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A húsellátás újabb problémája.
Néhány héttel ezelőtt a székesfővárosi 

tanács, engedve a jelentkezett vállalko
zóknak, a közgyűlés elé javaslatot akart 
terjeszteni, hogy úgy, mint a marhavásár
téren, járuljon hozzá, hogy a sertésvásár- 
léren is behozható legyen a vásártéri

spénztár. Akkor a terv ellen olyan 
vehemens támadást intéztek anagyhente- 
sek, hogy falragaszok utján még a 
fogyasztó közönséget is fóllármázták ás 
izgatták a tanács elhatározása ellen. 
Azt állították ugyanis az amúgy is az 
élelmiszerek folytonos drágulása miatt 
teljesen indokoltan felizgult fogyasztó
közönség előtt, hogy a fővárosi tanács 
eljárásával még jobban fogja drágítani 
a sertéshúst.

A közönség az ilyesmit igen hamar 
elhiszi, az izgalom az egész fővárosban 
mint a futótűz Iábrakapott és a fővárosi 
lanács meghátrált. Nem vitte a tervet 
a közgyűlés elé. A  sertéshús megmaradt 
a régi drága ár mellett, miből termé
szetesen a nagyhenlesek (nagyvágók) 
húztak és húznak hasznot.

Hát bizony a kérdést nem szabad a 
nagyhentesek lármája szerint elbírálni, 
mert ha az ő csatakiáltásuk után indul 
a közönség, akkor a vásarpénztár fel
állításával ugyan drágább lesz néhány 
fillérrel a sertéshús, —  de a nagyhentesek 
javára. Voltaképpen azonban nem kell. 
hogy drágább legyen, hanem megfordítva, 
a nagyhentesek haszna csökkenne néhány 
fillérrel —  ha ők igazán a közönség 
érdekeit tartják szem előtt és nem 
kizárólag a magukét.

A  dolog ugyanis igy áll. A vásár
pénztár igen üdvös intézmény, ha kellő 
hatósági ellenőrzés alatt állhat arra 
nézve, hogy vissza ne éljen a helyzettel. 
Mert tényleg visszaélhet. Azt teheti, amit 
ma 100 más kapitalista (köztük a nagy
vágók is) tesznek a saját zsebük javára. 
A vásártér kinálat és kereslet hullám
zásának alakulását a tőkepénzesek be
folyásolják. Ezeknek a szerepét veszi át 
a vásárpénztár. Vesz és elad, de a 
kisebb üzletembernek hitelt is nyújt és 
talán valamivel olcsóbban, mint a nagy
vágók. Ezáltal a húsellátás nem képezi 
sok embernek a monopóliumát, hanem 
képezi a vásárpénztárét, mely a nagy 
forgalom és kis haszon elvénél fogva 
még mindig elég szép hasznot zsebelhet.

Ha tehát a vásárpénztárt olyan szer

vezettel tudják körülbástyázni, hogy az 
árak alakulására csak kedvező és nem 
kedvezőtlen befolyást gyakorolhasson, ak- 
a hús ára a maihoz képest olcsóbb lesz. 
Igaz az is, hogy az árhullámzások min
dig a rendelkezésre álló mennyiségtől 
függnek, de az áralakulást mindazáltal 
mesterségesen is lehet befolyásolni a 
fogyasztóközönség kárára. A nagy hen
tesek bizony nem a közönség érdekét 
védik akkor, mikor fellarmázzák az ő 
csatakiálltásukkal, hogyt. i. a magisztrá
tus beakarja hozni a vásárpénztárt a 
sertésvásáron is, és ezáltal megdrágítja 
a húst, hanem harcba szólították az 
izgatott közönséget a saját anyagi ér
dekeik védelmére, hogy ráijjesszenek a 
tanácsra.

Es meghátrált a tanács. Az őszre ha
lasztotta a tárgyalást. Most csupán 
annyit tett, hogy a közgyűlés jóváha
gyásának reményében megengedte a vá
sárpénztárnak, hogy augusztus elsejétől 
kezdve a sert és vásáron ellássa a bélyeg
zési szolgálatot. Megállapította a tanács 
a bélyegzés diját is, amely szerint egy 
állatnak a bélyegzéséért az eladó is, a 
vevő is nyolc fillé rt fizet. A tanács 
tehát fölemelte a dijat s egy állatnak 
a lebélyegzéséért az eddig űzetett tizen
kettő, illetőleg nyolc fillér helyett tizen
hat fillért kell majd fizetni.

Hogy ennek a rendelkezésnek mi le
gyen a célja, azt nem tudjuk, de abban 
bizonyosak vagyunk, hogy a sertéshús 
nem lesz olcsóbb, hanem ellenkezőleg 
valószínű, hogy a nagy hentesek a da
rabokért fizetendő 8 lillért hozzácsap 
ják a hús minden kilójához és nyernek
8— 10 és több koronát (a darab súlya 
szerint) s azután azt fogják mondani a 
közönségnek, hogy a fővárosi tanács az 
oka a sertéshús drágulásának. Hát t. 
magisztrátus, igy nem lehet a húsellá
tás problémáját megoldani. Ha már akar 
valamit tenni a húsárak kedvezőbb ala
kulása érdekében, akkor találjon mó
dot arra, hogy a magánspekuláeió ne 
legyen jogosítva saját kénye-kedve sze
rint az árakat egyoldalulag megállapí
tani. Amig ez az állapot úgy marad, 
amint eddig volt, a vendéglősök, kocs- 
márosok és fogyasztó közönség is rá
fizetnek a sertéshúsra.

A vendéglősök, koesmárosok és a 
nagyközönség pedig igen helyesen fog
nak cselekedni, ha nem ülnek fel a 
nagyhenteseknek.

Az idegenforgalom nálunk és a 
külföldön.

Mikor a nap tüze tikkasztóvá teszi a 
nagyvárosok levegőjét, mindenki, akinek 
nem is egészen, hanem csak félig-meddig 
módjában áll. igyekezik ki a városból 
és felkeres olyan tájakat és vidékeket, 
ahol a természet szép alkotásaiban gyö
nyört, élvezetet és pihenést talál. Minél 
nagyobb a tehetsége valakinek az ilyen 
igazán érdemes élvezetre, az bármilyen 
jó hazali legyen is, (nem csak szóban 
és írásban, hanem összes cselekedetei
ben) nem marad itthon, hanem megv a 
külföldre és felkeresi annak szép és kul- 
tivált üdülőhelyeit. Emeli a külföld ide
genforgalmát. A wörthi tó vidéke, Tirol, 
a Svájc, a Salzkammergut, a Rajna vi
déke, stb. ilyenkor meglehetős nepes a 
magyar vendégekkel. Vannak üdülő he
lyek, melyekre — mondhatni nemzet
közi reklámokkal — íigyelmessé teszik 
a művelt világot. Vannak azonbarr olyan 
külföldi helyek is, amelyekre nézve nem 
is kell reklám. Elég az enyhébb stilü 
ismertetés is.

A külföldi nép kóborol egyik helyről 
a másikra. Válogat a hely szépsége és 
vonzósága közt, de megy, lát és gyö
nyörködik. Külföldi városokban, melye
ket a természet bőkezűen áldott meg 
szépségeivel, vannak különböző címek 
alatt amolyan idegenforgalmi társaságok, 
melyek első sorban az anyagilag érde
keltekből alakulnak (fogadósok, ven
déglősök, fiirdötulajdonosok stb.j. Ezek, 
mint igen praktikus emberek kitalálták 
a módját annak, hogyan és milyen esz
közökkel lehet és kell az idegeneket 
odacsalogatni, de a kiket azután, ha 
ott vannak, meg is becsülnek. Elkövet
nek mindent, hogy jól érezzék magu
kat és nem igyekeznek rajtuk "erpf 
vágnia, hanem ellenkezőleg arra törek
szenek, hogy az idegenek minél sűrűb
ben jöjjenek és küldjenek másokat is.

Hogy a mi módosabb polgártársaink 
is bejárják a külföldet és felkeresik 
annak szép vidékeit és bájait, nem haj, 
sőt kívánatos is, hogy vegyüljünk a 
müveit népek közé, ismertessük meg 
magunkat, de használjuk fel az ilyen na
gyon kedvező alkalmat arra. hogy is
mertessük fővárosunk, vidéki központi 
városaink szépségéi és kultúráját, az 
ország természeti szépségeit, amikkel 
igazán bővelkedünk és amiket büszke
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önérzettel említhetünk és ajálhatunk. 
Amely magyar ember külföldi népek 
közé vegyül, az legyen egyszersmind 
»idegen forgalmista« és tegyen ott is 
szolgálatot saját hazájának, mivel itthon 
ilyen intézményes vállalkozás nincs.

Van ugyan nálunk valamelyes idegen- 
forgalmi társaság, de ez ebben a tekin
tetben roppantul balkezes. Nem bir ered
ményes munkát végezni, mert ehez a 
munkához se nem ért, se nem fog hozzá. 
Tehetetlen. És ebben a társaságban 
visszatükröződik a mi hires magyar 
nembánomságunk, ami átkos maradisá- 
gunk. Elszigetelve akarunk élni, noha 
kultnrnemzetnek tartjuk magunkat és 
minden ténykedésünkben azt akarjuk, 
hogy a külföld ilyennek tekintsen és 
ösmerjen bennünket.

Ami nálunk idegenforgalom van, az 
csak bizonyos alkalomszerüleg jelentke
zik. És ilyenkor az idegenek vagy a 
főváros, vagy a kormány vendégei, vagy 
pedig annyit kellemetlenkednek nekik, 
hogy ha nem a pezsgő lelkesítő hatá
sával távoznak tőlünk, hát bizony úgy 
mennek el, hogy soha többé nem jön
nek közibénk. (Hiszen csak néhány hét
tel ezelőtt tartóztatott le a mi tapinta
tos rendőrségünk két idegent, alaptalan, 
buta gyanú alatt.)

