élesztővel meleg 
helyiségben tulsokáig állott érintkezésben. 
Ez a betegség nehezen gyógyítható: a 
szellőztetés és szűrés sav hozzáadásával, 
oly!ormán, hogy igen savanyu fiatal bor
ral házasítjuk, látszik még a legalkal
masabbnak.

A virágosodás csak akkor lép fel, 
:a a bor felületéhez oxigén juthat, tehát 

nem teli hordókban, amelyekbe a virá- 
gosodást okozó gomba befészkeli magát, 
amely mikroszkopikusan hasonlít az 
élesztőhöz Ennek a gombának megél
hetéséhez levegőre van szüksége és el
fogyasztja. iletőleg csökkenti elsősorban 
a bor alkohol és savtartalmát és tovább 
garázdálkodva, teljesen megrontja a 
bort

A virágosodás ellenszervei a követ
kezők 12 térfogatszázaléknál nagyobb 
alkoholtartalom, mert ilyenben a gomba 
meg nem élhet vagy teli hordók, mert 
ebben az esetben nem képes a gomba 
lerakodni ; ha a borvirág már jelen van, 
v.-kony réteg tiszta alkoholnak felöntése, 
vagy kén elégetése, mert ennekfolytán 
a hor felett levő oxigén elfogyasztatik; 
az erjedő borban a felette raktározódó

szénsav folytán nem képződhet bor
virág.

Ezek voltak a főbb bajok, amelyeknél 
a szűrés és derítés nem játszik szerepet. 

(Folyt köv.)

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Tisztelt előfizetőinket, kiknek a mai 
számmal postautalványt mellékel
tünk s előzőleg levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. — Jóbarátain
kat és dsmeroseinket kérjük, hogy a 
-Fogadót* szíveskedjenek körükben 
terjeszteni.

Hymen hírek. Fe llner Gyula (F. 
Kiss Lajos) a «Magyar Vendéglős és 
Kávés Ipar» szerkesztője és kiadója 
eljegyezte Pollák  Linuskát, Budapes
ten. A bpesti száll. vend. és koesmáros 
ipartársulat és az orsz. nyugdíjintézet 
igazgatósága a menyasszonynak 100— 
100 kor. nászajándékot adott. fíor- 
váth  Viktor, ismert győri vendéglős 
szaktársunk eljegyezte T ill Jolánkát, 
gönyüi földbirtokos szép leányát.

A boritaladó. A «Magvar szőlősgaz
dák országos egyesületen legutóbb tar
tott választmányi-ülésén szóba került a 
boritaladó ügye, természetesen mint 
olyan, amit a pénzügyi kormány egy
előre, csak nyilatkozattal intézett el. A 
választmány elhatározta, hogy a borital
adó leszállítása iránt újból országos 
akciót indít, eziránt érintkezésbe lép a 
vidéki gazdasági- és szőlészeti egyesü
letekkel. valamint hangadó termelőkkel 
és ha a hangulat kedvező, akkor az 
egyesület áprilisban tiltakozó országos 
gyűlést tart Budapesten és a kormány
hoz monstre deputációt szervez.

Vasárnapi koesma-zárás. Beregszász 
vármegyének azt az álláspontját, hogy a 
kocsmák vasárnap zárva tartassanak, 
Máramaros megye is a magáévá tette. 
Itt is kimondták közgyűlésiig, hogy a 
kocsmák és a pálinkamérések szombat 
estétől hétfő reggelig zárva ta> tandók. 
Más kérdés ez persze, hogy e határozat 
végrehajtására mikor kerül rá a sor. 
Érdekes megfigyelni, hogy egyes lapok, 
természetesen a „jó  vidékiek11 közül, 
milyen véleménnyel vannak az ilyen ha
tározatokkal szemben. A Zomborban meg
jelenő ,,Báeska“  c. lap, az eset hírére pl. 
nagy pózzal kiáltott föl, hogy „vájjon 
mikor fog a mi törvényhatóságunk már 
egyszer fölriadni szunyadó álmából s a 
társadalomra nézve általában ily üdvös 
lépésre magát elszánni! “  —  Szegény 
„Bácska*', — bizonyára nagyon kis szám
ban járatják a vendéglősök és koesmá- 
rosok. Mert hát, egy bácskai lapnak 
arra, hogy a vendéglők bezárása mellett 
döngesse a mellét, —  nem lehet más 
oka . . .

Egy kis bonyodalom. A fővárosi 
tanács, mint előző számainkban megírtuk,

elfogadta a Bpesti kávés-ipartársulatnak 
a kávéházak tulszaporodására vonatkozó 
kérvényét, melynek értelmében a kér. 
elöljáróságokhoz is utasítást intézett, a 
mi azonban nem ment egészen simán, 
mert a VI. VII. kér. elöljárók egy eme 
határozattal szembe helyezkedő minisz
teri rendeletre hivatkoztak. Előre látható 
volt, hogy az elöljáróknak ebből a kontra 
magatartásából bonyodalom fog szár
mazni, a mi be is következett csakhamar. 
Mint ugyanis egy múlt lapunkban emlí
tettük, az Andrásy-ut és Gyár-utca sar
kán egy nagyobb szabású kávéház épült; 
a kávéház tulajdonosa engedélyért a VII. 
kér. elöljárósághoz fordult, mit aféle 
formálisan —  meg is kapott. A Bpesti. 
kávésipartársulat, a tanács által a ká
véházak szaporodására hozott határoza
tára és arra való tekintettel, hogy az 
Andrássy-uton már is több kávéház van 
mint kellene, Némái Antal elnök vezeté
sével küldöttséget menesztett Bárcy István 
polgármesterhez kérve, hogy a tanács az 
elöljáróság határozatát semmisítse meg. 
Bárcy polgármester, úgyszintén Rózsa- 
völgyi alpolgármester és Faller taná
csos a küldöttséget biztosították, hogy 
a tanács a határozatában megjelölt állás
pontjához szigorúan fog ragaszkodni. Mi 
mindazonáltal mégis kiváncsiak vagyunk, 
hogy vájjon megfelelő elintézést fog-e 
nyerni ez a kis —  bonyodalom.

