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A kartell zsarolása,
A *Fogudó« utóbbi számában közöl

tük, hogy az erdélyi borvizek nagy 
részét adás-vétel és bérlet utján birto
kába kerítette egy spekuláló konzorcium 
és nyomban felemelte a vizek árát 
100°/o-ra. Megírtuk azt is. hogy a 
brassói vendéglősök és kávésok az ilyen 
módon megdrágult borvizekre kimondták 
a bojkottot és támogatásért a közön
séghez fordullak, mert hiszen a közönség 
zsebére is spekulál ez a rabló módszer. 
És most ugv áll a dolog, hogy az 
italmérő-iparosok farka szemet néznek 
a spekulánsokkal s egyelőre egyik fél 
sem enged.

A vendéglősök nem fognak engedni. 
Segítenek magukon úgy, hogy olyan 
farvizeket fognak tartani, ameiyek még 
nincsenek a konzorcium hatalmában 
és a közönség támogatni fogja őket. Ez 
az egyedüli mód a zsarolás megtörésére. 
És ha ez az állapot a nyárig el fog 
tartani, akkor azt hisszük — a 
spekulánsok be fogják adni derekukat 
és leszállítják a vizek árát a korábbi 
állapot szerint. A spekuláció egyszerűen 
csütörtököt fog mondani.

És igazán idején volna már, hogy 
vendéglős és kávés kartársaink a saját 
jól felfogottt érdekükben erős elhatáro
zással kitartókiegyenek. Meg kell mutatni 
a kartell lovagjainak, hogy nem mindig 
és nem mindenben lehet a vendéglősök
kel úgy bánni, amint ezek a lovagok 
a saját zsebük jóvoltára spekulálnák 
Anyagilag bűnhődjenek a spekulánsok 
vakmerőségükért és ne a vendéglősök. 
Hiszen eleget szipolyozzák őket. Ma 
már majdnem minden közszükségleti 
cikk kartellek kezében van, de külö
nösen majdnem mindaz, amire a vendég
lősnek üzletileg szüksége van. Végié 
tehát védekezni kell úgy, ahogy lehet 
és mindenütt, ahol lehetséges. Pedig 
egyéb dologban is lehetséges a védeke
zés, nemcsak az erdélyi borvizeknél! 
Kgyenesen megszégyenítőnek találjuk a 
vendég1 ös-karra nézve, hogy mintegy 
gyámoltalanul engedi magát a kartellek 
által kifosztani. Végre meg kell szűnni 
a türelemnek, hiszen a vendéglősök 
pénzéről van szó.

Egyes vidéki központokon már észle
lünk haladást ezen a téren. Megtörik a 
szikviz-kartellt is, igyekeznek a sör 
dolgában is megállapodásra jutni, hogy

a kartell túlkapásait ellensúlyozzák. 
Higyjék el a kartársak, hogy a véde
kezés sokkal könnyebb, mint a hogy 
hiszik. A'assai szaktársaink, miként 
az a »Fo°adó«-ban közölve volt, nagyon 
szépen oldották meg a sörkérdésüket. 
Megegyeztek maguk közt és bojkott 
alá akarták állítani a sörgyárat, ha 
továbbra is házal a palacksörrel — 
magánfogyasztók közt. A sörgyár kén y
telen volt belemenni, hogy magán- 
fogyasztónak nem ád palacksört és 
amellett a szükséges jeget is szállítja 
díjmentesen a vendéglősöknek.

Ez eredm éry , amit az akarat és 
kizsákmányolás elleni köteles védelem 
ért el. És igy kellene lenni mindenütt, 
nem csak Kassán.

Itt van pl. a kőbányai sörgyárak 
kartellja, mely annyira boszantja a 
vendéglősöket és mely nekik parancsol. 
Itl megfordítva áll a dolog. Itt nem a 
vendéglősök rendelkeznek a sörre- ki
adandó pénzükkel ugv, ahogy ők akar
nak, hanem rendelkezikvelük a sörkartell. 
Ez parancsol és ha jól esik neki, hát 
egyszerűen nem ád sört annak a vendég
lősnek. aki esetleg hangosabban méltat
lankodik a kartell fölött. Hát nem 
mesébe illő dolog e z A  vendéglős nem 
lehet ura saját pénzének, nem szerezhet 
érvényt a saját akaratának Igenis, ez 
mesébe való állapot'.

A kartell urai annyira elbizakodottak, 
hogv azt hiszik, ezen az ádapcton nem 
lehet változtatni. Bizony lehet és pedig 
igen könnyen és igen egyszerű módon.

Csak 8 — 400 budapesti vendéglős 
egyesüljön pl. arra, hogy nem veszi a 
kartell-sört, hanem hozat vidékről a 
minőségre nézve a kőbányaival verseny- 
képes sört. Ez természetesen 60— 80 000 
hektoliter sörmennyiséget tesz ki. Vidéki 
sörgyárak, pl. az ujaradi, temesvári, 
nagym ihályi stb. képesek volnának a 
szükségletet kielégíteni és a szállítási 
költség drágasága dacára, ilyen biztosí
tott mennyiség mellett, olcsóbban adnák 
a sört, mint a kőbányai kartell. Nem 
probléma ez, hanem kézzelfogható mó
don megoldható dolog. Hiszen itt van 
a példa, hogy sok vendéglős inkább a 
külföldről hozatja (Steinfeldről stb.) a 
sört, talán valamivel drágábban is 
fizetik, de mégis felszabadítják magukat 
a sörkartell békéi alól.

