
V. évfolyam. Budapest, 1908. május 15. 10 szám.

ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADO o rszág os ;

PIN CÉR SZAKKÖZLÖNY

A MAGYAR VENDÉGLŐS- ES KÁVÉS1PAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGESFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP 

A SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK,
A SZABADKAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁKÉHÍZTÜLAJDONOSOK ÉS KOCSMÁROSOK EGYLETE, — AZ ARADI PINCÉR SEGÉLYZÖ- ÉS ELHELYEZŐ ESYLET 

H IV A T A L O S  L A P J A .

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos:
F ló r  G yő ző .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VUL, Rákóci-ut 13. sz.

A képesítés kérdése.
A képesítés kérdését a «Fogadó» már 

többször állította homloktérbe, mini a 
vendéglősök olyan természetű követelmé
nyét, melynek megvalósítása alkalmas 
a vendéglős-iparban, legalább rendészeti 
szempontból, rendet teremteni. De anyagi, 
gazdasági szempontból is egyaránt nagy- 
fontosságú kérdés, mely mint ilyen is a 
megoldásra indokolt. A két utóbbi évben 
tartott orsz. vendéglős-kongresszus, szá
mos vendéglős-küldöttség stb. kérte a 
pénzügyi-kormányt, éppúgy mint a 
kereskedelemügyi kormányt, hogy a 
hazai vendéglősök jól felfogott érdeké
ben sorozzák a vendéglős-ipart a képe
sítéshez kötött iparágak közé. De hiába 
volt minden kérvényezés. A kormány — 
úgy látszik —  nem akarja ezt a j o 
gos k ívánalm at m ég most sem tel
jes íten i ; most, mikor huszonnégy év 
után módosítják a már ugyanannyi idő 
óla elavult ipartörvényt; most, mikor 
az alkalom megvan hozzá.

Az aj ipartörvény eddig ismert javas
latában a vendéglős-ipar a képesítéshez 
kötött iparágak közé nincs felvéve. 
Ez nagy sérelem. Megint úgy marad ez 
az iparág —  talán további 24 évig, 
talán még hosszabb ideig, hogy a 
szerencsepróbálgatók szabad tere legyen, 
a kapitalizmus kiváltsága, nehogy a 
kisebb vagyonú szakember, a mai 
versengést tekintve, valaha önállóságra 
juthasson.

Hát ez, tisztelt kormány, nincs rendjén !
Hogy valakinek forgalmas italmérése 

legyen, nem kell más hozzá, mint pénz -*• 
és —  pálinkagyára! Egyike a másikat 
feltételezi és kiegészíti. Szakértelem, 
gyakorlat, az mellékes. Itt rá a példa a 
fővárosban. A Grünfeldek, Elekek és 
a többi, többé-kevésbbé ismert pálinka
gyárosok a népbutitó pálinkájukat úgy 
kamatoztatják, hogy borra és sörre kér
nek és kapnak kimérési engedélyt. 
20— 30 ilyen kimérése van ennek a 
pálinkagyártó szövetség tagjának és tessék 
ott, a hol ezek letelepednek, — az itala 
tisztaságára és jóminőségére kényes — 
vendéglősnek, kocsmárosnak ezekkel 
versenyezni! A  sört olcsóbban szerzik 
be, mert nagy mennyiségre fix kötést 
csinálnak a sörkartellel, a bort pedig 
olyan árban mérik, mint amilyen árban 
ezt a vendéglős-kocsmáros a termelőtől 
beszerezni nem képes. Ezt is nagyban vá

sárolják. Kilesik az alkalmat, mikor a na- 
gyobb-kisebb termelőnek pénzre van szük
sége, rávetik magukat mini a ragadozó a 
kiszemelt áldozatára és olcsóbban vásá
rolnak, mint a kisebb vagyonnal biró 
szakember. Hát ez tisztán kapitalista ügy 
amit a pénzügyi kormányzat támogat, 
nem törődvén azzal, hogy hány tisztes
séges üzlet és éppannyi adóalany megy 
ezáltal évről-évre tönkre.

A kincstár kalkulusa persze egyszerű 
és könnyű. Az ilyen verseny által 
tönkrement üzlet helyett majd fizet 
adót és illetéket a vagyonosabb nagy- 
vállalkozó ilalmérő; minek ehhez szak
értelem? A pénzügyi igazgatók a ven
déglősök és koesmárosok vészkiáltására 
vállatvonogatva, sajnálkoznak, (ameny- 
nyire t. L »hivatalosan« sajnálkozni 
lehet,) de kijelentik, hogy nem segíthet
nek a bajon. És igy megy ez a »nem- 
segités* alólról felfelé és felülről lefelé.

A kincstár ezen kalkulusa azonban 
hamis megítélésből fakad. Mert a sok 
kisebb ekszisztencia többet adózik és 
társadalmilag nagyobb anyagi körfor
galmat biztosit, mint a kevésszámú 
nagyvállalkozó. És másrészt a létre 
való jogosultság elvét sem szabad a 
kincstárnak figyelmen kívül hagyni, 
amire a polgárok osztály érdekét nem 
kezelheti kiváltságosán kétféleképpen, 
hanem országos közérdekből csakis 
egyenlően.

Itt az ideje most a cselekvésnek! 
Az uj ipartörvény módosítás alatt áll. 
Ne várjunk további 24 vagy még több 
évig, mig az ország 75—80 ezer ven
déglősének és kocsmárosának létérdeke 
figyelembevételre talál, hanem vívjuk 
ki most a képesítés kimondását. Hiszen 
országos közérdekről van sző!

A  » Székesfő városi vendéglősök 
éskorcsmárosok ipartársulata« figyel
meztetést küld szét az összes hazai 
szakipartársulatokhoz, hogy most külön- 
külön vagy saját maguk, vagy kerületük 
országos képviselője utján kérjék fel 
újból a kormányt, hogy az uj ipar
törvénybe sorozza be a vendéglős — 
kocsmáros ipart a képesítéshez kötött 
iparágak közzé. Cselekedjünk mind
nyájan sürgősen, mert ha a mostani 
alkalmat nem ragadjuk meg teljes 
energiával és céltudatossággal, akkor 
tovább nyöghetünk, mint jövedéket, 
adót és illetéket izzadó fejőstehenei a

kincstárnak, a bortermelőnek, bor- 
kereskedőnek és az »áldott« sörkartellnek 

Kartársak! Saját érdekünkben csele
kedjünk !

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartarsulata hivatalos közleményei.

A z  ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut í j , II. 2 0 . sz. a. van.

Hivatalos órák : minden hétfőn, 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig.

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

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.

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 összejövete

lek , (uzsonnáknak) sorrendje. M indig  
délután 4 órakor. —  Május 15-én: 
Braun J akab vendéglőjében, Vili., Baross- 
utca 57.— Május 22-én: Horváth  József 
vendéglőjében, Sertésvágóhíd, Gubacsi-ut 
6. — Május 29-én : Nofícer Károly ven
déglőjében, VII., Erzsébetkirályné-ut 50.

Az esztergomiak társulása.
(Uj ipartársuiat)

A hazai vendéglősök és koesmárosok 
nagy egyeteme érdekeinek megvédésére 
létesült ipartársulataink száma, ismét egy- 
gyel szaporodott. Az uj ipartársulat az 
»Esztergommegyei fogadós, vendéglős, 
kocsmáros és kávésok ipartársulata«, 
melynek alakulása, mint eh-ző lapjaink
ban jeleztük, e hó 6-án történL Az uj 
ipartársulat alakulása az általános ér
dekeink szempontjából annál is inkább 
igen örvendetes és nagyjelentőségű, 
mert a vendéglős közügyek ez alkalom
mal erőt és harcost nyertek. Az ipar- 
társulat eszméjének megpenditői Po r-
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gesz Béla és Németh Gábor szaktár
saink az előkészítő bizottság elnöke, 
Meisler Jánossal ugyanis mindenáron 
azon törekedtek, hogy Schleiffer Lajost, 
a "Fürdő# fogadó tulajdonosát megnyer
jék az ügynek. A mi társadalmunk 
(úgy a pincéri, mint a vendéglős szak
társadalom) közterén mindig első helyet 
betöltő és mindig tiszta, ideális és ön
zetlen alapon álló Schleiffer Lajost És 
a reklam irozott, szövetségi, stb. 
ügyektől 6—7 éve teljesen visszavo
nult szaktárs eleget tett kartársai kíván
ságának és nemcsak az alakulási teendők
ben vett részt, hanem az ipartársulat 
elnöki tisztét is elfogadta. Az alakuló 
gyűlésről egyébként a következő tudó
sításunk számol be:

Az esztergomi és esztergommegyei 
fogadósok, vendéglősök, kávésok és kocs
in árosok e hó 6-án F.sztergomban, a 
■'Magyar király# fogadóban —  mintegy 
lüO-an — jöttek össze az ipartársulat 
megalakítására. A gyűlést Meisler János, 
az előkészítő bizottság elnöke nyitotta 
meg. Miután a jelenvoltakat szives sza
vakkal üdvözölte, előadta, hogy a múlt 
hó 13-án tartott értekezlet a vendéglős- 
kocsmáros-ipar érdekei megvédése cél
jából az ipartársulat létesítését hatá
rozta el s erre nézve őt és a meghívót 
aláirt ^zaktársait mint elők.-bizottságot 
bízta meg az előkészítés tenndőivel. A 
bizottság ennek megfelelt, az alapsza
bályokat elkészítette. Jelentette továbbá, 
hogy az esztergomi vendéglősökre nézve 
sérelmes pénzű gyigazgtói rendelettel 
szemben a pénzügyminiszterhez felter
jesztendő kérvényt készített, amit a meg
alakulandó ipartársulat tagjai küldött- 
ségileg fognak illetékes helyre juttatni. 
Előadta továbbá, hogy az elökészitő- 
bizottságnak sikerült megnyerni az ipar
társulat elnökévé az esztergomi és a ma
gyar vendéglős-karnak kiváló tagját, 
Schleiffer Lajos szállodás urat, akit 
egyben az elnöki szék elfoglalására 
kért föl.

