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Borértékesitésl ko rm ány -ak ció .
Régóta vajúdó kérdési képez a bor 

értékesítésére irányuló legcélszerűbb 
módjának a kitalálása. Sűrűn foglal
koztak ezzel a kérdéssel a magyar bor
termelők, a magyar borkereskedők és 
egyéb érdekelt körök, anélkül azonban, 
hogy megtalálták volna azt, amit keres
tek és kutattak. Nem találták meg eddig 
azt a célravezető alapépítményt, amelyre 
a borértékesítést sikerrel felépíthették 
volna.

A nMagyar bortermelők szövetséget* 
röviddel ezelőtt ism ételte  azon már 
korábban kimondott kívánságát, hogy a 
pénzügyminiszter törölje el a borbál
ádét, hogy ezúton a bor olcsóbbá téte
lével emelkedjék a fogyasztás. Utóbb 
tartott értekezletükön már egy kissé 
harciasabb tónusban ismételték ezt a 
kívánságot, oly módon, ha a kormány 
nem reagál arra a célraveze őnek talált 
óhajra, hát akkor sorompóba szólítják 
az ország bortermelőit és újabb küldött
séggel szorítják sarokba a pénzügy- 
minisztert.

A borital-adó eltörlésével foglalkoztak 
a vendéglősök országos kongresszusai 
is úgy Budapesten, mint Szabadkán és 
ebben a tekintetben egyetértenek a ter
melőkkel és borkereskedőkkel. A két 
kongresszus egyéb kívánsága közt, ezt 
is a kormány elé juttatta, — de az ered
ményre várhatunk. Tett ugyan a pénz
ügyminiszter —  nem ígéretet, hanem 
említést, hogy a boritaladóval is kell 
foglalkozni, mert sürgős, hogy azonban 
mikor kerül sorra, aziránt nem nyilat
kozott

Ehelyett tettek más valamit. A pénz
ügyminiszternek természetesen nem lehet 
kedves dolog, ha ilyen követel esek kel 
ostromolják. Az agresszivitást pedig 
sehogysem szereti. Hogy tehát időt nyer
jen a gondolkodásra és az ügy megfelelő 
ílökészitésére, a fórumra szólította a 
fóldmivelésügyi minisztert, — lévén a 
bortermelés a mezőgazdaság egyik fontos 
ága- és e hó 6-án tartott az érdekeltek 
bevonásával — borértékesitő-szaktanács- 
kozmányt. A fóldmivelésügyi miniszter 
10 kérdő pontot terjesztett a tanács- 
kozmány elé, ezek fölött folyt a vita, 
szakvélemény és tanácskozás és most 
ismerve a szakférfiak: termelők és keres
kedők véleményét, — az ügy egy darabig 
pihenhet. így segített a pénzügyminiszter

önmagán, hogy egy darabig legalább 
neki ne kellemetlenkedjenek, —  mert 
rámutathat hogy a kormány amúgy is 
behatóan foglalkozik az általa is elis
mert fontos ügygyei.

A borértékesitési ankétnak kidombo
rodó vezérfonala az volt, hogy a bor
értékesítést szövetkezeti alapon óhajtja 
a kormány foganatosítani, ilyen szövet
kezeteket támogatna és segítségére lenne 
a szőlősgazdáknak a termésük értékesí
tésére. Ettől a szándéktól a borkereske
dők máris megijedtek, noha erre alig van 
okuk, mert az ankéton elnökölt állam
titkár a többi közt ezeket is mondta: 

»Nincs semmi olyan tervünk, mely 
a tiszteséges kereskedelem érdekeit 
csorbítaná. És viszont nincs semmi 
okom titkolni, hogy azokkal a körök
kel szemben, amelyek ezen a határon 
túlesnek, kíméletet gyakorolni hatá
rozottan hiba lenne**.
A tanácskozmány befejeztéiil az állam

titkár ezeket mondta:
»A  szövetkozeli forma és a keres

kedelmi érdekek között nem lehet 
ellentétet keresni; nem az a cél, hogy 
a borértékesítés terén csak kizárólag 
a termelőkből álló szövetkezeteket 
támogassuk, hanem keresni kívánunk 
olyan megoldást, melynél mindkét 
foglalkozási ág összmüködését bizto
sítani lehessen**.
Dacára ezen nyilatkozatoknak, félnek 

a borkereskedők a borértékesítés ilyen  
módjától, mert attól tartanak, hogy az 
érdekeik nem igen illeszthetők be a 
bortermelők borértékesitő szövetségébe.

Mindenesetre azonban nagyon is érde
kes, hogy az ilyen ankétokra nem hiv- 
ják meg az ak tív  vendéglősöket és 
italméröket, kik tulajdonképen ugv a 
termelőknek, mint a borkereskedőknek 
a közvetítői és kiket ebben a kormány
akcióban újabb veszély  fenyeget. Fe
nyegeti őket pedig az a veszély, hogy 
még jobban akarják tágítani az 
italmérést, s ezáltal a hivatásszerű 
italmérő forgalmát csökkenteni.

Erre vall a kormány által fölállított 
kérdőpontok 7-ike és 8-ika, de erre vall 
az ankéton elhangzott egyik-másik kivá
nalom is.

A kérdőpontok 7-ike igy szól:
»Hol és mi módon volnának — 

nagyobb külföldi városok mintájára — 
hazánkban is hatósági felügyelet és

ellenőrzés alatt álló úgynevezett város
házi pincék, vagy kisebb borkóstolók, 
(bodegák) létesítendök» ?
A 8-ik kérdőpont ilyen szövegű volt 

»Mennyiben és milyen eredmény
nyel foglalkoznak ez idő szerint a 
termelők saját termésű boraiknak 
kimérésével, vagy kis mértékben való 
elárusitásával s idevonatkozólag van
nak-e esetleg bizonyos kívánságaik** V 
Ebből a két kérdésből világosan tűnik 

ki annak a törekvésnek az alapgondo
lata, hogy tágítani óhajtják az italmé
rést, újabb alkalmakat keresnek az ital
mérés decentralizálására, mintha bizony 
még nem is volna egyik italmérés a 
másiknak a hátán.

Az ankét egyik szónoka pláne azt kí
vánta, hogy a kormány módosítsa a tör
vényt oly irányban, hogy köztisztviselők, 
lelkészek, tanítók legalább zárt palackok
ban árusíthassanak bort.

Ha tehát az ilyen módon való borértéke
sítéstől van valakinek károsítástól félnie 
úgy az semmi esetre nem lehel a bor, 
kereskedő, hanem a vendéglőskar, mely
nek ekszisztenciális érdeke, hogy ideje
korán foglaljon állást ezen akció ellen 
és emeljen óvást az ellen, hogy az ő 
rovására nyerjen megoldási a magyar 
bor értékesítése.

A mai gazdasági viszonyok közt a 
vendéglős és kocsmáros amugyis nein 
a saját maga javára, hanem a borter
melő és borkereskedő javára dolgozik 
és ha a drága beszerzési árak melleit a 
tiszteséglelen versenyben egészen alá
merülni nem akar, kötelessége a leg
erélyesebben védekezni.

Á Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
r o s o k  I p a r t a r s u l a t a  hivatalos közleményei,

A s  ipartársulat hivatalos helyisér t : 
Vili., Rákóci-ut / ?, II. 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rá k : minden hétfőn, 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig.

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér.. 
Üllői-ut 5. —  A jogitanácsadas a ta
gokra nézve díjmentes.

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-. adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.
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Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó'' utján közöltetik. — Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Pénteki összejövetelek.

A  legközelebbi társas összejövetelek, 
uzsonnák) sorrendje. —  Összejövetel 

mindig délután 4  órakor. Március
20-án : S ch tiffer Hubert vendéglőjében, 
IX . Remete-u. 7. Március 27-én: Hobl 
Sebestyén vendéglőjében. Gyep-u. 50. 
Április 3-án: W eiszer József vendég
lőjében, IX., Soroksári-ul 108. (Közle
kedési közúti villamos, sertésvágóhídi 
végállomással szemben.) Április 10-én : 
T ieber Ferenc vendéglőjében. Vili., 
Népszinház-u 53.

A borok  déri is ié rő l  és szű résérő l
Or. Qraff Q. tanár előadása.*)

(Folytatás.)

Miután igy egészséges vagy lehetőleg 
erősen borsavas, illetőleg- almasavas bor
ral 21- óráig dagadni hagytuk, a vasta
gon folyó tömeget tassankint további 
3 liter borral hígítjuk meg. a most véko
nyan folyó keveréket a vizahólyagból 
származó bőrszerü cafatok visszatartása 
céljából kendőn vagy szűrön át öntjük 
es azután a derítendő borhoz adjuk

A vizahólyaggal való derítés, ha a 
jelzett eljárást követjük, nem okoz nehéz
séget és nagy hordókban is mintegy 8 
nap alatt teljesen lecsapódik a csapadék.

általános szabály az, hogy igen cser- 
savszegéuy boroknál csak megfelelően 
kevés vizahólyagot — mintegy t'/s gram
mot hektoliterenként — alkalmazzunk, 
mert a csapadék különben nem csapó
dik le, csersavdus boroknál megfelelően 
több vizahólyagot — pl. 3— 4 grammot 
hektoliterenként -  vehetünk, mert kü
lönben a borokból nem tüntethető el 
teljesen a zavarosság, azonban általában 
a vizahólyag inkább csersavszegény borok 

tek ntetbe. Hu alkalomad
tán valamely derítés nem elégséges és 
még egy másik válik szükségessé, akkor 
többnyire kell, hogy a borhoz előzőleg 
hektoliterenként, mintegy 3 gramm 
tanint adjunk, hogy a vizahólyag ala
posan „raegragadtassék“  és a derítés 
meg ne akadjon.

Azért a derítés alkalmazása előtt — 
már az első derítés előtt is — az ismert 
o.-ersavcsövecskékkel meg kell vizsgálni, 
hogy van-e és mennyi csersav a derí
tendő borban, mert különben a derítéssel 
lényeges kart okozhatunk.

Ha például valamely nagyon csersav
szegény bornál több deiitöszert alkal
mazunk, mint amennyi a bor jelenlevő 
csersavtartalma mellett „megragadható1* 
és kicsapható, akkor előfordulhat, hogy

.... níosdágu előadásnak köz- 
: -"‘re a  Borászati Lapok“  t .  szerkesztőségé
től nyertünk engedélyt A szerk.

a deritőszernek nem csak egy része, 
hanem az egész deritőszer oldatlanul 
marad a borban és később csak lassan
ként csapódik ki, úgy, hogy sohasem 
kaphatunk tiszta bort. Ha az egész de- 
ritöszer megakad, annak oka az, hogy 
a vizahólyag — és ez vonatkozik a 
zselatinra is — feleslegben használva 
a csersav.al keletkezett vegyületet oldott 
állapotban tartani képes.

Ha ellenben csersavdus bornál túlságos 
óvatosak voltunk és tulkevés vizahólya
got alkalmaztunk, akkor nem szabad 
azt a hibát elkövetni, hogy megfonto
latlanul talán még mesterségesen adunk 
a borhoz csersavat, abban a feltevésben, 
hogy a bor esersavhiány folytán nem 
tisztult meg a deritőszer hatására; sőt 
ellenkezőleg, ez esetben még egy másik 
adag vizaliólyagot kell alkalmaznunk, 
azonban ezt az operációt csak akkor 
vigyük keresztül, ha megfelelő vizsgálat 
alapján meggyőződtünk arról, hogy mely 
deritőszert alkalmazhatjuk az adott eset
ben célszerűen, vagy hogy mi volt az 
oka annak, hogy a deritőszernek nem 
volt meg a kívánt hatása.

Ha tehát ily módon a vizahólyagnak 
déri tőszerként való alkalmazása nem 
ütközik lényeges akadályokba és ren
desen jó  sikerrel jár. alkalmazásának 
mégis két korlátozásáról kell megemlé
keznünk : Először megnyulósodott borok
nál a vizahólyaggal való derítés előtt 
a bornak erős korbácsolása szükséges a 
nyálka széttépése végett, sőt esetleg 
spanyol földdel kell előzetesen a nyálkát 
lecsapni; másodszor a vizahólyagnak 
vörös boroknál való alkalmazása nem 
ajánlatos, mert a vörös borból túlságos 
sok színanyag csapatnék ki a vizahó
lyag állal.

tigy másik, a vizahólyaggal közel rokon 
deritőszer a zselatin , amelyet a csontok 
porcogóállományából nyernek. A legfino
mabb, levélalakban, a kevésbbé linóm, 
azonban még használható, sárga-barna 
táblák alakjában kerül forgalomba; oldás 
után lehetőleg kevéssé legyen enyvszerü 
és minden körülmények között friss, 
nem penészes szagu. Minthogy a zselatin 
mint deritőszer csak a bornak aránylag 
nagy csersavtartalma esetén hat, azért 
a zselatint különösen erősebb szinti 
boroknál szokták alkalmazni, mert ezek 
a törkölyön való hosszabb állás folytán 
több színanyagot és csersavat vettek fel 
a törkölyből.