Példák m utatják már. tények  
bizonyítják, hogy  a kartellek zsaro

lásával szemben van mód a véde
kezésre. Csak akarni kell t kai társak 
és megy minden, mint a karikacsapás. 
Nem kell összetett kézzel nézni, hogy 
milyen könnyű szerrel dézsmálják mun
kánk gyümölcsét és milyen megszégye
nítő módon fosztanak meg önrendelke
zési jogunktól, amiért mi magunk 
fizetünk dijat és — gazdag osztalékot 
a részvényeseknek.

=  Vendéglős kartársa inkat figyel
meztetjük. hogy az uj bortörvényben 
előirt figyelm eztető táblák-nak az üz
letben való kifüggesztő.-e folyó évi már
cius elsejétől kezdve kötelezővé tétetett. 
A ' bor nyilvántartása szintén el van 
rendelve. Mindkettőre nézve a szüksé
ges nyomtatványok az elöljáróságoknál 
szerezhetők be. Minden kartársunk te- 
gven eleget a törvény ezen kívánalmá
nak, nehogy büntetés alá essék. .1 
Székesfővárosi vendéglősök éskocs- 
márosok ipartársulata tagjait el fogja 
látni a szükséges nyomtatványokkal.

Pénziigyigazgalói túlbuzgóság-
Mint lojális adófizető polgárai a mi 

drága hazánknak, csak túlbuzgóságnak 
jelezzük a kassai pénziigyigazgalóság 
azon e'járását, mellyel ráijesztett az 
ottani vendéglősökre. Pedig ugyanazon 
joggal hóbortnak is jellemezhetnénk az 
adőhajtásnak azt a nemét, amit Kassa 
város nagytekintelü pénzügyigazgatója 
a vendéglősökkel szemben alkalmazni 
szándékozik, amit azonban komoly un 
venni alig lehet, — mert törvénytelen.

Az a pénzügyi nagyhatalom ugyanis, 
mely a kassai aktív’ vendéglők közül 
40-ét egyszerre megenni akar, most 
azzal küldte szét a 111. osztályú kereseti 
adó befizetésére szóló intéseket, hogy 
attól a vendéglőstől, aki 14 nap matt 
nem fizeti meg ezt az adótartozását, 
— elvonja az italmérési engedélyt. — 
Így értesítenek bennünket Kassáról.

Az adófizetés a polgári élet tiz pa
rancsolatának elsejét és legfontosabbat 
képezi A kereset hováforditásának első 
tétele a vendéglősnél az italmcré-i 
illeték és a kereseti adó. Az előbbit 
ha elmulasztja, könnyen megfoszthatják 
italmérési engedélyétől, ha az utóbbi
nak nem tesz eleget a terminusra, akkor 
megzálogolják és esetleg elveszik tőle 
mindazt,’ a mit a kincstár pénzzé tehet
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— árverés utján. Azt azonban, hogy 
valakitől elvegyék adóhátralék miatt az 
iparigazolványát, vagy a vendéglőstől az 
italmérési engedélyt, a törvény nem 
írja elő, azt csak a kassai pénziigyigaz- 
gaió találta ki — szabad óráiban, 
hivatalosan alig.

Már pedig ilyen >különbeni«-\'e 1 adót 
hajtani még a kassai pénzügyigazgatö- 
nak sincs jogában. Joga van a törvény 
által megengedett kényszereszközöket 
alkalmazni, de még azokat is, tek.nlet- 
tel az általános kedvezőtlen gazdasági vi
szonyokra, csak okkal-moddal alkalmaz
hatja, mert máskép a fürdővízzel együtt a 
gyermeket is találná kiönteni. Ezt pedig 
sem a törvény, sem a hivatali felsőbb- 
sége: a pénzügyminisztérium sem kívánja 
tőle. Az erősebb joga, hála isten, meg
szűnt alkotmányos országban, hol a 
törvény nemcsak kötelességet ró a hon
polgárra, hanem biztosit neki jogokat 
is. És a törvény által biztosított jogok 
legelseje és legtermészetesebbike: a
megélhetés joga a becsületes munkával. 
Ez n jo g  a törvény védelme alatt áll

Hogyan képzeli az ilyen pénzügy- 
igazgatói bogaras fantázia az állapotot, 
ha minden adóhátralékostól elvonnák a 
megélhetés jogát, az ekszisztencia alap- 
feltételét ? Magyarországon úgy hozzá
vetőlegesen van 10—12 miiló III. oszt. 
kereseti adót űzető polgár, kik egyszer
smind államfentartők is. Ha most 
már ezektől elvonják a megélhetés és 
kereset jogát adóhátralékért, hát akkor 
ki a palvar fog adót űzetni? Mert a 
mi a kassai pénzügy igazgató fantáziája 
szerint áll a vendéglősre, az logice véve 
kell, hogy álljon minden kézmű
iparodra, gyárosra, kereskedőre stb. Hi
szen az állam egyenlő teherviselésre és 
egyenlő jogokra van felépítve. Hát 1. 
pénzügyigazgató ur ezt tudni kell! Vagy 
tálán annyira pipogya embereknek tartja 
a vendéglősök't, hogy a »mumustó!« 
megijednek ? Dehogy ijednek meg. Isme
rik az állammal és társadalommal szem
ben fennálló kötelességüket, de ismerik 
törvényadta jogaikat is.

Kassai vendéglős kartársainknak, mint 
jó hazafiaknak azt a tanácsot adjuk, 
hogy fizessék meg adójukat, a pénzügy
miniszter urnák pedig tisztelettel java
soljuk, hogy a kassai túlbuzgó pénz
ügyigazgatót helyezze át Budapestre — 
állami végrehajtónak, mert az ilyen 
nagy tehetségű szakférfiúnak kár ott — 
a kurucok közt — annyira unatkozni.