Harc az alkohol ellen. Amerikában, az 
arany szabadság földjén, sok életrevaló, okos 
és egyben annál több bolond dolgot követnek el 
az emberek. Megtörtént pl. a 60—70 ezer la
kossal bíró Oklahama, Georgia és Atlanta 
államokban, hogy alkoholellenes egyesületek 
alakultak s miután a kormányzóságok főbb 
tagjait is sikerült hozzájuk csatlakoztatni, 
azonnal törvényre emelték a szeszes italok 
eltörlését. Oklahamában újévkor lépett életbe 
a kocsmák és kávéházak bezárását elrendelő 
törvény, amikor is a pince, kocsma, bor cs 
kávéház tulajdonosok megmaradt boraikat, 
csakhogy szabaduljanak tőle, kiötitiilték az ut
cára, aminél több se kellett; Oklahamának 
ugyanis valamennyi épkézlábu férfia és asszonya 
csöbrökkel és fazekakkal siettek a drága 
szőlő- és árpalé fölfogására s miután csakha
mar földig itták magukat, egy több száz férfi
ból álló csapat az alkoholellenes egyesület 
házába rontott s a vezető férfiakat — mint 
egy amerikai lap Írja - ebrudon verték ki 
Oklahama városából. Alabama, Georgina és 
Atlanta államokban még szomorúbb következ
ménye lett az alkoholellenes törvény életbe
léptetésének. Ezekről a helyekről minden 
munkabíró iparos, iparossegéd és gyárimunkás 
a szomszéd államokba vándorolt ki úgy, hogy 
nevezett államokban a hivatalnokokon és a 
béna embereken kívül más se maradt, de meg 
asszonynép is kevés, mert a kivándoroltak a 
családjukat is majd mind magukkal vitték, 
Egy másik kisebb amerikai államban azonban 
furcsán jártak az alkoholellenes mozgalmisták. 
Ugyanis itt a vendéglősök (borosok) és kávésok
nak jól szervezett egyesülete nemcsak a sze
szes italokat tiltó törvény életbeléptetését 
akadályozta meg, hanem a 3800 taggal rendel
kező alkoholellenes egyesületet is szétrobban
totta, még pedig a szó legszorosabb értelmében

Szabadka g-yásza. Szabadka város 
köztiszteletben és közbecsülésben állott
I. kér. orsz képviselője, Varga Károly 
a múlt héten elhunyt. Szabadkai szak
társaink őszinte barátot vesztettek az 
elhunytban, ki az ottani vendéglős-ipar-
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társulat tavaly, szeptemberben tartott 
zászlószentelési ünnepélyének diszelnöke 
volt. Szaktársaink fájdalmában osztozik 
a «  Fogadó* szerkesztősége is, mely a 
maga részéről is kegyelettel őrzi az el
hunyt jóbarát emlékét.

Nagy Gábor és az első magyar 
opera. A kolozsvári Központi fogadó 
kitűnő tulajdonosa, N agy  Gábor, akit 
mint kiváló hegedűművészt is széles 
körben ismernek, nevezetes esettel gaz
dagította zenei irodalmunk krónikáját, 
ami lermészetesen az ő ismert jó hír
neve emeléséhez is nagyban hozzájárult. 
Nagy Gábor fogadós .szaktársunk ugyan
is megtalálta a -Béla futása« cimü 
első magyar opera partitúráját, melynek 
szerzőjét illetőleg a napilapok hasábjain 
is hosszabb vita folyt. A l\ II. az eset
ről a következőket ir ja :

Nagy Gábor kolozsvári fogadós és földbir
tokos és Csokonai V. Mihály volt kolozsvári 
5 jelenleg győri újságíró a 'múlt év nyarán 
.{utalást rendeztek a kolozsvári nemzeti szín
ház és zenekonservatórium könyvtárában a 
.Béla futása" cimü első magyar opera parti- 
lírája után. A Pesti Hirlap-ban ugyanis szóvá 
tetetett, hogy melyik Ruzicska volt szerzője 
ni első magyar operának. A kutatás nem várt 
eredményre vezetett. Nagy Gábor, aki maga 
is kiváló muzsikus ember, megtalálta a .Béla 
futása* eredeti partitúráját. Ebből megállapít
ható, hogy Ruzicska József volt a szerző. Ezen- 
kivül még egy sugókönyvét is megtalálta a 
.. RÜa futásának." A szövegkönyvön ez a fel
irat á ll: „Béla futása. Néző Játék 2 Felvonás
ban Kotzebuetól Zenéjét irta eredetileg Ru- 
zieska József. Újra dolgozta Heinisch József 
a kolozsvári nemzeti színház egyik karnagya 
1873." Nagy Gábor az érdekes reliquiákat a 
nemzeti muzeum könyvtárának iyándékozza.

Vigalmak. — A  székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
társuliiia a farsang utolsó napjaiban 
batyu-bált rendez. Az előreláthatólag 
nagy sikerű és érdekes mulatságot a 
VI., kér. független-pártkor termeiben tart
ják meg.

A  szombathelyiek bálja. A szom
bathelyi fogadósok, vendéglősök, kávésok 
és pincérek az idén is együttesen ren
dezték vigalmukat, mely a vasi báláknak 
mindig „elité“ -jét szokta képezni. A 
táncvigalmat febr. 12-én a „Szabúria" 
fogadó dísztermében tartják A bálrende- 
zöség élén: Heitzmt>nn János (díszein.) 
Herceg  Ferenc (el nők,) Takács Sándor és 
Varasdy Sándor (b.-alelnökök,) Balassa 
Mihály (b.-titkár,) H eig li István (pénz
táros,) Portsohy  Tóbiás, Unger Bál 
falelnök) Gábriel Ferenc. Tasehler 
György, N agy  István, Kovács Ferenc, 
Klein  Adolf stb. állanak.

A  Veszprémmegyei fogadósok, 
vendéglősök, kávésok és kocsmáro
sok ipartársulata, Veszprémben a 
Korona fogadó nagy termében febr. hó 
12-én jótékonycélu bált rendez. A 
tiszta jövedelem a létesítendő pincér- 
tanonc-iskola javára fordittatik. Jegyek 
ára (szem.) 2 és (családi) 4 korona.

Az aradi Rathauskeller. Aradon 
tanácspincét akarnak létesíteni, illetve 
egy ilyen valami csoda intézi.lénynek 
az eszméjével bajlódnak a városatyák.