Schleiffer Lajos nagy éljenzés közben 
foglalta el az elnöki széket s miután a 
közbizalomért köszönetét fejezte ki, szi
ves szókkal üdvözölte az iparhatóság 
képviseletében megjelent főjegyzőt. Fog
lalkozott ezután a napirenden lévő kér
déssel és — mint régi szakember — 
tanulságosan fejtette ki és magyarázta 
a szaktársulásnak kényszerítő okát, mit 
ó valójában csak ez iparágnak a képe
sítéshez kötésben látna megszűntnek. 
Felemlítette a pineérségben s az ezt 
követő vendéglősségben is az erre irá
nyuló köztéri működését. Említést tett 
az annak idején Tisza Kálmánnál járt 
küldöttség eziránti kérelméről, amit 
azonban a nevezett minitzter akkor nem 
vett figyelembe.

Keménye van azonban, — úgymond 
—  hogy a Kossuth—Szterényi által ké
szülő ipartörvény nem fogja figyelmen 
kivül hagyni a vendéglős-iparhoz tar- 
szóknak ezt a fontos képesítési kérdé
sei. Sokat vár e tekintetben a szakis

koláktól (melynek első megteremtője 
Glück  Frigyes kiváló szaktársunk). 
Ezeknek fejlődése és terjedése nemcsak 
az ipari képesítés s a köz- és szakmű
velődés fejlődésére, hanem befolyással 
lesznek az engedély kiadására is. Ezek 
a viszás okok és egyéb anomáliák hoz
ták aztán magukkal, hogy amig külföl
dön a vendéglősök egyik tekintélyesebb 
részét képezik a társadalomnak, addig 
nálunk ez a fontos ipari osztály semmi 
tekintélyben sem részesül. Igaz, nálunk 
is sok hiba létezik; a szobalány és pin
cérlányok leple alatt folytatott üzletek 
többé-kevésbbé megokolná teszik a képesí
tés kimondását, aminek megszünetésére 
minden ipartársulatnak törekedni kell. 
Foglalkozott ezekután az összejövetel 
céljával és féltette a kérdést, hogy a 
jelenlévők kivánják-e az ipartársulat 
megalakulását ?

Az alakuló gyűlés az ipartársulat 
megalakítását egyhangúlag kimondta.

Ezután a jelenvolt tanácsi főjegyző, 
mint iparhatósági kiküldött, Esztergom 
városa meleg rokonszenvét tolmácsolta 
a közgyűlésnek és kijelentette, hogy ezt 
a tekintélyes egyesületet a városi tanács 
mindenkor a legmelegebben fogja tá
mogatni. üdvözli az egybegyűlteket és 
mindnyájukra Isten áldását kérte.

Azután Porges Béla, a múlt havi ér
tekezleten a társulat eszméjének előadója 
szólalt föl és Schleiffer Lajost, iparunk 
büszkeségét — ki eleinte idegenkedett 
elfogadni a fölajánl! vezéri tisztséget, —  
az összeség nevében üdvözölte és kérte, 
hogy zászlójukat vigye diadalra.

Schleiffer Lajos megköszönte a szives 
óvációt. Harminc éves tapasztalat ált 
mögötte —  úgymond —  ebből merit 
erőt és lelkesedést a további működésre, 
amihez szívvel és lélekkel szegő
dik : kéri a tagokat, hogy legyenek eb
ben segítségére s az ügyet szeretettel 
és odaadással támogassák.

Ezután fölhívta Neményi Károly tit
kárt, az elök.-bizottság által elkészített 
alapszabályok fölolvasására és felhívta a 
jelenlevőket, hogy a pontonként tegyék 
meg észrevételeiket

Az alapszabályokat Markstein Simon, 
Kosenscheid F. ésaCservig József hozzá
szólása után a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta.

Elnöklő Schleifber Lajos ezután 10 
percnyi szünetet rendelt el és a jelenlé
vőket az ipartársulatba való belépésre 
szólította föl. Ezután következett a vá
lasztás. Megválasztattak egyhangúlag: 
Elnök: Schle iffer Lajos, alelnökök: 
Porgesz  Béla és Németh Gábor, pénz
tárnok : Markstein Simon és titkár Ke
mény i  Károly.

Választmány: (esztergomiak) Trexler 
Sándor, Adorján József, Barát Ferenc, 
Meisler János, Nemes István, Szabó 
István, Reinhardt Miklós, Madarász 
József, Kiffer József, Tölgyessy Ferenc, 
Neubauer János, Vice Ambrus, Miedler 
Gusztáv és Weisz Simon.

Vidéki választmány : Cservik Gá

bor, Godó József, Ilaber Ignác és Szalma 
János (Párkány), Porgesz Sándor (Anna- 
völgy), Fluger Ferenc (Dorog), Hohen- 
burg Ferenc (Köbölkút), Sárossy István 
(Marót), Mészáros István (Muzsla). Szo- 
láry Ferenc (Nyergesujfalu) és Brenner 
János (Piszke).

Választás után felolvasták a pénzügy- 
miniszterhez terjesztendő föliratot. Por
gesz Béla a föliratra nézve figyelembe 
ajánlja, hogy a fólirat szövegének kissé 
keményebb hangján változtatni kellene. 
A tagok a hangot még túl szerénynek 
találták.

Elnök a fölterjesztésben felvétetni kí
vánja, hogy ha a pénzügyigazgatóság 
intézkedésén nem történne változtatás, 
akkor a régi rend állíttassák vissza. 
Ezután fölhívta a jelenlévőket, hogy aki a 
küldöttségben részt óhajt venni, a tit
kárnak személyesen, vagy Írásban je
lentse be. Miután Schleiffer L. elnök a 
miniszternél a fogadást kieszközlő hely
beli orsz. küldöttség tagjait kijelölte, in- 
diványozta, hogy az ipartársulat a Szé
kesfővárosi vendéglősök és kocsraáro
sok ipartál sulata elnökségét, a „Bpesti 
szállodások és kocsin, ipartársulata el
nökségét, Giück Frigyest és a Nyugdij- 
egylet elnökét. Bokros Károlyt az ala
kulásról értesítse, illetve üdvözölje. El
nök ezután a közgyűlést berekesztette.

A kitünően sikerült ülésen Osváth An
dor főjegyzőn kivül az "Esztergomi Lapok« 
munkatársa, Szenttamási István, Flór 
Győző és Fekete Gyula a »Fogadó« ré
széről vettek részt.

Bortörvényjavaslat Német
országban.

Annak idején a ,.Fogadó“  közölte a 
Németbirodalom uj bortörvényjavasla
tát, melyet a borral űzött visszaélések 
tettek aktuálissá. A javaslat természe
tesen a szakkörök bevonásával több 
returtán ment keresztül, mig végre 
teljesen szövegezve, nemsokára a tör
vényhozás elé kerül. A javaslat rövi- 
debb a magyar bortörvénynél, de való
színű, hogy a végrehajtására alkotandó 
rendelet sokkal terjedelmesebb lesz. 
A büntetés maximuma elég nagy és 
igen alkalmas lesz a hamisításnak véget 
vetni, ha az ellenőrzés is szigorú lesz. 
Minden bortermelő országnak úgy gaz
dasági mint pénzügyi szempontból 
nagyon is érdekében fekszik, hogy a 
borhamisítás ellen védekezzék. De aleg- 
jobb törvény is csak akkor bírhat a szük
séges hatással, ha annak végrehajtása 
pontos, szigorú és lelkiismeretes. Ide 
tartozik az ellenőrzés, mint a végre
hajtás egyik leglényegesebb kelléke.

A véglegesen megállapított javaslat 
fontosabb szövege következőképen szól:

1. §. Bornak a friss szőlőbogyóból 
kisajtolt s erjedés utján létrejött ital 
neveztetik.

2. §. Különböző fajta és különböző 
évekből származó bornak összevágása 
meg van engedve, azonban fehér bort
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csemegeborral (édesített borral) össze
vágni tilos.

3. §. Ha a szőlő nem érik meg eléggé, 
vörösbor előállítása esetén szabad a 
musthoz vagy borhoz annyi cukrot, 
illetve cukros vizet elegyíteni, amennyi 
azon célból szükséges, hogy kellő érett
ség esetén cukor-hozzátétel nélkül elő
állítható bor alkohol-tartalma eléressék. 
A cukrosviz azonban semmi esetben 
sem haladhatja meg az édesítendő 
must vagy bor mennyiségének egy 
ötödét. Az édesités csak a termelő 
vidék területén, szürettől kezdve az év 
végéig eszközölhető.

4. §. Mást mint a 3. §-ban említett 
anyagot csak az esetben szabad a 
borhoz elegyíteni, ha azt a pincekeze
lés megkívánja; hogy mely anyagok 
szükségesek ezen célból, azt a biro
dalmi tanács állapítja meg.

5. §. Tilos cukrozott bort cly elne
vezés alatt forgalomba hozni, mely 
annak elhihetésére alkalmas, hogy a 
bor édessége természetes eredetű. A 
borkereskedők kötelesek vevőikkel a 
vétel megkötése előtt kikötni, hogy a 
bor cukrozva van-e.

6. §. Földrajzi elnevezések a keres
kedésben csak a bor származási helyé
nek feltüntetésére vonatkozhatnak. 
lRi7. § Műbőrt gyártani tilos.
9^15. §. Pezsgőbor oly elnevesés alatt 
hozandó forgalomba, mely azon orszá
got, ahol az üveg megtöltetett, feltünteti.

16. §, Pálinka, mely nem kizárólag 
borból van készítve, konyak elnevezés 
alatt nem hozható forgalomba.

19. §. Jelen törvény határozmányai- 
nak betartását az élelmiszer-rendészet
tel megbízott hatóságok és szakértők 
ellenőrzik. A  birodalomnak szőlőter
meléssel nagyobb mértékben foglalkozó 
vidékein a hatóságokat támogató bor
szakértők állíthatók fel.

A törvényjavaslat egyéb §-ai az 
életbeléptetést, a végrehajtást és a 
büntető határozmánvokat tárgyalják. 
A büntetések hat hónapig terjedhető 
fogházból és 3000 márkáig terjedhető 
pénzbüntetésből állanak.