Hát bizony eddig nem igen sokat ér
tettünk az idegenforgalom kultiválásá
hoz, de nem js történt ebben az irány
ban semmi Itt vannak a szép fürdőte
lepeink, a főváros budai oldala, mely
nek hegye-, erdős részein a természet 
bája mosolyog az emberre: de meg van 
a nagy hátránya is, hogy t. i. csak fárad
sággal, vagy drága pénzen közelíthetők 
meg, mert nincsenek közlekedési eszkö
zeink, melyeken olcsón odajuthatnánk. 
Az egyedüli drága liaker az, mely az 
ilyen utakra elvisz bennünket.

Egy olyan vasút, mely pl. a budai 
hegyeket szelné keresztül, igen jövedel
mező vállalat volna, mert a főváros 
legszegényebb lakosai is szabad idejü
ket a természet bájos ölén töltenék el. 
De a magyar vállalkozási szellem az ő 
hírneves kapzsiságával csak akkor jelent
kezik a fórumon, ha állami vagy vá
rosi kedvezményeket kap, hogy a be
fektetett tőkéje uzsora-kamatot jövedel
mezzen.

Hogy az idegenforgalom nemcsak kul
turális szempontból nagy horderejű, ha
nem anyagi, gazdasági tekintetben is 
valóságos áldás, azt a müveit külföld 
már régen felismerte —  és ehez képest 
kultiválja, ápolja is. Csak mi magya
rok még nem értettük meg eddig. Adja 
isten, hogy végre-valahára mi is meg
értsük.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

A z  ipartársulat hivatalos helyisége: 
V ili., Rákóci-ut i j y II. 20. ss. a. vau.

Hivatalos órák : 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  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

Pályázat alapítványi kamatokra. A
•Székesfőv. vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulata« pályázatot hirdet ezennel 
néhai csantavéri Törley József nevére és 
emlékére az ipartársulatnál keresete és 
munkára képtelen tagjai segélyezésére 
tett alapítvány esedékes kamatjára. A 
pályázati kérvények f. é. julius hó 25-ig 
nyújtandók be a társulatnál, V i l i , 
Rákóci-ut 13. II. 20. Csakis az ipartár
sulat tagjai pályázhatnak.

A z  elnökség.

Figyelmeztetés. (Adókivetés.) A 
társulat t. tagjait értesítem, hogy a 
társulat Fekete  Márton adóügyi szakér
tőt nyerte meg arra, hogy a tagoknak 
a most fo lyó  adókivetésben segítsé
gére legyen, nehogy az üzletük forgal
mának meg nem felelő adóval legyenek 
megterhelve. A  tagoknak a szakértő 
teljesen díjta lanul á ll rendelkezésre. 
Hivatalos órát tart minden nap reggel 
7— 8 óráig az ipartársulat irodájában 
(Rákóci-ut 13.). A tagtársak keressék 
fel a szakértőt m ég m ie lő tt a kivelő- 
bizottság tárgyalja az adójukat, de né
hány nappal előbb nézzék meg, terhűkre 
mennyi adót írtak elő.

Janura K áro ly  
elnök.

T Á R S U L A T I  É L E T .
Budapest. A Budapesti Kávés-Ipar- 

társulat e hó 23-án —  csütörtökön d. 
után — két gyűlést tart. Az első ülés 
(d. u 4 ó.) tárgya: a választmány elő
terjesztése a „Budapesti Kávéházi 
Alkalmazottak Szakegyesületé“ -nek  
kérvényére az egyesület elismerése ügyé
ben. A másik gyűlés (d. u. 5 órakor) „Bu
dapesti Kávésok Szövetségének" alakuló 
közgyűlése, ily napirenddel: 1. A köz
gyűlést vezető elnök megválasztása. 2. 
Az előkészítő bizottság által kidolgozott 
alapszabály-tervezet tárgyalása. 3. A 
tisztikar megválasztása 4. Határozás a 
magyarországi munkaadók országos szö
vetségébe való belépés ügyében. 5. Esetleges 
indítványok. Mindakét ülés a fővárosi 
vigadóban lesz.

Szabadka. A „Szabadkai vendéglős 
és kocsmárosok egyesülete" junius 4-én 
rendkívüli közgyűlést tartott melynek 
egyetlen pontja: Grosz Adolf társulati 
elnök lemondása volt. A  rendkívüli köz
gyűlés egyhangú lelkesedéssel Szuvajd - 
zics  Obrád volt elnököt választotta meg.

Zornbor. Mint előző számunkban 
jeleztük, zombori vendéglős szaktársaink 
a Zombor és Zombor környékébe tartozó 
vendéglős, káv 'a és kocsmárosok érdekei 
megvédése céljából ipartársulatot alakí
tanak. Az alaku'ó gyűlést e hó 22-én 
tartják s az előkészítő bizottság a gyű
lésre úgy a székesfővárosi vendéglősök- 
ipartársulatát, mint lapunk szerkesztő
ségét meghívta.

Sopronmegyében, mint előző lap
számaink említették, a szervezési mun
kálatok a befejezéshez köze ednek. Ka
puváron, a megye ötödik járásában 
Kudhcska  Kálmán fogadós szaktársunk 
a napokban fejezi be az előkészítési 
teendőket. A  két utolsó: a Csepregi és 
Felsőpulyai járásokban most kezdték 
meg a társulási akciót, melynek sikeres 
befejezése a jövő hó folyamán várható.

Körmend. Vasvármegyében még a 
múlt évben megindult a vendéglősöknek 
járásonkint való szervezkedése, melynek 
célja az e szakmához tartozókat egy 
erős testületté tömöríteni. Az első ipar
társulata Vasmegyének a sárvári járás
ban létesült, melyet másodiknak a 
Körmend és körmendi járási vendéglő
sök és kocsmárosok ipartársulata fog 
követni. A körmendi ipartársulat alaki- 
tási munkálatai most folynak s a teendők 
élén Ebenspanger Rezső fogadós és 
Gosztolya  Imre kávés szaktársaink 
állanak.

Kőszeg sz. kir. város és járásában az 
ottani vendéglősök és kocsmárosok szin
tén társulás utján kívánják közsérelmei
ket orvosolni. A kőszegi vendéglős-ipar- 
társulaton mint előkészítők P lech l István, 
Török  János, B erkovits  János és Bald- 
a u f Károly fáradoznak.

Muraszombat és járásában szintén 
mozgalom indult egy a vendéglős-kocs- 
máros érdekek előbbre vitelét ce\. 
„ipartársulat11 létesítésére. A létes rést 
előkészítő munkálatokat D obray  Ja os 
fogadós, Fiiszár Ferenc, Halbarth  Hen
rik és T ú r eh József vendéglős szaktár
saink most végzik. Az alakuló ülés a 
jövő hó folyamán tartatik meg.

Győr. A  g y ő r i p in cé r egy le t agi
lis vezetősége befejezte közel egy éves 
nagy munkáját, melynek első fontos 
célja: a főnökök hozzájárulása és támo- 
gátásával az egylet ingyenes elhelyező 
irodájának létesitése volt. Az ingyenes 
helyeszközlő, mint előzőleg hírül adtuk, 
julius elsejével kezdte meg működését, 
és mindjárt, az első nap annyi teendője 
akadt, hogy azt ugyancsak nagy erő- 
megfeszitéssél tudta lebonyolítani. A 
győri ingyenes elhelyező irodát nemcsak 
a helybeli és a dunántúli munkaadók,



13. szám. TOCiADÓ 3. oldal.

hanem a duna-tiszaközi városokból is 
tömegesen keresik föl rendelésekkel. 
Dacára a nagy keresletnek, a rendelés
nek az Elhelyező minden irányban pon
tosan megfelel. Ami ugyan annál inkább 
is könnyebb föladatot képez, mert a 
pincérek és a többi üzleti alkalmazottak 
napról-napra nagyobb számmal lépnek 
be az egyesületbe. A G yőri pincér
egy le t ingyenes elhelyező irodája (Ba- 
ross-ut 36. és) aug. 1. után Arany János- 
utcáa 22. sz. alatt lé'ezik.

Nyíregyháza. A „nyíregyházi pincérek 
jóbarát asztaltársasága4* díszelgőkének 
megválasztotta Fried  Salamont, a »Kis- 
korona« vendéglősét, akinek a diszelnöki 
oklevelet e hó l-én nyújtotta át, mely 
után 60 tér. bankett volt. Itt említjük 
meg, hogy az Asztaltársaság elnöke nem 
Endresz (mint ez tévesen szedetett) 
hanem Ender Imre volt.

Az orsz. nyue dtjegyiéibe újabban 
a következők léptek be: Dávid Pál Tren- 
csén-Teplic 400o, May János Tata Szép
lak 4000, Polnisch Aladár Felső-Hágó 
4000, Schőner Lajos Karánsebes 600, 
Freund József B. Boglár 600, Heinrigí 
Nándor Budapest 600, Szűcs Lajos 
Balatonfured 1;í00, Ispaics György Buda
pest 2000, Nyitray Ferenc Temesvár 
1000, Másít Frigyes Budapest 2000, 
Pollák Manó Kolozsvár 1000, Cincár 
Béla Trencsénteplic 20000, Neubauer 
Oszkár Pöslyén 600, Szedlák János 
Medgyes 2000, Horváthi Károly Brassó 
1000, Mezey Jenő Brassó 600, Steinhardt 
Vilmos Poprád 3000, Kerekes Ferenc 
Csíkszereda 1000, Kerekes János Csík
szereda 1000, Lénk Lajos Csíkszereda 
4000, Baumgárten Jenő Szepsi-Szt- 
Győrgy 2000, Kolb István Szepsi-Szt- 
György 4000 korira.