A tanácspince a Wienben létező Rathaus- 
kellerhez hasonlóan a városházában 
alapittatnék s a főkocsmáros maga. 
Arad városának magisztrátusa lenne. A 
dolog persze, mint fentebb is említettük, 
még csak eszme, terv és hogy talán 
az is fog maradni mindörökre, amellett 
sok körülmény és főként a város köz
gazdaságának érdeke szól, amelyben 
eléggé súlyos és döntő okot képez az is. 
hogy az ugyancsak legsúlyosabb kötele
zettséggel biró polgárainak, az ital mérő 
vendéglősöknek és kocsmárosoknak nem 
csinálhat maga a város konkurenciát. 
Ugyanígy fogja ezt föl az «Aradi Köz
löny# cimü napilap is, mely erről a 
kérdésről a következő sorokban nyilat
kozik :

«Ez a kérdés bizonyára sokszor fogja 
még a város intéző köreit foglalkoztatni. 
Mert amilyen érdekük a tei melöknek az 
ilyen pincék felállítása, annyira ellentét
ben áll ez a vendéglősök, kávésok és 
kocsmárosok érdekeivel. Ezek pedig a 
legszorgalmasabbb adófizetők, akikre a 
városnak tekintettel kell lennie.»

Andrényi borkereskedők sóhaja. Az 
aradi Andrényi K. utódai borkereskedők szin
tén úgy gondolták, hogy a pezsgő gyártás 
nagyon hálás üzlet, minélfogva pezsgőgyár
tásba kezdtek, s hogy pezsgőjük mentül in
kább elterjedjen, reklámjaikat és vignettájukat 
nemesi címerrel látták el. Azonban szerencsét
lenségre, mert a nemesi címmel biró ménes- 
gyoroki Andrényi család perrel támadta mag a 
borkereskedő pezsgős céget. A törvényszék és 
felebbvitelben a n.-váradi Tábla és a Kúria is 
eltiltotta a címertől és ugyancsak tekintélyes 
perköltségekben marasztalta el a borkereske
dőket. Szegény Andrényiék most nem a leg- 
pezsgösebb kedvvel citálhatják: Ha a pezs
gőnket nem is isszák, csak legalább a címert 
ne tiltották volna e l ! — Ez a bánatos sóhaj 
pedig annál inkább is jogosult, mert a cimcr- 
ügyből kifolyólag most a kér. minisztériumban is 
eljárás folyik a cég védjegye törlését illetőleg.

Bolondgomba. Somogy vármegyében 
is kisért a kocsmáknak vasárnapi zárva- 
tartásának — a bolondériája. Egyelőre 
még csak mint indítvány látott napvilá
got, de hisszük, hogy a megyegyülés 
nem fog abba belemenni, hogy annyi 
jogos magánérdek megsértésére segéd
kezet nyújtson. A somogyiak egyesü
lete szervezkedésre és hatalmas ellent- 
állásra hivja fel az érdekelt kocsmáro- 
sokat, hogy egyesült erővel verjék vissza 
az ellenük megkisérlett merényletet.

Borhamisítók büntetése hajdan. A 
regensburgi városi levéltárban több 
XlV-ik századbeli pergamentet őriznek, 
melyekből kitűnik, hogy a regensbur- 
giak Köln város szabályrendeletét ma
gukévá tették, s a borhamisítást szigo
rúan büntették. így a bornak idegen 
anyagokkal való házasitását 5 pfund 
fenninggel bírságolták, vagy ha a hami
sító ezzel nem rendelkezett, 5 évre ki
tiltották a városból. Ravensburgban egy 
borpanesolónak levágták mind a két 
füléi, egy Gessmeister Márton nevüpá- 
linkás-hocsmárost pedig 1486 bán ugyan
ezen vétségért lefejeztek. A »B. I,«-ok 
pedig ehhez — és igen jellemzően — 
ezt a megjegyzést fűzi: Rettenetes még

elgondolni is azt a vérfürdőt, ha még 
ma is leakamának nyaktilózni minden 
borpancsolót...

Lakodalom — bankett. .  . Azon vendéglős 
szaktársainknak kiknél bankettek és lakodal
mak tartatnak, ezúttal is figyelmébe ajánljuk 
a vendéglősök szállítójaként ismert if j Grün- 
wald Mór üveg és porcellán áru raktárát i IV., 
Ferenc József rakpart 6. sz.) ahol üveg és por 
cellán edények kölcsön képen, a legmérsé
keltebb díjazás mellett szerezhetők be.

Az antialkoholizmus csődje. A »Tu- 
rul« alkoholmentes italok gyára r. t. 
amely fizetési zavarokkal küzdött és 
nem volt képes hitelviszonyait rendezni, 
csődöt kért önmaga ellen. Ez a legjobb 
bizonyitéka annak, hogy a magyar kö- 
zönséggvomra mégsem alkalmas min
den zagyvaléknak a befogadására.

Apró hirek. Bajból bajba. Zcilinger 
Gyulának a szombathelyi Deák-park vendéglő
sének, nem ment az üzlete és bezárta. Ami 
ugyan még nem lelt volna valami nagy haj, 
de két volt főpincérének az óvadékát szintén 
elköltötte, amiért a főpincérck bűnügyi följe 
leniést tettek ellene, £eil inger gazda, hogy a 
lelkét ne nyomja akkora teher, egyik főpincér
rel (Baranvi J.j az utolsó vasárnapot elszámol
tatta. s e bevétellel úgy ahogy, pótolta, azután 
az üzletet bezárta és e főpincérrel együtt 
faképnél hagyta Szombathelyt, mint Szent Pál 
az oláhokat. Karasztosi. a másik kárvallott 
föpincér, értesülvén az esetről s hogy némileg 
o is biztosítsa magát, a nyitva felejtett ablakon 
egy mészáros legény barátjával lement a pin
cébe és onnan 12 üveg pezsgőt és egy csomó 
kereskedői bort szállított el, mit azonban a 
rendőrség meg tudott és szegény Karasztosi 
csöbörből vödörbe illetve még nagyobb bajba 
jutott, amennyiben a rendőrség letartóztatta. 
Mint értesülünk, a bajok lőokozóját, Zeilinger 
Gyulát szintén letartóztatta a rendőrség. — 
Kilencvenhat flzetésképtelenseget sorol tel 
a .Magyar Kereskedők Lapja* e hó 11-én 
megjelent számában. Ezekből Budapestre 17 
esik. Ha ez az állapot ilyen módon tovább 
tart. akkor ma-holnap mindenki csődbe jut.