T ÁR SUL AT I  ÉLET.

Uj vendégdős-ipartársulat. «Somogy- 
ország»-nak egyik nevezetesebb városá
ban, Csurgón, vendéglős-ipartársulat 
létesítésén fáradoznak szaktársaink. A 
mozgalom élén M órot Imre, csurgói 
nagyfogadós, az orsz. nyugdijegyesületnek 
egyik alapvető derék munkása (első tit
kára és jegyzője) áll s az oegy és mind
nyája# érdekében történő nagy munká
latokban : Kováts Sándor, A fgner 
Géza, K re iner  Ferenc, Ceghmeiszter 
Ignác, Radovits  József, I lo ltze r  Mór 
stb. szaktársaink támogatják lelkes buz
galommal. A «Csurgói és csurgó-járási 
vendéglősök Ipartárs illata# első és
egyúttal alakuló értekezletét még e hó 
folyamán fogják megtartani.

Vendéglősök szervezkedése. Zala
egerszegi és Csáktornyái vendéglős- 
szaktársaink mozgalmat indítottak, hogy 
a Zalamegyében ugyancsak siralmas 
állapotokon való változtatás céljából 
ipartársulatokal létesítsenek. Előbbi he
lyen: ifj. Rosenkrantz L., Nagy  Dezső, 
P in té r  Sándor és utóbbi helyen: Hajós 
József, Horváth  Géza, Budai József 
stb. szaktársaink állanak a mozgalom 
élén.

Az orsz. nyugdíj egyesület tagjai 
sorába újabban a következő tagok léptek 
be: Dobsi József B.-Gyarmat 1000,
Uhlig József Ipolyság 600, Neuhold 
Dezső Szolnok 2000, Dauer Károly Eszter
gom 1000, Schiller Miksa Szombathely 
2000, Friedrich Sándor Pandorf 1000, 
Ekker Ferene Moson 3000, Gombos 
Károly Bpest. 1000, Bálint István Szeged 
1000, Stern Arnold Szeged 1200, Frey 
Antal Bpest 2000, Vörös József Bpest. 
600, Dumszt Andorján Kecskemét 2000, 
Benek Károly Losonc: 1000, Janauschek 
Vilmos Kecskemét 2000, Hipfel János 
Temesvár 600, Pöltzl Kálmán N.-Becs- 
kerek I0i)0, Sehőpf Vilmos N.-Becskerek 
loOOO, Kolesza Árpád Ruttka 10000. 
Nagy Kálmán Bpest. 600, Heitter Imre 
Bpest. 6000, Oriovits Károly Losonc 1200.

Az ember táplálkozása.
VII.

A fiatal hüvelyesek és friss főzelékek 
illatos, zamatos anyagának tetemes része 
főzéskor elillan és elpusztul. Ezért ezeket 
tanácsosabb párolni. Pároláskor ugyanis 
nem érintkeznek a forró vízzel és igy 
nem is lúgosodnak ki. Angliában a 
főzelékek nem lesznek berántva és főzve, 
hanem csakis párolva. Az igazi zöld 
főzelékben oly csekély táplálóanyag van, 
hogy, mint már kifejtettük, a zöld fő
zelékek nem annyira élelmi, mint inkább 
élvezeti cikknek minősitendők. Azonkívül 
eellulozetartaimuk következtében esetleg 
arra is szolgálhatnak, hogy a főleg 
húsból való táplálékunkat bizonyos fo
kig higitsák, úgy, hogy ha ez a belekbe 
kerül, azt ott kellőkép kihasználhassuk.

E helyen emlékszem meg a cukorról is, 
amely csodálatos módon mindezideig 

•élvezeti cikk hírében áll, pedig oksze
rűen felhasználva, valóban legfontosabb 
tápszereink egyike.

A cukor, mint tudjuk, a szénhidrátok 
sorába tartozó vegyület és mióta (1747- 
ben) Markgraf berlini vegyész kimutatta, 
hogy a cukor a répa nedvéből is elő
állítható, elég olcsó áron kerül forga
lomba. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
a cukor a kereskedelemben található 
formájában majdnem 100%-os és így 
a vételár megfelel a valóságos tápláló 
anyag mennyiségének, akkor nem mond- 
hajtuk drágának. Figyelembe kell ven
nünk még azt is, hogy szervezetünk a 
cukrot a szénhidrátok közül majdnem a 
legtökéletesebben tudja kihasználni.

Tárgyalásunk körén kivül esik ugyan 
az alkoholivás mibenlétének megvitatása,

de nyilvánvaló és könnyen belátható, 
hogy az alkoholnak minden káros hatása 
nélkül, a fűtőanyag mennyiségét, amit 
alkohol alakban juttatunk a szervezetbe, 
sokkal célszerűbben cukor alakjában 
ehetnők meg.

A cukor egyedüli káros hatásaképpen 
azt szokták emlegetni, hogy rontja a 
gyermek fogát. Pedig nem a cukor 
rontja el a fogakat, hanem apró élő 
lények, baktériumok és mikrobák. A 
cukornak csak annyiban van köze a 
fogak romlásához, hogy a gyermek 
tudatlanságában harapja, rágja a kemény 
cukorkákat, ami, tekintettel a gyenge 
fogacskákra, azok gyenge zománcburko
latát sérti meg. De ki mondja, hogy a 
cukrot kemény kandis-, pastilla-, vagy 
más kemény cukor alakjában fogyasszuk 
el ? Porrá törve különböző ételeinkbe 
keverve, teljesen veszélytelenül kerülhet 
a szervezetbe és éppen a gyermek, aki
nek kalória — (hévanyag) szükséglete a 
felnőtteknél aránylag nagyobb, oly alak
ban kaphatja a szükséges fűtőanyagot, 
a milyenben azt a szervezet a legköny- 
nyebben tudja értékesiteni.
~ Elettanilag tehát érthető és természe

tes a gyermekeknek nagy előszeretete 
az édes gyümölcsök és édes ételek iránt.

Áttérhetünk most már a növényvilág
ból származó élelmiszereink elkészítésé
nek második módjára: a sütésre.

Ha a keményítő tartalmú anyagokat 
pl. a lisztet, melynek főalkotö része, 
szintén a keményítő, vízzel gyúrjuk össze 
akkor a keményítő felduzzad és félig- 
meddig vízben oldható módosulatba 
megy át, vagyis a lisztből pép (csiriz) 
lesz. Ha e pépet melegítjük, akkor meg
szárad és száraz kemény tömeg válik 
belőle. Ezen termék azonban igen lassan 
puhul meg a vízben és a szervezetbe 
jutva, az emésztő nedvek csak igen 
lassan járják át, különösen meleg álla
potban, gyomorgörcsöt, gyomorhurutot 
szokot előidézni. A zsidók húsvéti ke
nyere, melyei az Ó-testamentum szerint 
akkor készítették először, amikor Egyip
tomból kivándoroltak, ilyen módon ké
szült tészta volt V íz és lisztből álló 
összetétel, melyet páskának neveznek, 
teljesen izetlen, igen nehezen emészthető 
és szokásban lévő keménvtojással 
egvidőben való fogyasztása nehéz nyo
mást éreztett a gyomorban.

A tengerészek kétszersültje még ma 
is jobbára ilyen kezdetleges, ősrégi mó
don készül. A tésztának ilyetén való 
elkészítésével azt akarják elérni, hogy 
lehetőleg tömött legyen és, hogy .szállí
tásoknál kevés helyet foglaljon el. Azon
kívül pedig, hogy ilyen módon megvéd
jék az elpusztulását okozó baktériumok, 
penészgombák és egyéb apró élő lé
nyek pusztító hatásától. A kenyeret 
már ősidő óta ismeri az emberiség és 
a legrégibb kutforrások is, mint régen 
ismert eledelt említik.

A kenyérkészitésnek mestersége egyike 
azoknak az emberi foglalkozásoknak, a 
melyek már nagyon régi idő óta önnálló
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iparrá fejlődtek. Ott, ahol az emberek 
nagyobb számban lakóhelyet építettek, 
csakhamar belátták, hogy a kenyérsü
téshez szükséges kemencéket célszerűb
ben használhatják ki. ha több család 
együttessen használja. Csakhamar rá
jöttek arra is, hogy minő előnnyel jár 
ott, ahol a fűtőanyag már nem volt 
ingyenes, a sütőkemencéket lehetőleg 
állandóan üzemben tartani, amennyiben 
nem kellett a kemencének aránylag 
nagy faltömegét mindig újra meg újra 
keresztül melegíteni.

Alig van olyan emberi foglalkozás, a 
melynél a legkezdetlegesebb háziipartól 
kezdve a legmagasabb fejlettségű gyár
iparig, még ma is közvetlenül egymás 
mellett az összes fejlődésbeli fokozatokat 
meglelhetjük. A falusi háztartásokban 
teljesen otthon készül a kenyér. A na- 
nagyobb falvakban már megtaláljuk a 
közös sütőkemencét. Az önnálló pék
iparral biró városokban pedig a tésztát 
még otthon készítik, de sütni már a 
pékhez viszik és végre a nagy városok
ban a gőzerőre berendezett nagy sütő- 
műhelyek már valóságos kenyérgyárak.

A kenyérsütés fogásairól és a kenyér
sütéskor végbemenő vegyi folyamatokról 
csak röviden kell szólanom, mert ugy- 
szólva: a kenyér gyártását majdnem 
minden ember ismeri. Tehát egyedül a 
vegyileg való összetétele s ennek követ
keztében az anyag átváltozásokon való 
keresztülmeneteléről, a jövő számban.

Csepreghy Gyula.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYÉRT
Kérelem. T. előfizetőinket, kiknek 

a nini számmal postautalvány t mellé
keltünk  s kiknek előzőleg levélbeli meg- 
kereséstküldtünk, kérjük, hogy esedé
kes előfizetési .dijaikat szíveskedjenek 
postafordultával beküldeni, mert a 
lapnak is kötelességei vannak. —  Jóbo
rát óinkat és ösmeröseinket kérjük, hogy 
a -Fogadót a szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A (.Fogadó.) kiadóhivatala 
Budapest, Vili., Rákóci-ut t3.