Eközben nemcsak a zavarosságot tün
tetjük el, hanem egyúttal a fehér bor 
színét is halványabbá akarjuk tenni; 
továbbá az a célunk a zselatinnal, 
amelyet 5— 10 grammnyi mennyiségben, 
erősen megbámult, zavaros boroknál 
egész 20 grammnyi mennyiségben is 
alkalmazunk hektoliterenként, hogy a 
bor nyers izét elvegyük, amelyet a tör
kölyön való hosszabb állás után fölvett, 
tehát a zselatinnal való derités által a 
bort enyhébb iziivé is akarjuk tenni.

Ha igen halvány színű vagy majdnem 
színtelen bort akarunk zselatinnal derí

teni, akkor az illető borhoz előzőleg a 1 
megközelítőleg dupla mennyiségű tan- l l f  
nint -  kevés borban vagy szeszben i f i  
oldva -  kell adnunk; ilyen kőiúlmé-Sj 
nyék között meglehetősen nyálkás boro- rl 
kát is előzetes korbácsolás után igen e j 
eredményesen deríthetünk.

Ha az eddig leirt két legfontosabb 
déri lőszerről mondottakat összefoglaljuk, iM  
akkor mondhatjuk, hogy a vizahólyag f i  
alkalmazása akkor alkalmasabb, mint i f i  
bármely más deritőszeré, ha esersavsze- l l j  
gény borral van dolgunk és ha nem É| 
szándékozunk a bor nyers izét és sótét 
szinét eltávolítani. A vörös boroknál a l g  
vizahólyag alkalmazása általában nem fa  
ajánlatos. A zselatinnak csersavdus bo- 11 
roknál különösen akkor adunk előnyt, || 
ha a tulsötét szint eltávolitani, vagy a f i  
kemény izt enyhíteni akarjuk. Mig m  
azonban a vizahólyagból sokszor mar ; Jj 
l 1 •> gr. hektoliterenként elégséges, addig :4 
a zselatinból 5— 10 grammot, sőt eset- -|| 
lég többet is kell alkalmaznunk bek- t i  
toliterenként.

(Folyt, köv.)

T Á R S U L A T I  É L E T
A győri vendéglősök szikvizgyára. J 

Nyolc év óta áll fenn a győri vendeg- ■ .1 
lősök és kávésok szikvizgyári szövet- j  
kezete, mely üzletkörébe vonta a sör- |9 
bizományi, az ásványvíz és jégárm-itást.
A zárószámadas a vállalat szép fejlő- | 
déséröl tesz tanúságot, amennyiben az J  
előző év eredményéhez képest, 1907-ben 
9800 koronával emelkedett a bevétel. 1 
A múlt év tiszta nyeresége 7408 kor. | 
Osztalék 50 korona üzletrész után 2 K. ;J 
50 fill. Tartalékalapja 14040 kor be- 
szerzési alapja 6348 kor. A szövetke- i j  
zeti ház értéke 58570 kor. A jelentést í| 
a közgyűlés helyesléssel vette tuimmá- 
sül, köszönetét szavazott az elnökségnek || 
és igazgatóságnak az elért eredményért, y| 
A megejtett választás a következő ered- p  
rnénynyel végződött. Az igazgan ság 
tagjai lettek: Gaál János, Hannieh Jó- % 
zsef, Krarnweher Elek, László József, 
Pernitz Lajos és Tosch János. I .tta- || 
gokká : Marschal Kálmán és Szabó .Iá- f f  
nos. Számvizsgáló: Néniét Ferenc.

A « Győri p incér-egylet» közgye.ese || 
alkalmával közrebocsájtolta 1907. évről || 
szóló zárószámadását, mely haladás || 
számba vehető. A  bevétel : 1550 kor 1| 
88 íillér volt; a kiadás: 1143 korona 
80 fillér, a bevéte li többlet : 407 f|l 
korona 80 fillér. Az egyesület vagyona !-J 
17.992 korona 14 fillér, mely meg- | 
oszlik: szakiskolai-alapra: 11.473 kor. | 
90 fill., a ház és segély-alap vagyona: M 
5518 kor. 24 fill. —  Taglétszáma: U . j  
rendes és 33 pártoló tag Az elmúlt g 
évben több tagnak 354 kor. 40 íill. J  
segélyt adott. A választmány jelenősét | 
a közgyűlés köszönetének kifejezése j  
mellett vette tudomásul.

I
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Somogymegyei vendéglősök 
a miniszternél.

Somogyvármegye ismert határozatát, 
melylyel a vendéglőknek vasárnapi 9— 12 
líráig való zárvatartását mondta ki, az 
ottani vendéglős-ipártársulat megfeleb- 
bezte és ebben az ügyben e hó 12-én 
negyventagu vendéglős-küldöttség k e 
reste fel W ekerle  Sándor pénzügy- 
minisztert és Andrássy Gyula gróf 
belügyminisztert. A küldöttségei az ipar
társulat elnöke Grünwnld  Mór és 
P ittn e r  György alelnök vezették. A két 
miniszter az országházban fogadta a 
küldöttséget. Az országház előtt (tündéi 
.lános, a vendéglősök szövetségének el
nöke, Lukács János és Malosik V. csat
lakoztak a küldöttséghoz

A küldöttség szónoka dr. Thaly  
László, a kaposvári kerület orsz.-gyülési 
képviselője volt, ki beszédében rámuta
tott a somogy vármegyei vendéglősök 
érdekeit sértő határozatra és annak 
megsemmisítését kérte, mert — úgy
mond — ez a határozat nemcsak a 
vendéglős-ipar érdekeit sérti, hanem az 
osztó igazságnak sem felel meg. A sze
gény embernek szórakozásra hetenként 
csak egy nap jut s ez a vasárnap. A 
becsületes és szorgalmas somogymegyei 
nép hétköznap nem jár kocsmába. De 
a Balaton jövője is kockára volna téve, 
ha ez a határozat életbe lépne.

Az az indokolás, hogy a kocsmák 
nyitvatartása zavarja a vasárnapi isten
tiszteletet, nevetséges. A szabályrendelet 
világosan határozza meg a távolságot 
a templom és kocsma között. Végül 
arra kérte a két minisztert, hogy a fe- 
lebbezésnek adjanak helyt és semmisít
sék meg a sérelmes határozatot.

A képviselő után Gundel János mu
tatkozott be, s ő is megemlítette az 
előbbi ügyet, majd nyomban, az alka
lommal élve, a budapesti viszonyokat 
hozta szóba, melyek ugyan nem igen 
érdekelték a somogyiakat és nem is 
tartoztak az ő speciális ügyükhöz és 
ezért előadásában olyan hoszadalmas 
volt, hogy Andrássy gróf türelmét veszt
vén, otthagyta a szónokot és a küldött
séget. Gundel urat azonban ez nem al- 
terálta, hanem igyekezett a miniszter- 
elnök türelmét is próbára tenni, ki 
többször közbeszólt ilyen szavakkal : 
»nem áll«, >nem igaz«. Végre Gundel 
ur mégis észrevette a miniszterelnök 
türelmetlenségét és befejezte nagynehezen 
beszédjét.

Wekerle Sándor pénzügyminiszter a 
következőképen felelt:

Tisztelt Uraim!
Legyenek megnyugodva felebbezésük 

sorsa iránt. Mi igyekezni fogunk a ké
relem megoldását olyképpen intézni, 
hogy érdekeiket ne sértse. — Gundel 
János beszédére a következőket mon
dotta: Nem áll, hogy a minisztérium 
nem tesz semmit ezen ipar terén fenn
álló ánomáliák megszüntetésére. A  két 
év előtt Budapesten tartott kocs-

mávos kongresszus ugyanilyen 
irányban benyújtott és hozzám ju t 
tatott kérelem re rendeletet boesáj- 
tottam k i a pénzügyigazgatóságok
hoz, melyben utasitottam őket a 
törvény és szabályok szigorú be
tartására és az italmérések csök
kentésére. (A fővárosi vendéglősök és 
kocsmárosokról tényleg a miniszterelnök 
ur említette 1906-ban, a bpesti orsz. 
kongresszus óta vettek komoly tudomást. 
Szerk) Ám jogokat el nem vehetünk. 
LTj jogokat azonban korlátozunk. Azt a 
kívánságot, hogy uj jogok kiadása előtt 
hallgattassák meg az ipartársulatok vé
leménye, kivihetetlen, egyrészt azért, 
mivel vidéken nincsenek mindenütt ipar
társulatok s másrészt, mivel nem rendel
keznek a kellő helyismeretekkel. Azon
ban utasította a pénzügyigazgatóságokat, 
hogy az engedély kiadása előtt kötelesek 
úgy a helyhatóság, mint a politikai 
hatóság véleményét kikérni. Majd a 
borilaladó reformja tárgyalása alkal
mával. mely rövid időn helül kerül na
pirendre, igyekezni fog megoldani az 
italmérés bajait is.

A küldöttség megnyugvással fogadta 
a miniszter Ígéretét és bizalmat helyezve 
szavaiba, távozott.

A somogymegyei vendéglős kartársa- 
kal nagyon kellemetlenül érintette Gun
del János tapintatlansága, hogy az ö 
ügyükbe belekeverte a bpesti helyi dol
gokat és oly hosszadalmasan dikciózottj 
hogy a miniszterelnököt egészen elked-f 
vetlenitette s úgy tett, mintha a minisz
ter ügyeimét a somogyiak sérelmének 
fontosságáról elterelni akarta volna. 
Már pedig nem azért jöttek Somogy- 
megve minden járásából a vendéglősök 
Budapestre, hogy statisztáljanak Gundel 
ur helyi bajaihoz.

Ugyanily megütközést keltett a so
mogymegyei orsz. képviselők távolma
radása a küldöttség tisztelgésétől s csu
pán dr. Thaly László tartotta érdemes
nek, hogy a küldöttség ügyét magáévá 
tegye. »Majd lesz még választás Somogy- 
megyében« mondogatták és lenyelték 
a sérelmet.

A küldöttségben resztvettek: Griin- 
wald Mór elnök, Pittner György alelnök, 
Mayer Berci jegyző, Kertész Adolf, Moortz 
Imre, Győri József, Soós József, Hirsch- 
feld Jakab, Hegyi Gyula, Rosenberg Izi
dor, Hermann Manó, Szabó József, Beok 
Ádám, Kohn Krnő, ívánter György. Guth 
Ignác, Bölle Ferenc, Rözenfeld Miksa. 
Moger József, Róth Miksa, Schlesinger 
József, Fehér József, Weisz Pongrác, 
Fleischmann Miksa, Grozly Antal, Török 
Mór, Herger Vilmos, Dávid Sándor, Mattis 
Sámuel, Huszár Márton, Spitzer Gábor, 
Tatár Gusztáv. Anti Mór, Krausz Lipót, 
Lám Mihály és a >Fogadóé részéről 
Matsád János.

Védelmet a főpincéreknek!
Több főpincértől kaptunk már pana

szos leveleket, melyek arról szólnak,

hogy mennyire csapják be a főpincére
ket azok a profeszionálus adósságcsiná- 
lók és bliccelők, kik a bizalommal 
visszaélve, az illető helyről fizetés nél
kül megugranak, hogy más városban 
ugyanazt tegyék. Az ilyen paraziták 
egész nyugodtan eltartatják magukat a 
főpineérekkel, kik a nagy veszteségük 
mellett nem tudják, hogy mi módon 
védekezzenek ellenük.