— Kari Exner volt német csapos, most Fiú
méban a Lloyd fogadó tulajdonosa és — nagy 
magyarfaló. Megenne mindent, ami magyar. 
19Ü»>’ augusztusban is neki állott Exner Kari, 
és a magyar nemzetet úgy lecscpülte, úgy le
gyalázta, hogy még Lueger se jobban. Ezt az
tán megírta a Fiumei Hírlap, elnevezve Kari 
Exnert sült parasztnak, örült sváb csaposnak 
és azt ajánlotta, hogy inkább piszkos német 
konyhája és abroszaival törődjék. Kari hotelier 
ezért bepörölte Koresmáros Nándort a F. H. 
szerkesztőjét, kit izomban a rágalmazás és 
becsületsértés vádja alól a Curia fölmentett. 
Amivel egyszersmind az is igazoltatott, hogy Kari 
illetve Exner, aki ostobaságában a magyarság
nak halálos ellensége, tényleg az, a minek a 
F. Hírlap nevezte: osztrák-sváb csapos.

Gyászrovat. — M ihályi István, budai 
vendéglős szaktársunk f. hó 20-án, 43 
éves korában jobblétre szenderült. 
Temetése január 22-én ment végbe nagy 
részvét mellett. A végtisztességen az 
l.,II., 111. kér. ((Vendéglősök, kocsmáro
sok ipartársulatá»-nak számos tagja. 
Lerner Mihály elnök vezetésével vett 
részt. Nyugodjék békében.

A Vendéglősök Naptára 1908-ra 
megjelent és fontos szakközleményeinél 
fogva ugyancsak nélkülözhetlen kéziköny
vét képezi a vendéglős szakiparhoz tarto
zóknak. A V.-Naptára gazdag és értékes 
tartalmából a következőket soroljuk fö l: 
Az italmérési ipar (Ki nyithat italniérést V 
Az engedély illeték. Egyéb mondani
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valO.) —  Ujabbkori szakmozgalmak. 
-  Alakítsunk ipartársulatokat. (Hogyan 

alakítsuk meg az ipartársulatot ? Ipar
társulati minta-alapszabály. — Egye
süljünk gazdasági érdekeinkért. —  A 
bor szerepe az emberiség életében. — 
Etelnemek különböző népfajoknál. 
Egyletek ipartársulatok. (A létező ven
déglős ipartársulat és pincér-egyletek 
jegvzéke.) —  Hasznos tudnivalók. (Bo
rászati és pincegazdasági közlemények. 
— A Vendéglősök Naptára ezenkívül 
tartalmazza a Számviteli napló betéte
ket, a Névnapmutató táblázati-ót a 
„Törvényes bélyeg fokozat“ -ot, a “Tájé
koztatóit (Budapesti idegen vezető) 
Több szépirodalmi közleményt, verset és 
a Pihenőben1' cimü szakirányú humoros 
egyveleget sat. A Vendéglősök 
.V«pfHrárá“ -nak ára: 1 kor. 60 f illé r  
és megrendelhető a „Fogadó11 kiadóhi
vatalában Bpest, Rákóei-ut 13.
Torm a 1 Nürnbergi óriás nemes, édes, hosszú. IU IIIIÚ i vastag gyökerekben, saját termésű, 
métennázsánként 20 korona. 25 kgramrn 6 
korona, 5 kgramrn t'50 koronáért rendelhető 
Keménynél. Regeteruszka-Garbiszbogdányon.

Az ember táplálkozása.
m .

A disznózsír, a vaj és a margarin 
összehasonlítására szolgáljon a követ
kező táblázat:

Légeny
7 . Légeny mentes só
Zsiradék liáné Zsír anyag anyag viz hamu

Dizsnózsir ÍK*'73°/o 0'20°/o — Ü’70°/o —
Vaj 833 °!o 0*6 ° u üti °/o 14'5% l ‘0»/o
Margarin 95-8 »/o — 1-01° o 10-6°/o 2-ő»/o

Mint ezen táblázatból látható, a 
margarin és a vaj tápláló anyagának 
mennyisége között alig van külömbség.

Élettani és vegyi szempontból nem 
lehet a margarin ellen kifogásunk. Ol
csósága és csekély fokú romlékony- 
sága, sőt bizonyos fokig magasabb for
ráspontja is (a vele készített pecsenye 
sem sül olyan hamar oda) mindmeg
annyi ajánlatos és jó tulajdonsága van. 
De vannak nagy hátrányai is. Főhát
ránya, mely a margarin gyors és ál
talános terjedésének gátat emel, az a 
kellemetlen tulajdonsága, hogy nyers 
állapotban a kenyérre kenve nem lehet 
elvezni.

Jóllehet, hogy a tejből lett kiforralva, 
mégis hiányzik belőle a vajat jellemző 
illatos anyag, azonkívül a szokásos 
világosság színét is nélkülözi, sütésnél 
pedig kifogásolható az, hogy a vele ké
szített pecsenyék, bár nem égnek oly 
hamar oda, de nem is bámulnák oly 
szépen, mint pl. ha vajjal sütöttük volna. 
A margarinnal való sütés majdnem oly 
eredményt ad, mint az olaj. Végre —  
bármily tinóm preparált margarint 
használunk is a sütéshez, a faggyu-iz 
mindig visszamarad s ezen hibájáért 
nagyon sokan gyűlölik.

Igaz. hogy a technika és vegyészet 
fáradhatatlan kísérletekkel mindezeket

az akadályokat majdnem mind legyőzte 
már. Külömböző aromás anyagok hoz
zákeverésével ma már oly margarin 
anyagot találunk, hogy nyersen is lehet 
élvezni és alig külömböztethetö meg a 
vajtól, sőt utóize is alig marad. Ezen 
javításból hátrányok js származnak a 
tartósságára. Bomlásával járó savanyu 
iz hamarább következik be, de mind
amellett sokká? tartósabb, mint a vaj, 
mely eltartásával a háztartásban nagy 
gondot okoz.

Nem említettem itt egy körülményt, 
a mellyel nemcsak a margarinnak, ha
nem az összes újabb élelmiszereknek 
meg kell küzdeniük és ez az emberiség
nek a táplálkozása körül tapasztalható 
óriási konzervativizmus. Az egyén a 
fajhoz hasonlóan szívósan, szinte gör
csösen ragaszkodik a táplálkozás terén 
szerzett tapasztalataihoz. Egész külön 
fejezetet kellene és lehetne erről írni. 
Mi sem természetesebb, minthogy egy 
merőben uj anyagnak élelmiszereink 
körébe való fölvétele nem mehet máról- 
holnapra.