Konyhaművészet. Ezt az ismert és 
nagy közhasznú rovatunkat, Lakomás 
i'ál szaktársunk vezetésével, újra 
megnyitottuk. Lakomás szaktársunk, 
azon fogadósné és vendéglösné olvasó
inkat. akik a régi jó  (»divato-ból kiment) 
vagy egyes tájak kedvenc ételeinek 
készítési módját ösmerik, ezúton is föl
kéri, hogy ennek ismertetését az eset
leges történeti nevezetességgel kapcsolat
ban, szíveskedjenek vele közölni.

Hymen hírek. — Polgár István, 
szombathelyi ismert vendéglős szaktár
sunk máj. 7.-én esküdött örök hűséget 
Kovács  Teruska kisasszonynak, Kovács 
István földbirtokos leányának, Szombat
helyen. —  Rozmán Gyula, előnyösen 
ismert pápai fopincér eljegyezte Galam
bos Teruska kisasszonyt, Pápán. — 
Bezzay Lajos a keszthelyi Amazon 
fogadó tulajdonosának fia Bálint, elje
gyezte Cserne Micikét, Cserne Fe

renc keresk. tanácsos szépmüveltségü 
leányát.

A vendéglős sorsa. Róth  Manó, 
budapesti vendéglős szaktársunk kese
rűen adta meg az árát, hogy a törvény 
szerint nem adott italt részeg embernek. 
Szombat éjjel ugyanis két ittas ember 
tért be a Gubacsi-ut 67. sz. a. lévő 
vendéglőjébe és italt kért, amit Róth 
megtagadott. Erre az ittas emberek kés
sel támadtak Róthra és a segítségére 
sietett csaposára, kiken több késszurást 
ejtettek. De a többi vendégek közül 
is többeket szurkáltak meg, kik a 
veszélyben forgott szaktársainkat védel
mezni akarták. Rendőr persze nem volt 
ott. de ha a vendéglőst büntetni kell, 
akkor, természetesen, a rendőr azonnal 
kéznél van.

Kiküldetés. A » G yőri p incér-egy
le t « május elejével tartott választmányi 
ülésen elhatározta, hogy az egyleti hely- 
eszközlőt a »Nagvváradi p.-egylet« hely- 
eszközlő mintájára fogja létesíteni és a 
szükséges tájékozás megszerzése céljából 
az egylet elnökét és egy választmányi 
tagnak kiküldését javasolta. E határo
zat értelmében László József elnök és 
Farga  János v. tag hétfőn utaztak le 
Nagyváradra.

Kimaradtak. Mai számunkból több 
érdekes közlemény, köztük a »Gáti 
seccek«, anyaghalmaz miatt kimaradtak.

Felhő — Miskoleia egén Ajókomasá- 
gáról és kedélyeségéről ismert Miskol- 
cia jó hírnevét majdnem elhomályosította 
a miskolci képviselőtestületnek egy múlt 
évi határozata, melyben a kártya után 
községi adót akart kivetni. Ezt a hatá
rozatot, mint annak idején megírtuk, 
az ottani jobb belátásu kávés szaktár
saink a belügyminisztériumnál megfölle- 
bezték és Andrássy Gyula gróf belügy
miniszter meg is semmisítette a közgyűlési 
határozatot kimondván, hogy já ték 
kártya után községi adót k ive tn i 
nem lehet. Megokolásul az 1899.-ki 
X L V I .  te. Egyezménynek 39. és 40-ik. 
§-ait hozza föl melyszerint úgy nálunk, 
mint Ausztriában, az átvitt vagy beho
zott s már lebélyegzett játékkártya a 
másik államban további adó alá nem 
vonható. —  Miskolc derék magisztrá
tusának ekként való kioktatása után 
erős reményünk van arra, miszerint 
nem fordul elő ezentúl a vendéglős-ká
vés szakiparral kapcsolatos olyan eset, 
ami Miskolciának jóhirét és mindig derűs 
ege fölött borúlátót okozna.

Az antialkoholisták meg a járvá
nyos betegség. A zalaegerszegi „Magnar 
Paizs“ -nak egy szombathelyi barátja 
hosszabb levelet küldött az ottani nagy
ban dúló tífuszról, amelyről iiván azt 
mondja, mindjárt a sorai elején. „Leg
nagyobb mérvben uralkodik a járvány 
az anti alkoh olisták k őzt. Ilyenkor tehát, 
a borovicska is jó !“  —  Az alkoholelle
nes mozgalom bölcs vezetőinek megszin- 
lelésül ajánljuk, a minden érvnél jobban 
bizonyító sorokat.

Névmagyarosítás. Zsilave tz  János, 
Csáktornyán a nagyvásár-tér ismert 
vendéglőse nevét Budai-ra magyarosí
totta.

A konkurrens sörgyár. A nagy- 
kanizsai sörgyár rósz sőréről és arról 
nevezetes, hogy a vendéglőse és koes- 
márosoknak lépten-nyomon kellemetlen
kedik illetve — borsót tör az orruk alá. 
Az, hogy a sörgyári vendéglőjében alkal
mazott vendéglőssel egy nagyobb mennyi
ségű sörnek az elfogyasztását akarja 
mindenekelőtt biztositattatni és hogy ez 
a vendéglős mindenáron és mindenek 
fölött a sörgyári érdekeknek más utón 
és téren való kötelezettségét is magára 
vállalja és sat. ily hasonló abszurdumok 
már igen föl se tűnnek, hanem most ez 
a jeles sörgyár (amelynek, sajnos arány
lag elég szépszámú Zalamégyei vendég- 
lős-kocsmáros sörfogyasztói vannak)azzal 
kiván nevezetességet kelteni, hogy sör
csarnokát az olyan nyugalmazott vasúti 
kalauzra bízza, aki a vassuttól havi 
86 frt. (172 kor.) nyugdijat élvez. A nagy 
kanizsai sörgyár ezen cselekedetnél azon
ban nem áll meg, hanem italmérési 
engedélyekre tesz szert (Zalában — a 
hol a hatóság a pincérből lett vendéglős 
—  kocsmárost az engedély kérés kap
csán a világból képes kiüldőzni amit 
nagy frappánsan a zalaegerszegi esetek 
bizonyítanak) és ezen uj sörcsamokot 
sörgyári legény síb. nem szakismerő 
egyének kezére bízza. Mikor pedig a 
hivatásos vendéglős-koesmárosokat arcul- 
ütő e gyönyörű tetteivel jeleskedik; ottani 
szaktársaink, még mindég nem akarják 
megérteni, hogy az ekként packázó inci- 
linci sörgyáracskát a bojkott alá helye
zéssel kell fülön csípni. Ha ö vasúti 
kalauz, sörgyári legény s más többek 
által vezetett uj kocsmákkat lép a vendég- 
lősi érdekek elevenére hasonló módon 
és ugyancsak a legféltettebb érdekében: 
a sör fogyasztásában gátolandó meg, 
nem kell a sőrét mérni. Ettől az egye
düli helyes választól azután majd észre 
fog térni.

Andpényi «see»-eek —  Gáti seccek.
Egyik erdélyi fopincér szaktársunk irja: — 
A februári «Fogadó»-ban nekem küldött 
szerk. üzenetet, —  a Romániába való át
utazásom miatt — csak most olvastam. 
Annyit jegyzek csak meg, hogy mind
ketten tévedtünk: t. tudósitójuk is, én 
is A  való igazság pedig az, hogy az 
Andrényi «sec»-ek jóhirneve a Gáti 
«sec8-ek mintájára terjed, hegyen és 
völgyön. A bájos tündér-ország Erdélyen, 
végig mást se lehet látni és tapasztalni, 
mint az «Andrényi» sec-eket

Leégett mozi-szinház. Szabadkán 
az állomással szemben épült mozi-szin
ház a m. hó közepével c megnyitás 
napján leégett. A nagyszabású mozgó
képes színházat Tumbász Márián a 
szabadkai Európa kávéház volt népszerű 
gazdája építette és a leégéssel 28 ezer 
koronát vesztett.
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Párbajhős —  kávéházi betörő. 
Érdekes fogást csinált a napokban a buda
pesti rendőrség. Ugyanis elfogott egy 
lovagot a zálogházban, midőn az kávé
házi alpacea és ezüst tálcákat akart 
elzálogosítani. Amint a lovagot lefülelték, 
kisült, hogy a magával hozott tárgyak 
egy kávéházi betörésből származnak. 
Kasztl Rezsőnek hívják a zsentlment 
és foglalkozásranézve«magánhivatalnok- 
nak» mondta magát. Ámde rábizonyult, 
hogy lopásból és betörésből él. Érdekes, 
hogy állandó kávéházi törzsvendég és 
talpig «lovagnak» ismerték, kinek csak 
nem rég volt véres kardpárbaja, mely
ről a napilapok is megemlékeztek.

Apró hírek. — Az antialkoholizinus 
ellen. Az angol-kormány kocsma-törvénye ellen 
hatalmasan nyilvánult meg az ottani közvéle
mény. Cecil Róbert lord utján ugyanis a lon
doni közönség egy 32,175 lapból álló monstre 
kérvényt nyújtott be. A kérvény lapjai egy
más mellé rakva tizennégy kilométernyire nyúl
nak és 760,000 aláírással vanak ellátva. Az 
antialkoholisták, feministák stb. okuljanak be
lőle. — Leégett fogadó. Torwineben az e 
hó első napjaiban a lapokból is ismeretes nagy 
tűz az „Avelina “ fogadót elpusztította A fogadó 
74 vendége minden ruhája és podgyásza s 
ezenkívül harmincán églek el.

Zalai állapotok, zalaegerszegi esetek a 
lelkiösmeretes alsólendvai zárórai rende
let stb. közérdekű közleményünk térszüke 
miatt a közelebbi lapunkra maradt.