Ez a speciális fajzat megjelenvén a 
szállodában, adja a nagyot és előkelőt, 
sokszor, mig «hazulról utána jön a 
pénze, még készpénzt is kicsal a főpincér
től, megugrik aztán ezzel a kölcsönnel 
is, meg a számlával is. Es ezek a 
csavargók ilyen módon hónapokig jól 
élnek, gondosan eltartatják magukat és 
a szegény főpincérek egyszerre <~ak 
hült helyüket találják

Ez ellen védekezni kell és a vedelemre 
a legmesszebbmenő eszközöket is j >ggal 
lehet felhasználni, mert notórius csalók
kal van dolguk a főpincéreknek. A kér
dés csak az lehet, hogy mi módon véde
kezhetnek : melyek lehetnek azok az 
eszközök, melyek a védelem nyújtására 
alkalmasak. Efölött kell gondolkodniok 
a főpincéreknek, kiket Márton Vilmos, 
a kolozsvári Központi fogadó föpincére 
az iránt kér, hogy mondják el vélemé
nyüket a o Fogadón utján, hogy minden 
érdekelt hozzászólhasson, amiből min
denesetre le fog szűrődni valamelyes 

^gyakorlati támpont, mely alkalmas lesz 
5a  védelemre.
1 A mi véleményünk a következő:

PAz idegen (tehát a kit nem ismernek 
töltsön ki egy nyilvántartási lapot, ha 
a szállodában megszáll, melyen a neve, 
foglalkozása, kora, családi állása, állandó 
lakhelye rajta legyen és az is, hogy 
honnét utazott oda. Ha kereskedelmi 
utazó, akkor töltse ki azt a rovatot is. 
hogy milyen szakmát, milyen céget kép
visel és hol van annak a cégnek a 
székhelye.

Igaz, hogy az olyen egyén aki csalni 
akar, mindezen kérdésekre hamis ada- 
tokat is irhát be, de a pincét készítsen 
róla megfelelek) személy leírást, ruházko
dásának stb. feljegyzésével. Szükséges 
továbbá a mindennapi fizetség behozatala 
^Ha azután az ilyen passas egy vág. 

több napi tartozással megugrik, hát ak 
kor nyomban a Fogadónak kell máso
latot küldeni a nyilvántartási lapról, 
meg a személyleirásröl arra a célra, 
hogy a Fogadóban tudtul adassék az 
érdekeli főpincéreknek, ki mikor, 
honnét és mennyi adósság bátrába 
gyásóval szökött meg.

Ha az illető, ki ilyen gonosz szándék
kal száll meg valahol, a személyére 
nézve hamis adatokat mondott, vagy 
irt be, ott van a személyleirás, mely 
ha jól készül, igen hamar hurokra vi-zi 
az ipsét.

Ez a mi véleményünk a védekezésre 
A főpincéri karnak készséggel b".-sün
jük rendelkezésre a ■<Fogadó » hasábjait, 
amivel anyagi érdekeik megvédésére a
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magunk részéről segédkezet óhajtunk 
nyújtani.

A « Fogadó-) a legelterjedtebb szaklap ; 
a vidéken szívesen olvassák, minden 
városban járatják, igv tehát a nyomo
zások és óvások sikerrel járhatnak.

Ha azonban az érdekelt szaktársak 
praktikusabb módot és eszközt tudná
nak, írják meg a a Fogadós szerkesztő
ségének, hogy közölhesse.

A föpincérség anyagi közérdekéről 
lévén szó, gondolkozzék minden érue- 
kelt szaktárs a legcélszerűbb védekezési 
eszközről.

Az uj győ ri p incér-egylet.
(Választmányi ülés)

A győri pincér-egylet életében neve
zetes fordulatot képez a január 20-ki 
közgyűlés. Az akkor választott uj veze
tőség ugyanis programjául tűzte ki, hogy 
az edd igeié éppen, hogy csak létező, de 
céljának és hivatásának kevésbé se meg
felelő öreg egyletből egy a mai kor 
szelleméhez méltó modern intézményt 
alkot. A győri egylet tespedségére valló 
az a körülmény, hogy tagjai érdekében 
még annyira sem ment el vagy rendez
kedett be, hogy elhelyezésükről gondos
kodott volna. Hagyta a dolgokat folyni, 
amint folytak, míg maga az egylet nem 
folyt be sem jobbra, sem balra, éppen 
úgy, mint legtöbbje az eddig létező egyle
teinknek, amelyek korhaladással, változó 
viszonyokkal ugyancsak vajmi keveset 
törődtek.

A győri pincér-egylet uj vezetősége 
ezen a szomorú állapoton akar segíteni. 
Maga elé tűzte, hogy mindenekelőtt az 
egyleti ingyen elhelyezőt állítja föl. mig 
ezenkívül arra nézve kíván intézkedni, 
hogy a pincérség érdeke minden téren 
érvényesüljön és minden tekintetbenvéde- 
lemben részesüljön. Az egylet vezérei 
főfeladatuknak tekintik ezeken kívül a
jóhirnevü tuladunai pincérségnek a győri 
pincér-egylet körül való csoportosítását, 
nevelését és művelését.

A vezetőség egyébként már megtelte 
a kezdő lépéseket, amennyiben megvá
lasztása után azonnal több egyleti alap
szabályt szerzett be, melylyek közű 
mintául a 'Nagyváradi pincér-egylet» 
alapszabályait vette. Ebben a szellemben 
és értelemben alakítja át és terjeszti fól 
uj jóváhagyásra az alapszabályokat, me
lyeknek visszaérkeztéig is aként intézke
dik a helyezközlés tekintetében, hogy 
tagjait kéz alatt helyezi el. László József 
elnök erre különösen is figyelmeztette 
a febr. 10-ki ülésen a tagokat, és Dénes 
Miklós, az egylet agilis jegyzője az egy
let nevelőn ezúton is fölkéri a gvőrhöz 
közeli és a dunántúli városok üzlettulaj
donosait, úgy szintén a főpincéreket, 
h"gy helyváltozás esetén keressék föl a 
győri pincér-egyletét. A ' gfon  pincér- 
egylet elnöke: László József elnök
vendéglős) és Dénes ' Miklós “ jJégy?ő. 

körül Móritz Mihály, 'GsufóWi. '̂ Jstván/ 
Varga János Tóth Sándor. Zsóm ai'ia -!

portosulnak, akik tettkészségük és tehet
ségükkel biztosítják megvalósulását a 
vezetők azon mondásának, hogy a «győri 
pincér-egylet nem volt, hanem lesz!» —

A győri pincér-egylet f. hó 10-ki 
választmányi és r.-üléséről a következő 
tudósításunk számol be:

A  g y ő r i p in cér-egy le t e hó 9-én, 
este 11 órakor a László-vendéglő külön 
helyiségében választmányi- és egyúttal 
rendes-ülést tartott, az egyleti tagok 
nagy számának részvétele mellett, az 
ülésen a választmányi és rendes tagokon 
kívül jelen voltak: Bihar Jenő, a ('Dunán
túli Hirlapa szerkesztője (és tiszteletbeli 
pincér) és F ló r  Győző, a « Fogadó» szer
kesztője. Az ülést László József elnök 
nyitotta meg, miután a jelenlevőket szi
ves szávakkal üdvözölte. Mindenekelőtt 
megemlítette, hogy R uff Andor, a "Győri 
Naplón szerkesztője, aki az ingyenes 
helyeszközlő ügyében a vendéglős ipar
társulathoz intézendő memorandummal 
nem lehetett készen, az ülésen közbejött 
akadályok miatt nem jelenhetett meg. 
Ezután elrendelte a múlt ülési jegyző
könyv fölolvasását és hitelesítését, 
melynek megtörténtével az alelnökség- 
ről lemondó, Tnkáts Jenő vendéglősnek 
még a múlt ülésen fölolvasott leveléről 
emlékezett meg, ami uj alelnök válasz
tását (és a mai ülés egybehivását) tette 
szükségessé. László elnök —  tekintettel 
arra a körülményre, hogy az egylet 
elnök- és alelnöke az üzlettulajdonosok 
közül választandó, —  fölolvassa az 
alapszabályoknak egy idevonatkozó sza
kaszát, mely oly értelemben szól, hogy 
hasonló esetekben a választmány leg
idősebb tagja lesz alelnöknek előléptetve. 
Mindazáltal lolteszi a kérdést, hogy a 
tagok, rendes szavazás utján, vagy az 
idézett szakasznak megfelelően kivánják-e 
megejteni a választást. Az ülésen meg 
jelentek az utóbbit fogadták el s a 
sorra került Moór Ferenc helyett, kinek 
nevében M óritz  Mihály mondott le a 
ráeső tisztségről, betegeskedését hozván 
fel okul, Csukovits Istvánt kiáltot
ták ki egyhangúlag alelnöknek.

Dénes Miklós jegyző tett ezután em
lítést a Nagyváradi pincér-egylet alap
szabályairól, amelyhez hasonlóan kívánja 
módosítani alapszabályait a Győri pin
cér-egylet is; az ezzel egészen uj ala
pokra fektetett egyletüknek legelső és 
legfontosabb feladatává teszi az ingyenes 
helyeszközlöt, melyet nemcsak Győr 
városa, hanem egész Dunántúlra óhajt 
kiterjeszteni. Megemlékezett továbbá a 
nemzeti alapon kultivált egyesület ama 
nemes céljáról, mely a pincérséget 
egybe forrasztva, a polgárságnak hasz
nos és számottévő részesévé fogja tenni. 
Kívánatosnak tartja, hogy a működés 
ebben a szellemben, az »egymásért« való 
ténykedésben kezdődjék és haladjon 
előre. — László elnök szintén hasonló 
ut- és módok mellett képzeli a testületi 
működést, minek sikerét azonban a 
vénűeglos (ipartársulathoz intézendő

emlékirat elintézésével, illetve az ingye- 9  
nes helyeszközlő felállításával látja: 11 
addig is,'m ig az egylet az elhelyezés §3 
jogát elnyeri, tagok figyelmét a kéz- 9  
alatti elhelyezésre hívja fel.

Ezután az elnök az egyleti pénzbe- j 
szedő megbízatását illető és ama kérdést 1 
teszi fól, hogy ezen teendő továbbra is í 
a jelenlegi pénzbeszedő és elhelyező:  ̂
Bauer Mihalyra, akinél az egyleti ingó- J 
Ságok is őrizetbe vannak, vagy másra 
bizassék. Nézete, hogy amig a módosi- 
tott alapszabályok le nem érkeznek, fi 
Bauer teljesítse a pénzbeszedést. Dénes !i 
Miklós ellenzi a megbízatást és Bauertol; | 
aki 30 illetve 50 percentjét húzza a dijak- I  
nak, és ennek dacára teljesen elhanya- 
goila teendőjét, —  nemcsak a pénzbe- j 
szedés megbízatását kívánja visszavonni, rj 
hanem a nála lévő egyleti ingóságokat í 
is elhozatni javasolja. Egyben Klausz 
Márton, vasúti vendéglői éthordót ajánlja a 
pénzbeszedésre, aki ezt a teendőt 15 I 
u/o ék és az ö garanciája mellett fogja 1 
elvégezni. Dénes jegyzőnek ezen indít- | 
ványát Varga  János és Tóth  Sándor ff 
hozzászólása után az ülés egyhangúlag 
elfogadja.

Ülés ezután Lénárty I. és Polgár J 
László tagoknak 4 illetve 18 korona i 
betegségi segélyt szavazott meg.

László elnök bejelenti, hogy a Kossuth 
a-társaság a többi egyletek közt a 
pincér-egyletet is fölkérte a március 
15-ki ünnepségen való részvételre; 
melyre nézve többen az egyletnek a I 
tavalyi pompásan sikerült fölvonulását I 
ajánlották, amit az ülés kevés módosi- \ 
tással, elnök hozzászólására, elfogadott 3 
és Dénes jegyző indítványára Bihar  ̂
Jenő szerkesztőt kérte fól az egyleti 3 
tagokhoz intézendő meghívó megszer- s 
kesztésére.

László elnök ezután az ülést szép | 
szavak kíséretében berekesztette.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .
Előfizetőinkhez.

T iszte lt előfizetőinket, kiknek a mai 
számmal postautalványt mellékel
tünk s előzőleg levélbeli megkeresést 4 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő- 1 
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta- á  
fordu ltáva l beküldeni, mert a lapnak ?v 
is kötelességei vannak. —  Jóbarátam- §  
kát és ösmerőseinket kérjük, hogy a 
-Fogadót* szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A "Fogadó* kiadóhivatala 
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 13.