Évszázadokig tartó sok és fáradságos 
munka árán állapította meg az embe
riségélelmiszeréinek körét és épp az okos 
maradiság (a mit conservativizmusnak 
akarok nevezni) mentette meg attól, 
hogy ezen kört olyképpen bővítse ki, 
hogy az esetleg káros következmények
kel ne járjon. Bármily furcsának is hang
zik ez első pillanatra, bizony sokszor 
valóságos őrangyali szerepet játszik az 
az érzés, a mit ellenszenvnek, vagy job
ban mondva undornak nevezünk.

Szándékosan kissé részletesebben kí
vántam az állatvilágból származó élel
miszerekről tárgyalni azokat az Ízlést 
illető dolgokat, mert az itt elmondottak 
a növény eredetű élelmiszereinkre is 
érvényesek.

Az állatvilágból származó élelmisze
reink elkészítésénél állandóan kettős 
szempont vezérel bennünket s pedig 
egyrészt hogy azokat ízletesekké tegyük, 
és hogy a legkönnyebben feldolgozható 
és a legjobban értékesíthető alakban 
bocsássuk szervezetünk rendelkezésére, 
mert a táplálkozásnál a fő az ízletes, 
szép elkészítés és másrészt az emésztés.

Az emésztést elősegítő aromás fűsze
rek és más anyagokról már előbbi közle
ményemben tettem említést,tekintve hogy 
a túlsók fűszer nemcsak hogy ismét 
élvezhetetlenné teszi az ételt, hanem a 
belső szervezetre igen ártalmas is és 
igy nagyon ajánlatos a mértékletesség.

A növényi eredetű élelmiszereknek 
tetemes része oly alakban fordul elő a 
természetben, a milyenben szervezetünk 
nem tudná kellőkép értékesíteni, ennél
fogva tág tere nyilik az emberi ügyes
ségnek és élelmességnek. A nyers nö
vények egyáltalában nem igen ajánla
tosak, s ha már élvezni óhajtjuk, 
akkor nagyon kell ügyelnünk a tiszta
ságra, mert minden gyümölcs, vetemény 
és főleg a leveles saláta tartalmazza a 
legtöbb homokot, amit étkezéseiéi nem

is fontolunk meg annyira, mint az or
vosok, sőt Ők is, —  bár tudva —  még 
sem emelnek kifogást ellene.

Csepreghy Gyula.

ÜZLETI  HÍREI NK.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinké , 
kik a »Fogadót« a megjelenés után 
rendes időben meg nem kapják, kérjük 
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Cegléden a Nemzeti fogadót Kapel- 
jer Mihály szaktársunktól megvette 
Oroszvárv  László, a szálloda régi 
tulajdonosa. Oroszvárv szaktársunk a 
jóhirü és jómenetü fogadót február
1-én veszi át saját kezelésébe.

Csiz-fűrdőn a nagy vendéglő bérletéi 
Bognár testvérek, ismert budai vendég
lősök nyerték el. Szaktársaink a nagy 
üzletet saison kezdetével veszik át.

Fogadó megnyitás. Budapesten az 
Erzsébet-körut 6-ik szám alatti házal 
— mint előző lapunkban jeleztük. 
Rendes Szidor, volt nagyváradi kávés 
fogadónak alakította át. Az uj szálloda 
120 szobával és «Meteor» címen a 
napokban nyílt meg.

Sáska Gedeon, volt kőbányai vendég
lős, Budapesten az üllői-ut 64. sz. alatti 
Orosz-féle vendéglőt vette át. Sáska 
Gedeon jó magyaros konyhájával és 
tiszta borával üzletét máris föllenditette.

Kováts József kávéháza. A nagybecs- 
kereki oRózsa* fogadó volt kitűnő 
tulajdonosa, Kováts  József, Szegeden 
megvette a Ströbl-féle kávéházat. Ko
váts szaktársunk a régi jónevü üzletet 
egészen átalakíttatja, megnagyobbítja 
és uj moderu berendezéssel fogja el
látni. A kávéház ezen munkálatok miatt 
egy ideig zárva marad. *

Károlyvároson a « Fiume# fogadót 
lía fner  Hermann megvette. A  nagy 
üzletet uj tulajdonosa egész ujan reno- 
váltatta és a mai igényeknek megfelelő 
nagy kényelemmel rendezte be. Az 
ünnepélyes megnyitást ez év elején 
eszközölte.

Szabó Jenő ismert fővárosi és volt 
Szondy-utcai vendéglős ugyanitt az V. 
külső váci-utca eső Csángó-utca 4 sz. 
alatti vendéglőt megvette, azt saját keze
lésébe február 3-án veszi át.

Uj fogadós. L ü llik  Ferenc volt 
ungvári és jelenleg a sárbogárdi va
súti vendéglő főpincére, Sárbogárdon 
megvette a nagyvendéglőt Uj fogadós 
szaktársunk üzletét egész ujan fogja 
átalakítani, berendezni és saját keze
lésébe áprilisban veszi át. Kívánunk 
sok szerencsét!

Vendéglő átvétel. Budapesten a 
Lipót-körut 10 sz. alatt levő Jáhn-féle 
vendéglőt Grachek  Ferenc ismert 
komáromi vendéglős megvette s azt 
saját tulajdonába a m. hó elejével 
vette át.
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Btiky Sándor vendéglője. Budapes
ten a Margit-körut 25-ik sz. a. vendég
lőjének volt népszerű gazdája, mint 
előzőleg jeleztük, a sopronmegyei Alsó- 
szakonyban megvette a nagyvendéglőt 
s azt saját kezelésébe e hó elejével 
vette át.

Keszthelyen a Hungária szálloda 
vezetését X7as Sándor, az ottani Bron- 
ner-féle szálloda volt tulajdonosa e hó 
elejével átvette. Vállalkozásához sok 
sikert kivánunk!

Szívós Lajosnó Abbáziában. A mar
cali nagyfogadó volt tulajdonosa, néhai 
S z ív ó s  Lajos szaktársunk kitűnő neje; 
Abbáziában megvette a « Villa Julianna» 
penziót (fogadót.) A  jó  magyar kony
hájáról ismert Szívós Lajosné máris 
szép lendületbe hozta a Julianna foga
dóját, melyet különben nemcsak az 
Abbáziában nagy számban fürdőző 
magyarság, hanem a speciális jó ma
gyar konyhát szerető külföldiek is 
nagy kedvvel látogatják.

Budapesten a népszínház átellené- 
ben lévő Schnell-féle vendéglőt Aavássy 
Károly, a Royal fogadónak volt ismeri 
főszakácsa a m. év végével átvette. 
Jó konyhájával és boraival a régi 
üzlet jó  menetelét biztosítja.