A  Szekesfovárosi Vendéglősök és Kocsm á- 
rosok ipartársulata hivatalos közleményei.

A z ipar társulat hivatalos helyisége: 
VI11., Rákőci-nt i j ,  II. 20. sz. a. van.

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

Jogitanáesot 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 ípartársu lat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó"1 utján közöltetik.

Értesítés.
Az ipartársulat t. tagjait értesítjük, 

hogy az uj bortörvényben e'öirt és az 
üzletben való kifüggesztésre rendelt 
nyom tat vá nyolc, valam in t a bornyil ván- 
tartásra előirt űrlapokkal idejekorán 
elfogjuk őket látni, mivel a törvény ezen 
rendelkezése folyó év március elsején 
életbe lép.

Figyelmeztetjük továbbá a testület 
tagjait, hogy az édes bor íürmös) kész
letét mennyiség szerint be kell jelenteni, 
a kerületi elöljáróságnál.

A bornyilvántartás mikénti vezetésére a 
a társulat tagjai a társulat titkárjától 
az irodában) útbaigazítást nyerhetnek.

Az elnökség.

Gseftelés a :  erdélyi bor vizekkel.
— Erdélyi vendéglősök felhívása. —

A kanyargó Aranyos és a »csöndes«- 
nek ismert Maros tündérszép honába, 
Erdélyországba, ahol a sűrű fenyvesek
kel boritott hegyek méhében az üst
arany s a többi nemes ércek (és nem 
nemes ásványcikkek tengernyi milliárdo- 
kat kitevő értékben hevernek, békén 
és érintetlenül, — néha-néha kirándulást 
eszközöl egy-egy Grödel-féle kompánia, 
hogy a természeti kincsekkel gazdagon 
megáldott országrészben, 'egynéhány 
rongyos milliócskát« gsefteljen, harácsol
jon össze. Az a kincs, ami lépten nyomon 
található a föld gyomrában, nem csá
bítja, nem érdekli az ilyen gseftelő 
kompániákat, mert az munkát és tőke- 
befektetést igényel, csak ami felszínen 
látható, ami könnyen hozzáférhető. Újab
ban valami budapesti illetve »budapesti 
és kolozsvári konzorcium * az erdélyi 
borvizekből akar sok-sok milliót össze- 
gseftelni. Lássuk hogy miként?

Erdélyben, Kolozstól kezdve (ésvégezve 
Háromszék esCsikkalj közel egymásután
ban, majdnem dobásnyira fakadoznak a jó 
b o 'v iz^k , (úgy mint ezeket Erdélyben 
általában nevezik), melyeknek nagy 
része forgalomban is van. A forrás tulaj
donosai, tekintettel a vizek nagy számára 
lehető olcsón, de azért oly árban hoz
zák forgalomba, hogy a megfelelő haszon 
biztosítva van számukra. A vendéglősök 
és koesmárosok pedig, a kiknél a bor
vizek legnagyobb részben el helyezést nyer, 
az olcsó árnál fogva (6 8 — 12 fill
ért »szerezték« be a borvizet üvegenként) 
csak úgy ingyen szolgáltatják a vizet

a bor mellé, kivéve a nagyobb és keve
sebb bort fogyasztó üzleteket. A közönség 
tehát ősi időktől, vagyis amióta csak 
létezik a borviz Erdélyben, hozzá van 
szokva, hogy a borhoz adott vízért ne 
számítsanak neki, legfeljebb egy-két 
krajcárt. De a közönségnek a vendég
lőkbe nem járó része szintén olcsón, 
fent említett néhány fillérért juthatott az 
egészégre előnyös vizekhez.

No és mi történik most a borvizek 
országában, Erdélyben ? Összeáll egy 
konzorcium, Fekete Mórral, a borszéki 
fúrdőbérlővel, (aki Borszéket nem 
azért bérli, hogy ott a  közönség 
m egfelelő elbánásban és kényelem 
ben részesüljön, hanem hogy  a 
»borszéki« v ízze l üzletet csináljon 
— hallotta ezt a kijelentését F.-nek, a múlt 
év tavaszán egy szaktársunk), mely a forrá
sokat összevásárolja, illetőleg a forrás 
tulajdonosokkal és bérlőkkel szerződik, 
hogy az összes termelést átveszi ésavizető, 
már mint a konzorcium árusítja.

Az előkészítés — mint egyik erdélyi lap 
írja, — nagy titokban történt, ugv hogy 
január 8 -ig, amikor a borviz ára felszökött. 
senki a dologró nem tudott. A részvénytársaság 
m ö:ött -  hir szerint — Fekete Mór borszéki 
fürdöbérlö, egy kolozsvári búnk és egy buda
pesti .cég' állanak.

A társaság által megszerzett ásványvizek 
áremelkedése a következő : a bodoki . Matild“ 
víz 10 fillérről 24 fillérre, az „Élőpataké viz 
12-röl 24-re, az árkosi „Glória" viz 12-röl 
24-re, a „Répád" viz 12-röl 24-re és a 
„Kászoni" viz 12-röl 22-re emelkedett.

(Tehát csak 100, illetve 120%-kal 
emelte föl az erdélyi vizek árát az a 
nagy titokban alakultkartell-kompánia.)