Az ember táplálkozása.
IX

Nem fejeziicLj"’. be a kenyérről s: óló 
közleményünket anélkül, hogy legalább 
néhány szóval meg ne emlékezzünk a 
napjainkban forgalomba került uj°bb 
kenyérfajtákról is. A kenyér ugy anis mint 
táplálószer, a szénhidráttartahnu élelmi
szerek sorába tartozik Fehérje és viz- 
tartalma aránylag csekély. Ennek tulaj
doníthatjuk, hogy a kenyeret már régóta 
nem magában, hanem oly eledellel ve
gyest, sajt, vaj stb.-vel szokás elfogyasz
tani, oly élelmiszerekkel, melyek fehérjéi, 
vagy zsírt tartalmaznak.

Ha az élelmiszerek készítésének 
te-.Erikáját nézzük, akku." azt latjuk, 
hogy a már zsírt, kemény .,.„i és szén
hidráikat könnyű szerrel és nagy 
■ ^nnyiségben, majdnem tiszta állapotban 
tudunk előállítani és — előállítunk is.

Az á'lati zsírt könnyen megkaphatjuk 
tiszta állapotban, ha különböző zsír
tartalmú állati anyagokat kiolvasztunk. 
A keményítő tartalmú anyagok keményítő 
tartalmát a technika a keményítőben és 
különféle lisztfajokban tetszés szerinti

tisztaságban tudja előállítani. Az óriási 
malomipar tisztán ily fajta készítmények 
előállításával foglalkozik és hogy ennek 
az iparágnak nálunk mily nagy memzet- 
gazdasági fontossága van, azt nem kell 
külön hangsúlyoznom. A szénhidrátok 
másik fontos képviselőjét, a cukrot, 
ugyancsak gyárilag állítják elő és a 
lehetőség szerint az államok ügyelnek 
arra, hogy ezen fontos cikk gyártása, 
valamint a hozzá szükséges cukorrépa 
termelése, mint fontos közgazdasági 
tényező, a lehetőségig érvényesüljön.

Az a törekvés, hogy az ember szerve
zetének a fehérje szükséglete kielégítendő, 
tanította meg már az ősembert a vadá
szatra, majd kapcsolatosan a földműve
lésre vagy akár ettől függetlenül is, az 
állattenyésztésre

Később az állatországból származó 
élelmiszerek folytonos drágulása, a 
növényvilágból származó helyettesitök 
értékesítésére sarkalta az emberiséget.

A protein fehérnye anyagoknál is 
hasonló törekvéseket látunk, miket éppen 
mai napság igyekeznek kihasználni. Az 
első ilyfajta kísérletek közé tartozik a 
hüvelyesekből készült kenyér. Ennek 
protein tartalma, mint a különböző 
kenyérfajok összetételét feltüntető táblá
zatból láthatjuk, meghaladja a 10%-ot: 
de mivel azok az anyagok, (bab és 
borsóliszt) melyekből készül, aránylag 
drágák, fontosabb szerepe csak kivétele
sen bőséges termelési viszonyok között 
lehetne, üjabb időben Plasmon, Tropon 
és Aleuronat néven bárom készítmény 
kerül forgalomba.

Az Aleuronat-lisztből készült kenyér
ben 30% fehérje van, ezért túltesz 
minden kenyéren és az elsörendüek 
közé tartozik.

A második ilyen fajta készítmény a 
Fickler tanár bonni készítménye: a 
Tropon. Fehérje tartalma 90%. mely 
felülmúlja az Aleuronat lisztet is. Har
madik ilyen fajta a Plasmon: mely 
tisztán fehérjét tartalmaz.

Lássuk, miben rejlik az i'yen fajta 
készítmények fontossága. Első helyen 
meg kell említenem, hogy cukorbetegek 
részére igazán pótolhatatlan szerepe van. 
A cukorbeteg szervezet nem értékesítheti 
úgy mint az egészséges, nem égeti el 
egészen széndioxiddá és vizzé, hanem 
tetemes részét azokból kiválasztja.

Csepreghy Gyula

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Évközepén. Elérkeztünk a legfontosabb 
hónap: az év közepet jelző julius 1-ig. 
A fontos hónap elejével mi is fölhív
juk tisztelt előfizetőinket, azokat, akik 
régebben vannak hátralékban és azokat 
is, akiknek előfizetésük ju liu s  l-én  
és a mostani számmal járt le, hogy ren
dezkedni szíveskedjenek s elmaradt elő
fizetésüket az előzőleg már kapott utal
ványon küldjék be postafordultával.

Akiknek előfizetésük most járt leszok

nak jelen számmal postautalványt mellé
keltünk

Hátralékos és most lejáratos előtize- 
tőink jóindulatába ajánljuk ezen kérel
münket, amit annál inkább is kérünk 
teljesíteni, mert a lapnak szintén súlyos 
köteleségei vannak, Elölizetési pénzek 
e címre: »Fogadó« kiadóhivatala, Buda
pest, Hákóci-ut 13. küldendők.

Ipartársulati jubileum. A óbudai 
vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
társulata«, —  mely 1383-ban alakult 
meg, e hó 22-én ünnepli fönnállásának 
huszonötödik évfordulóját. Az ünne
pélyt megelőzőleg délelőtt 9 órakor a II. 
kerületi Szent Anna-templomban mise 
éstiz órakor a budai„Vigadódban disz 
közgyűlés lesz. — Az ipartársulati tel
jes programm a következő •

A »Budai Vendéglősök Ipartársulata« 
1908. julius hó 22-én, szerdán, d. u. 5 óra
kor a Schiller-féle hársfa vendéglőben 
( Hűvösvölgyben) katona zenével egybekö
tött 25 éves fennállási jubileumot rendez. 
A zenét katonazene szolgáltatja. Belépti- 
dij nincs. Az ünnepély programmja. d. 
e. 9 órakor mise a II. kér. vízivárosi 
Szt-Anna templomban. Tiz órakor disz- 
ülés a budai vigadó termében, evvel 
kapcsolatban villás reggeli a budai vigadó 
vendéglőben A d. u. programm során, 
Reinprecht Alajos egyleti tag ez alka
lommal egy uj jubileumi indulót irL, 
mely először kerül műsorra: ezenkívül 
»Borgyöngyök« (keringő) és a »Vig 
kocsmáros« (francia lengyelke) cimü is
mert jó zenedarabjai is elő fognak adatni.
—  Pont 9 órakor fog a jubileumi in
duló görög kivilágítás mellett előadásra 
kerülni. —  A jubileumi induló zongo
rára az ünnepély estéjén 1 koronáért 
kapható, s a tiszta jövedelem az egylet 
javára fordittatik.

Hymen hírek. Egyed  György, a 
debreceni vasúti vendéglőnek huz&mosb 
időn át volt főpincére, eljegyez1 e l.epák 
Juliskát Asztélyról. —  Gos/ t>n\ < Feienc 
zalaegerszegi főpincér, eljegyezte Csá
szár F-né vendégh'isnét /. ilaegerszegen.
—  P itv  Mihály f városi (budai) vendég
lős szaktanunk Szé sunyi Katalin 
kisasszonyt eljegyezte Budapesten.
A szeszadó emeléséről szóló törvény

javaslatot a magyar képviselőház szeren
csésen tető alá hozta és a minimálisan 
25 millióra becsült bevételi többletet 
biztosította az államkincstárnak, de egye
lőre csak a papíron, mert a törvény 
csak akkor lesz végrehajtható, ha Ausz
triában is hasonló módon emelik a 
szeszadót. Odaát a sógoréknál azonban 
nincs olyan szerencséje a pénzügvi kor
mánynak, mint nálunk. Az osztrák 
képviselőház ugyanis nem fogadta el a 
szeszadó emeléséről szóló törvényjavas
latot, ami 50 millió haszonnak az el
vesztését jelenti.

Szegény Arad ... Az alföldnek ezen 
egyébként nevezetes városát még ez a 
mondás teszi nevezetessé: Arad. marad ’
—  Ami bizony baj, ebben a mostani
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»meleg« korszakban, amikor mindenki 
előre, haladásra törekszik, nem pedig 
hátrafelé, mikéntien Arad, a maradi- 
ságnak ez a dicső városa cselekszi. 
Hogy miként? . . íme az eset — 
Arad városának valamelyik "gőzölgőén « 
gondolkozó szenátora kisütötte, hogy 
az adóalanyok nagy tömkelegéből, épen 
a leghálásabbak: a pezsgő és kártya
adók hiányzanak Fogta hát magát 
és azt inditványozta, hogy a város ves
sen ki a pezsgőre literenként egy koronát, 
a kártyák csomagjára pedig 50 fillért. 
A város pénzügyi bizottsága ugyan 
ellenezte ezt a holdvilágos tervet, de 
nem úgy a tanács, mely azt egész 
lélekkel és szivvel karolta föl, sőt meg 
is toldotta és pedig úgy, hogy a kár
tyán kívül a pezsgőre nem literenként, 
hanem üvegenként kívánja a koronákat, 
de megakarja adóztatni a sört is, hekto
literenként 2 -  2 koronával. Hogy pedig 
mennyire komolyan (és nem tréfának) 
veszi ezt az abderitikus tervet a nemes 
magisztráeia: az bizonyítja, hogy Arad 
törv. hatósági bizottsága a múlt héten 
közgyülésileg foglalkozott az esettel. — 
Meg kell jegyeznünk (s Arad oszegényu- 
ségét ez a megjegyzés fogja megpecsé
telni), hogy hasonló határozatot már 
Nagyvárad s utóbb Miskolc, (ez a jó- 
komaságáról ismert város) is hozott és 
a minisztérium el is utasította mind a 
kettőt, felebbezés folytán, amiből Arad, 
ha egy kissé a kornak komolyabb szel
leméhez kívánna simulni, tanúságot 
vonhatott volna le. Ugylátszik azonban, 
Arad a másik nevezetessége: a »marad«-i- 
s ága elvesztését fé lti... Arad városának 
sok vendéglős-kocsmáros és kávés pol
gárát mi ezen a reájuk nézve semmi
ként se előnyös terv megvalósulásától, 
mitse féltjük. Elég erős alapokon mozgó 
szervezettségük van arra, hogy az ille
tékes helyen való felszólalással —  eset
leg —  ezt az abderaiakra valló tervet 
megtudják akadályozni.