Porkoláb László, ismert devecseri 
fogadós szaktársunk Badacsonyban a 
iürdökezeléssel kapcsolatban kibérelte 
a « Hableány» és «Neptun» fogadókat a 
hozzátartozó csárdával. Porkoláb szak
társunk az ismert balatoni fürdőt és 
szállodát a saison kezdetével veszi át.

Vince Mihály pincér hollétét egy lev.-lapon 
iüzl. érdekben) Glanlz S. helyeszközlő irodája, 
Miskolc kéri tudatni.

Uj kávéház Szegeden. Mint értesü
lünk, a szegedi MiJkó-féie palotában 
Singer Antal tekeasztal gyáros és 
Kadó J. egy nagyszabású kávéházat 
fog berendezni. A kávéház az őszre 
fog elkészülni és megnyílni.

Baján a régi «Arany kakas»-t Klein 
Jenő szaktársunk még a múlt évben 
egy emeletesre építtette s azt egész 
modernül rendeztette be. Az utazó 
közönség részére «kóser» étkezde és 
csinos berendezésű szobák állanak. 
Klein szaktársunk az uj üzletet -Ott
hon* szálloda cimen vezeti tovább.

H e l y v a l t o z á a o k .  Bandi Sándor 
Rózsahegyen a Csavoja vendéglő főp. állását 
foglalta eí. Orosz Sándor a b.-csabai Nádor 
fogabóban főp. állást foglalt. N.-Váradon Dancs 
István a Pannónia kávéház föp. állását tölti 
be. Dolgos Ignác a Széchenyi fogadó főp. 
teendőit teljesíti. Gombár János Miskolcon a 
Grand szálló étt. főp. állását foglalta el. Szé
kesfehérváron, a magyar Király fogadó főp. 
állását Topíer Ferenc foglalta e l ; mellette 
Gruber Imre mint éth. működik. U. itt a ká
véház főp. állását Freyslingei József az Em- 
hecht-féle sörcsarnok főp. állását Enlresz Jenő. 
mellette Löffler Gyula éth. állást nyert. Az 
Otthon kávéház főp. állását Fekete Ferenc 
foglalta el. Veszprémben az Otthon kávéház 
főpincéri állását Mandl Jenő, mig az Elité 
kávéház fizetőpincéri állását Torma Lajos 
töltik be. Zalaegerszegen a Korona fogadó főp. 
állását Fischl József; mellette Cetlhoffer János 
mint éthordó működik, az Aranybárány fogadó 
sörcsarnoki főp. állását LÜllik Kálmán foglalta 
•1. u. itt Székely Károly szobapinc. állást nyert.

A G á t i  s e c e e k
— Regényes elbeszélés. —

Irta: Minden Tamás.

— Előre semmit sem lehet tudni, 
gazduram, minden a körülmények ala
kulásától függ, —  jegyezte meg szerényen 
Bende.

Ls folytatta tovább a tanulást. Bele
temetkezett a lakásán és az üzleti szek
rények egyes fiókjaiban garmadába levő 
könyveibe, úgy azonban, hogy az üzleti 
teendőkből egy picurkát se mulasztott 
el. Mikor pedig a tizenhatodik évét is 
betöltötte és égő szerelemre gyuladt 
Boglóci Midbe, gazdájának gyönyörűsé
gesen fejlődő szép rózsabimbójába, föl
mondta állását, előbb azonban illően 
megköszönte főnökének, hogy embert 
nevelt belőle. Igaz, nagyon nehezére 
esett neki megválni a szeretett helytől, 
az ösmert, a megszokott környezettől 
és a bucsuzásnál könnyeket is hul
lajtott, de ez újabb és ki tudja, hova 
fejlődő szerelmi ügyével nem akart elébe 
vágni az eseményeknek, szépséges esz
ményi álmainak.

Aztán hazament — látogatóba. Ott
hon nem ösmert rá senki, csak az édes 
anyja. Az nyomban megismerte és a 
nyakába borult: —  Hol voltál, mi lett 
belőled édes gyermekem V! —  kérdezte 
egyre sirva és örömmel. Bende pedig 
elmondott mindent, de kérdezett is; 
ezekről is, azokról is, és mindenekelőtt 
Bábosékról, a nagykocsmárosékról. —  
Hát azok is megvannak. Klári most jött 
meg nem régen a zárdából, mondta 
édes anyja és nézte hosszan és örömmel 
az ő szép legény fiát.

Bende másnap tiszteletét tette Bá- 
boséknál. Az első, akivel találkozott, 
Klári volt. — Jaj de gyönyörű leány 
lettél, aranyos Klárikám ! — kiáltott föl 
Bende önkénytelenül. És talán a régi 
lángot magasra lobbantó viszontlátás 
első pillanatában ölébe is kapja, ha a 
leánynak meglepett s kissé hideg tekin
tetét észre nem veszi.

— Bocsánat, Gáti Bende vagyok, akit 
ezelőtt öt esztendővel . . .

—  Ah, tudom, most már tudom, Gáti 
úr! —  szakilotta félbe Katica.

Azután leültek és valahogy megbarát
koztak, ami ugyan nem tartott nagyon 
sokáig. Mikor ugyanis Bende ötéves pin
cén sorsa ösmertetésére tért át, az ara
nyos Klárika fölbigyesztette ennivaló 
ajkacskáit és gúnyosan csicseregte közbe :

— Ah, lehál pincér lett! Nem is sej
tettem, hogy ilyen magasra vitte . . .  
Igazán nagy szerencse — és szép kariér!

Bende arca elkomorodott, de csak egy 
pillanatra. A másikban már megint mo
solygott s a gúnyolódó szavakra ezzel 
felelt:

—  Hát igen, aranyos Klárika, pincér 
lettem és pedig azon egyetlen okból, 
mert Flátó nyomdokainak követésére ezt 
a pályát véltem a legalkalmasabbnak.

Hogy milyen nyomokon járt Plátó ? — 
tetszik kérdezni, —  hát, ennek a nagy
nevű görög bölcsnek az egész élete ab
ból állott, hogy egy igazi nőt kereseti, 
de nem talált se igazit, se szépet, mert 
a nőket akkor is, mint most, a szépség 
hiúsága és a lélek sivársága tette töké 
letlenné.

Ezzel kivette picike, gyöngyös óráját, 
megnézte, azután hirtelen fölállt és el
búcsúzott : —  Isten vele szép Klárika. 
Talán még fogunk találkozni . . . És 
elment.