A kisebb ásványvíz források tulajdonosa.* 
és bérlőit a társaság megfizeti, kártalanítja, 
de vizüket nem ér. ékesíti, nehogy ezzel ön
maguknak csináljanak konkurrenciát Az élő- 
pataki borviz bérlője, Goldstein, azáltal, hogy 
a társaság tiz évre megszerezte az előpalaki 
viz kihasználásának és eladásának jogát, évente 
12—20.000 korona váratlan tiszta haszonhoz 
jut, s a többi ásványviztulajdonosok és bérlők -e 
járnak rosszul.

Hát, így eszelte ki ezt az erdélyi bor
vizekkel milliókat gseftelni akaró kompá
nia, ami ugyan nem baj, mert az elö- 
pataki és a többi ásványviztulajdonosok 
és bérlők csak hadd keressenek évente 
12— 20000 koronát, de hogy aztán ezt 
az összeget honnan fogja előkotorászni, 
a vendéglősök koesmárosok zsebéből-e 
vagy a saját magáéból az a borvizes 
társaság, — az más kérdés és ehhez 
másoknak is lesz szava. Pl. a vendég
lősöknek. akik ellen elsősorban ez a 
piszkos üzleti manőver intéztetett; akiket 
ez a harácsoló társaság aféle közönséges 
üzleti anyagnak nézett, amelyet úgy 
használhat fel, amint neki tetszik, az ö 
piszkos üzleti céljaira. No hát, csak 
lassabban a  testtel és azzal a más érde
kére és tönkretételére áhítozó agygyal, 
tisztelt éhes kompánia!

Ezeket pedig a »Brassómegyei szál
lodások, vendéglősök , kávésok és 
koesmárosok ipartársulata« mondja 
egy határozatában, amelyet az erdélyi bor
vizek és kapcsolatban a vendéglősök
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ellen intézett merényletről való hirvétel 
után hozott azonnal. A »Brassói vendég
lős-ipa rtársulat« ugyanis január 17-én 
rendkívüli közgyűlést tartott s ott a 
tömegesen megjelent szaktársaink egy
hangúlag ilyen határozatot fogadtak el.

A gyűlés kimondja az általános kizárást 
mindennemű ásványvízre. E hó 15-től kezdve 
egy üzletben sem fognak ásványvi>et tartani 
mindaddig, mig nem szereznek olcsóbb vizet.

Egyúttal kéri a nagyérdemű közönséget, 
hogy a mig a  bojkott tart, a vendéglőkben, 
kávéházakban ne kérjen ásványvizet, mert 
különben nem lehet érvényre juttatni a k:tüzött 
szándékot. Arra kéri továbbá a nagyközönséget, 
hogy a lapokban nyilvánítsa, vájjon helyes-e 
a szállodások, vendéglősök stb eljárása. A 
gyűlés határozata ugyanis a közönség érdekeit 
is óvni igyekszik, a drágulást szándékszik 
meggátolni s ezért óhajtja a gyűlés a közön
ség véleményét. Jelszavunk — mondja a hatá
rozat — ez legyen : „Ásványvizet ne igyunk !

Brassói szaktársainknak eme határo
zatával kapcsolatban a »Brassói Hírlapit 
(ez a derék lap különben a többi ottani 
szász és román lapokkal egyetemben 
azonnal az ügy melle állott) ezeket irta:

Ürömmel és elismeréssel üdvözöljük vendég
lőseinket. akik közös elhatározás-al bojkott 
alá vettek az indokolatlanul megdrágított 
ásványvizet és felhívjuk a közönséget, teljes 
egyértelműséggel, k tartással, s némi kényelmi 
tekiuletek háttérbe szorításával álljon a vendég
lősök in lié és a mennyire csak lehet, mind
addig, iui<j ez az üzleti kapzsiságból eredő 
kizsákmányolás tart, fölemelt áru ásványvizet 
ne igyék!

A brassói vendéglős-ipartársulat eme 
sikeres fellépése után az erdélyi vendég- 
lős-ipartársulatokat kérte fel hasonló 
eljárásra. A felhívást a testvér-társula
tok mind magukévá tették sőt, ezek közt 
a »Nagyszebeni vendéglősök ipartásulata« 
még ennél is többet tett, amennyiben 
az ásványvizek bojkottját nem csak 
Szebenre és Szebenmegyére határozta 
el, hanem ugyanezt tenni az erdélyi 
vendéglősöket városonként hívta fel. A 
nagyszebenieknek ez a felhívása igy 
hangzik:
Az igen tisztelt vendéglős uraknak (. . . . ,)

Tiszztelt szaktársaink!
Úgy hisszük, hogy az erdélyi ásványforrások 

bérlőinek kartcllkötése és a vizek árának 
•’>()—100%-kal történt felemelése már köztudo
másra jutott mindenütt.

■Miután az ásványvizek árának ezen alap
talan felemelése csak a fogyasztó közönség 
kizsákmányolását tűzte ki célul, hogy a bérlők 
telhetetlen zsebjei gyarapodjanak, feltétlenül 
szükséges, hogy a közönség ezen merénylet 
ellen a legerélyesebben tiltakozzék'

És itt megint mi, vendéglősök vagyunk 
kénytelenek a fogyasztó közönség érdekeinek 
megvédésében sorompóba lépni és felvenni a 
harcot a kartellező urak ellen.

Miután az erdélyi ásványvíz fogyasztás leg
nagyobb része az erdélyi városokra jut, első 
sorban is az erdélyi városok vendéglősei van
nak kötelezve az egyetlen eredményre vezet
hető fegyvert — a* bojkottot — alkalmazni 
és ez által az indokolatlan kartellt megtörni.