Hymen hirek. —  Fleischmann  Gyula 
a nagykőrösi »Városi fogadó" társtulaj- J 
donosa, e hó 11-én eljegyezte Scheih- r 
Mariskát, Scheiber Sámuel szaktársunk 
szép miveltségü leányát. —  Knapp* 
János szaktársunk, e hó 8-án vezette 
oltárhoz Bohn Berluskát. Bohn Józ -̂ f 
szegedi vendéglős nővérét. —  Felírn i' 
Gyula (F. Kiss Lajos) a M. V. és Kávés  ̂
Ipar szerkesztője és kiadója, e hó 16-tn 
esküszik örök hűséget Pollák  Linuska- 
nak. A szerelmi szép frigyet kötő kolie- |
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gánkat gratuláljak. — Po llá k  József, 
helyszerző iroda- és a Marilla kávéház 
társtulajdonosa e hó 8-án tartotta eskü
vőjét, L ö file r  Ilonkával, Löffler Ignác, 
az abonyi Kossuth fogadó tulajdonosa 
bájos leányával. —  Gombár István 
föpincér február 23-án tartotta egybe
kelését Besseny eyErzsikekisasszonnyal, 
Bessenyey J. tenkintélyes iparos leányá
val, Hevesen. —  Hantzmann János 
fővárosi vendénlős szaktársunk március 
1-én vezette oltárhoz Maisok Teréz 
kisasszonyt, Matsek József óbudai fő
kertész leányát.

Újabb spekuláció a vendéglősök 
rovására. A  sörkartell szövetségeseinek 
múltkori tanácskozásáról már adtunk 
hirt. Akkor arról volt szó. hogy 
afölött tanácskoztak, miként lehetne a 
sört olcsóbbá tenni. Megjegyeztük akkor, 
lehetetlennek tartjuk ennek a szándék
nak komoly voltát, mert éppen az ellen
kezőről van tudomásunk. Most Haggen- 
macher a budafoki sörgyáros, Kőbányán 
is épit sörgyárat és állítólag kijelentette 
a kartell előtt, hogy ha adnak neki is 
sörvaggont, akkor ő is belép a kartellbe. 
Ez magyarul annyit tesz, hogy a kartell 
adjon vagy engedjen át neki vendéglő
söket, kiknek kizárólag csak egyedül ö 
szállíthat sört és azoknak a kartell 
többi tagjai nem szállíthatnak. Mi úgy 
tudjuk, hogy Haggenmacher is benn van 
a kartellben és a világgá bocsájtott ama 
kacsa nem más, mint Haggenmacher 
üzleti reklámja. - A vendéglősöket, 
mint látszik a kartell maga közt fel
osztja, lenyűgözi és rabszolgájává teszi 
és mikor az úgynevezett vaggonirozássál 
készen lesznek, akkor közös megállapí
tással felemelik a sör árát Vájjon be- 
látják-e végre szakköreink, hogy meny
nyire megváltás volna reájuk nézve, ha 
a sörkarlellt oldalba rúghatnák— önálló 
vendéglős sörgyár létesítésével ?

Március 15-ke. A győri pincér-egylet 
az idén is a tavalyihoz hasonlóan ünnepli 
meg március 15-ét. A Kossuth asztal
társaság fölhívására az egyesület e hó 
10-én elhatározta, hogy az egylet tag
jai zászlójuk alatt testületileg kivonul
nak. Az ünnepi beszédet László József 
elnök fogja mondani. Dénes Miklósnak, 
mint az ünnepély egyik agilis rende
zőjének, a zászló diszes s/.allagja rend- 
behozatala és az egyleti tábla elkészítése 
atb. fáradozásáért köszönetét szavaztak. 
Az egylet egyébként tagjaihoz külön 
meghívókat intézeti, melynek sorai ily 
szavakkal záródnak: — <*Egy magyar 
pincért nem kell kérni, önként eljön 
március lő-ének ünnepére.

Remek gazdálkodás. Mint olvasóink 
tudják, Wampetics a főváros tulajdonát 
képező állatkerti nagyvendégiö bérleté 
bői per utján volt kénytelen kimenni. 
Meg lett állapítva az is, hogy ebből a 
bérletből nem a fővárosnak, hanem 
Wampeticsnak volt —  haszna. Előnyös 
szerződése volt és azt kihasználta. Most 
azonban újabb bérlet vette kezdetét és

ismét Wampetics kapta meg évi IH,000 
korona bérért, noha Wurglics Vilmos 
10 éves szerződéssel évi 24,000 korona 
bért ajánlt meg és ezenkívül 200,000 
kor. beruházást akart létesíteni, miből
100,000 koronát szilárd épületre szánt, 
ami a bérlet lejártával a főváros tulaj
donába szállt volna. Wurglics ezen 
ajánlatát a városházán nem vették figye
lembe, noha azt még tavaly április 
havában adta be. Wampeticsnak kétség
telenül szerencséje van, — más kérdés 
azonban, hogy szabad-e igy gazdálkodni 
a fővárosnak, mikor nyakig van a defi
citben és 8 0 o-os pótadóval akar a 
főváros lakosságának kedveskedni. Ebből 
mindenesetre botrány lesz, mely talán 
kifogja deríteni, hogy milyen jogcímen 
részesül előnyben az egyik vendéglős a 
másik fölött . . .

Vigalmak. —  Budapesten az „I. II
III. kér. vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulata a m. hó, utoljával tartotta 
zártkörű táncvigalmát a budai vigadó 
termeiben A budaiak bálja az eddigiek
hez hasonló kitünően sikerűit A vigal
mon a székes fővárosi vendéglősök és 
kocsmárosok ipartársulata, JanuraKároly 
elnök stb. vál. és r. tag által volt kép
viselve.

A  „ Budapesti p in cé r-egy le t“  az 
„Egyetértés1 sport klubbal együttesen 
rendezett f. hó 5 iki bálja kitünően si
került. Az eredmény messze fölülmúlta 
a várakozást. A vigalmon Schuszler 
Ernő, Bokros Károly, Takáts János, Lu
kács János, (az utóbbi bpesti száll. vend. 
ipartársulata képviseletében) stb. vendég- 
1 sok voltak jelen. A  bál szépeit kelle
mesen lepték meg a „Littke pezsgös cég“  
ajándékát képező gyönyörű táncrendek. 
A vigalom reggeli 7 óráig tartott

A  „Kolozsvári p in cé i-e g y le t1 tagjai 
mint eleve jeleztük holnap, március 
l(i-án tartják jótékony célú táncvigal
mukat a Központi fogadó dísztermében 
A Nagy Gábor, Tauszig Alajos, Gráf 
János, Kikaker Boldizsár, és Feszt József 
védnökségével tartott vigalomnak eleve 
is kitűnő sikert jósolnak.

A borvizsgál ó-bizottság kiegészí
tése. Tudnivaló, hogy a kereskedelem
ügyi miniszter azt a borvizsgáló-bizott- 
ságot egészítette ki, amelyik csak akkor 
vizsgál, mikor valamelyes borpancsolót 
feljelentenek. A dolog komikuma pedig 
az, hogy többnyire bornagykereskedőket 
neveznek ki és azok közt egy nyugalomba 
vonult szállodást, kinek ugyancsak na
gyon minimális szakértelme lehet a bor 
felöl. A budapesti bizottság elnöke 
W artha  Vince, egyetemitanár vegyész: 
a kolozsvári bizottság elnöke Béldi 
Ákos gr.,nyugalmazoltfőispán, — minden
esetre kiváló borszakértő. A kolozsvári 
tagok közölt helyet foglal N agy  Gábor 
fogadós szaklársunk és szőlőtermelő. 
Annyi bizonyos, hogyacíiv vendéglőst, 
mintha szándékosan tennék. —  mellőzik 
az ilyen funkcióban. De feltehető az is. 
hogy a bizottságban levő borkereskedők 
önmaguknak nem fognak kellemetlen

kedni, holmi haszontalan borvizsgala
tokkal.

Becsületsértési pör. Ihász György, 
a «Vendéglősök Lapja* szerke>ztöje, 
lapunk szerkesztőjét, Flór Győzőt újév
kor, a Kaszás nagyvendéglőben, ebed- 
közben, a lapokban folyt tollharchól 
kifolyólag sértésekkel illette, nn-ly miatt 
lapunk szerkesztője rágalmazasi és 
becsületsértési pert indított. E hó 12-én 
volt a pör tárgyalása a markó-utcai 
büntető járásbíróságnál, ahol Flór Győző 
jogi képviselője: dr. Gvenes Manó 
ügyvéddel jeleni meg. A beidézett tanuk 
közül ifj. Bierbauer Antal föpincér 
volt jelen. Ihász György W iener öv. 
járásbiró kérdésére kijelentette, hogy ö, 
nevezett napon, meg szilveszter éjszaká
ról lévén, lehet, hogy a sértő nyilatko
zatot tette, bár nem emlékszik rá, ám 
ha mégis tette, sajnálja, és bocsánatot 
kér. Lapunk szerkesztője e kijelentésben 
megnyugodott s miután a vádló ügy
védje (dr. Gvenes M.) dija viselésében 
közösen állapodtak meg, a bíróság épü
letét kibékülve hagyták el.

Érettségizett vendéglősök Vendég
lős-kávés szakiparunkban nem ritka az 
érettségit tett olyan kávés vagy vendég
lős, kik szakképzettség tekinteteben is 
első helyen állanak. így pl. éiettségizett 
és tiszti vizsgázott: Kaszanicky István, 
ismert csongrádi vendéglős szaktársunk, 
mig Deutsch Béla, a szentesi vasúti 
vendéglő kitűnő gazdaja, most ünnepli 
érettségének 10-ik évfordulóját. Miskol
con, mint értesülünk, ugyancsak most 
tette le érettségijét, kitűnő sikerrel, az 
ismert Kováts Ferencné vasúti vendég- 
lösné fia: K ováts  Kezsö, ki azután 
nyomban az üzlet vezetései is átvette. 
Hasonló sikert kívánunk ezen működé
séhez is.

Pór a cigányzene miatt. A magyar 
jogszolgáltatásban eddigelé páratlan 
jogi kérdésben döntött a napokban a 
legfelsőb bíróságunk Azt a kérdést kel
lett eldöntenie, hogy a kávéházi vagy 
vendéglői cigányzenéért felelőssé tehető-e 
vendéglős vagy kávés, ha a cigányzené
szek védett zenedarabokat adnak elő. 
Erre az adott alkalmat, hogy Pe'ánovits 
J fővárosi vendéglőst egy i - inéi t kupié, 
cigányzenészek aital történt előadása 
miatt, Zipszer és König zeneműkiadó 
cég. akit ez időszerűit a kérdé-es kupié 
kizárólagos előadási joga megillet, jog- 
bitorlási perbe fogta. A kir. törvényszék 
a zeneműkiadónak adott igazat azon az 
alapon, hogy a vendéglőst mulasztás 
terheli, meit a cigányzenészeknek szi
gorú műsort nem adott. A budapesti 
kir. Ítélőtábla azonban magáévá leMc a 
Budapesti vendéglősök ipartársulata 
ügyésze: dr. Solti Ödön ügyvédnek azt 
az érvelését, hogy a cigányzenével ki
zárólag a vendégek rendelkeznek, arra 
a vendéglős semmiféle ingeivnoiat nem 
gyakorolhat, ezért a kir. Itélotahia ze
neműkiadót keresetével elutasította. Igy 
került az ügy a legfelsőbb bíróság elé,
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mely a királyi Ítélőtábla álláspontját 
erősitette meg és felperest végleg eluta
sította keresetével. A  döntést jogász és 
művész körökbe valamint a vendéglősök 
is érthető érdeklődéssel várták.

A pró  Hírek. — Közlekedés. Egy hunyad- 
megvei vendéglős szaktársunk engedélyt kért, 
egy 8 üléses automobil járatásra V'.-hunyad és 
Déva közt. A viteldij egy korona, és napon
ként nyolcszor közlekedne. Vállalkozó szellemű 
szaktársunk e tényét elismeréssel honoráljuk.