Az egész világon át.

Históriámnak fonálszálai itt elsza
kadtak. Nyomot vesztettem. Az előbbi 
és a későbbi adatokat hasztalan veszem 
és vizsgálom át és hiába hasonlítom 
újból és újból össze: nem tudok belőlük 
sehogyse kiigazodni. Pedig annyi csapás 
és annyi ut vezet, ami mind a helyes 
irányt látszik mutatni. Ki tudja, melyik 
a jó és az igazi!

Sok évvel ezelőtt Nagygátoson jár
tam, épen amikor az uj harangot szen
telték föl. Az öreg harangozó, mig a 
fólszentelési ünnepély tartott, a kocsmá
ban ült és iszogatott. A hatvanon jóval 
túl járó harangozó egyszerre csak felém 
fordul ezekkel a szavakkal:

— Ez az uj harangunk is Gáti Ben- 
dének a nemes jósagát hirdeti.

—  Hát maga I ram bátyám, ösmerte 
(íáti Bendét!

—  Hogy ösmertem-e, hát aztán hogy 
is kérdezheti ezt tőlem az U r! —  szólt 
a harangozó megütödve. Azután pedig 
folytatta:

—  Nézze ezt a kocsmát, ezt ami első 
rangos kocsmánkat, azután a templomot, 
ami Rómába is beillenék, nézze meg a 
községünk házát, ilyen még Milanóban 
sincs, de meg a kisgátosi vendégfogadót 
is, ahova messzi földről sok nagy urak 
járnak, (Kisgátos ugyanis afele kiránduló 
hely) hát, kérem alázattal, ezek mind 
Gáti Bendének a nemes jóságát hir
detik . . .

—  Jó, jó kedves öreg bátyám, látom, 
ösmeri Gáti Bendét, beszéljen hát róla 
mást is, például. .  .

— Tudja mit az ur, vágott gyorsan 
a szavamba a harangozó, nekem most 
már a templomba kell menni az uj szent 
Domokost megszólaltatni, ahol van ni. 
már jön is értem a tanító ur, az a hí
res és velem egyidős Padra Pál. de ha 
mindent meg akar tudni Gáti Bendéről, 
akinek nemes jóságát minden fii és Iái
kor hirdeti, hát akkor menjen ál Kis- 
gátosra. ott a vendégfogadós ur. Lombos 
Dániel, aki még a papunknál is bül- 
esebb, pedig az is elég okos ember, 
elmond az urnák egy sereg regényt, amt 
mind Gáti Bendének a nemes jóságéi 
hirdeti.

Az öreg ezzel fölkapta poharát, kihör- 
pinté maradék borát és ment —  a szent 
Domokost megszólaltatni.

^Folyt. köv.)
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NYÍLT-TÉR.*)

É r t e s í t é s .
A t. fogadós, vendéglős és főpincér urakat ez

úton van szerencsém értesíteni, hogy jövő hó 
1-én utazóm tiszteletét fogja tenni t  szaktár
saimnál, mely alkalommal szab. Kristály bor- 
szűröm'' célszerűségét és kezelését bemutatja. 
Tisztelettel kérem szaktársaimat, szíveskedjenek 
bizalommal fogadni képviselőmet és neki alkal
mat adni, hogy borszürömet bemutathassa. 
Megjegyzem, a vétel nem kötelező. A bemuta
tásnak csupán az a célja, hogy borszörőm töké
letességéről mindenki meggyőződjön. Azon t. 
vendéglős és kocsmáros urakat, kik a vasúti 
urnáitól félreeső vagy kisebb községekben lak
nak es érdeklődnek a Kristály borszürö iránt, 
szíveskedjenek közölni, hogy lakhhelyük mily 
városokhoz esik közel, hogy képviselőm alka
lommal náluk is megjelenhessen. — Kartársi 
üdvözlettel Hercog Sándor vasúti vendéglős, 
szab. Kristály borszürö gyáros,Csáktornya.

Tek Singer Antal és fia uraknak Szeged.
A nekem Önök által szállított 2 mahagóni 

tekeasztal, úgy külszinre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébb köszö- 
neternet s biztositom, hogy cégüket minden 
(ismerősömnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. 
Nyíregyháza 1907. Róth Sámuel kávés.

*i tizen rovatban fogtálukén nem vá’íal felelős
séget a szerk.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

a ragszik rám . . .

Jlaragszik rám édes rózsám az apad, 
Megtiltotta, hogy ne járjak te hozzád 
jdogy ne lépjem át házatok küszöbét 
S még csak a szemem seforditsam feléd

Mond meg rózsám éd’s apádnak neféljen, 
fvlem megyek én a házába sohasem. 
f>iem kell nékem se vagyona.se háza — 
Csak te kellesz szerelmem szép rózsája.

Matsád János.

Pályázati hirdetmény.

A Máv. Csíkszereda állomásán lévő vendéglő 
1908 április 1-től számítandó őt évre bérbe 
adatik. — Ajánlatok szabályszerűen lebélye
gezve és megfelelő bizonyítványokkal fölsze
relve február 25 én déli 12 óráig a Máv. Kolozs
vári Uzíetvezetősége általános osztályához 
(titkárság) címezve küldendők be ü. ott febr. 
24-ig bánatpénz fejében 200 (kettőszáz) korona 
teendő le. A vendéglőre vonatkozó részletes 
föltételek a nevezett üzlet vezetőség 111. osztálya 
i Emke palota 11-ik eni. 33. ajtó) tudhatok meg.

Kelt Kolozsvár, 1908 január hó 29-én.

Az üzletvezetöseg.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre fele 
..-tel nőm kaplak, a megfelelő választ jelen rovatunkban 
találhatják. A szerk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.

0. J. Fehértó. Felhasználtuk és a védekezésre 
nézve nyújtunk tájékoztatást. A további fej
leményekről szíveskedjék bennünket esetről- 
esetre értesíteni. Üdvözlet.

Békéscsabai előfizető. A feltett kérdésre 
következőket válaszolhatonk. A bort Krisztus 
születése előtt 1000 évvel ismerték már, mond
ják a hagyományok, — de hogy annak olyan 
sérge képződnék önmagából, hogy a folyadé- 
k"t tartány nélkül fentartsa, azt eddig, a me
séken kívül, se nem hallottuk, se nem olvastuk.