Kérjük e z é r t ..................város igen tisztelt
vendéglőseit, szíveskedjenekazonnaiegy gyűlést 
összehívni és azon minden tagra vonatkozólag 
kötelezően elhatározni, hogy az erdélyi ásvány
vizeket folyó év február hó 4-től kezdödöleg 
bojkottálják és ezen bojkottot mindaddig fenn
tartják, mig az árakat a bérlők nem mérsé
kelik.

Ezen felhívást Erdély összes városaiban 
létező vendéglős szövetségnek, (ipartársulatnaki 
vagy ahol ilven nem létezik, a befolyásosabb 
vendéglős uraknak hasonló eljárás céljából 
megküldtük, me-t eredményt csak ugv érhetünk 
el, ha egyöntetű eljárást kövei ülik.

A gyűlés eredményéről kérjük minket azon
nal értesíteni.

Nagyszeben, 1909. január hó 27-én.
A nagyszebeni vendéglősök egyesülete.

A nagyszebeni és brassói vendéglös- 
ipártársulatok felhívásának remélhetőleg 
meg lesz az a hatása, hogy a Borszék
— Fekete Mór — Budapest-féle konzor
ciumnak egyetlen üveg borvizél sem 
adja el, vagy szolgáltatja ki egy erdélyi 
vendéglös-kocsmáros sem. A brassói és 
szebeni vendéglősök a közönség és ven- 
déglősség zsebére utazó konzorcium  
által felemelt ásványvizek teljes bojkot- 
jára, ezúttal is fölhívja — és kapcso
latban fölkéri Kolozsvár, Deés, Maros- 
vásárhely, Nugyenyed, Sepsiszent- 
györgy, Kezdivásárhely, S zékelv-  
udvarhely, G yulafehérvár és Déva 
városok vendéglőseit, hogy a borvizek 
kiküszöbölési ügyében tartandó gyűlé
seket egyszersmint használják föl a már 
létesileni szándékolt vendéglős-ipartár- 
sulatok megalakítására, hogy a hasonló 
sérelmekkel szembeni föllépés annál

* egyöntetűbb, annál sikeresebb legyen. 
Ennek a mostani akciónak a keresztül
vitele ugyan kevésbbé és annál inkább 
sem ütközik nehézségbe, mert a 100 és 
140 (nem 50 és 10(1) °/o-kal fölemelt 
ásványvizek bojkottjára a vendéglősök
kel maga a fogyasztó közönség szövet
kezett.

A b o jk o ttá lt  »Borszékí.«
Fölhívás az összes vendéglősökhöz!

Erdélyi szak társaink fölhívják úgy az 
erdélyrészi, miut a Királyhágón inneni 
vendéglös-kartársaikat, hogy az erdélyi 
borvizekkel bojkottálják  a Fekete 
Mór-féle »Borszéki« v ize t is. A nagy 
közönséget, de különösen a vendéglős- 
kocsmárosokat érzékenyen megkárosítani 
törekvő Fekete Mór, illetve a vele 
összeköttetésben álló budapesti eég vagy 
bármelyik megérdemli, hogy e gonosz 
tervü merényletért a vendéglősöknek 
egész nagy egyeteme sújtsa.

Olcsóbb ásványvizet.
Erdélyi szaktársaink elhatározták, 

hogy a bojkoltált erdélyi borvizek helyett 
megfelő jó és olcsó ásványvizet vezes
senek be Beméljük. fog akadni a hazai 
ásványvíz-forrás tulajdonosok vagy bér
lők közt olyan, aki a »kisebb haszon 
és nagyobb forga!om« elvénél fogva 
érintkezésbe lép az érdekeli erdélyiekkel. 
Az illető arra is biztosan számíthat, 
hogy az erdélyi részbe bevezetett víz
nek az erdélyi részen innen is ki fog 
tágulni piaca, amennyiben a Borszék
— Fekete Mór — Budapest-fele vize
ket mindenütt pótolni kell.

Az alkohol ellen mindenáron.
No de most már aztán ne panaszkod

janak ám a »vizet iszom nem bort- 
magasztos eszméjének derék fölként 
apostolai, hogy az alkohol ellen indított 
hadjáratukat nem koronázza fényes siker. 
Vaknak kell hogy legyen, aki azt nem 
látja, hogy az alkoholellenes mozgalom 
mint nyomul előre és előrenyomulásá
ban mint hódítja meg és ragadja magá
hoz az újabb és ujaba apostolokat... 
Köztük az olyan nyomósakat, mint pl. 
Magyaroszág belügyminiszterét, a rozs- 
nyói püspököt, néhány somogyi grófot 
s ezenkívül több megyei és városi 
törvényhatóságot, melyek azonnal min
den megfontolás nélkül tárgyalták és 
csatlakoztak utóbbiaknak ama ja-asla- 
lához, hogy vasárnapokon és iinr ep- 
napokon minden vendéglő és kocsma 
záródjon be, az emberiség egészségügyét 
alaposan megreformáló alkoholellenes 
ügy érdekében. Szóval, az antialkoholis
ták győzelmi hajója — szerintük - 
halad előre csöndesen, de biztosan.