Önműködő boroshordó táplálék, 
így nevezik Kun István Nagykárolyban 
lakó vendéglős-szaktársunk többször már 
kitüntetett találmányát. Ez a készülék 
üvegtartályból áll, melynek az a célja, 
hogy a hordóra illesztve, megakadályozza 
a bor apadását, azt folyton feltöltött 
állapotban tartja és nem kell a fárad
ságos feltöltéssel időt tölteni. Megren
delhető a feltalálónál. Ára darabonként 
7 kor. Használati utasítást minden 
megrendelő kap.

Megostromolt vendéglő. Hersch 
Samu, vendéglős-nagyvállalkozó Király- 
utcai « Vörös macskához» cimzett sör- 
csarnoka, a napokban nagyarányú ost
romnak volt kitéve. Nem csoda, ha az 
említett üzletet ilyen módon kezdték ki, 
mert —  mint ismeretes —  a katonák 
közkedvelt találkozó- és mulatóhelye, 
hol a megspórolt léhnungot a katonákkal 
szemben szamaritánus szerepre vállalko
zott cselédleányok szokták kipótolni. Az 
ostromot azonban ez alkalommal nem a 
hadíiak intézték a vendéglő ellen, hanem 
Hersch nagyvállalkozó lakói, kiknek ö, 
mint modern háziúr, már annyira és 
annyiszor «stájgerolta® a lakbért, hogy 
azt most már ő maga is restelte és úgy 
oldotta meg a kérdést, hogy a régi 
lakókat megkímélje az újabb «stajgero- 
lástól», hát egyszerűen felmondta a la
kást valamennyinek. Ezek a nagylelkűen 
megkímélt lakók, mintegy 50-en, meg
támadták a vendéglőt, a házi urat függő 
állapotban igen magasan óhajtották 
látni és hogy a hazai üvegiparnak is 
kis hozadékot juttassanak a sok «stajge- 
rolásból», hát bizony bezúzták a nagy 
vendéglő összes ablakait. Megjegyzendő,

hogy Hersch vendéglős-nagyvállalkozó, 
magyarul sem tudván, mégis a törzsfő
nökök disztagja a VIL kerületben.

A szegedi paprika hamisítása nem 
uj dolog és mégis csak most fognak 
hozzá annak megakadályozására Tavaly 
nem kevesebbet, mint 300 zsák hamisí
tott paprikát koboztak el és semmisí
tettek meg. A legtöbb hamisított paprika 
Spanyolországból érkezik Magyarországba 
s főként Szegedre. Emiatt Szeged rendőr
kapitányi hivatala most javaslatot dolgoz 
ki, amelyben az ehhez hasonló vissza
élésekkel foglalkozik s azzal fordul 
Szeged törvényhatósági bizottsághoz, 
hogy Írjon fel a kormányhoz, hogy az 
súlyos rendszabályokat léptessen életbe.

Magyarország sörtermelése. A  hiva
talos lap egyik f. heti száma közli a pénz
ügyminisztérium kimutatását Magyar- 
ország sörtermeléséről ez év március 
hónapban, valamint az 11)07. évi szep
tember 1-től 1908. évi március végéig 
terjedő időszakban. Eszerint ez évi már
cius hónapban összesen 244,865 hekto
liter sört jelentettek be adózásra, mely 
után a söradó 1.034,253 korona, a 
söradópótlék pedig 2.255,047 korona, 
ami tavalyhoz képest 45°/o-os emelke
désnek felel meg. 1907 szeptember l-töl 
t908 március végéig összesen bejelen
tettek 1.199,852 hl.-t, mely után a sör
adó 5.106,648 kor. a söradópótlék pedig 
11.139,995 kor. Az előző év hasonló 
időszakában összesen bejelentettek 1.006, 
144 hektolitert, mely után a söradó 
4.232,191 korona, a söradópótlék pedig 
9.230,290 korona. Es mindezt a vendég
lős közvetíti, kinek ebből a legkevesebb 
haszna van.

Borgazdasági tanfolyam  lelkészek és 
tanítók részére. Evről-évre nagyobb az érdek
lődés a budafoki pincemesteri iskolában a gaz
dák részére rendezni szokott borgazdasági 
kurzusok iránt. Ez az érdeklődés arra bírta 
Darányi földmivelésügyi minisztert, hogy a 
kurzusok számát szaporittassa és a nyáron 
már bárom ilyen tanítás lesz. Az első julius 
ö -18-ig, a második 20—31-ig. a harmadik 
augusztus 17 - 29-ig. A kurzusokra 20—20 lel
készt és tanítót vesznek föl. azokon a vidékeken 
lakókat, ahol a lakosság főkereseti forrása a 
szőlőmivelés. A kurzus hallgatói egyenként 
70 korona államsegélyt kapnak. Lelkészek köz
vetlen a minisztériumhoz terjesztik kérvényei
ket, a tanítok pedig az illetékes megyei tan
felügyelő utján. A kérvények beadási határnapja 
junius 1. A jelentkezőknek pontosan meg kell 
irniok, hogy a fente b jelzett kurzusok közül, 
melyiken óhajtanak résztvenni.

Veszteséggel já ró  mintapince keze
lés. A  Magyar bortermelők országos 
szövetkezete mely a M. kir. országos 
központi mintapince kezelője és e címen 
évi 6000 K állami szubvenciót élvez, 
1907-ben se lendítette fel a magyar bor
termelés ügyét, sőt vesztesége 5.631 K- 
ról 6.739 K-ra szaporodott. A saját bor
készlet 116.752 K-ról 96.341 K-ra, a 
mintapinee készlete 75.958 K-ról 57-993 
K-ra csökkent.

A lapok megrendelése. Érdekes és 
a közönséget is érdeklő Ítéletet hozott 
a kir. Kúria. Kimondotta ugyanis, hogy 
mindenki, aki huzamosabb ideig elfo

gadja a neki postán kézbesített lapot, 
annak árát még akkor is meg kell 
fizetnie, ha a lapot nem rendelte meg. 
Még érdekesebb az Ítélet ama kijelentése 
és megállapitása, hogy az ilyen perek
ben nem az adós lakhelyén lévő bíró
ság illetékes, hanem az, amely ott 
van, hol a lapot készítik vagy postára 
teszik. Mindenesetre nagyon helyes a 
knria ítélete, mert bizony sok visszaélés 
történt ezen a téren. Sokan megtették 
például, hogy megrendelték a lapot egy 
hónapra, azutan elfogadták egy évig is 
és mikor fizetésre került a sor, meg
tagadták azt azzal, hogy csak egy hó
napra rendelték meg. Mások amutat vány- 
számokat nem küldték vissza, ami 
joggal engedte arra következtetni a 
kiadóhivatalokat, hogy az illetők járatni 
akarják a lapot. A Kúria Ítélete most 
megszünteti az ilyen címen gyakorolt 
ingyenes újságolvasást.

Gyászrovat, —  Bimbóhullás. Miks 
.Jánost, zentai vasúti vendéglős szak
társunkat és családját szomorú csapás 
érte. 6 hónapos Mariska leányuk a 
m. hónapban elhalálozott. Az ártatlan
ságot nagy részvét mellett temették el.
— E hó 12-én hunyt el Budapesten ifj. 
EberhnrdtAntalné szül. G rá f Anna 
úrnő 24 éves korában Szülein, férjén 
és gyermekén kívül nagyszámú család 
gyászolja a korán elhunytat, kiben 
Kaszás Lajos vendéglős szaktársunk 
sógornőjét vesztette el. Béke hamvaira.
— Szilárd  Kálmánt, a szombathelyi 
»Hungária« kávéház főpincérjét súlyos 
.-saládi <sapás érte szeretett nejének, 
e hó 1-én bekövetkezett elhalálozása 
által. A Szombatheyen pusztított hagy- 
máznak lett áldozata a tiatal életerős, 
23 éves asszony. Nyugodjék békében.
— Ugyancsak ennek a járványnak esett 
áldozatául a szombathelyi Kovács-féle 
szálloda föportása: Jandrasits Lajos, 
ki a múlt hó 26-án halt meg 23 éves 
korában — Bors Viktor ismert szombat- 
helyi vendéglős .szaktársunkat megren
dítő csapás érte. Neje sz. hontz 
Erzsébet e hó 4-án elhalálozott. Teme
tésén a város elöke'ő közönsége nagy 
számban és a vendéglősök testületileg 
vettek részt. Béke hamvaira.

KONYHAMŰVÉSZÉT.
Rovatvezető: Lakomás Pál 

Zöld  borsóleves.
V-> liter borsót zöldpetrezselyemmel 

és egy kis sóval puhára párolunk. 
Hozzá vékony rántást készítünk, melyet 
hidegen föleresztve a zöldborsóba ön
tünk. Annyi vizet öntünk hozzá, amennyi 
szükségesnek mutatkozik, hogy se sürii 
se hig ne legyen. Még apró galuskát 
főzzünk bele és föladjuk.

Paprikás csuka.
A csukát megtisztítjuk és megsózzuk, 

egy tepsziben négy darab fára helyez
zük. Most vajban apróra vágott veres- 
hagymát zsemlyosárgára pirítunk s 
egy kis édes paprikát keverünk hozzá,
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majd ráöntjük a tepsziben lévő csukára; 
ugyancsak egy fél liter tejfelt is önt
ünk rá és azután egy fél óráig sütni 
hagyjuk.

Sajtos ürü-kotlett.
Ürü combjából két ujjnyi vastag sze

leteket vágunk és a késfokával felényire 
elverjük. Az elvert és megsózott szele
tek tinómra vagdalt vöröshagymából, 
petrezselyemből és szardellából álló 
vegyülékkel megkenendők és puhára 
pároljuk. Amint ezek bámulni kezdenek, 
reszelt parmezán-sajttal behintjük, tej
föllel felöntjük és a sütőcsöben addig 
benthagyjuk, amig szép pirosra sül.

Király-palacsinta
A palacsintát vékonyra sütjük. Azután 

kavarunk egy kanál irósvajat 4 tojás- 
sárgájával, belekeverve egy csésze friss 
túrót, egy csésze tejfölt, két kanál 
zsemlyemorzsát, ugyanennyi cukrot, kevés 
mazsola- és aprószőlőt, mindezt jól 
összekeverjük. Még hozzá tesszük a 
4 tojás habbá vert fehérjét, s ezen 
keverékből egy evőkanálnyit a pala
csintára teszünk, majd elkenve rajta, 
összetekerjük, s ha ilyen módon 
mind meg van töltve, egymás mellé 
rakjuk a kikent tepszibe, tetejét tejföllel 
megkenvén a sütőbe tesszük, pirosra 
sütjük és tálalásnál cukkorral behintjük.