Ez ellenkezik a bor vegyi törvényével, mert! 
köztudomású, hogy a bor önmagát emészti 
fel. Olyan lekvárt, amilyent a bor önmagától 
fabrikál, mi is szeretnénk látni. Üdvözlet.

K. 1. M.-vásár Az a „Leányka“ épen olyan < 
kereskedői pincéből kikerült bor, mint a leve- $ 
lében emlitett másik bulelliásés igy panaszán -
— melyhez hasonlóról ép a napokban Miskol-éjj
ciából értesültünk — mit se csodálkozunk. A ̂  
legjobb, a mit ajánlhatunk, hogy szíveskedjék fc* 
máskor laképnél hagyni minden „erdélyi" és 1 
más pince-egylet ügynökét. Leányka és egyéb i 
palack borát; ehelyett szerezzen be niegfe-,,' 
lelő számban 7,-5,- és 3 to-es palackokat és ?T j 
töltögesse tele a most literenként 1.60 -2  kor.'J | 
mért 4-5 és 6 éves boraival. Igaz, hogy ez *■. 
egy kis munkát és fáradságot igényel, azonban 
ezt a fáradságot busásan be fogják hozni a 
saját palackjai és amellett bora és üzlete '!f 
jóhirnevén sem fog csorba esni. tg.

R- J .  Hátszeg A londoni kiállítás magy. ven- V 
déglőséröl eddigelé nem nyertünk értesülést. Ív
— P. k. a. A 906-ki v.-almanachot és a b.»É 
soraiban jelzett szakácskönyvet elküldtük. A^- 
különleges tészták készítését az elsőben fogjam  
találni. Szives üdv. — M. B. Győr. Ügyüket® 
megfelelően intéztük és intézzük Üdv. — Ba-jtu 
lamb. Szabadka. M. J. jelenlegi hollétéről nincsa 
tudomásunk. P. S. Szeged. A parti mftgH 
csak meg volna és néha a b—ok is, de azért" 
már nem úgy — mint volt régen. Értesítésért 
szives köszönet s a köszöntésekért hasonló 
szives köszöntésünk!

Uj egyleti tag. Ha Önnek azt mondták, hogy 
az Orsz. Nyugdijegylet 10 év múlva teljes 
nyugdíjban részesíti, egyszerűen félre vezették. 
Tessék kérni és megnézni az alapszabályokat, 
melyek idevonatkozó §-a 10 év után és mun
kaképtelenség esetére a biztosított összegnek 
40°. o-át írja elő. Más esetben pedig, amig va
lamivel nincs tisztában és arról meggyőződést 
nem szerzett, ne előlegezzen annyi bizalmat 
és mindenekfölött anyagiakat ne kockáztasson.
Ez a mi nézetünk. — K E . Miskolc. A v. nap
tárakat teljes számban és pontosan minden
kinek elküldte a kiadóhivatal, amely szives 
ügybuzgalmáért ezúttal is hálás köszönetét 
fejezi ki. Mi pedig szívesen üdvözöljük. — Sz.
J. Versec. Az ügy rendben van : lap ment 
nyomban és megy b. címére. Üdv!

42 hektoliter
| fehér, egy hordó burgundi (314 liter), 

5264 lit. siller, mind kitűnő jóbor, a 
vasútra szállítva, eladó. — Állomás: 
Baranyavár — Plémonostor. (Hajóállo
más : Kiskőszeg.i — Értekezni lehet

BUZSÁKY IMRE
urnái. Vörösmart, (Baranya megye.)

|  Eladó vendéglő.
Szekszárdon a vásár- és piactéren lévő na
gyon jó forgalmú „Zöld fa vendéglő'* (6 or
szágos és 104 hetivásár tartatik előtte) örök
áron eladó. — Bővebb fölvilágositást nyuil 
Ó n o d y  G á b o r  vendéglős, Szék 
szárdon. i—4

Átadó vendéglő.
Veszprémben, a város közepén, a leg
forgalmasabb helyén (a piacon' egy 
régi jónevü vendéglő betegség miatt 
átadó. Cim a Fogadó kiadóhivatalában.

Fölírói állást
óhajt elnyerni szakavatott idősebb úri ember. 
Szives megkereséseket kér S. J. címen Bpes:. 
Dob-utca 10., I. udvar 5. fszint.

Eladó berendezés.
(Eladó orscheszter.)

Egy vendéglő berendezése egészen jó 
karban eladó. Ugyanitt egy uj állapot
ban lévő C  o n t i n e n t á l  
O r s c l i e s z t e x * ,  mely 14 
zenével és a legmodernebb darabokat 
játsza, jutányosán eladó. Cim a kiadó- 
hivatalban. 1—8

C állandóan napi 200 korona bevétellel, 'J

36 (harminchat) ezer korona. 
Házbér 7340 kor. Szerződés 12 évre 
szól. Cim a kiadóhivatalban. 1—4

Eladó szálloda.
Bártfán a „ H u n g á r i a ,  s z á l l o d a "
modernül berendezett étterem, kávéház és i ' 
vendégszobával, az emeleten kaszinóval 
átadó. Házbér 1750 frt, melyből a kaszinót' 
és a jégveremért 180 frt visszatérül. Üzlet vé
telhez 4500 (négyezerötszáz) forint szükséges. 
Bővebbet N É M E T H  M Á T Y Á S  
szállodásnál, B á r t f á n .  1 1

T

É -

45 5 kgy. 1908. sz.

'Póthaszonbérleíi hirdetmény.
A soron  sz. kir. város tulajdonát képező „P an n ón ia4* szálloda 

bérbeadása iránt 14596/1907. sz. alatt kibocsátott haszonbér
leti hirdetm ény módositása képen ezennel közhírré tesz- 
szük. hogy Sopron sz. kir. város a mondott szállodáját 10 évre, vagyis 
1908. évi augusztus hó 1-étől 1918. évi julius hó 31-éig adja 
haszonbérbe és hogy az írásbeli zárt ajánlatok 1908. évi február 28-áig be
zárólag a városi iktató hivatalban délelőtt 9 — 12 óráig beadhatók, a 
melyek 1908. évi február 29-én délelőtt 9 órakor fognak a városház 
tanácstermében nyilvánosan felbontatni. A hivatkozott haszonbérleti 
hirdetmény egyéb részeiben változatlan marad.

Sopron, 1908. évi január hó 9-én.

A  városi Tanács.
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Nyomatott Hedvig Sándor feönyvnynmdájóban, Budapest, VII., Dohány-utca 12. szám.