Mikor pedig az elfogulatlan és ko
molyan gondolkozók mindezeket látják 
és hallják a néhány mágnásember fe- 
lelsége körül csoportosuló hölgyeknek 
»le az alkohollal !.< kiáltását, csöndes és 
szánakozó mo-:olylyal tesznek amolyan 
kifejezést, hogy »de nagy és meggondo
latlan gyereke is ez a magyar náció ’ 
Ami tényleg igaz is, bár azzal a kü- 
lömbséggel. hogy a »nagy gyerek- ki
fejezéssel tulajdonképpen azok illethetők, 
akik az alkoholellenes ügyet inszcenál- 
ták s azt mindenáron országossá és 
mindenkinek az ügyévé akarják lenni. 
De nagy gyerekség és nevetségesség 
számba menő maga az egész alkohol- 
ellenes ügy is. természetesen abban a 
formájában, amint azt nálunk tekintik 
és kezelik A mi alkoholellenes ügyünk 
ugyanis egyet jelentő a bor- és sör- 
nemivással, vagyis mindenféle szeszes 
ital kiküszöbölésével. A mozgalom nem
csak az olyan szesz ellen irányul, ami 
föltétien káros az egészségre (mint pl 
a közönséges bundapálinka i, hanem ki
küszöbölni kívánja azokat is, melyek 
egészségi szempontból szinte nélkülöz 
hetlenek Nem veszi figyelembe, bog; 
a mértékkel használt tiszta jó bor 
(persze nem a kereskedőtől való) táplál, 
üdít és egészséget ád, valamint azt sem. 
hogy az annyit hangoztatott kórosak 
paralyzis, elmebaj stb bajban szenvedők 
bármi egyéb utón szerezhették beteg
ségüket, csak épen nem a borivás ut
ján. Hogy nálunk Magyarországon 
egészen mások a termelési, az éghaj
lati. és az életviszonyok: az alkohol- 
elleneseknél sem ez, de nem jön te
kintetbe az a körülmény sem hogy 
Magyarországnak egyik legjobban űzető 
és jövedelmező termelése a szölő- 
és bortermelés, ami nemcsak sok tíz
ezer szőlősgazdának és kapcsolatban 
még egy-két százezernek nyújt tiszt- s 
megélhetést, hanem az állam pénztárá
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nak mérlegében is a legtekintélyesebb 
súlyt képezi. Mindezeket az ész- éí tél- 
szerű dolgokat nem láják, nem veszik 
levelembe és fontolóra a mi antialkoho- 
1 istáink, hanem csak mennek, öntudat
lanul. akár csak Miss Cárié Natkion 
( az amerikai abstin^ns nő) az üres, tar
talmatlan »le az alkohollal* jelszó után. 
És ez jellemzi és igazolja operetlszerii- 
ségét, illetőleg nevetségességét a magyar 
antialkoholos mozgalomnak.

Az alkoholellenes mozgalom történe
tére nézve meg kell jegyeznünk, hogy 
annak eszméje Amerikában látott nap
világot, s miként szülőhazájában, úgy a 
közel eső Nagybritániában is elég 
gyorsan és te jes diadalt aratott. Ami
nek okát azonban hamar megtalál
juk. ha tudjuk, hogy Amerikában vala
mint Nagybritániában a természetes, 
tiszta bor fogalma teljesen ismeretlen. 
Az amerikai és angol kereskedők által 
összepancsolt és agvonszeszezett borok 
egyériéküek — minőségi és egészségi 
szempontból — a magyar bundápálin
kával. Az ang-1 és amerikai fogadókban 
stb. italmérési üzletekben pedig csakis 
a kereskedők u'j in beszerzett pancs- 
borok járjak, tizeknél a népeknél tehát 
van értelme a "bor- és sörnemivást* 
célzó alkoholellenes akciónak, nem 
azonban nálunk, ahol azt a célt. amit 
az antialkoholisták mozgalma vél szol
gálni, tuiajdonképen a törvényeink szi
gorúnak betartásával és olyképen lehetne 
érvényesíteni, hogy mindenképen és 
módon a borhamisításnak kellene elejét 
venni. Aminek szükség- és természet
szerű folyománya persze az lenne, 
hogv a magyar borokkal való gseftelés- 
től a b >rkereskedöket is el kellene 
Oltani.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Közönségünkhöz. Azon t. előfizetőin
ket, akiknek most és január 1-én vagy 
ezt megelőzőleg lejárt előfizetésük és 
errenézve a mai számunkkal utalványt 
mellékeltünk és ezenkívül levéibeni 
ful-zólitást kaptak, tisztelettel fölkérjük, 
hogy az előíizetési megújításnak szí
veskedjenek eleget lenni Az újév alkal
mából arra is fölhívjuk t előfizetőink 
figyelmét, hogy a lejárt előfizetést 
szíveskedjenek mindig a rendes időben 
a lejáratkor küldött utalványnyal el
intézni, amivel minket tetemes kiadás
tól, a levélbeli felszólítás és a postai 
megbízásoknak igen nagy öszszegre 
rugó költségétől kiméinek meg. Támo
gassuk egymást, legyünk egymásnak 
előnyére, javára, minden tekintetben 
és úgy amint csak lehet. Szives 
kartárs! üdvözlettel, a "Fogadó* szer
kesztősége és kiadóhivatala.

Hymon hírek. — Németh  József 
markotabödögei vendéglős szaktársunk 
i múlt hó 12-én vezette oltárhoz N agy  
Ételt, Nagy Hál int szárföld i gazdálkodó 
szép leányát. — Mátyás (labor győri

főpineér, özv. Csürögh Bálintné úrnő
vel házasságra lépett. — Szentmártoni 
Jósa Aladár temesvári főpincér e hó 
23-án tartja esküvőjét Németh  Teréz 
urhölgygyel Temesváron. — Gersten- 
brein Miklós vendéglős e hó 9-én ve
zette oltárhoz Deák István vendéglős 
leányát Mariskát Budapesten. — Reisz 
Sándor kávéházi segédpincér Hódmező
vásárhelyen eljegyezte Surányi Sándor 
h-m.-vásárhelyi fogadós unokahugát, 
Surányi Arankát, Ipolyságról. — 
Kopácsi János a tatai gr. Eszterházy 
főszakácsa e hó 9-én vezette oltárhoz 
S tilesz  Erzsikét, Stilesz J. főlovászmes- 
ter bájos leányát.