A bor megvirágosodása.*)
Irta: Ballay Jenő.

Az egészen fiatal, gyenge borok
ban, melyek azért elegendő fehérjét 
tartalmaznak, könnyen elszaporodik 
a borvirág gombája, a sacharomyces 
mvcoderma. Olyan borokban, melyek
nek szesztartalma a 12 térfogatszáza
lék szeszt meghaladja, a borvirágkép
ződés meg van akadályozva, illetőleg 
lehetetlenné téve. A borvirág nemcsak 
a szesztartalmát támadja mega bornak, 
hanem annak színében is kárt tesz. 
Megtámadja a vörös borok festanya- 
gát, a világos bort pedig kissé söté
tebbé teszi.

Borvirág csak úgy képződhet, ha 
levegő van jelen. Ezért a legegyszerűb
ben és legjobban úgy védekezhetünk 
ellene, ha a levegőt nem hagyjuk vele 
érintkezésbe jönni. A hordókat darab
ban soha sem hagyjuk, hanem külö
nösen fiatal borokat rövid időközökben 
megvizsgáljuk és ha hiány van bennök, 
feltöltjük. A borvirág képződésre hát
rányosan hat az is, ha a pince nem 
melegebb 15° C.-nál, vagy ha a hor
dóban kénessav van jelen. Ezért ha 
darabban levő hordóban elégetünk egy 
megfelelő nagyságú kénszeletet, úgy a 
bor megvirágosodásának elejét vettük. 
Ezt tehetjük minden darabban levő 
bornál, kivévén a fogyasztás alatt levő 
bort, mert ezt kénezni nem szabad. 
A félben maradt palaekbort erős ledu- 
gaszolással és palackviasszal a leve
gőtől elzárhatjuk és megakadályozhat
juk megvirágosodását.

* ) A  „Borászati Lapok* sierk. engedélyével.

Ha a hordóban levő bor virágos, 
úgy a borvirágot el kell onnan távolí
tani ; ezt, miután az a bor felületén 
van, megtehetjük azon egyszerű eljárás; 
sál, hogy egy hosszucsövü tölcsér segé
lyével, mely jó mélyen belenyulik a 
borba, teletöltjük a hordót, hogy annak 
akonájából a borvirágos bor kifolyhas
son. Az aknán át a borvirág magától 
nem tud eltávolodni, mert egy része 
az aknanyilás körül és a dongák belső 
falára lerakódik. Ez, ha a dongákat 
fakalapácscsal gyengén veregetjük, on
nan leválik, a borban a felszínre száll 
és a szájnyitáson át eltávolodik. A 
borvirág eltávolodása után a bor tete
jére tiszta 90°-os szeszt öntünk avagy 
eognacot, mely egyrészt pótolja a bor 
elvesztett szesztartalmát, másrészt meg
gátolja a bor újabb megvirágosodását. 
A hordókat, melyekben virágos borok 
voltak, alaposan ki kell tisztítani, for
rázni, gőzölni és hosszabb időn át 
gyakran kénezni. A virágjától meg
tisztított bort tiszta és kénezett 
hordóba kell átfejteni, de ezt óvatosan 
tegyük, nehogy a borvirág leülepedett 
része a hordó fenekéről átvitessék a 
borral.

ÜZLETI  HÍREINK.

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

Móritz Sándor fogadója. A mármaros- 
szigeti «Otthon» vendéglő és kávéháznak 
volt kitűnő gazdája, M óritz  Sándor, 
a dettai Bellaviste fogadót megvette. 
Móritz szaktársunk az elegáns üzletet 
e hó 15-én vette át saját kezelésébe.

Zomborban a «Csitaniea» néhai tulaj
donosa, Knipl Gáspár, Basa-utcai ven
déglőjét, valamint a «Park» vendéglőt 
özv. Knipl Gáspárné vette át és vezeti 
tovább.

Nagy renováeió. A munkácsi .Csillag" 
fogadó nagy átalakuláson megy át. A régi és 
nagy kiterjedésű fogadónak földszinti vendég
lői és kávéházi helyiségeit modem nagyszabású 
étterem, kávéház és sörcsarnoknak fogják át
alakítani, míg az emeleti szobákat közel 50-re 
bővítik ki. Az átalakítási és berendezési nagy 
munkálatok teljesen augusztus végével nyernek 
befejezést

Hajzon Lajos, bácstopolyai vendéglős 
szaktársunk Bajsán a Madár-féle Feketeló 
vendéglőt május 1-én átvette. Szakava- 
tottsága a régi üzlet jómenetét biztosítja.

Pollák Sándor kávéháza. Budapest 
székesfővárosnak egyik ismert és nép
szerű nevű kávésa, a Kis Pollák  Sándor, 
utóbb az « Elité# és a «Kör» kávéház 
tulajdonosa, megvette az Erzsébet-körú
ton lévő <• Árpád# kávéházat. Pollák 
szaktársunk a forgalmas üzletet e hó 
7-én vette át saját kezelésébe.

Vendéglővétel. Pécsett a vasúti 
állomásnál levő Fehér Domokos-féle 
vendéglőt, a házzal együtt Szép Imre

bejei kocsmáros megvette s azt tulajdo
nába e hó elejével vette át.

Poseh József Budapesten a VII., 
Nefelejcs-u. 9. sz. alatti Lengyel-féle 
vendéglőt átvette. Jó konyhája és borai 
az üzlet jómenetelét biztosítják.

üj fogadós. Weisz J. Dezső, főpin- 
céri karunknak egyik kiválóan szak
képzett tagja, utóbb a maros vásárhelyi 
Strausz-féle Royal nagy kávéház főpin
cére, a hires erdélyi Borszék-fürdőn 
kibérelte a Remény nagyfogadót. Uj 
fogadós szaktársunk a m gy üzletet ujan 
berendezve, júniusban f< gja megnyitni. 
Vállalkozásához sck sikert kívánunk!

Tüskés Pál, jutási vendéglős-szaktár- 
sunk, az állomással szemben lévő gyö
nyörű kertjét vendéglőnek rendezte be 
s azt ünnepélyesen a napokban nyitotta 
meg.

Üzleti címváltozás. Róth  Sámuel 
nyíregyházai kávés szaktársunk Balaton 
kávéházát a múlt év végével egész újon 
renováltatta és ez alkalommal cimét 
„Szabolcsára változtatta.

Vadász Mihály, Budapesten a IV., 
Kötő-utcában volt vendéglőjét a Petőli- 
tér 2. sz. alá helyezte át. A több tágas 
helyiségből álló vendéglőt szép csínnal 
berendezve, Vadász szaktársunk a m. 
hó folyamán nyitotta meg.

Szegeden, az állomás mellett lévő 
»Kőfaragó« cimü fogadót V irg l József 
ottani ismert szaktársunk kibérelte s 
azt újonnan átalakítva és berendezve 
e hó folyamán nyitja meg.

Stoiber Márton, a győrszabadhegyi 
huszárlaktanya kantin vendéglőjének 
volt derék gazdája, Győrött, a Lloyd- 
vigadót Prüger Gyulától megvette. Stoi
ber szaktársunk a nagy üzletet egész 
ujan fogja renoválni és saját kezelésébe 
e hó 15.-én veszi át.

Bajsán a Horváth Lajos-féle vendég
lőt a jó bácskai borairól ismeretes 
Bajszár József szaktársunk vette át.

üj vendéglős. Friedmann Marci, 
erdélyi pincérségünknek egyik ismert 
tagja, utóbb volt marosvásárhelyi fő
pincér és lapunk levelezője, u. ott át
vette a Kossuth L.-utcai Letzter-féle 
régi Korona vendéglőt és sörcsarnokot. 
Uj vendéglős szaktársunk az ünnepélyes 
megnyitást e hó közepével eszközölte. 
Kívánunk sok szerencsét!

Csongrádon a Zrínyi és Vasút-utca 
sarkán lévő Szalkay-féle vendéglőt Bene
dek György megvette és saját kezelésébe 
április 1-én vette át.

T ivolt Gyula vendéglője. Zalaeger
szegnek volt derék vendéglőse, T iv o lt  
Gyula B.-Kereszturon a nagy vendéglőt 
e hó utoljával veszi át. Tivolt szaktár
sunk üzlete a Balaton-fürdői kirándu
lóknak egyik kellemesebb és jóllátogatott 
vendéglőjét fogja képezni.

Pancsován a Nemzeti kávéházat az 
ottani Pelikán fogadó tulajdonosa, To
k in  Száva megvette s azt újonnan 
berendezve julius 1-én fogja megnyitni.
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Kaposvári hírek. — Krauth  Jakab, 
a közös hads. laktanya kantin vendég
lőjét a múlt év végével átvette. — 
K ollin  Samu ugyancsak ez év elejével 
vette át a honv. 1 aktanyai kantin ven
déglőt.

Üzlet átalakítás. Fried  Salamon, 
nyíregyházai vendéglős szaktársunk, a 
hosszabb ideig létező kávéházát meg
szüntette 3 azt az étteremhez csatolta. 
A jóllátogatott üzlet kibővítése és teljes 
berendezése a napokban nyert befejezést.

Topitzer Győző, Alsóhámorban egy 
csinosan berendezett vendéglőt nyitott 
«Zöldfa» címen. A  derék vendéglőst 
nemsak a helyi, hanem Miskolc város 
úri közönsége is szívesen látogatja.

Szentesen a Petőfi nagy fogadó 
bérletét, mint előzőleg irtuk, P ir i tv  
Mátyás ismert szaktársunk nyerte el. 
Uj fogadós szaktársunk a nagy üzletet 
egész ujan renoválva, julius 1-én fogja 
ünnepélyesen megnyitni.