Magyar gazdák az uj bortörvény 
mellett. A borkereskedők akciója az uj 
bortörvény javaslat ellen, megszülte a 
maga reaktióját. A gazda-egyesületek 
ugyanis mozgalmat inditottak arra nézve, 
hogy tömeges kérvényekkel bírják rá 
a kormányt, hogy ne engedjen bizonyos 
érdekkörök (borkereskedők) nyomásának, 
hanem tartsa fenn a borvédelmi ren
del kel kezésekel az uj tervezetben úgy, 
amint a javaslatba beállította. Hivatkoz
nak arra is, hogy ha Ausztria szigorú 
intézkedéseket vesz fel az ö törvényé
ben a bor védelmére, akkor Magyar- 
ország nem kodifikálhat enyhébb ren
delkezéseket És úgy ebben, mint általá
ban a szigorítás fentartására irányuló 
törekvésükben igazuk van a gazdáknak. 
Ne is engedjenek ebből, mert máskép
pen a régi hamisítások egészen uj 
kiadásban fognak folytatódni.

Boykottált német élclapok. Múlt 
számunkban megemlítettük, hogy a 
kormány által kitiltott „ Simplicissimus“ 

l a magyarságot a földig legyalázta, hála

fejében, a sok magyar előfizetőért. Ugyan
így cselekedett a Wienben (Bécsben) 
megjelenő .,Die Muskete“  cimü élclap 
is, amely a bécsi hódolók közé beállított 
magyarokat zsebmetszőknek karika- 
turázta ki. Ez az ugyancsak nagy számú 
magyar előfizetővel rendelkező pimasz 
lap is a „Simplieissimus1* sorsára került. 
Minden magyar kávés, aki csak tudo
mást szerzett ez újabb szemtelenségről, 
kiküszöbölte üzletéből. A kaszinók ugyan
csak ekként jártak el. Azon kávés szak
társaink, akik az esetről még nem érte
sültek, szíveskedjenek figyelembe venni 
ezt az eljárást, annak szem előtt tálcásá
val, hogy a magyarságunk iránt való 
ezen kötelesség teljesítéssel — a magunk 
javára is hasznos munkát végeztünk.

A »zalai állapotok«-hoz. (Levél Gö
csejből). Egy talpraesetten gondolkozó 
göcseji kocsmáros szaktársunk Írja ezt 
a levelet, amihez —  szerintünk — 
semmiféle kommentár se szükséges. Szól 
pedig ez a levél a következőképpen: 

M. tisztelt szerkesztésé".' Ugylátszik, Fogadó 
lapunk otthon van mindenütt, — ahol koe .ma
ros ember van: Zalában is. Ahol a viszonyok 
— ránk vonatkozólag — épen úgy föstenek, 
amint azt a múlt hó közepén megjelent számá
ban irta. Hiszem, hogy a nálunk, Göcsejben 
divó állapotokat szintén úgy ösmeri; melyek 
ugyancsak furcsa formában tüntetik föl az 
.illetékes tényezőket", — mint ezt a lapok szok
ják mondani. Itt pl. a mi községünktől nem 
messze lévő Alsölendván, olyan világ létezik, 
hogy a kávésnak éjjel pont Í2 órakor be kell 
csukni. Ha nem cselekszi ezt, az ajtónál álló 
bakter másnap viszi — a szolgabiró elé. A 
mi ugyan még hagyján volna. De van itten 
két másik kocsma, melyek azzal, hogy 1— 1, 
mond : egy—egy szobájuk van beszálló vendég 
számára — éjjeli 2—3 őrá-g is nyitva tarthat
nak. Hát én t. szerkesztőség, ezt a furcsa okú 
jogot nem értem. Mert vagy rendes fogadó 
egy üzlet, (mint az ottani „Korona") melynek 
az idegt-n forgalom stb. révén megengedhető 
a későbben való zárás, vagy nem az; mely 
esetben az ilyen kivételes szabályoknak semmi 
helye sincsen. Azonban, ezek a göcseji kapta
fára szabott állapotok nemcsak itt és Lendván, 
hanem a megye területein mindenütt igy virí
tanak. S ez az állapot, ez a „zárás" baj csak 
az egyik kisebb részt képezi a vendéglős-ér
dekekbe lépten nyomon ütköző bajoknak. Az, 
hogy a különböző városi és megyei hatóság 
a jogos: — engedély, üzletnyitás érdekében 
járó vagy fölszólaló vendéglős-kocsmáros szak
embereket kutyába se veszi, — itt már föl se 
tűnik. Mivelhogy mi — „Zalában" vagyunk. 
Ne méltóztassék elfeledni m. t. szerkesztőség, 
hogy ugyancsak Zalában fekszik Hévíz is, a 
Csobánc - Tátika—Szigligeti hegyek is és egy 
nagy darab Balaton a hires Tihanynyal. Amikor 
ezeket az idegen forgalomtól teljesen távol 
tartott helyeket látjuk: nem-e gondolhatunk 
arra, hogy a hal fejétől büdösödik, vagyis, hogy 
valamely városnak, megyének és országnak 
olyan a fejlődése, amilyen a — vezetősége. 
Szívélyes köszöntéssel — az önök jó üsmeröse: 
a göcseji kocsmáros.

Uj szakszervezet. A szociális alapon 
szervezett kávéssegédek szakszervezetéből 
kivált pincérek, „Budapesti kávéházi 
alkalmazottak szakegyesülete“ címmel 
uj egyesületet alakítottak, melynek alap
szabályait —  mint azt lapunk jelezte 
— a belügyminiszter jóváhagyta. Az uj 
pincér egyesület e hó 10-én tartotta 
alakuló közgyűlését. Az uj egylet célja 
minden politikátó l m enten: a helyköz-

vetitésmegkönnyebbítése, a tagok művelő
dése, apincérekgazdasági és szellemi érde
keinek istápolása. Az uj egyesület tiszti
karába beválasztották : V igh  István elnök 
és Kluuber Józsefet pénztárnoknak

A Szalvátor-viz balesete A Szalvá- 
tor ásványvizet, melynek apadó forrásá
ról és igy a víznek mesterségesen való 
gyarapításáról már régen beszél a mende
monda, — megint baleset érte. Meg
hamisították a víz raktárosságát biró 
Herceg Testv. kereskedők s miután 
ötvenötezer üvegen túladtak, szépen 
megszöktek, amint ezt a napilapok meg
írták. A tanulság ebből ránk, vendég
lősökre az, hogy a kétes osztrákhirü 
«Krondorli» vízzel együtt a Szalvátort 
is törüljük a rendelési lisztáról. Van 
elég jó  asztali vizünk, mint pl. a Kris
tály, Csillaghegyi sat., melyeknek jöhir- 
nevét és minőségét még az ellenség is 
csak dicsérheti.

Járásbiró szállodás. Egy körmendi 
jókedélyü kocsmáros szaktársunk kezdte 
igy a beszédjét. — Eddig Körmend
ről ez a nóta járta: Egy tanár
Körmenden — szerelmes lett menten — 
az még nem baj...  Most uj nótát fogunk 
kapni, ami valószínűleg ekként szól 
majd: Egy biró Körmenden —  szállo
dás lett menten . . .  De tréfa, ami tréfa: 
itt komoly dologról van szó. Az a szó
ban forgó biró. Sárfy  Károly körmendi 
járásbiró, tényleg építtetett a körmendi 
vasúti állomással szemben egy csinos 
emeletes házat és állítólag — szállodá
nak és vendéglőnek. Az üzlet nem a 
járásbiró, hanem a felesége vagy a 
leánya nevén lenne, természetesen azon 
esetben, ha italmérési engedélyt nyerne, 
amibe —  mint értesülünk — nehézsé
gek ül köznek, miután a rendes szám 
be van telve. Ugyancsak e miatt az 
épület befejezése is szünetel —  nem 
tudván bizonynyal a fogadós-jelölt járás- 
biro, hogy nyer-e engedélyt vagy se. — 
A Körmenden most alakuló vendéglős- 
ipartársulat vezetőségének ( legyen rá 
figyelme, hogy a járásbiró fogadója min
dig is befejezetlen maradjon

Siófok. A Balaton partján, mintlassan- 
lassan minden Erdélyinnen fürdőn, kivi
rult az élet. A közönség, különösen Sió
fokon, a szép magyar Ostendén, sere
gestül lepi el az ismert kellemes ut és 
tereket. A Várady  Gyula fürdőbérlö 
igazgatása alatt lévő Telepi fogadókban 
a julius elején kiadott fürdői jegyzék 
kimutatása szerint 1528-an szálltak meg. 
ami a balatoni fürdőkre az előzőknél 
is szebb szezont látszik jelenteni.

K irályból —  kocsmáros. Nem való
ságos király, csak alkirály, de végered
ményében mégis csak király volt Inger 
Szolimán, és pedig valahol az afrikai 
Szomálországban, ahonnan pár évvel 
ezelőtt Biharmegyébe került, ahol meg
telepedni vágyott. Hogy mint és hogyan 
sikerültek neki a letelepedési vágyak, 
nem tudjuk; de tény az, hogy Biharban
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többször jutott összeütközésbe a ható
sággal, közben királyt is sértett, mig 
végül —  beleunva tán a sok hányás- 
vetésbe, — kocsmai nyitásért folyamo
dott, amit azonban az ottani pénzügy
igazgatóság — hivatkozással a » fölös 
szám« okra, nem engedélyezett. A Szoli
mán exöfelségének ez a valósággal 
megtörtént esete pedig mind csak azt 
bizonyítja, hogy a koesmáros-vendéglős 
ipar még sem lehet a legutolsó: — (ami
kor annak elnyeréséért még volt kirá
lyok is versenyzenek..-.).