öngyilkosság. A nagyváradi „Emke“ 
kávéház tulajdonosa Steiner Jakab neje sz. 
Őtern Frida m. hó 21-én a szoba ablak pár
kányára fölakasztotta magát. Tettének oka 
ismeretlen. — Jutalmul. Ismertettük M. bpesti 
vendéglős maeskazenés esetét, akit az50u,o os 
házbér emelésre, mint a napilapok írták, Glück 
Vilmos Madách-ut<;ai vendéglős biztatott löl 
Glück nek most megtudták eljárását és bever
ték minden ablakát és ajtaját. — Szerelemből. 
Pilferi Qtiidó milánói főpincért, Vitali grófnő 
évekkel ezelőtt megszerette és nőül ment hozzá. 
A „szerelemből-1 kötött frigy azonban nem volt 
boldog, amire Pifferi föpincér durva természete 
adott okot aminek végre is Vitali grófné 17 
éves fia vetett véget, aki mostoha apját a 
napokban agy niőtte. — Az elegáns nő. 
Nizza egyik első fogadójában letartóztattak 
egy nőt, aki mindig elegáns, sikkes és előkelő 
volt. Kiderítették róla, hogy a legveszedelmesebb 
szálloda tolvaj. Most a rendőrségnél éivezi — 
babérait. — Elfujta a  szel. A svájci Uöppen- 
heimben, 1230 méter magas hegy lábán álló 
„kiránduló fogadót-1, mely egy francia vállalat 
tulajdona, egy porlavmával teljes erős szél, 
légnyomás — a szó szoros értelmében — 
elfujta. Sok fogadói vendég meghalt vagy meg
sebesült. A külföldi passasérok okuljanak, s a 
svájci életveszélyes hegycsúcsok helyett a mi 
Erdélyünk tündérszép bérceit és fürdőit száll
jak meg.

A Csáktornyái pezsgőgyár, mely 
eddig közkereseti társaság tulajdona volt. 
részvénytársasággá  alakult át. A 
részvénytőke 150.000 kor, amit 300 
darab 500 koronás részvénynyel fedez
nek. A megválasztott igazgatóságban 
egyetlen egy szállodás foglal helyet. A 
gyár pezsgőjét »Animó< márka alatt 
hozza forgalomha.

Gseftelés a lakodalmi vigalmakkal.
Való tény és nem közönséges hangoz
tatás, hogy a mi szegény iparunkat 
nemcsak a kincstár érdekér. . . . árgus 
szemekkel őrködő finánc, — hanem még 
az ág is húzza. Olyan egyes esetek 
merülnek fel, amire senki sem gondol 
-s ami az iparhoz tartozónak megint 
újabb kellemetlenséget és terhel okoz. 
Ez az újabb s előre nem látott baj 
valami Schwarz Ignác által jön, 
ki egyébként Budapesten az izr. hit
községnek egyik jól fizetett alkalmazottja, 
s aki szabad idejében és —  bizonyára 
jövedelme gyarapítása végett —  beutazza 
a vidéki lakodalmas házakat s »olcsón 
és igen fényesen* elvállalja a lakodalmi 
ünnepélyek tartását, ami persze az illető 
városok kóser vendéglőseinek rovására 
megy. így történt ez a múlt év ősz 
elején Győrött is, ahol az élelmes pesti 
Schwartz I egy sopron-győri lakodalom 
lebonyolítását nyerte el. W. H. ottani 
régi és ugyancsak elegendő adó stb. 
terhet fizető vendéglős szaktársunk lépé
seket tett az érdekét séitö ügyben, s 
E c  urát Antal, a győri vendéglős- 
ipartársulat elnöke el is járt vele az ille

tékes helyen, úgyszintén a zsidó hit
községnél, hogy legalább az hasson 
közre, hogy a helybeli vendéglős 
érdeke védessék meg az ilyen betolakodó 
idegenek kapzsisága ellen. A hitközség 
ugyan nem tehetett semmit, jelen esetben, 
de a jövőre nézve kilátásba helyezte 
védelmét. W . H. szaktársunk, nem te
hetvén üdvösebbet, —  vidéki szaktársait 
kívánja figyelmeztetni, fölhiván őket, 
hogy az előforduló ily sérelmes esetek
nél a körökben, esetleg létező vendéglős- 
ipartársulatok közbevetésével, azonnal 
járjanak el a vidéki z&idó-lakodalmak- 
kal gseftelő Sehvarte l.-ok ellen.

E marasztalt ipartársulati aleinök 
Annak idején megemlékeztünk lapunk
ban arról a harcról, mely az »Aradi 
pincér segélyzö- és elhelyezö-egyesület«, 
valamint az ottani » Vendéglősök és 
Kávésok ipartársulatacc közt folyt az 
elhelyezés dolgában. Végre a pincér
egylet ugyanazokat az elhelyezési-dijakat 
állapította meg, miket az ipartársulat 
tarifaszerint szedett. A pincéregyletnek 
az iparhatóság ezt nem engedte meg 
és ennek folytán Horváth  Lajos a 
pincéregylet volt elnöke azt kérte a 
hatóságtól, hogy tiltsa meg az ipartár
sulatnak is a szabályrendeletben meg
állapított dijaknál magasabb dijnak a 
szedését. Erre megindult a vizsgálat és 
megállapították, hogy az ipartársulat 
kihágást követett el és ezért az ipar
társulat alelnökét, Kovács Istvánt 60 
kor. birságban, behajthatatlanság esetén 
3 napi elzárásban marasztalta. Kötelezte 
továbbá, hogy 27 féltől jogtalanul be
szedett 409 kor. elhelyezési-dijat végre
hajtás mellett fizesse vissza az illetők
nek. így tehát a perpatvar egyik része 
be volna fejezve.

Uj óvedékbank A . Főpincérek orsz. óvadék
letéti szövetkezete-1, melyben nemcsak főpincér 
és vendéglősök, hanem a rokou szakmák is 
nagy számmal vesznek részt, szépen halad a 
befejezés felé. Fenyves Henrik titkár ezúton 
is fölkéri a szövetkezet vidéki bizalmi férfiait, 
hogy a jegyzett részvényeket minél előbb 
szíveskedjenek beküldeni.

Am ikor a borravaló — zsarolás. 
Ennek minősítette a német Reichsgericht 
egy szálloda szolgájának azt az eljárá 
sát, hogy egy utasnak, aki valami olyan 
szolgálatát vette igénybe, amelyet rend
szerint borravalóval honorálnak, de bor
ravalót nem adott, kézitáskáját nem adta 
ki. Az ítélet kiemeli, hogy a borravaló 
önkéntes adomány, amelyet jogilag kö
vetelni nem lehet. Az a körülmény, hogy 
az utas táskája kiadását peres utón is 
követelhette, lényegtelen, mert a táska 
ideiglenes nélkülözése is az utasra néz
ve súlyos hátrányt képez.

Uj borszürő. Hercog Sándor, Csáktornyái 
vasúti vendéglős szaktársunk »uj bor szűrőt" ho
zott forgalomba. Ez az újabbik, agyagból ké
szült és egy zsákkal csak 20 koronába kerül. 
Közönségünk Sgyelmét fölhívjuk az uj szűrő
nek a mai számunkban közölt hirdetésére.

Gyászrovat —  Meixner Miklós, győri 
pincér hosszas betegség után e hó 6-án, 
22 éves korában elhalálozott Temetésén, 
mely febr 8-án történt, a győri pincér

egylet testületileg vett részt. Az elhunyt 
ravatalára Meixner Mihály Royal fogadós, 
a Royal fogadó pincérkara és a ugyöri 
pincérikar» díszes koszorúkat helyeztek

Az ember táplálkozása.
v .

Az emberi háztartásban a növényvi
lágból származó élelmi szereink főfela
data a szénhidrát szükséglet fedezése. 
A szénhidrátok közül mint táplálóanyagok 
első helyen állanak a keményítőfélék, 
a másodikon a cukorfélék. A növényi 
eredetű fehérjefélék alárendelt szerepet 
visznektáplálkozásunkban-Ertékesilésük- 
ről és felhasználásukról később még 
részletesebben szólunk.

A növényvilágból származó élelmi
szereinkben ezen tápláló anyagok nem 
magukban fordulnak elő, amennyiben 
mindig cellulózból álló burokkal vannak 
védve. Ezen védőburok eltávolítása, meg- 
puhitása, esetleg csak megrepesztése a 
főcél, amit a különböző főzési eljárások
kal kívánunk elérni. Zamatos anyagok 
a növényi eredetű tápszereinkben a főzés 
alkalmával nem igen keletkeznek, mig 
inkább a sütés alkalmával.

Az állatvilágból származó élelmisze
reinkkel teljesen ellentétben a növényi 
élelmiszerek főzése és sütése alkalmával 
éppen az eredetileg már meglevő zamatos 
anyagok (aromatica) megóvása okoz 
gondot és fáradságot. Ha a növényvilág
ból származó élelmiszereinket csoportú 
sitani akarjuk, akkor konyha-kémiai 
szempontból 3 csoportra oszthatjuk.

Az első csoportba azon növények 
sorozhatok, melyek részben vagy egész
ben azért kerülnek a konyhába, hogy 
belőlük szénhidrátokban dús eledeleket 
készítsünk. Ide tartozik: a búza, a zab, 
a kukorica stb. meg a rizs és burgonya. 
Ezen termékek közül azonban csak a 
rizs és a burgonya kerül a konyhára 
természetes alakjában és éppen ezért 
szorítkozom ezen két termék összetételé
nek közlésére. A többiek közül nyers
állapotban, feldogozatlanul nálunk csak 
a kukoricával találkozunk a konyhában, 
annál fontosabb azonban a belőlük elő
állított liszt Hasonlóképpen a nyers 
cukorrépával sem találkozunk, azonban 
annál jelentősebb szerepet visz táplál
kozásunkban a belőle előállított cukor. 
A második csoportba tartoznak azok a 
növényi termékek, amelyeknek fehérje 
tartalma is olyan tetemes, hogy azok 
gazdasági szempontból szintén igen fon
tosak. Ide tartoznak első sorban a hü
velyesek : bab, borsó, lencse, továbbá a 
gombafélék is, de ezeknek elfogyasztott 
mennyisége oly csekély, hogy mint élel
miszerek alig vehetők számba.

Harmadik csoportba tartoznak a 
gyümölcsfélék: alma, körte stb.valamint 
az igazi, vagyis zöld főzelékek. Ezek — 
mint majd látni fogjuk — kevés kivétellel 
olyan kevés tápláló anyagot tartalmaz
nak, hogy föértéküket nem a tápláló 
voltukban kel keresnünk, hanem inkább
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élvezeti cikkeknek tekinthetők és mint 
ilyenek esnek elbírálás alá. De ebben 
a tekintetben aztán elsőrend üek és sok 
tekintetben pótolhatatlanok, mert nem 
mindig a dús tápláló anyagot tartalmazó 
tápszerek adják meg a testi erőt a vérré 
való változással, hanem azon ételek, a 
melyek első sorban Ízletesek és kellemes 
kinézésük s aromájuknál fogva ingert 
keltenek, amit rendesen étvágynak 
nevezünk.

Túlsók helyet igényelne, ha ezen

i )  Végül meg van engedve minden 
oly művelet (mint a hevítés, sűrítés), 
mely a borok conserválására szolgál s 
melylyel idegen vagy ártalmas anyagok 
nem jutnak a borba.

Mind a must, mind a bor kezelésé
nél azonban az itt felsorolt anyagok és 
eljárások használása csak oly mennyi
ség erejéig, illetőleg csak oly mértékben 
engedtetik meg, amely a normális bor 
természetes alkatrészét közti helyes 
arányt és összhangot nem zavarja meg. 
(Végr. Rend. 2. §.)

3. §. Oly természetes bort, melyhez 
külföldi mazsolaszőlő is hozzáadatolt, 
"tokaji», ohegyaljaio vagy «szaraorodni» 
elnevezés alatt forgalomba hozni tilos.

Pezsgőt, ürmöst, lörkölybort (csiger, 
lőre) és gyümölcsbort csak ezen minő
ségüknek megfelelő elnevezés alatt sza
bad raktározni és forgalomba hozni.

4 §. Tilos a bort oly vidék megjelö
lésével forgalomba hozni, a melyen az 
nem termett, illetőleg a mely vidék jelle
gének meg nem felel.

Tilos továbbá a bort oly szőlöfaj

' )  Lásd a „Fogadó 4. számát.

táblázat minden egyes adatát részletesen 
akarnám méltatni Figyelmes áttekintése 
alkalmával mindenki magától is érdekes 
következtetést vonhat le. Irányadóul 
azonban mégis néhány megjegyzést 
akarok hozzáfűzni. Igv első sorban is 
megemlítem, hogy ezen táblázatos össze
foglalás számadatait általában miképpen 
kell értelmeznünk. A táblázat számai, 
átlagszámok, azaz a szőlőnél például a 
cukorrovatában a 14’4"/o nem azt jelenti, 
hogy minden szőlőben 14‘4°/o cukor

megjelölésével forgalomba hozni, amely
ből az nem készült.