A pálinkamérések nyitási ideje A 
székesfőváros törvényhatósága a kocs
mákról alkotott szabályrendeletben meg
állapította, hogy a kocsmát reggel csak 
hat órakor lehet kinyitni. A szabályzat
nak ezt az intézkedését módosítani 
akarták, hogy a közönség ne szoruljon 
a pálinkaméröre, a melyet már öt óra
kor kinyithatnak. A közgyűlés azonban 
a kocsmanyitás óráját meghagyta s 
kimondotta, hogy a pálinkamérőt sem 
lehet hatóra előtt kinyitni. A határozat 
ellen a pálinkamérők ipartársulala 
fölebbezett, de a belügyminiszter a 
fölebbezést elutasította s a közgyűlés, 
határozatát erősítette meg.

Borórtékesitő központ Sátoraljaúj
helyen A földmivelésügyi miniszter az 
idei költségvetésbe a bor értékesítésére 
létesítendő intézményekre uj tételt állí
tott be. Célja, hogy kóstoló csarnokokat, 
mintaraktárakat és úgynevezett város
házi pincéket szervezzen és támogasson. 
Sátoraljaújhelyen már mega1 kották a 
borértékesitő központot és ezután jönnek 
majd a »Rathauskellerek«, a németek 
mintájára.

Vigalmak. Terpsichore istenasszony 
az önelégültség szép és nagy örömével 
tekinthet le égi magasságából a vendég
lősökre és pincérekre, akik az ö ugyan
csak szép és legtöbb édes örömet fakasztó 
művészetének leginkább látszanak hó
dolni, ami ugyan érthető is, ha tekintetbe 
vesszük a táncművészeinek a mi foglal
kozásunkkal, némi szegről-végről való 
rokonságát, (kiváltképen pedig abban a 
formában, amint azt Miks János zentai 
és több vendéglős kollegája értelmezi.) 
Szóval a fenséges istennő meglehet elé
gedve a vendéglős-iparhoz tartozókkal, 
akik egyszerre, — egy napon — három 
báli vigalmat is rendeznek. így pl. a 
•'Székesfővárosi vendéglősök és feocsmá- 
rosok ipartársulata*, a »Bpesti pincér
egylet és Egyetértés-Klub* és a »Bpest 
dunajobparti — budai — szállodások, 
vendéglősök, bor- és sörmérők ipartár
sulata* egyidöben, március 4-én ren
dezik táncvigalmaikat, ami azt is jelen*i, 
hogy a magyar fővárosban kevés olyan 
vendéglős es pincér lesz, aki a báli 
örömekből részt nem fog venni. Igaz 
ugyan, hogy ez akkor is megtörténhetett 
volna, ha a három testület véletlenség-

ből külön napokra jeiöli a bálák idejét, 
mint ahogy csupa véletlenségböl egy 
napra állapította meg azokat. Am, a mi 
társulataink és egyleteink nem kartelos 
sörgyárak és igy nincsenek arra köte
lezve, hogy egymás szándékáról előzetes 
értesüléssel bírjanak, kivált kép pedig 
ilyenkor, amikor a vigalom és a tánc 
pajkos szelleme a mi testületeink elnök
ségeinek komoly homlokát is meg-meg- 
cirógatja és simogatja. Jelen báli tudó
sításaink a következők :

Vendéglős-bál. A "Székesfővárosi 
vendéglősök és koesmárosok ipartársu- 
lataa március hó 4-én tartja bál vigal
mát a Vili, Sándor-téren lévő Intim 
színház helyiségében. Az ipartársulat 
ezen immár harmadik bálja iránt oly 
nagy az érdeklődés, hogy a vigalom 
fő rendezőségét kitévő társulati választ
mány már eddig is biztosítva látja a 
sikert. Moly körülményből egyszersmint 
az is következtethető, hogy a "Székes- 
fővárosi vend.-ipartársulal« által rende
zendő »Vendéglős-bál* a fővárosi hasonló 
táncvjgalmak közt a legjobban sikerült 
mulatság lesz. A vendéglős-bálra a 
belépti dijak: Személyenként 3 és család
jegy 6 korona. Jegyek kaphatók a bál
irodában: VI., Podmanicky-utca 21. sz 
(Janura vendéglő) és Ipartársulat irodája 
— VIII., Rákóei-ut 13 ("Fogadó* szer
kesztőség). A táncokat Saphir Imre 
Budapest első táncmestere s a zenét a 
SH gy.-ezred katonabandája rendezi.