Zene záróra. Budapesten 1909 jan. 
1-től mindazon kávéházakban, melyek 
erkölcsileg kifogás alá nem esnek, éjjeli 
három óráig zenélhetnek. A szabály
rendeleten a főkapitányságon most dol
goznak. Az engedélyért a vendéglősök 
is folyamodhatnak. Lassan-lassan mégis 
világ városiasodunk.

Éjjeli harangozó. Berlinben, a «Han- 
tenkranzo fogadó tulajdonosának sok 
kellemetlenséget okozott, hogy a szom
szédos Szent György templomban éjjel 
is harangoznak, mi miatt sok vendége 
elmaradt. Fogadós szaktársunk úgy akart 
a bajon segíteni, hogy az evangélikus 
egyházközségnek fölajánlott négyszáz 
márka évi járulékot, hogy némuljon el 
az éjjeli harangszó. Az egyházközség 
nem fogadta el az ajánlatot, s igy pörre 
került a dolog. A bíróság úgy Ítélt, 
h°gy é jje l tilos a harangozás, mert za
varja az emberek nyugalmát. A berlini 
bölcs bírónak ebben nagyon igaza volt.

»M ű vésztá rsa ság> -ok  — tingdi- 
ta n g li. . . Amikor a fővárosi tingli- 
tangliknak, kabaréknak, sál. ilyen orfeum
társaságoknak a téli napja befellegzik; 
megindul a — müvésztársaságok ván
dorlása. A különféle tingli-langlikból 
kikerülő művészek ugyanis, miután 
3— 4 szál tagú truppot csinálnak, így 
nevezik el magukat, s e szépen hangzó 
társasági cim-és nevekkel ellátva haran
goznak be a vidéki vendéglősöknél, 
ugyanily nagy hangú programm-plakáto- 
kon hirdetve jövetelüket is Akik várnak 
rájuk, rendszerint becsapódnak, ügy 
mint pl. a győri Hajó fogadó derék 
gazdája, Berecky Lajos szaktársunk, akit 
Frida  Tábori azaz: Tábori Frida,Szántó 
Gáspár, Vince  Zsigmond és Palásthy  
Sándor (aláírva a budapesti bonboniere 
kabaré tagja v. operaénekes v. titkár 
sat. sat.) mint « mű vésztársaság •> kért 
föl, hogy nála előadást tarthassanak 
Egyúttal beküldtek egy csomó plakátot 
és Berecky fogadóst még arra is kér
ték, hogy az ottani lapokban is közöl
jön hirdetéseket. Mikor pedig minden 
meg volt s az előadás napja is elérke
zett, a «müvésztársaság-> —  tudatában 
lévén bizonyára, hogy a győri műveltebb 
igények kielégítésére ők ugyancsak 
tingli-tanglik, — szépen cserbe hagyta 
a magát tekintélyes kiadásba vert foga
dóst és a — publikumot. Berecky fogadós 
szaktársunk az érdekelteknek ezúton is 
különösen figyelmébe ajánlja a fenti 
jónevii »müvész«-lársaságot.

Adóügyben. Előfizetőinkhez. Azon 
t. helybeli előfizetőink, akik adókönyvü
ket három évre visszamenőleg megakar
ják vizsgáltatni, forduljanak a szerkesz
tőségünkben működő szakértőhöz. A 
könyv (3 évrej személyesen hozható 
vagy postán küldendő be és 4 korona 
csatolandó az eljárásfejében.

Labizzadás, kézizzadásés hónaliizzadás 
ellen legbiztosabb az amerikai recept szerint 
készült Sudorán. Hatása nem abban nyilvánul, 
hogy — mint az eddig ismeretes izzadás elleni 
szereknél, a pórusokat eldugitja vagy össze
húzza : hanem az epidermisen át besz'ivódván, 
az okot gyógyítja meg, hogy az okozat magá
tól elmaradjon. Bekenés után az izzadás és 
az esetleg penetrans szag azonnal elmúlik. 
Készíti: Molnár János gyógyszerész. Szombat
helyen. Ára 1 kor 20 fii!. —'Kapható a készítő
nél ; 1 kor. 40 üli. előleges beküldésénél bér
mentve szállítja, valamint Török József ur 
gyógyszertárában és a „Nádor" gyógyszertár
ban, Budapesten.

Grünfeld Miksa hurokra került. A
vendéglősök, kocsmárosok egyik réme, 
a sok italmérési üzlet tulajdonosa, a 40 
filléres bor és 12 filléres sör nagymestere, 
hurokra került. Az ellene tett feljelen
tések folytán hitelezési csalás miatt 
vizsgálati fogságba helyezték. A feljelen
tők közt van a Steinfeldi sörgyár és 
több pálinkagyáros. A tisztességtelen 
verseny tehát az egyszer megboszulta 
magát. Azt lette ugyanis a hires Grün
feld, hogy összes üzleteit apósa nevére 
íratta.

Hol rendeljünk halat? ..Olcsó Kaviar és 
friss halforrás-. Szál testvérek fióküzlete hal- 
és bor nagykereskedő cégnél Orsován. Szállít: 
80, !-0, 120 Kor.-ért, harcsát 90—140 kor.-ért, 
kecsegét és tokot 2i0—280 kor.-ért 100 kgként. 
Friss, nagyszemü kaviár kilója 24—28 kor. 
Ocsóváról gyorsáruként és utánvét mellett A 
halküldemények gondosan kosárban, jég és 
szalmagyékénybe csomagoltatnak. Telefon : 
Interurbán Orsóvá 31). (4—5)

KONYHAMŰVÉSZÉT.
Rovatvezető : Lakó más Pál 

Rák-leves.
30 drb rákot megmosunk kefével s 

huslében köménymaggal és petrezselyem
zöldjével megfőzzük. Ha a rák megfőtt, 
a fark és ollókból kiszedjük a húst, 
vigyázva, hogy egészbe maradjon; a 
többi részét héjastól együtt mozsárban 
törjük és vajban pároljuk. Ezután egy 
kanál liszttel meghintjük, vajban meg
pároljuk, ráklével föleresztjük, felforral
juk, finom fátyol-szitán átszűrjük és 
ismételt forrás után pirított zsemlye
szeletekkel és a rák húsával föl!álaljuk.

Tö ltö tt uborka.
Előétel

Néhány középnagyságú uborkát meg
hámozunk, kettévágunk és sósvizben 
megfőzünk: ha megfőtt, kihűtjük, egy 
kanál segítségével kiszedjük a belét, 
ezután a következő tőteléket készítjük 
el. — Egy drb sültet apróra összevágunk, 
és zsírban apróra vágott vöröshagymát 
piritunk s a vágott húst egy kanál rizs, 
só és törött borssal, bele léve párolni 
hagyjuk, majd egy kanál levest ráöntve, 
jól felforraljuk. Most megtöltjük a főtt

uborkát s végével kifelé egy kerek tálba 
rakjuk: tejföllel leöntve és tetejébe 
zsemlyemorzsát hintve, a sütőbe tesszük, 
félóráig sütjük és melegen föltálaljuk.

B orjucomb füs: ö lt-nyelv  vei.
A liorjucombot tisztára megmossuk és 

besózzuk; a füstölt-nyelvet darabokra 
fölvágjuk, a combot megszurkáijuk s a 
részekbe a nyelvet bedugdossuk: egy 
lábasba zsírt, vöröshagymát, eitromhejal 
teszünk, a combot belehelyezzük, öntünk 
rá bort és vizet, letakarjuk és két óráig 
lassan sülni hagyjuk. Közbe többször 
inegforga'juk, zsírral megöntözzük, vag
dalt kaprot és tejfölt látéve megpirítjuk 
s e mártással a felszelt combot tálalás
kor leöntjük.

Cseresz.nye duzma ( fe lfú jt \
Négy kanál irós-vajat tojás sárgájával 

összekeverünk és két tejbe áztató*.! 
zsemlyét, melyet előbb a tejből kicsava
runk és szilán áttörünk — teszünk bele. 
Ezután 8 evőkanál törött cukrot, kevés 
törött fahéjat, egy üveg cseresznyét, 
melynek magvát előbb kiszedtük — 
adunk hozzá, m indezt jól összekeverjük, és 
végül 12 tojás habbá vert fehérjét 
könnyedén bele habarjuk, egy kikent 
plébformába helyezzük és a sütőben 
megsütjük.

Az uj bortörvény-javaslat.
(Folyta tás.'i

10. 5; Tilos a mustot vagy bort olyan 
borvidékre, községre vagy bortermelő 
helyre, úgyszintén olyan szőlőfajtára 
utaló jelzéssel vagy elnevezéssel hozni 
forgalomba, amely nem felel meg az 
illető must vagy bor tényleges szárma
zásának, illetőleg annak a szőlőfajtá
nak, amelyből a bor szüretett.

Amennyiben a forgalomba hozó a 
származást igazolni nem tudja, e 
tekintetben való szakvéleményadásra 
a 49. i;-ban említett borvizsgáló szak
értő bizottságok illetékesek.

A hazai borvidékek beosztásának 
megállapítása rendeleti utón történik.

11. Különböző borvidéken, község
ben vagy bortermő helyeken termett 
vagy különféle szőlőfajtákból szűrt 
mustok vagy borok összeházasítása 
esetén, az összeházasított must, illető
leg bor, —  a tokaji borvidék kivéte
lével ( 18. £.) —  azon borvidék, község 
vagy bortermő hely, illetőleg azon 
szőlőfajta megjelölése mellett hozható 
forgalomba, amely borvidék, község 
vagy bortermő hely. illetőleg szőlő
fajta jellegének a must vagy bor 
ténvleg megfelel.