Uj győri vendéglős. Klauz Márton a győri 
vasúti vendéglőnek hu/.amosb ideig volt éthor
dója, u. ott a Deák-utca 11 sz. alatti Hollós- 
Balanek-féle vendéglőt e hó 2-án átvette. A jó 
boraival és konyhájával ugyancsak jó vendég
lősnek bizonyuló Klauz Mártont volt kartársai 
is szívesen látogatják. Kívánunk sok szerencsét.

Flecken csárda. Gussáth János, 
marosvásárhelyi vendéglős szaktársunk, 
szép nyári kertjét „Flecken csárda1' 
címen e hó 15-én nyitja meg ünne
pélyesen.

Millin János, leilei fogadós szaktár
sunk, Budapesten, az Eszterházy-utcai 
Orsz. Tisztviselő-kaszinói vendéglőt saját 
kezelésében továbbra is megtartja.

Nagy Dezső ismert zalaegerszegi 
vendéglős-szaktársunk vendéglőjével kap
csolatos szép nyári kerthelyiségeit ünne
pélyesen a múlt vasárnap nyitotta meg.

Nagyszőlősön a «Pannonia» fogadót 
előnyösen ösmert tulajdonosa, Szarvady 
Gábor szaktársunk, megfelelően átalakí
totta és több szobával bővítette ki. Jó 
magyaros konyhája és italai miatt a 
kényelmes üzletet a környékbeli és az 
utazó közönség kedvvel látogatja.

Zentán a tiszai komp-átjárónál lévő 
Nikó-féle vendéglőt Korsós Antal meg
vette, melyet saját tulajdonába május 
1-én vett át.

Hegyi Gyula, Kaposváron, a Zrinvi- 
utcában lévő saját házában még a múlt 
év végével egy csinosan berendezett 
vendéglőt nyitott. A tiszta zalai, csopaki 
és badacsonyi boraiért kedvelt vendéglő 
szép udvari helyiségét derék gazdája 
ünnepiesen május 15-én nyitotta meg.

Renováció. A királyváró Veszprémben min
denki nagyban készülődik és várja a nagy- 
gyakorlatos nyarat. Fried Jenő szaktársunk. 
Elité kávéházát ez alkalommal ugyancsak ujan 
renováltatja s a kávéház terraszát pálmákkal 
és japán ernyős lugasokkal gyönyörű ligetté 
alakítja át.

Zalaegerszegen a Központi kávé
házat Haas Lajostól a múlt hó közepé
vel H a a s  Lipót vette át.

Budapesten a Ferene-körut 8. sz. 
alatt lévő vendéglőt özv. Fukszhoffer 
Istvánné vette át. Az uj tulajdonos az 
üzlet jómenetét jó italaival és konyhájá
val biztosítja.

Máthé József ismert miskolci ven
déglős szaktársunk, a jónevü Görömbölv- 
Tapolca fürdői nagyvendéglőt ünnepélye
sen a napokban nyitotta meg.

Kaposvárott, a Berzsenyi-utcában, a 
m. hó folyamán Sanics József csi
nosan berendezett kisebb kávéházat 
nyitott.

Csépes Mihály, Budapesten a Ráday- 
utca 32. sz. alatt lévő vendéglőt átvette 
és május 1-én nyitotta meg. Csépes 
szaktársunk vendéglője már is szép láto
gatottságnak örvend.

Nyíregyházán, mint előzőleg jeleztük, 
S tem  Lipót, az ottani „Kiskorona11 
kávéház volt derék gazdája, az ottani 
zöldség piacon egy csinos kávéházat ren
dezett be, melynek megnyitását a m. hó 
elejével eszközölte.

Tompa József, mint egy múlt Őszi 
lapunkban jelentettük, Győrött a Fehér- 
vári-uton lévő uMunkás otthona ven
déglőt átvette. A tiszta és csinos beren
dezésű vendéglőt derék tulajdonosa jó 
borai és konyhájával máris fellendítette.

Versecen, a Kaszinó éttermeit és 
kávéházát özv. Zwieder Alajosnétól 
Ruzicska Nándor előnyösen ismert szak
társunk vette meg. Ruzicska szaktár
sunkat nem rég újon berendezett üzle
tét saját kezelésébe e hó elején vette 
át. Sok szerencsét!

Budagyöngyét, a székesfőváros egyik 
legkellemesebb kiránduló vendéglőjét 
Bock  Lajos, utóbb mezőhegyesi fogadós 
szaktársunk vette át. Az ünnepélyes 
megnyitás e hó első napjaiban történt

Oravicán a Korona fogadó vendég
lőjét Grosz Teoiil, ismert szaktársunk 
bérelte ki és saját kezelésébe e hó fo
lyamán vette át.
Helyváltozások. — Szolnokon 

a Nemzeti szálloda főp. állását Szusz Gyula 
foglalta el, mellette az éth. állást Zsoldos 
Lajos tölti be, u. itt a Kossuth szálloda főp. 
állását Rásó Gyula tölti be. U. o. Korona 
kávéház főp. állását Neuhold Dezső foglalta 
el, mig az Otthon kávébáz főp. állását Röszler 
Jenő tölti be. Balatonfüreden a Szüts és Balika 
nagy éttermeik főp. állását Moór Ferenc fog
lalta el, u. itt a kávéházi főp. állását Szalay 
Gyula nyerte el. Zentán az Eugen szálloda főp. 
áliását Scharek Károly nyerte el, u. itt az éth. ál
lást Thünnger Antal tölti be. Óbecsén a V adász- 
klirt szálloda főp. állását Mohay Sándor, a 
szobapincéri állást Kniszner Viktor töltik be. 
Békéscsabán a Fiume szálloda főp. állását 
Horváth János, a kávéházi főj), állást Meizler 
Sándor, a szobapincéri állást Varga János, 
az éth. állást Kriván Illés, mig a sörcsarnoki 
főp. állást Szokolyay Ádám töltik be. K. K- 
félegvházán a Korona szálloda főp. állását 
Ladányi József és a szobap. állást Bozsik Pál 
töltik be. Nagyszombatban a Vasúti vendéglő
ben Seper István éth. állást nyert. Pancsován, 
a Hungária n. szálló főp. állását Spászics Rada, 
mig a szobafőp. állást Schausz Jenő töltik be. 
U. itt a kávéházi föp. állást Talbak János 
nyerte cl, mig a Nemzeti kávéház főp. állását 
Bogdán János tölti be. A Pelikán fogadóban

EH József főp.. mig Melcher Albert étb. állás 
nyertek. Zimonvban a Rózsási nagyszálloda 
fő]), állását Morucy Sándor, a kávéházi főp. 
állást Rumpf Frigyes és a szobap. állást Engl 
Pál töltik be. U. ott a Streicher szálloda főp. 
állását Vodák Lajos foglalta el. Marosvásár
helyen a Transylvania főpincéri állását 
Keszler Gyula foglalta el. Lúgoson a Magvar 
király szállodában Novák István főpincér 
mellett az éth. állásokat Paul József és Grosz 
H Henrik töltik be. mig a Concordia szálloda 
főp. állását Loibl Péter foglalta el. Temesváron 
a Pacsirtamező vendéglő főp. állását Uppeltz 
József foglalta el. U. ott a Ladányi-tele .Köz- 
ponti“  kávéház főp állasát Seper János fog
lalta el. Aradon a Láng testvérek étterme főp 
állását Kalina Károly, a tizetőp. állást Schöck 
Gusztáv töltik he. Győrben a Roval nagyfogadó 
éttereini föp. állását Afórrtz Mihály foglaltad: 
Zách János a szobafőp. állást, Móritz helyét 
töltötte be Az étteremben Pock Gáboron 
kívül Horváth Béla és Görch Nándor éth al
kalmazást nyertek. Erzsébetvárosban a Taka
rék szálló éttermében Fiilöp Károly föpincér, 
Burján János élt. és Ekker János szobafőp. 
állást nyertek.

NYÍL I - T EK.
Tek Hercog Sándor urnák, vasúti vendéglős 

Csáktornya.
A küldött Kristály szűrővel nagyon meg 

vagyunk elégedve.
Tisztelettel

Csillag Sámuel Waldmann D.
Korona szállodás vasúti vendéglős 

Ungvár. Szekszárd.

Figyelmeztetés.
Kolacsovszky alias Demek Aladár, ki üzle

temben mint lőpincér volt alkalmazva, műkő 
désének akként tett eleget, hogy pl. egy vendég 
társaságnak őt kor. „cekk‘‘-jét. miután dr. H. 
itteni ügyvéd kilizette, azt a társaságnak még 
egyszer fölszámította, amivd üzletemet — míg 
az esetről tudomást nem nyertem — a közön
ség boykottálásának tette ki. Az üzleteknek 
ekként hátrányt okozó főpincért szaktársaim 
figyelmébe ajánlom.

Weinberger Zsigmand
kávés Kisrirdán.

Tek. Groszmann Adolf urnák cimfestö.
Budapest, Király-utca 82.

Az Ön által festett és szállított cimtáblák- 
kal, úgy az anyaggal, mint a csinos kivitellel, 
nagyon meg vagyok elégedve. Minélfogva, 
mint megbízható szol.d céget, minden szak
társamnak a legmelegebben ajánlom.
Kiváló tisztelettel: Kaszás Lajos, Budapest.

Felhívás!
Fölhívom t. pincér urak figyelmét, hogy a 

keszthelyi (Hévíz) Jeruzsálem vendéglőshöz 
bármelyik egyleti helyeszküzlő és bármelyik 
ügynöki irodából helyeznék el, az álást ciné 
fogadják, mert könnyen kilennének annak téve, 
hogy t. Lusztig ur az arc-xagy láb nem tetszés 
miatt egyszerűen nem acceptálja.

Nagykanizsa, 1908. máj. 15.
Horváth Lajos 

pincéregyleti ügynök.