Különböző vidékeken termett vagy 
különböző szŐlöfajokból készült borok 
keverése esetén az összeházasított bor 
oly vidékünek, illetőleg olyan szőlc fajból 
valónak jelezhető, melynek túlnyomó 
fajbora szerint az tényleg megfelel.

A borvidékek beosztását a kereske
delemügyi minister a fbldmivelésügyi 
ministerrel egyetértve rendeletileg álla
pítja meg. (Meg van állapítva).

5 §. Kihágást követ el és a mennyi
ben cselekménye a büntető törvények 
vagy a közegészségügyi törvény vagy 
szabályok szerint súlyosabb büntetés alá 
nem esik, 25 írttól 300 frtig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő az,

a) ki a mesterséges bor készítésére 
vagy gyártására szolgálható anyagokat 
kifejezetten e célra való has. nálhatóság 
végett hirdeti vagy forgalomba hozza;

b) ki a 2-ik S-ban körülírt mestersé
ges bort forgalomba hozza:

c) ki a 3-ik első bekezdésében 
említett borokat «tokaji», «hegyaljai» 
vagy ^szamorodni» elnevezés alatt for
galomba hozza ;

d) ki a 3-ik §. második bekezdésé

ben említett italokat nem a^rendeletben 
előirt megnevezések alatt raktározza 
vagy hozza forgalomba;

e) ki bort oly vidék megjelölésével 
hoz forgalomba, mely vidéken az nem 
termett, illetőleg mely vidék jellegének 
megnem felel (lásd 4. $.);

f )  ki bort oly szőlőfaj megjelölésével 
hoz forgalomba, amelyből az nem ké
szült (lásd 4. § )

H. {}. Kihágást követ el és amennyiben 
cselekménye a büntető törvénykönyvek 
határozmányai szerint súlyosabb bünte
tés alá nem esik, 25 írttól 300 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel és két hóna
pig terjedhető elzárással büntetendő; ki 
a 2. §-ban említett mesterséges bort 
készíti vagy gyártja.

Az okszerű pincekezelést illetőleg 
a végrehajtási rendelet szerint, okszerű 
pincekezelésül vagy okszerű borkezelésül 
elfogadtalik minden oly eljárás, mely a 
bor minőségét javitja, a nélkül, hogy 
mennyiségét lényegesen szaporítaná, vagy 
oly anyagokat lenne bele, amelyek ter
mészetes borban elő nem fordulnak, 
vagy a bort természetes jellegéből ki- 
vetkőztetik (Végr. Rend. 2. {?.)

Megengedtetik teh á t:

a) a bor szeszezése tiszta vagyis leg
alább 95%-os szeszszel vagy borpárlat
tal (tiszta cognakkal) ;*)

b) savtalanitó szerek alkalmazása szén
savas mész, káli);

c) hiányzó sav pótlása borkövei, bor- 
k ős avval vagy almasavval:

d) a bor deritése a szokásos ártal
matlan déri tő szerekkel;

e) mérsékelt (az elmélet s a gyakorlat 
által az újabb tapasztalatok nyomán el
fogadhatónak jelzett csekély mértékű) 
kénezés, de csak mirenymentes kénnel-

/') tiszta cukornemüek, vagy cukor
tartalmú anyagok, karaméi, töppedt szőlő 
(mazsolái alkalmazása akár áterjesztést 
akár édes bor készítése céljából. E tekin
tetben azonban a tokaji borvidéken 
termett borok kivételt képeznek, ameny- 
nyiben ezek cukrozása semmi módon 
sem engedtetik meg (lásd fentebb 1. a) 
pont alatt):

g )  élesztő használata az áterjesztéshez
h ) különféle borok (természetes bo

rok) keverése, összeházasítása. E szerint 
mindenféle természetes borokat szabad 
összeházasítani, viszont azonban termé
szetes bor gyanánt csak a természetes 
borok összeházasítása utján keletkezett 
borkeveréket szabad forgalomba hozni.

*i Kivitelre szánt boroknak fogyasztási adó
val terhelt szeszszel való szeszezésére (viniro- 
zására) az 1888. évi XXIV. t-c. végrehajtására 
vonatkozó 1888. évi 45145. sz. a. kiadói] 
pénz ügy minist éri utasítás 3. j:-hoz tartózó A) 
melléklet C) részében meghálál oz ott eljárás 
szolgál irányadóul.

Mind kivitelre, mind belföldi fogyasztásra 
szánt boroknak italmérési adótól mentes szesz
szel való szeszezése (vinirozásai tekintetében 
eddig; az 1892. évi XV. t.-e. végrehajtására 
vonatkozó és az 1892. évi ö ln i5. sz. a. kiadott 
pénzügyminist éri utasítás 3*>. §-ában szabályo
zott eljárás tartandó szem előtt.

Az élelm iszer Savak
Légeny 
tartalmú 

anyagok s 
fehérjék

Zsir
Légenytól

mentes
anyagok

Víz Só, hamu Cellulózé

S ic á  z  a 1 é  k j k  b  a
Rizs _ 8-0 10 76-5 130 10 0-5
Burgonya — 20 - 207 755 10 0-3
Száraz borsó — 23-0 2-0 520 150 2-5 5-5
Lencse — 26 0 1-9 52 8 12-3 30 40
Bab 253 1-7 483 13-8 31 78
Champion gomba — 3-7 0-2 3-5 913 0-5 0-8
Kalarábé — 30 — 80 860 10 2-0
Sárgarépa — 12 03 9.2 86-8 10 1-5
Cgorka - 1-2 0 1

7’2

a„ 95-2 0-4 08

alma 10 8 04 4-8 848 0-5 1-5

gyümölcs szőlő 20-8 06 14-4 1-9 73-2 05 36
körte 302 0-4 8-3 3-5 830 03 43

található; lehet ennél több és kevesebb 
is. Ezt a számot igen nagy mennyiségű 
elemzés alapján kapott számadatokból, 
mint középértéket számították, bármeny
nyire érthető is ez, azt hiszem talán 
mégsem volt fölösleges felemlíteni, mert 
a gyakorlatban ezen önként értetődő 
dolgot igen gyakran szem előtt téveszti 
az ilyen fajta gondolatmenethez hozzá 
nem szoktatott elme.

Hogy egy ily számsort kissé részlete
sebben méltassuk, lássuk pl. az első

helyen említett rizst. A rizsnél elsősor
ban feltűnik az, hogy a fehérje tartalma 
aránylag igen tetemes. Ez a tény meg
magyarázza, hogyan lehetséges az, hogy 
egyes népek majdnem kizárólag rizsből 
élnek. A japánok és kínaiak rizse nem 
is olyan megvetendő táplálék, mert a- 
rányiag kis mennyiségű rizzsel is tel
jesen fedezhető az emberi szervezet 
fehérjeszükséglete.

Csepreghy Gyula.

A magyar bortörvény.*)
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Ha tehát valaki természetes bort tör
kölyborral, csigerrel, lőrével vagy gyü
mölcsborral kívánna összeházasítani, ezt 
teheti ugyan, de az így keletkezett ke
veréket már nem szabad természetes 
bor gyanánt forgalomba hoznia. Aki 
tehát például törkölybort természetes 
borral házasít össze, a keveréket is csak 
törkölykor gyanánt hozhatja forgalomba. 
Nincs megtiltva a külföldi természetes 
boroknak hazai borokkal való összehá
zasítása sem; de mivel a külföldi bo
rokat hazai bor gyanánt forgalomba 
hozni tilos, tehát csak olyan általános 
elnevezések alatt jöhet forgalomba, mint 
például: asztali bor, pecsenye bor, vörös 
bor slb.:

7. £. Az 5 és fi. ÜS-ban felsorolt 
kihágások fölötti eljárásra és Ítélethoza
talra az 1*80. évi XXXVII törvénycikk
ben es az ennek alapján kiadott 
belügyministeri rendeletben megnevezett 
közigazgatási hatóságok, Horvát-Szlavon- 
országban pedig az ugyanazon kihágá
sok elbírálására hivatott közigazgatási 
hatóságok illetékesek.

Két egybehangzó büntető Ítélet ellen 
is van felebbezésnek helye.

.4z ezen szakaszban je lz e tt  köz
igazgatási hatóságok Magyarország  
területén e lkövetett kihágásokra  
néz ve :

I. fokú hatóságok:
a ) kis és nagy községekben a járási 

főszolgabíró vagy az erre felhatalmazott 
szolgabiró:

b) törvény hatósági joggal felruházott 
városokban, valamint rendezett tanácsú 
városokban a rendőrkapitány vagy a 
tanács által e részben megbízott tiszt
viselő :

c )  Budapest fő- és székváros mindenik 
kerületében az illető kerületi kapitány.

II. fokú hatóságok:
a vármegyékben az alispán:
h) törvényhatósági joggal felruházott 

városokban a tanács:
c )  Budapesten a főkapitány.

Ili fokú hatóság :
a belügyminiszter.
A belügyminiszterhez, mint harmad

fokú hatósághoz való felebbezésnek két 
egybehangzó büntető Ítélet ellen is 
van helye.

A törvény többi szakaszai a büntető 
és egyéb eljárást szabályozzák.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a » Fogadók a megjelenés utáni 
rendes időnen meg nem kapják, kérjük, 
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy ievelezö-lapon értesíteni.

Győrött, az Erzsébet kávéházat Németh 
Ferenc szaktársunktól megvette KöbérI 
Sándorjónevü pinkafői vendéglős. Köberl 
szt^iarsunk a régi jóhrinevü kávéházat 
;aiát tulajdonába e hó 16-án veszi át.

Blumenstádter Kálmán ismert fővá
rosi vendéglős, ugyanitt a Baros-utca 
54. sz. alatt lévő vendéglőt megvette. 
Blumenstádter .szaktársunk ez uj üzletét 
a napokban vette át

Balatonfüreden a Vild féle nagyven
déglőt Szűts és Balika ismert fővárosi 
vendéglős szaktársaink megvettek. A 
nagy üzletet szaktárcáink egész ujan fog
ják renoválni és berendezni.

Bátaszéken. a Wirth-féle Korona 
szállodát özv. Wagner Józsefné vette 
meg, aki jó konyhájával az üzlet jó ne
vét ugyancsak biztosítja.

Üzlet áthelyezés. S zen tgyőrgy i 
Sándor szaktársunk, a zuglói nagysör- 
csamok volt derék gazdája, üzletét a 
V I1. kér. Thököly-ut (Csöinöri-ut) 163 
sz. alá áthelyezte és azt a mai kornak 
megfelelő szép csínnal rendezte be. 
Kitűnő borai és konyhája üzlete jó  hí
rét és menetét biztositják.

Lantos Adolf ismert fővárosi vendég
lős Budapesten a Teréz-köruti Fisoher- 
féle éttermet megvette s azt saját keze
lésébe a napokban veszi át.

Nagy Sándor vendéglője. Szegeden, 
a Haggenmacher-féle étterem-sörcsar- 
noknak huzamosabb időn volt főpincére 
iVae y  Sándor az ottani Schvartz-féle 
vendéglőt megvette. Uj vendéglős szak
társunk a jónevü és menetű üzletet saját 
kezelésébe február elejével vette át.

Szeredy József volt debreceni ven
déglős, Budapesten a VII. Hotenbiller-ulca 
1 sz. alatti vendéglőt megvette és azt 
saját kezelésébe tulajdonába március 10- 
én vette áL

Thurzófüreden a fürdői vendéglőt 
átvette Szeltmann Gyula, előnyösen 
ismert szakács, ki a fővárosban hosszú 
éveken át Szikszaynál mint főszakács 
működött. Szeltmann szaktársunk nem
csak vendéglője, de az ismert fürdő 
nevét is nagyban fogja emelni.

Grosz Frigyes, a fővárosi « Munkácsy® 
kávéház tulajdonosa fivére a Károh- 
köruton lévő * Szeged városhoz® címzett 
kávéházat átvette.

Karácsony D^zsó, a kecskeméti Kará
csony Lajos vendéglősszaktársunk fivére 
és ismert főpincér örökáron megvette a 
Szentgotthárd-Kethelyi nagy vendéglőt. 
Karácsony szaktársunk vendéglői üzletét 
saját tulajdonába febr. l-én velte at.