Külföldi bort vagy olyan összeháza
sított bort. melyben 25%-nál több 
külföldi bor van, tilos hazai termésű 
bor gyanánt forgalomba hozni.

12. S- Ahol a jelen törvényben 
forgalombahozatalról van szó. ez alatt 
nemcsak az áru eladását, hanem annak

*) L. a „Fogadó*' 12 szárnál.
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viszteher mellett vagy viszteher nélkül 
történt bármily elidegenítését, továbbá 
az erre irányuló hirdetést, ajánlást 
vagy bármely más kínálatot, úgyszin
tén annak közvetititését is érteni kell.

13. §. Mindazon pincékben, prés
házakban, erjesztő vagy más helyisé
gekben, amelyek üzletszerű eladásra 
szánt must, bor. gyümölcsbor, pezsgő 
vagy habzóbor készítésére, kezelésére, 
raktározására vagy forgalombahozata- 
lára szolgainak, a törvény azon ren
delkezései, melyek az illető italok 
előállításánál és kezelésénél megenge
dett és tiltott eljárásokra, továbbá a 
raktározásra 5s forgalombahozatalra, 
valamint az ezen törvényben megálla
pított büntetésekre vonatkoznak, nyom
tatásban, a rendeleti utón megállapí
tandó feltételek szerint, szembeötlő 
helyen és könnyen olvashatóan állan
dóan kifüggesztve tartandók.

a z  e célra szolgáló nyomtatványokat 
a földmivelésügyi miniszter, Horvát- 
Szlavonországokban a bán ingyen 
bocsátja az illetők rende'kezésére. Ezen 
nyomtatványok minden községben a 
községházánál is nyilvánosan kifüg
geszt endők

14. S Mindenki, aki a bornak nagy
ban, vagyis egyszerre legalább 50 li
ter mennyiségben való adás-vételével 
Üzletszerűen foglalkozik, köteles a 
rendeleti utón megállapítandó szabá
lyok és mintaszerint olyan «borkönyv»-et 
vezetni, amely az ő üzleti forgalmát 
pontosan feltünteti.

E borkönyvbe minden borvétel és 
boreladás az arra vonatkozó adatokkal 
együtt esetről-esetre, tételenként pon
tosan bejegyzendő s az egyes tételek 
megfelelő okmányokkal igazolandók.

Mindenki, aki ilyen borkönyvet ve
zetni köteles, tartozik azt, valamint az 
abban foglalt bejegyzésekre vonatkozó 
okmányokat, a 52 §-ban felsorolt ható
ságoknak valamint a 60 £. szerint az el
lenőrzésre kiküldendö közegeknek ki- 
vánatukra átvizsgálás s a jelen törvény 
alapján folytatott kihágási ügyben fel
használandó adatok összeállítása,illető
leg kijegyzése végett bármikor rendel
kezésükre bocsátani.
' ^Ezek az adatok kizárólag csak a 
rendőri büntető eljárás céljaira hasz
nálhatók fel s egyébként hivatalos 
titkot képeznek.
II. Fejezet. A  toka ji borokra vo
natkozó különleges rendelkezések.

15. §. A tokaji borvidéken termett 
borok különlegességének megóvása 
végett — az I. fejezetben foglaltakon 
kívül — még a 16— 28. S-okban fog
lalt kivételes rendelkezések tétetnek.

16. §. A tokaji borvidék egész terü
letén akár hegyi, akár sikfekvésü 
(kerti) vagy homoktalaja szőlőben ter
mett must cukrozása tilos.

17. §. «Tokaji», «szamorodni», hegy
aljai)) vagy általában a tokaji bor
vidékre vagy ezen borvidékbe tartozó

utaló elnevezés alatt csak olyan bort 
szabad forgalomba hozni, amely ki
zárólag a tokaji borvidék területén 
fekvő szőlőben termett

18 §. A tokaji borvidéken hegyi 
szőlőben termett bort csakis ugyan
ezen borvidéken s ugyancsak hegyi 
szőlőben termett musttal vagy borral 
szabad összeházasítani: ellenben tilos 
ezen bort más hazai borvidékről vagy 
külföldről származó vagy pedig olyan 
musttal vagy borral összeházasítani, 
amely ugyan a tokaji borvidékbe 
tartozó községek halárában, de nem 
hegyi, hanem sikfekvésü (kerti) homok- 
talajú szőlőben termett.

A törvény végrehajtásával megbízott 
miniszterek felhatalmaztalak, hogy a 
tokaji borvidék területéről kivitt tokaji 
bornak más borvidéki borial való 
házasitását, a tokaji borvidék területén 
kívül fekvő helyeken rendeleti utón 
megengedjék, de az ilyen összeházasí
tott bort « tokaji», «hegyaljai», «szamo- 
rodni» vagy általában a tokaji bor
vidékre vagy ezen borvidékbe tartozó 
valamely községre vagy bortermőhelyre 
utaló elnevezés alatt tilos forgalomba 
hozni.

A tokaji borvidékbeli bornak más 
borvidéki borral való házasitása a 
tokaji borvidék területén semmi esetre 
sem engedhető meg.

19. §. A  tokaji borvidéken hegyi 
szőlőben termett bor seprőjére vagy 
törkölyére más borvidéken vagy a 
a tokaji borvidékbe tartozó községek 
határában ugyan, de nem hegyi, ha
nem sikfekvésü (kerti) vagy homok- 
talaju szőlőben termett mustot vagy 
bort felönteni tilos.

20. §. A tokaji borvidékre, illetőleg 
az ebbe beosztott községek határába 
más borvidékről származó akár hazai, 
akár külföldi bort, csakis az ottani 
helyi fogyasztás céljaira és csak a 
földmivelésügyi miniszter által fel
hatalmazott hivatalos közegek enge
délyével szabad bevinni, illetőleg ott 
raktáron tartani

Ezen rendelkezés betartásáért a 
nyilvános közlekedési vállalatokat és 
a postaintézetet —  a 27. és 54. §-ok- 
ban foglalt kötelezettségeken kívül — 
felelősség nem terheli.

Beviteli engedély csak olyan egyé
neknek adható, akik a jelen törvénybe 
vagy az ennek életbelépte előtt hatály
ban volt 1893. XXIII. t.-c.-be ütköző 
kihágás miatt jogerősen elitélve nem 
voltak és csak olyan mennyiség be
vitelére, amely az engedélyt kérő saját 
házi szükségletének fedezésére vagy 
saját üzleti helyiségében való kimé
résre, illetőleg ottani kis mértékben 
való elárusitásra szükséges s az ille
tőnek ebbeli egy évi szükségletét nem 
haladja meg.

Az engedely megadását tartozik az 
illető hivatalos közeg egyidejűleg közölni 
az illetékes borellenőrző bizottsággal

(61. §.) s a 60. §.-ban említett hatósági 
közegekkel is.

a z  e tárgyban hozott határozatok 
ellen mind a fél, mind a borellenőrzö 
bizottság, illetőleg a 60 §-ban említett 
hatósági közeg jogosítva van 3 nap 
alatt a 52. §-ban megjelölt másodfokú 
hatósághoz, ennek határozata ellen 
pedig a földmivelésügyi miniszterhez 
felebbezni.

A 7. §-ban említett s a tokaji bor
vidék területén levő gyógyszertárak
ban árusított gyógvborok beviteléhez, 
amennyiben ezek palackozva és köz
vetlenül az illető gyógyszertárba vitet
nek és csak az ottani helyi szükség
let fedezésére szolgálnak, beviteli 
engedély nem szükséges.

21. §. A  tokaji borvidékre behozott 
idegen bort a tokaji borvidéken termett 
bortól elkü'önitve, sőt a borkereskedő
nek egész külön pincében kell tartania. 
Az idegen bort tartalmazó hordónak 
olyan jelzéssel kell ellátva lennie, mely 
az illető bor származását világosan 
feltünteti.

22. §. A 20. §. értelmében a tokaji 
borvidékre bevitt idegen bort « annak 
hol történt elhelyezését köteles az, 
akinek részére érkezett —  a beviteli 
engedély felmutatása mellett —  azon
nal bejelenteni a községi elöljáróságnak.

Az elöljáróság . erről nyilvántartást 
tartozik vezetni.

(Folyt, köv.)

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a «Fogadóto a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, kérjük, 
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Győrött a hosszu-utcai Heberling 
Ferenc-féle vendéglőt Kertész  Imre 
kapii vendéglős örök áron megvette. 
Kertész szaktársunk ez újabb üzletét 
szeptember 1-én fogja átvenni.

Trobitsh János előnyösen ösmert 
vörösvári vendéglős szaktársunk, Glei- 
chenberg-fürdőn átvette a Mailand fogadó 
éttermeit.

Turcsányi Samu vendéglője. A
fővárosi Bátory-féle kávéháznak hossza 
időn át ismert főpincére, Turcsányi 
Samu, a pápai vasúti vendéglő bérletét 
elnyerte. Turcsányi szaktársunk a szép 
üzletet október 1-én veszi át saját 
kezelésébe. Sok szerencsét!

Ecker György fővárosi vendéglős 
szaktársunk, ugyanitt a Dob-utca 106. sz. 
alatt lévő Krauzla-féle vendéglőt e hó 
elejével átvette.

Szombathelyen a Széli Kálmán 
kávéházat tulajdonosa, Kopfensteiner 
Gyula újból átvette.

Papp Ferenc, Budapesten az István-ut 
59. sz. alatti volt Külíer-féle vendéglőt 
megvette, melyet saját kezelésébe a m. 
hó folyamán vett át.
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Scheidl Antal, hegykői nagyven
déglős Répeeszemerén a közbirtokosság 
tulajdonát képező nagyvendéglőt meg
vette. Scheidl szaktársunk ez újabb üz
letét ez év végével veszi át saját tulaj
donába.