Pályázati hirdetmény.
A Máv. Yinkovce állomásán lévő vendéglő 

1908 október 1-től számítandó öt évre bérbe 
adatik. Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve 
és megfelelő bizonyítvány okkal felszerelve 
junius I6-án déli 12 óráig a Máv. szegedi uz- 
letvezetőség általános osztályához (üzletveze
tőségi palota I em. 21. sz. ajtó) nyújtandó be. 
U. ott junius 14-ig bánatpénz fej-ben 
(kettőszáz) korona teendő le. A feltételek x 
nevezett üzletvezetőség forgalmi és kereske
delmi osztályánál (Zsotér-báz 11 em. 4. ajtó) 
tudhatok meg.

Szeged, 1908, március hó
A *  üzlo tvezatoseg.
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Pályázati hirdetmény.

A Máv. üzemében lévő marosludas-beszter- 
cei h. érdekű vasút Nagvcég-Budatelke állo
másán építendő és kezelendő kisebb pálya- 
vendéglőre ezennel pályázatot nyitunk. — Ezen 
földszintes vendéglő épület valamint a hozzá
tartozó melléképületek elhelyezésére igényelt 
terület díjmentesen lesz átengedve, azonban az 
építés és a helyiségek bebútorozását, ajánlat
lévő saját költségén tartozik eszközölni. Az 
épület és tartozéka s étkező helyiségek bútor
zata az építés befejezése után a Máv. tulajdo- 
n̂ ba megy á t Az ajánlattévő a befektetett 
építési töke arányában megállapítandó idő tar
tamra díjmentes caszr.álati jogot nyer. A pá
lyázni szándékozók felkéretnek, hogy szabály
szerűen felbélyegzett ajánlatukat, melyhez az 
épület terve és költségszámlája is csatolandó 
— május 20-án déli la  óráig a Máv. kolozs
vári üzletvezetősége általános osztályához (tit
kársági címezve küldjék be. Ugyan ott máj. 
li'-ig bánatpénz fejében B0O kor. teendő le. A 
részletes feltételek a Máv. nevezett üzletveze
tőség III. osztálya (Emke palota il.-ik em. 33. 
ajtó) tudhatok meg.

Kelt Kolozsvár, 1903. április hó 4-én.
Az Üzletvezető ég.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelikre fele
letet nem kaptak, a megfelelő válásit jelen rovatunkban 
találhatják. A szerk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.
M—y vendegiősné. T. Nagysádnak az idé

zett „némi"-nél is több igaza van. Teljesen 
igaz az, hogy a „szakácsok'1 modernebb kony
hája a „szakácsnők" magyaros rendszerét, ha 
nem is egészen, de alaposan megváltoztatta. 
Enneka következménye az is.hogvsokfogadósné 
vendéglősné, maga sem tudja, hogy valójában 
mi is készül a saját konyhájában . . .  S az a 
legrosszabb — tetszik Írni — hogy ezer. vál
toztatni sem lehet, mert a régi magyar kony
ha johirnevét megalapító szakácsnői fa j múló
félben van. Azt méltóztaiik kérdezni, hogy 
ezen az állapoton mint lehetne változtatni. — 
Hát, kérjük, egyszerű a dolog. A jó szakácsnőt, 
éppen mint a jó pincért, vagy bármelyik jó 
fogadói alkalmazottat, jóakarattal nevelni kell. 
Az arra való konyhaláuyt a kézilányi és ezt 
a szakácsnői teendőkbe szükséges bevezetni. 
Igaz, ez egy kis gonddal,, néba-néha kellemet
lenséggel jár, de még sem olyan kellemetlen
séggel, mintha az ügynök által küldött, vagy 
mások által ajánlott harmadik szakácsnő, vagy 
kézilány sem megfelelő. Ha a hazai vendéglős
n é l vagy fogadósnék ezt a módszert vezetnék 
be és lennek állandóvá, méltóztassék meggyő
ződve lenni, hogy a citrom,- narancs stb. 
budingos rendszerén csakhamar változás állna 
be s a magyar konyha johirnevét fenntartó 
szakácsnők állománya nem apadna, hanem 
gyarapodna.

£gy pápai előfizető. Az a közmondás, hogy 
;i „zsákban nem szokás macskát árulni" — 
állítólag Pápáról ered. Szaktársunk talán erről 
nem értesült, mert az esetDen a beküldött 
közléssel kapcsolatban nevét is megírta volna. 
-  Mi elölizetőink felszólalásának bármikor 

helyt adunk, (természetesen a saját felelősségük 
mellett) de tudnunk kell az előfizető nevét és 
így mindenekelőtt erről szíveskedjék bennünket 
értesíteni. -  F. J. Sz.-Fehérvár. Tévedést 
tudomásul vettük és lapot elküldtük. Üdvözlet!

W. M. Ipolyság. Előfizetést ezúton köszö
nettel nyugtatjuk. Ha előző eset még egyszer 
előfordul, miheztartás végett a küldött értesí
tést szíveskedjék figyelembe venni. — H. J. 
Zombor. Küldött értesítésért s/.ives köszönet 
es köszöntésünk! — Föltűnő eset — Ko
lozsvár. A tudósított esettel szíveskedjék 
vonatkozásba hozni a „Szerkesztői üzenetek"- 
,iek azt a tizparancsolatját, hogy névtelen le- 
w.lek nem vétetnek figyelembe; — R. K. Á.- 
Szombatfalva. Arra a sixi-krixi meghagyást 
tartalmazó levélre válasz ment fde mi nem 
megyünk). Továbbá C—r nem Miska, nem

Pista, hanem az Fránci. Egyebekben — üd
vözlet ! — B. F. Kaposvár. Értesítésért szives 
köszönet és — köszöntés! — G. D. Szabadka. 
A hiányzó (bár mindig pontosan küldött) lapo
kat azonnal föladtuk. Üdv!

Sz. F. Rohonc. — Hozzánk intézett kérdé
sére levélben válaszolunk. Üdvözlet. — Érdek
lődő. Feltett kérdéseire válaszunk a követ
kező: 1.) Lehetséges, mert sok ilyen üzlet 
van : az engedély átírását a pénzügyiigazgató
ságtól kell kérni.' 2.) Lehetséges az is, ha a 
rendőrhatóságnak és pénzügy-igazgatóságnak 
nincs ellene kifogása. Netaláni kifogás ellen 
felebbezéssel élhet. A 3.) kérdésre már nehe
zebb a válasz, mert ilyent nem ismerünk. 
Lehetne azonban lapunkban hirdetés utján az 
érdeklődők figyelmét felkelteni. Ebben az eset
ben a hirdetésre megbízás szükséges. Üdv. — 
K. K. Kassa. Kívánsága szerint nem közölhet
jük, mert az ilyen harci riadóért a beküldő
nek kell a felelősséget viselni. A lapnak ezek
ben az elvi kérdésekben a legnehezebb 
álláspontja van és éppen azért semlegesnek 
kell maradnia, mert a beküldött hírlapi szelet
ben foglaltak, éppenséggel nem képeznek szak
beli ügyet és nem is vonatkoznak aktuális 
eseményre. Ha azonban a közzétételt óhajtja, 
szíveskedjék azt leírva és aláírásával ellátva, 
hozzánk beküldeni és ez esetben mint „Be
küldetett" saját felelőssége alatt, leközöljük. 
Egyébként szives üdvözlet.

E. G. Sopron. Térszüke miatt jövő szá
munkra maradt. — H. Gy. Kaposvár. Címnek 
pl. a „Barátsághoz", a „Szeretethez", a „Test
vériséghez", a Szabadsághoz" stb ajánlhatjuk. 
Melyik legjobban megfelelő, azt tessék válasz
tani. Üdv! — Sz. G. Miskolc. A küldött cikk 
úgy jó, de most egy kis türelmet kérünk, az 
anyag tulhalmozódása miatt, valamelyik 
közelebbi számban sorát fogjuk ejteni A 28-at 
is elismerésre méltón jól csinálta, mert hát 
ilyenkor még a „cibak"-nak is melege van. 
Az üdvözletekért hasonló szives köszöntés!

Kávéház-vendéglő
és nagy koesmsüzlet alföldi nagy városban, 
kimutatható nagy jövedelemmel más vállalat 

miatt eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Átadó vendéglő
a fővárosban, 3 évi szerződéssel. Házbér: 
550 frt, napi forgalom 100 kor. Az átvételhez 

1000 korona szükséges. Cím a kiadóban.

BORELADAS.
Mint órmellóki szőlőbirtokos, el

adnék készpénzfizetés mellett saját 
termésű:

400 hl. 1905. évi termésű bor 100 ltr. 
27 frt, 30 hl 1901. évi termés „Baka
tor" 100 ltr. 40 frt, 60 hl. 1905. évi 
termés „Bakator" 100 ltr. 35 frt, 35 hl. 
1903. évi termés „Rizling“  100 ltr. 35 frt, 
40 hl. Carbenet vörös bor 100 ltr. 40 frt, 
70 hl. Tramini 1901. és 1905. éri term. 
100 ltr. 40 frt. Valamennyi palackképes.

Kun István 
Nagykároly (Szatmár megye).

Dunakeszi-Alagon
a vasúti állomás és a lóversenytér kö
zeiében egy jóforgalmu vendéglő, házzal 
együtt, vezetés hiánya miatt, eladó. — A 
ház még két üzlet elhelyezésére is al
kalmas és különösen vendéglős, hentes 
és mészáros urak figyelmébe ajánlható. 
Az ingatlant terhelő rendkívül előnyös 
kölcsön átvehető. Cim a kiadóban. i—s

Héra Prometheus'
föle acetylen készülék
kellő mennyiségű elegáns csillárokkal, 
villanyvilágítás bevezetése folytán olcsó 
áron eladó. Ez iránybani szives megke
resésekre rögtön készséggel válaszol

S Z Á S Z  K Á R O L V
szálloda-tulajdonos

'  BESZTERCEBÁNYÁN. -

Megjelenten a „Fogadd" RiadásáBan:
VENDÉGLŐS, PINCÉR ALMANACH ) |  VENDÉGLŐS, PINCÉR ALMANACH | l  V EN D ÉG LŐ SÖ K NAPTÁRA
Háromnyelvű ételszótár (1905.) IS Díszes kemény kötésben. (1906.) II (  (1908.)
=  Ára 2 korona. =  11 =  Ára 2 ftorona. =  fi Ára x Sor. eo fül. 
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