Lukáesy Károly volt Kender-utcai jó 
nevű vendéglős, a VI liózsa-utca 59. 
szám alatt levő vendéglőt meg vette. 

Üzlete jó  menetét szakavatottsága biz
tosítja.

Uj vendéglős. Győrött a Boyal ká
véház r.-fizetőpincére, M i r v  Endre, az 
ottani Kálvária-utcában lév ■ Vagner 
féle vendéglőt kibérelte, Uj vendéglös- 
szaktársunk a jónevü üzletet augusztus 
l-én veszi át saját kezelésébe Kívánunk 
sok szerencsét!

Makón a Nemzeti szállodát Lelek 
Istvántól Tóth  István volt makói és

ismert alföldi főpincér február hó 
elejével átvette. Sok szerencsét.

Vógh János ismert fővárosi vendég- 
déglős, u itt a Vili. kér. József-utca 
56 sz. alatti vendéglőt megvette s azt 
saját kezelésébe e hó elejével vette át.

Rónay Béla a nagykőrösi «Vigadó»- 
nak ismert vendéglőse, az ottani «Cifra 
kert i néven ismert és látogatott Széchenyi 
liget nagy vendéglőjét kibérelte, s azt 
saját kezelésébe, e hó folyamán veszi át.

Hantzmann János, Budapesten a Bál
vány-utca 16. sz alatti vendéglőt meg
vette, s azt termelőktől vett boraival 
máris szép lendületbe hozta.

Szegeden a Deutsenshmidt-féle Ká- 
kóci kávéházat Kováts Mariska megvette 
s azt saját kezelésébe a múlt hó folya
mán velte ál.

Saári István, a napokban velte át 
Budapesten a Baross-ulca 123 sz. alatt 
levő Kéner-féle vendéglőt. Saári István 
szaktársunk jó magyaros konyhájával 
és tiszta borával üzletét már is fóllen- 
ditette.

Báestopolyán a Kaszinó szállodát, 
Büfíhler .1. újból, a múlt hó elejé
vel saját kezelésébe vette át.

Kávés mint színház vállalkozó
Váradi Ármin győri kávés a városhoz 
kérvényt nyújtott be egy állandó «moz- 
gófénvkép- és kabaretszinház® létesíté
sére. A város Váradi szaktársunknak 
tervét elfogadta azon kérelmével kap
csolatban, hogy hasonló vállalatot 15 
éven belül nem engedélyez. Vállalkozó 
kedvű kávés szaktársunk eme vállala
tához sok sikert kívánunk.

Budapesten az V. kér. Váci-uton lévő 
Peterka féle vendéglőt özv. Szabó Jó
zsefné, ismert vendéglösné vette át. Jó 
konyhájával és boraival a régi üzlet jó 
menetét biztosítja

Kerestetnek. T. olvasóinkul kérjük, hogy 
az alább keresett eiraek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lepon értesítsék.

Steiner Lipót, Balmazújvárosi szül. főpincér 
hollétét egy lev. lapon Lefler Béla főp, Deb
recen (Hungária kávébáz) kéri tudatni.

Kamergruber Gusztáv csapos hollétét egy 
lev. lapon tudassa saját érdekében Aradi 
vendéglős-ipartársalat helyczközlő irodájával.

Horváth Fái, Kaszás (volt Muhr) nagy vendéglő 
volt főpincére hollétét egy lev. lapon kéri tu
datni Kálmán István fópincér Szombatsely, 
Elité kávébáz.

Viesinger Ferenc, Budapesten a IX. 
kér. Liliom-utca 9 sz alatt: volt Miskev 
vendéglőt megvette s azt jó  boraival és 
konyhájával ugyancsak fóllenditette.

Külföldi hirek : Zürichben  a híres 
Stadthof szálloda gazdát cserélt. A szál
lodát 400000 frankért vet'e meg az ot
tani „Union“  szálloda volt tulajdonosa 
Bauman J. —  Danzigban a forgalmas 
„Deutsches Haus‘‘ nagy vendéglőt eddigi 
bérlője Barse Nándor örökáron megvette. 
Tnrma I Nürnbergi óriás nemes, édes, hosszú, 
lU IIIIQ i vastag gyökerekben, saját termésű, 
métermázsánként 20 korona. 25 kgramm 6 
korona, 5 kgramm 160 koronáért rendelhető 
Keménynél, Regeteruszka-G.trbi.zbogdányon.
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H e l y  v á l t o z á s o k .  — Pásztor An
dor szaktársunk e lió elejével régi helyét, a 
mármarosszigeti Korona fogadó üzletvezetői 
állását újból elfogbdta. Vukán Lajos a dévai 
„Fehér kereszt1* fogadó föp. állását töltötte he. 
U. itt Lenárd István éth. állást nyert. Gerléi 
László Újvidéken a Magyar nagyfögadó kávé
házi főp. állását foglalta el. Kálmán István 
Szombathelyen az Elité kávéház. föp állását 
töltötte be. Fritz József Miskolcon a Grand foga
dó étterme föp. állását újból elfogadta. Györöft a 
Takáts étterme főp. állását újból Zsolnay János 
töltötte be. Mátyás Gábor a Hungária kávéház 
r.-fizetőp. állását foglalta el. Simon Péter a 
Royal fogadó sörcsarnoka főp. állását nverle 
el. Az Erzsébet (Kőberl) kávéház főp teendőit 
továbbra is Fleischmann József teljesíti. Pápán 
a Hungária kávéház főp állasát Polgár Kálmán 
és u. itt a Gráf kávéház főp. állását Kozmán 
Gyula foglaltak el. Cegléden a Nemzeti fogadó 
főp. állását Fekete Vince tölti be. U. itt a 
Közponli fogadóban Kováts Lajos főp. működik. 
Hábetler Ignác Nagykőrösön a Központi fogadó 
főp. állását (ölti be. Bunó Sándor székelvko- 
csárdon (nem Marosujváron) a vasúti ven
déglő fóp. állását tölti be. Gamáni Gvula föld
váron (Erdély) a Berkovits vendéglőben éth. 
alkalmazást nyert. Békéscsabán a Nádor fogadó 
főp. állását Szűcs Jenő u. o a szobap. állást, 
Pozsgay Ferenc foglalták el. Fehér Béla Érsek
újváron az Oroszlán fogadó föp. állását foglalta 
el U. itt a Nemzeti fogadó főp. állását Weisz- 
mann Ignác töltötte be. Csúcs Pál Szegeden 
az Európa kávéházban a r.-fizetöp. és u. itt 
Löwinger Félix a s.-pincéri állásokat nyerték 
el. Martinék Ferenc Körmenden a Lüllik ven
déglő főp. állást fogja betölteni. Zentán az Eu- 
gen fogadó föp állását Benkő István foglalta 
el. L'. itt Stampfel Árpád m. éthhordó és Faragó 
Gábor m. r.-számadó működnek Nagy Márton 
Komáromban a Sport kávébáz főp. állását 
foglalta el.

Pályázati hirdetmény.
A Máv. Kiskapus ábomásán lévő vendéglő 

1908. julius 1-töl számítandó három évre bérbe 
adatik. — Ajánlatok szabályszerűen lebélye
gezve és meg felelő bizonyítványokkal fölsze
relve március 31 én déli 12 óráig a Máv. ko
lozsvári üzletvezetösége általános osztályához 
(titkárság) címezve küldendő be. U. olt március 
30-ig bánatpénz fejében 600 (hatszáz) korona 
teendő le. A vendéglőre vonatkozó részletes 
föltételek a nevezett üzletvezetöség III osztálya 
(Emke palota II ik éra. 33. ajtó) tudhatok meg.

Kelt Kolozsvár, 19(R február hó is9-én.
Az üzletvezetöség.

Pályázati hirdetmény.
A Máv. Komárom állomásán lévő vendéglőd 

1908. Julius 16-tól számítandó öt évre bérbe 
adatik. Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve 
és megfelelő bizonyítványokkal felszerelve 
április 15-én déli 12 óráig a Máv. Budapest- 
jobbarti üzletvezetöség titkári hivatalához cí
mezve küldendők be. U. ott április 14-ig bá- 
natbénz fejében 600 (hatszáz' korona teendő 
le. A feltételek a nevezett üzletvezetőség for
galmi és kereskedelmi osztályában (Rákóci-ut 
3. I. éra. 30. ajtó) tudhatok meg.

A z  üzletvezetöség-.

N YILT-T É R.*)
E l i s m e r ő  l e v é l .

Tek. Hercog Sándor vasúti vendéglős urnák 
Csáktornya

A küldött borszürővel igen megvagyok elé
gedve és igyekezni fogok kartársaimnak me
legen ajánlani. Kérek postafordultával még 
két zsákot küldeni- Tisztelettel Gerenosér 
József, vasúti vendéglős, Zombor.

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- 
netemet s biztosítom, hogy cégüket minden 
ösmerősőmnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. 
Nyíregyháza 1907. Róth Sámuel kévés.

=  E la d d  v e n d é g lő . =
A főváros közvetlen közeiében (vasúti 
fővonal mellett) a budapestiek közked
velt kiránduló helyén csinosan beren
dezett vendéglő, lakóházzal együtt Irt 
ezer koronáért örök áron eladó. Bővebb 
=  értesítést a kiadóhivatal ad.

Pályázati hirdetmény.
Az ..Aradi pincét segélyzö és elhelyező egy

le t' az egylet közvetítői és irodavezető állás
betöltésére ezennel pályázatot nyit.

Ez állásra csak olyan pincérek pályázhatnak, 
kik a magyar és német nyelvet tökéletesen be
szélik s ajkönyvvezetésben jártassággal bírnak.

Járandóság: a bevételeknek 2ő°;o-ka és *0 
korona havi fizetés. Az iroda vezető minden 
az alapszabályok értelmében a választmány
nyal egyetemben választás alá esik.

Beadványok, a bizonyitvánvok és egyőbb 
okmányoknak másolatai 1908. évi március hó 
28 áig beküldendők.

Aradon 1908 március hó 5-én tartott vá
lasztmányi ülésünkből.

An'alik János Hultyán Ká'mán
alelnök titkár

E G Y R Ö L - M Á S R O L .

Bölcs tanácsmondások.
— §-ok az „Álmatlanokból11 —

. Kegyed, tisztelt P illá f ur, azt 
Írja nekem, hogy az egészsége nagyon 
megvan rongálódva s bajának oka, a 
lehelő legnagyobb foka álmatlanság, 
amely több irányba hatólag. ugyancsak 
megkeseríti élete perceit, akárcsak egy 
kellemetlen anyós, s hogy ennek meg
felelő szert kegyeskedjek ajánlani . . .

P illá f urnák nem tudtam jobb szert 
ajánlani, minthogy lemásoltam és el
küldtem az » lmatlanoka házirendjé
nek egy-két §-át, a következők szerint:

Az álmatlanság káros tünetei korunkban 
Nemcsak a nyavalyákkal küzdő embereknél, 
de gvakran a legérykorban e< a legerőtelje
sebb korban lévő férfiaknál m mutatkoznak.

Sokféle a nyavalya, mely az álmatlanságot 
előidézheti, de itt most csak a. legeslezkelle
metlenebb fü l.-fog - és torokbaji említjük meg, 
melynek ugyan elejét veheted ha minél Későb
bén'nősülsz, ha sakkozóknak nem gibicelsz, 
ha a fünincéréknek nem maradsz adós ha 
mentül kevesebb bonbonnal és tejes puliszká
val táplálkozol és biztos szort ta aihals/ ra, 
ha belépsz az .Álmatlanok1* törzsasztalába. 
ahol már régen bebizonyított tény, hogy meg
szűnik a fülbántalom. ha szépen szól a cim
balom, s elmúlik a torokbajod, ha jó borral 
locsolhatod. , ■ - i „ a

Az ismert nyavalyákon kivu! meg sok más 
előidézheti az álmatlanságot; pl. “  »■ «; 
tisztelt anvós közbejöttével rendezett házi 
nörnatvarok, s az ügyetlen cselédek és szoba
cicákkal való kontaktus folytán előállott gyon- 
„éd családi jelenetek igen nagy fokú izgatott
ságot eredményeznek, már pedig az elodaz- 
hatatlan, hogy a föl izgatott ember szemet

köAz *eféle^Hegbajokban szenvedők számára 
alakult az Álmatlanok társasága.