Eder Ferenc Budapesten a VI.,Fóthi-ul
23. sz. alatti Eisinger-féle vendéglőt e 
hó elejével saját kezelésébe vette át.

Hank Jftnos, a komáromi vasút 
vendéglő uj gazdája, üzletét julius hó 
közepével saját kezelésébe átvette. Sok 
szerencsét!

Lúgoson, az állomás mellett Biletz 
Béla ismert marzsinai vendéglős szak
társunk egy modern szállodát rendezett 
be. A mai kor igényeinek megfelelő és 
minden kényelemmel ellátott uj fogadót 
Biletz szaktársunk Hungária cimen nyi
totta meg.

Csicserly Lajos fővárosi vendéglős 
szaktársunk, a III., (O-budán) Határ
utca 2. sz. alatt levő vendéglőt átvette, 
melyet saját kezelésébe a m. hó elején 
vett át.

Horváth János, volt lövői vendéglős 
3zaktársunk a sopronmegyei Hidegségen 
a nagyvendéglőt átvette.

Dobray János szak társunk a mura- 
szombati Korona fogadó tulajdonosa, 
üzletét egy emeletre építteti. Az uj 
üzletnek 18 vendégszobája, elegáns kávé
háza és éttermei lesznek. Az építkezés 
és berendezés ez év végével nyer be
fejezést.

Krebsz János Budapesten, a IV., 
Váci-utca 86. sz. alatti Somogyi-féle 
vendéglőt kibérelte s azt uj berende
zéssel junius elejével nyitotta meg.

Kiigazitás.Mosonszenljánoson a Mayer 
féle vendéglőt Kelemen Rezső szaktár- 
sunk nem mint vendéglős, mint ezt 
múltkor tévesen irtuk, hanem mint üzlet- 
vezető-föpincér vette át.

Cipóth Ferenc vandeglője. Nagy
váradon a Pannónia fogadó éttermét, 
Cipóth Ferenc, az üzletnek kosszabb időn 
át volt kedvelt vezetője átvette. Cipóth 
szaktársunk üzletét az ottani éli te 
publikum szívesen és nagy számmal 
látogatja.

Meszárovits Péter előnyösen ösmert 
fővárosi vendéglős Budapesten, a IX., 
Liliom-utca 9. sz. alatti Weisinger-féle 
vendéglőt e hó elejével átvette.

Öriszentpéteren a Bucsy-féle nagy
vendéglőt nem Jambrics I. mint előző 
számunkbam tévesen közöltük, hanem 
Jandresits István vette meg. Jandresits 
szaktársunk a jónevü üzletet a m. hó 
közepével vette át.

Gazda Mihály, ismert Rökk Szilárd- 
utcai vendéglős Budapesten, a Dob-utca 
92 sz. alatti Prohászka-féle vendéglőt 
átvette. Az uj gazda ez újabb üzletét 
junius 28-án nyitotta meg.

Csida István, Vasban is volt ismert 
főpincér, még m. év utolján átvette, 
Sarródon (Sopron m.) a nagyvendéglőt.

Marzsinán, Biletz Béla szaktársunk 
vasúti vendéglőjét ifj. Pangel József 
megvette s azt saját kezelésébe e hó 
elejével vette át.

Üzlet átvételek. Budapesten a Szent
király és József-utcák sarkán levő 
Maron-féle vendéglőt Steid l Eistach 
megvette s azt újonnan berendezve 
julius 1-én nyitotta meg —  Gyukáno- 
v ics  Frifanna a IX.kér. Lónyay-utca7. sz. 
alatti vendéglőt átvette s azt ünnepélye
sen julius 12-én nyitotta meg.

Kampits Gyula, a sopronmegyei Pin- 
nyén, a közbirtokosság tulajdonát ké
pező nagyvendéglőt még március elejével 
saját kezelésébe vette át.

Kávóház vétel. Győrött az Adria 
kávéházat Fleischhakker Samu meg
vette. Az uj tulajdonos üzletét egész 
ujan renoválva a múlt hó közepével 
nyitotta meg.

Kerestetnek. I . olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett cimek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon közöljük.

Van szerencsém fölkérni azon t. vendéglős 
és pincér urakat, akik Elírnom Lajos hollétéről 
tudomással bírnak — szíveskedjenek pár sor
ban értesiteni. A szives fölviiágositásért előre 
is köszönetemet fejezem ki. — Özv. Szpetkó 
Józsefné, Nagyvárad, Bethlen-utca '&'!■ sz.

Endrődy Kálmán, Petőházán a tulaj
donát képező »Csali-csárda« vendéglőt 
ápr. elejével saját kezelésébe vette át.

Muraszombaton, mint előzőleg jelez
tük, Turch  József a nagykiterjedésü 
és több épülettel rendelkező vendéglőt 
örökáron megvette. Turch szaktársunk 
üzletét, 2 vendégszobával s egy tágas 
és csinos szaletlivel bővítette ki.

Családi öröm. Balázs Endrét, a Nyíregyházi 
Pincér-Asztaltársaság titkárát derék nej.- egy 
egészséges fiú babával ajándékozta meg. Az 
uj szülött Vilmosnak lett elkeresztelve.

Bendekovics Pál ismert fővárosi 
főpincér szaktársunk Letenyén (Zalam.) 
a nagyvendéglőt a m. hó elejével átvette.

Nyíregyházán a m. hó ll-én  nyi
totta meg újból Fried  Salamon szak
társunk az újból épített és modern 
szisztemben berendezett éltermeit. A jó 
konyha és italokkal rendelkező vendég
lőt az ottani publikum szívesen látogatja.
Helyváltozások. — Győrött a 

vasúti vendéglő I. II. oszt éttermében Dénes 
Miklós mellett Németh Balázs és Kováts József 
éth- állást foglaltak. Bleyer Jenő Nagyváradon 
a Széchenyi fogadó főp. állását töltötte be. 
Slemmer Ferenc Szegeden az Európa fogadó 
szobaföp. állását tölti be. Máriavölgv-fürdőn 
Balogh József fópincér mellett Kováts József 
és Vojtasho Emánuel segédp. állást nyertek. 
Albert ienő Csákányban a nagyvendéglö föp. 
állását foglalta el. Szegeden a vasúti vendéglő 
föp. állását. Petrákovits S. helyét, Tatzl Antal 
éthordó nyerte el. Győrött a Hajó fogadó 
sörcsarnoka főp. állását Lenzsér Rezső foglalta 
el Az Adria kávéliáz főp. állását Reismüller 
Pál tölti be. A Lloyd vigadó kávéház főp. 
állását Simon Péter (nem Elő mint tévesen

hoztuk) foglalta el. Zipsz Ágoston Iglón a Tatra 
kávébáz föp. állását töltötte be. Szabó Mihály 
Kőbányán a Korona kávéház föp. állását fog- 
lalta eí. Técsön a Molnár Korona fogadóban 
Hajdú Hugó éth. állást nyert. Nyíregyháza 
(B. E. tartósítása). Bártfa-íü.dőn a Hungária 
vendéglőben Brémcr Sándcr és Hschbein Adolf 
éth. állást nyertek.

Jtirdetmény.
A Győri pincér-egylet vezetősége 

tudatja a szakmabeli érdekeltséggel, 
m iszerint: az Egylet

Ingyenes elhelyező irodáját 
Arany Janos-utca 22. (ideiglenesen 
Baross-ut36. sz.) megnyitotta.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, férli és női alkalmazottakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!
A nem egyleti tagok, női- és stb. 

segédalkalmazottak elhelyezés ugyan
csak díjtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket, — levél, távirati dij, 
—  tartoznak megtéríteni, úgymint a r. 
tagok.

A »Györi pincér-egylet^ tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
sággal eszközli.

Elhelyezést csak egyleti tag nyerhet, 
miért is az elhelyezésért jelentkezők 
tartoznak az egyletbe belépni.

Tagdijak:
I. oszt. fő- és tizetőpincér 3 kor., 

11. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai 
kapus 2 kor., 111. oszt boriiu, kávés
legény. csapos és szállodai bérszolga 
1 kor. 20 üli.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órákd.e. 8— 12-ig, 
d. u. 2—5-ig tartatnak. Vásár- és ünnep
napokon d. e. 10—12-ig. ^

Levél és sürgönyeim: Pincér-egylet 
Győr.

Kelt Győr, 1908 junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

E GYR ŐL ^  MÁSRÓL.
A majom tábornok*)

— A régi jóvilágból. —

Ez is Rábaközben, a régi forspontos 
világban történt, Akkor — beszélte a 
mai világnak egy derék jó kocsmárosa 
— amikor a magyar földön német volt 
az ur, amikor mindenki forsponton uta
zott, még a vieeispán kisebbik lia is. 
De azért, tette hozzá, elmélázva, mégis 
jobb világ volt az mindenkire, mint 
a mai.

*) Mutató az 1909-ki .Vendéglősök Xaptárd*-ból.



8. oldal. FOGADO

Az abszolutizmus idejében s talán 
még azután is, jó darabig, az állami, 
megyei vagy katonai főemberek, ha a 
hivatali körükben tartozók közt szét 
akartak tekinteni, forsponton utaztak, 
vagyis a városok és községek a rendes 
célpontig tartoztak szállítani az utast. 
Aki szállított vagy szállíttatta a pasast, 
ezért a munkájáért nem kapott semmit. 
Az tehát, akire a forspont esett, nem 
szívesen teljesítette ezt a potya-köteles
séget.

Kapuvárra, Rábaköznek egyik fővá
rosába, egy szép, szelíd sugaras őszr na
pon magas személyiség: tábornok ér
kezett, aki a nagyvendégiöbe szállt, s 
a fogadósnak nyomban kiadta a ren
delkezést, hogy holnap Pápára kivan 
inenr.i, tehát szíveskedjen intézkedni. A 
fogadós intézkedett is, minek következ
tében másnap reggel Löli Jóska, híres 
liakerese Kapuvárnak, a fogadó elé 
állított. Meg kell jegyezni, hogy LóC 
Jóskát világlátott és sok dolgot ismerő 
embernek tartották, (legalább ő maga 
ezt úgy hirdette).

Lóti Jóska hintájába tehát beszállt 
a tábornok — Lófi Jóska nagy ámula
tára — és elforspontoztak. Mikor az 
első és második községet is elhagyták, 
a folyton hátra-hátra néző és mosolygó 
kocsis egyszerre csak fogta az ostor- 
nyelet, a közepén és — ksi, ksi —  ksi, 
ksi! elkezdte az ostornyél végével bö- 
ködni a tábornokot és nevetett hozzá 
nagyokat

A tábornok meglepetve nézett és az 
első pillanatban azt hitte, hogy a ko
csis hirtelen megbolondult Mikor pedig 
Lófi a ksi, ksit, meg a bökdösést újra 
kezdte, ő is elkezdte leszedegetni az égi 
hatalmasságokat: — Hej, tu verfluchter, 
tu Himmelsakrament, Krucifix! stb. Köz
ben kardott rántott s a Lófi koma há
tát elkezdte kardlapozni.

Mikor aztán Lófi Jóska haza »for- 
spontozotto, megkérdezi a nagyfogadós: 
■>Na, Jóska, hogy sikefült az ut? — 
Hogyan ! ? —  szólt Lófi és elkezdett 
hahotázni úgy, hogy alig. jutott szóhoz. 
Hát én még olyan jól sose mulattam, 
mint azon a majmon! Én öt az os- 
tomyéllel böködtem, ö meg engem a 
kardjával porolt az egész utón . . . 
»Mit csináltál, te marha! —  képedt el a 
fogadós. Tudod-e ki volt, akit vittél; —  
egy hatalmas tábornok!« —  Istennyila 
volt az, majom volt! —  szólt rendíthe
tetlen nyugalommal és nagy nevetés kí
séretében, Lófi Jóska.

A históriának pedig az a komolyabb 
magyarázata, hogy Lófi Jóskának még 
sohase volt szerencséje tábornokhoz, de 
egy alkalommal Pécsben (ahova szintén 
forspontilag került föl) egy mutatványos 
bódéban, tábornoki ruhába öltöztetett 
majmot látott, akin a publikum ugyan
csak nagyon jól mulatott. Azt hitte tehát 
szentül, hogy ez a mostani forspont- 
utasa szintén ilyen majom, nem pedig 
tábornok volt.

A gyómiklósi fogadós és
a „kristály"-szűrő.

A gyergyószentmiklósi (jó hosszú szó.. ) 
Féhérló fogadó gazdája: Mayer Vilmos, 
a m. hó folyamán a Csáktornyái vasúti 
vendéglős: Hercog Sándorhoz, a »Kris- 
tály-borszürő« föltalálójához ezeket a 
sorokat intézte:

Tisztelt kollega ur! — A .Fogadó* * utóbbi 
számában az „Egyröl-Másról" rovatban megle
petve olvastam a b. »Kristály-borszürője“ és 
rám is vonatkozó sorokat. (Hogy a manó vigye 
a mi Fogadónkat) — hat az mindent megtud !... 
Én ugyanis egy (ismerős kartársamnak — itt 
az isten háta mögött. Csíkban, beszéltem el 
az esetet, úgy amint történt, ami, hogy mely
képen jutott él a Fogadóékhoz. . Az azonban 
szent igaz, hogy én a legzavarosabb borból 
csináltam pénzt és ezt csak az ön szép talál
mányának köszönhetem. Fogadja ezúttal is 
elismerésem. — Kollegiális üdvözlettel Mayer 
Vilmos szállodás Gvószentmiklós.

A Simplicissimus m eg —  Schönfeld 
gazda.

A Budapesti Hirlap a múlt héten 
megírta, hogy: vegyes — bár igen kis 
számú vidéki városokban még mindig 
látható a belügyminiszter által kitiltott 
)>Simplicissimus«, igy Szombathelyen 
a Kovács féle kávéházban, ami a haza
fias közönség körében nagy megüt
közést kelt.« —  Schönfeld, az egyik 
kávés gazda, erre állítólag igy fakadt 
ki: —

—  Hát még mit nem akarnak! Az 
Elité kávéház lefoglalta magának az egész 
elite publikumot, a Hungária kávéház 
a sok jó kereskedő vendéget, az Unger 
és Posch-féle kávéházak a mulató ifjúsá
got,a tífusz meg az ezenkívül megma- 
i adt vendégeket kergette el és az a 
budapesti újság most azt az egy-két 
szál »Simplicissimust« olvasó katona
tisztet is el akarja vinni! —  hát majd 
—  boronázok . . .

N Y Í L T - T É R .
r K l i s i r » e r ö  l e v é l .

Csáktornyáról Hercog Sándor ur b o r -  
s z f í r ő j  é t  nagyon ajánlhatom

Körmend, 1908, január ló-én.
Ebenspanger Rezső

Korona szállodás.

= □

Bérbeadó szálloda.
Tuladunai, nagy kereskedelmi, határszéli 
városban, fmegyei székhely) az egyik 
------forgalmasabb ponton l é v ő --------

szá llod a
8 szobával, étteremmel, sör- és bor- 
csarnokkal, nagy udvarral sat. hozzá
tartozóval — tulajdonosváltozás miatt 
bérbeadó (esetleg örökáron eladó). A 
szálloda 16 szobára bövithetö. Komoly 
érdeklődőknek felvilágosítást nyújt a 
„Fogadó" kiadóhivatala :_2

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk ntézett levelükre fele
letet nem kaptak, a megfelelő választ jeien rovatunkban 
ialá.halják. A sse>k. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.
Több kérdezősködő vendéglősnek. Az

alkalmazottak biztosításáról szóló 1907. évi 
XIX. t. c. szerint a vasúti és hajú-vendéglősök 
kivételével, a többi vendéglős baleset ellen 
nem köteles az alkalmazottait biztosítani, tehát 
az illetékes kerületi munkásbiztositó-pénztárnál 
balesetre nem, hanem csakis a betegség esetére 
tartozik bejelenteni. Ez utóö&Cbejelentést julius 
15-e ntán két példányban kell az illető pénz
tárhoz benyújtani. A nyomtatványokat a pénz
tár díjmentesen adja. Mi azonban azt taná
csolnánk, hogy a vendéglősök biztosítsák 
alkalmazottaikat önkéntes biztosítás utján bale
set ellen is. Az ezért fizetendő díj igen csekély 
lesz, mert a veszélyesség is csekély. Lehet 
azonban az is, hogy olyan vendéglők tulajdo
nosait, kik üzletük világítására gázfejlesztő- 
apparátust tartanak, kötelezni fogják a baleset
biztosításra ; ez a kötelezettség azonban eddig 
nincs elrendelve, a ki tehát baleset ellen nem 
akar biztosítani, egyelőre nem köteles.

Többeknek — (Torma ügyben). Azon t. ven
déglős szaktársai nkat, akik a lapunkban hirde
tett torma ügyében reklamáltak, értesítjük, hogy 
a szállító Kemény torma-készlete teljesen el
fogyott. A rendelések nem teljesítésének ez a 
magyarázata.

L —y F. és M—a K. Hús és paprika ügyben, 
szék ügyben, szipkák és csapok ügyében levelük 
vételével intézkedtünk. Szállítás azonnal tör
tént. — Győri előfizető. A p.-dugókat a gyárak, 
ahonnan a pezsgő való, szokták visszaváltani. 
Más vállalkozót, aki ilyesmivel gseflelne, nem 
ösmerünk. — Borymori. Nézzen föl e rovatunk 
homlokára, hol ez vagyon kiírva: — Névtelen 
levelek nem vétetnek figyelembe! — Sz. J. 
Epe jes. Mull b. kérését — minden irányban — 
készséggé! teljesítettük Üdv! — H. L. Szolnok. 
Ezzel a perpatvaros ügygyei, mint tudni mél- 
tóztat, már többször foglalkoztunk. Ha még a 
most beküldöttet is leközölnők, a közönség a 
dolognak éppen az ellenkezőjét kezdené hinni. 
Merthogy még a jóból is megárt a sok Egye
bekben, üdvözletünk. — G S-né Arad. A kér
dezett cím miatt forduljon Bock Ferenc vendég
lős úrhoz Püstyénbe. — H. I. Debrecen. Nemes 
tettekért — szives köszönet. Hasonlókat csele
kedni minél több esetben kérünk. Üdv! — 
V Gy. Megnyílója. A korrigálandó ügyet korri
gáltuk. Szives üdv ! — 2. Gy. London. Levelet, 
kívánt tájékozással küldtünk. - B. B. Lúgos. 
Szives tudósításáért szives köszönet és — 
köszöntés! •— F. B. Falu zemes. Dr. Gyenes 
Manó ügyvéd lakcíme: Bpest, V., Alkotmány
utca 23. Beküld előf. szives köszönet és — üdv !

Eladó vendéglő
Tapolcán (Zalamegye) őO év óta fenn
álló jóforgalm u beszálló 
vendéglő, szép kerthelyiség, te
kepálya és' villanyvilágítással, berende- 
— zéssel eladó. Bővebbet

KOVÁCS GYÖRGY-né
vendéglősnél

t a j p o i - o A i v .

B O *R
Vendéglős és kocsmáros uraknak 1907. L  
évi termésű zamatos csongrád i siller lv 
bort 100 literen felüli mennyiségben *) 
45 koronáért szállít hektoliterenként C 
utánvétel mellett B a g o s s y  J ó -  \v
*  s é f  pincegazdasága, Csongrád. 3-4 jJ