1, 2, 3 stb. §-ok.
. . . Köteles az egyesületi tag a törzsasz

talnál megjelenni és hangulatos dolgoka elő 
adni, mivéeböl legalább féliter vékonysillert-

t^rtozik magába veuni. iehelöleg gyors tem
póban.

. . . Semmiféle magyarázatot nem türö 
értelemben alkalmaztatok e régi közmondás : 
ha pénzed nutcs. maradj otthon, miből kiin
dulva, tiltott cselekmény nz ,,ausschreiben“-re 
való dolgozás. Fizetés alól kibuvás, potyázás 
szigorúan tilos.

. . . Illetlen dolog az előadónak nehez
telni azért, ha igaz „történeté‘‘-ből egy szót, 
se hisz el senki, mely esetben joga van elő
adónak minél távolabbi, vagy rég meghalt 
rokonaira hivatkozni ._ . .

N ó ta  boné. A z  »Almatlanok« társasága 
Makón, a korona-fogadóban székel: 
elnöke: Kossuth-és Fehértó-utcai Mágori 
Sámuel, mindentudója: Hátik Menyhért, 
vendéglőse: Vogel Péter, fogadós és 
tiloknoka: Maver K áro ly .. .  (f'p incér). . .

Kölcsön kenyér
Kovács Mariska, egy kisebb szegedi 

kávéház kávésnője. főpincére 100 kor. 
óvadékát amiatt, hogy a főpincér vélet
lenül 2 drb cigarettát a sajátjából adott 
a  vendégnek, s' a finánc rajta csípte, 
a pénzügyi hatóságnál letétbe helyezte 
A  főpincér, mint értesültünk, a ká
vésnőt óvadék sikasztás miatt föl
jelentette. —  Ebből az alkalomból 
F. E. szegedi pincér .szaktársunk azt 
veti föl, hogy ha már az a finánc foly
tonosan érezteti kellemetlenségeit a pin
cérekkel. miért nem terjeszti ki figyel
mét —  az egyenlőség szemponjából —  
a kucséberekre is - Az a kucséber szám
talan szegény vendégnek az utolsó 
garasát is képes kijátszani a zsebéből, 
s ebből sem állam, se más nem lát 
hasznot: fölhívja tehát a közfigyelmet 
ennek a kérdésnek a fölbolygatására, 
amivel ha más jó  nem is, de az biz
ton elérhető, hogy a kucséberekre vonat
kozó, folytonos jelentésekkkel (a  kölcsön 
kenyér elvénél fogva) alaposan meglehet 
—  és kell is — keseríteni a fináncok 
perce it. .

Diskurálás.
(Vendég és főpincér közt.)

Cs. alföldi város egyik fogadója étter
mében a főpincérrel diskurzusba kezd, 
a törzsvendég, aki nyugalmas főmér
nök és a főpincérhez a »tegnapi 
liála-ra vonatkozó kérdéseket intéz. —

F ő p in c é r . Annyi volt a vendég, mini 
a fölhő. Csak ennél az egy asztalnál, 
(a  nyolc személyes »abonás« asztalra 
mutat), valami 80-an ü ltek! . . .

V e n d é g : Hát akkor fogyott sok 
ital ? . . .

F ő  p in c é r :  Fogyott b izony'
V e n d é g :  Elment legalább is egy 

hektóval ? . . .
F ő p in c é r :  (gondolkodva) . . Úgy 

hiszem . . .

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in'ézett levelükre f-le 
letet nem kaptak, a raegfele'ö választ jelen rovatunkban 
találhatják. A szerk. üzenetekben esők elő/izetóinknrk 

váJaezo unk.
M -s Gy-gy. A kért alapszabályokat és az 

alakításra vonatkozó uibaigazitásokat tegnapi 
postával elküldtük. Egyúttal éltünk az alka
lommal (Mint Gundel János . .. ) és a már 
elözete sen ígért névsor beküldését kértük, ami
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a készülő nagy címtárnak szempontjából szük
séges. Másik kérdésben most intézkedünk. — 
Kaszás L Bpes*. Az Eberhardtok 70 éves 
törkölyéből eredő pintes (másfélliteres . . .) 
üveget szives köszönettel nyugtatjuk s hozzája 
azt a megjegyzésünket csatoljuk, hogy ennek 
minősége az ugvnevezpft (és sokáig befalazott) 
„Grand Vin Reserve“-nok sok emeietnvi 
magassággal fölötte áll. Szives üdv! — K. P. 
Andrénvi pezsgőre vonatkozó levelére a napok
ban válaszolunk. Addig is — a türelem rózsá
kat fog hozni. Üdv! — R. F. Bátaszék Szives 
tudósitásért hálás köszönet és - üdvözletünk.

Sz. G R. Kérdésére bővebben levélben vála
szoltunk. Hasonló esetekben egyébként bármi
kor készséggel intézkedünk. Szives üdv. — 
M -a F. Idei naptárt és 90(5. Alm. féláron, 
mig a 905 kiadványunkat tszakácskönyv és 
három nyelvű szótárral kapcsolt) dij'alan 
küldjük el b. címére. — B 1 Keszthe'v. L. 
lapon küldött értesítését szives köszönettel 
honoráljuk. — Sch Gy. Fenyőd. A Balaton, — Zug 
a vihar és — A fonvódi kis harang — cimü 
verseiben szép poétikus tehetség látszik meg
nyilvánulni, ami azonban még csiszolásra szo
rul. Ugyanígy szükséges a riinek csengése-bon- 
gására törekedni s a verseket ráncba azaz — 
mértékre szedni, úgy például, hogy a harang 
kongása a szivsajogással ne jöjjön összeütkö
zésbe és — viszont Mikor pedig ezen előírás 
szerint ujr' b verseit megformálta, szíveskedjék 
azokat, alkalomadtán való közlés céljából ismét 
beküldeni. — B R. Piski. Lapot, mi bizonyára 
útközben vagy az ottani kézbesítésnél kalló
dott cl, újra küldtünk. Szives üdv ! — K. Sz. J. 
F-képet hután vissza küldtük — 0- N. Zenta. 
Jelzett Alm. ment. — jött értesítésért szives 
köszönet. Üdv ! Sz. G Miskolc. Ez a v.-iigy 
a 90ft-ki Vend. Naptára .Pincér költök* tárába 
való. E eélból megtartottuk. Hasonló szives 
üdv! Felvittelek: Eltettük a 904-ki „Vend. 
Naptára* részére : azt hisszük — jól cseleked
tünk. Üdv! — L  F. Sárbogárd A dologról 
értesültünk már eleve, bár azért szives figyel
mét köszönettel nyugtatjuk. — H. I. N körös. 
Kérdezett címe: VII., Arena-ut 42. fsz. 1 sz. 
alatt van.

ELADÓ ÜZLET.
Nagyszalontán 32 év óta fennálló (ló  éve 
újonnan épüli i szálloda és vendéglő, 
mely igen jó forgalmú és fi utcára szolgál, 
12.000 koronáért örök árban (4000 ko
rona teherrel) eladó Bővebb felvilágosítást 
nyújt Schalling János vendéglős, Makó. 

(Csanád megye,)

Tekepálya készitő
ajánlkozik uj tekepályák készítésére és "J 
------- pályák kijavítására. Cim : - H

SZILÁGYI LÁSZLÓ "
Budapest, VII., Ovoda-utca 37. I. 14.

ELADÓ VENDÉGLŐ.
Makón a piac-téren, a legforgalmasabb he
lyen egy ujonan épült vendéglő teljes 
berendezéssel jutányos áron, családi körül
mények miatt eladó Évi borfogyasztás 
250 hektoliter. Bővebbet D. Nagy István 

tulajdonosnál, Makón.

j-fázasság

Jelentés.
Szabadkán a Bors Mihály-féle „liclyezközlő- 
iroda“  vezetését átvette FARKAS ISTVÁN.

Egy jóforgalmii kávéház
nagy kereskedelmi városban, modern 
berendezéssel és egy egész különálló 
és uj berendezésű villanyos mozgófény- 
kép-szinházzal együtt, melyeknek szer
ződése td/a évig tart, családi okok 
miatt eladó- Házbér 2400 frt. Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivatal nyújt 2—3

:észitő fl Szálloda és mozgóképes = =  
- - . káwéház eladás.
80 ezer lakóval biró alföldi nagyforgalmu vá
rosban, az állomással szemben lévő szálloda 
a városban egyedül engedélyezett és nagy jö
vedelmet hajtó m ozgóképes nagy  kávé-
hassa l együtt más vállalat miatt- eladó. Vé
telhez szükséges nyolcezer korona. Fölvilá- 
gositást nyújt a „Fogadó* kiadóhivatala. i—s

céljából egy budapesti önálló üzlettel biró 
keresztény, 34 éves vendéglős, hozzá illő keresz
tény hajadon vagy ozvegygyel, kinek 10— lőOtü 
korona hozománya van, óhajlana megismer
kedni. Levelek *8zőfce vendéglős* jelige 
alatt, Bpest, föposta postarestante kéretnek.

Eladó nagyvendéglő
Eiizesgyarmaton (Békésmegyében) igen 
jófurgaímu acetylen világításra beren
dezett „Z ö ld fa  ven d ég lő " vendég
szobákkal, nagy táncteremmel, egyéb 
szükséges mellékhelyiségekkel, igen jól 
megtöltött jégveremmel ellátva, aa ösz- 
szes felszereléssel együtt -  örökáron 

eladó. Bővebb felvilágosítást ad i—4 
K O G L t  R  JÁNOS Füzesgyarmaton.

Eladó szálloda-
Nagy alföldi városban, egy uj és modernül 
berendezett szálloda, nyolc szoba, kávéház, 
étterem, nagy terem és forgalmas paraszt-kocs
mával eladó. V é te lá r :  ltí -ezer korona. É vi 
b é r : 3600 korona Cim a „Fogadó* kiadó

hivatalában. r—4

Értesítés!
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a ven

déglős, fogadós és föDincér kartárs urakat, mi 
szerint április hó 1-ével e g y  uj fa jta  bor- 
szűrőt hozok forgalomba. Ezen szűrő igen 
tartós anyagból készül, a szeszes italok igen jól 
tartják magukat benne és mindamellett hogy 
I zsákkal együtt csak 20 koronába kerül, 
mégis napi munkaképessége S0 —100 liter. 
Azon esetben, ha mégis megtörténne, hogy a 
szűrő agyagból készült része, — ami majdnem 
ki van zárva, — eltörne, úgy azt mindenkor 
4 korona ellenében megtérítem. — Ezen 
szűrővel alkalmat nyújtok arra, hogy azt bárki 
magának beszerezhesse.— Kartársi üdvözlettel:

HERCOO SÁNDOR
vasn ti vendéglős. Csáktornya.

Makai kalbász
(N yári szalám i.)

Vendéglős és kocsmáros urak, akiknek 
kimérésre szánt jó boruk van. el ne 
mulasszanak rendelést tenni a házilag 
készített és kitünően ízletes makai 
(paprikás) kalbászból, melyet kilón
ként 4  és mtm.-ként 340 koronáért 

— 5 kilótól kezdve szállít —

V A R G A  A N T A L
vasn ti vendéglős. M A K Ó .

Nyári vendéglőknek a makai kalbász 
• •gyík legkeresettebb fogyasztási cikke.

Üzletáthelyezés.
T. ösmerőseimet és a n. é. közönséget 
*-zuton is értesíteni, hogy volt „Z u g ló i 
nagy  söroaamok“  üzletemet a VII., 
Tököly-ttt (Csömöri-ut) 163. s í.  alá
áthelyeztem és azt a mai kor igényeinek 
megfelelő modern kényelemmel rendez- 
' lem be. --
Kitűnő tisztelettel (szives viszontlátásrai

SZENTGyÖRGyi SÁNDOR
nagyvendéglős. i_a

Ismert fürdőnek
most épülő előkelő társadalmi Klubjával 
kapcsolatos vendéglője és kávéházára 
szakképzett egyén, ki lehetőleg a ma
gyar és német nyelven kívül a francia 
nyelvet is ismeri, — vezetőnek kerestetik. 
Az üzlethez (mely nyári és téli) 4 ezer 
kor. szükséges. Bővebb fölvilágositással 
szolgál a Fogadó kiadóhivatala 1-3  jios)

Nyomatott üodTií Sándor könyvnyomdájául, Budapest, VI!., Dohány-utca 12. siám.