Elité bál A "Budapesti pincér-egylet« 
és a kebelében alakult "Egyetértés sport
club* március 4-én rendezi II elitebá!- 
ját a Hoyal fogadó összes termeiben 
Hogy a pincér-egylet vigalma az elite 
elnevezésnek megfelelően fog sikerülni, 
ebben azért sem lehet kételkedni, mert 
a másik iparlársulat — "úgynevezett* 
nagyok, báli vigalmának elitjét, fényét, 
mindenkor a fővárosi pincérség szolgál
tatta. A pincérség vigalma rendezése 
élén a következő kipróbált báli erők 
állanak : Mitrovátz Adolf, König Jakab, 
Wassel Gusztáv és Haas Imre elnökök, 
Kapcsinovits Antal, Orosz Samu, Wirth 
Ferenc, Beer László, Csernák József, 
Nagy János, Kommer Béla alelnökök, 
Arany József, Nagy László és Hozmán 
Jenő pén'tárnokok, Cseke Lajos, Zsovák 
Károly és' Deák István jegyzők, Tiltser 
János, Dékány Sándor, ÍIolTman A., 
Berger Géza, Holub R , Mayr József. 
Hautzingnr J.,Totsche V. és Gremon Gyula 
ellenőrök és főrendezők — A bálijegy 
ára: 3 kor. Család-jegy: 6 kor. Kezdete 
esti 10 órakor.

A budaiak bálja. A "Budapest 
székesfőváros dunajobbparli szállodások, 
vendéglősök, bor- és sörmérők ipar- 
társulata* március 4-én a budai vigadó 
összes termeiben (11, Korvin-tér) tartja 
táncmulatságát. A budai mulatságok 
közt mindig legjobban sikerülő vendég
lősök táncmulatsága élén Bürsch Ferenc, 
Kunce dön és Boros Lajos rend -bizott
sági elnökök, Poliíka Károly gazda,
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B rauer Ján o s  pénz táros és  H ajós Károly 
ellenőr á llan ak . Belépti d i j : 3 korona, 
csa lád jegy: 6  ko rona . A zen t ! az  52. 
gy-ezred ze n e k a ra  szo lgálta tja

J ó té k o n y  j e l m e z - e s t é l v .  Soroksáron  
P illm ayer Ferenc sza k tá rsn n k  zöldfa- 
uteai vendéglőjében jótékonycélu , tréfás 
je lm ez-estély t rendeztek . Az estélyen 
több vendéglős-kocsm áros szak társunk  
is résztvett, s  a  vigalom  az  a jk a i bánya
szerencsétlenségnél tönkrem entek  özve
gyei és á rv á in a k  tek in té lyes hasznot 
hozott.

A győriek bálja alkalmával felüljizettek: 
Meixner M ihály it.- , Törley peszgögyár20 —, 
lluber pezsgőgyár Pozsony 25.—. Dreiszker 
József 20.—, Folkuc Károly 20. , Szombat
helyi pincérkar 20.—, László József 15.—, 
Németh József 15.— koronát. 10—10 koronát 
űzettek: Lippai Géza, Berger Henrik, Dénes Miklós 
ITiedrich Márkus, K béri Sándor, Rögler 
I.ipót, (.Magyaróvár) Remes Mihály, Varga 
István, Mojzer Antal. Mészáros József tf kor. 
7 7 koronát fizettek: Váradi Ármin, Papp József. 
(i—0 koronát fizettek : Buchler Lukács, Németh 
Ferenc, Feldmár B., Relle Dániel Wiilfel Pál, 
N. N. 5—5 koronát fizettek: Gróf Széchenyi
M. , Székely János Szentmárlon , Mattom H. 
(Budapesti, Bálind István (Celldöinölk), Takács 
József (Tata), Andrényi pezsgőgyár (Arad,i 
Lcnzsér Rezső (Királvhida', ifj Borslyán Lajos, 
Luft Mihály, Nagy Lipót, Alföldi Vilmos, Nagy 
Vince, Csukovits István, Kiss Károly, Pernitz 
Lajos, Móritz Mihály, Marsai Kálmán, Mátyás 
Gábor, Noll Miklós (Tata), Rafftnger Gusztáv
N. -baráti), Reizinger Károly, Pretterer Károly, 

Kránvecher Klek, Kohn Mihály, Tóth Antal, 
Takács István, Tóth Pál, Tüske Sándor, Takács 
Jeuö Németh Alajos, Vizkeleti Sándor, Zsolnai 
János. 4 —4 koronát fizettek : Perger Károly, 
Polgár Pál, Jó/.sa György, Fleiscliman Mihály. 
3—3 koronát fizettek Aller Géza (Lebeny), 
Pitner István, Jakus Imre, Kutasi Vilmos, 
dannick József, Mátrai István, Mike János, 
Szabó Kálmán, Rosta 1., Varga László, Varga 
János. 2 2 koronát fizettek: Bognár Mihály, 
Borostyán Lajos, Boros Zsigmond, Börzsei 
Lajos, Dr Lurja Aladár, Bognár Lajos, áám- 
sony Ferenc, Ehrlich Henrik, Markovski János, 
Marschal Ödön. Hollós Ödön, Horváth József, 
Harcy Károly, Hetyei Lajos, László Ferenc, 
Koch Samu, Kutasi Károly, Kertész Imre, 
Tüskés Árpád, Katona Márton, Tóth Sándor. 
Thaller Károly, Tischler György, Radics József, 
Fettik Ferenc, Fodor Pál, Kováls József, N. N. 
1—1 koronát fizettek: Krizsán Béla, Smikli 
Károly, Szabó Jáuo ■, ifj. Szabó János, Németh 
Gyula, Kocsis Miklós, őzv. Langné N., Oszvald 
János

A r.-b izo ttság  a felüUivetéseket hálás 
köszönettel nyugtázza.

Az e r d é ly i  im p e r iá l .  »K iosiny ország 
vagyunk, de gazdag , valóságos eldo rá - 
dója ennek a  göm bölyű földnek, 
csakhogy néni tud juk  ér tékeln i, k ihasz
nálni a g az d aság u n k a t és így csak 
iengődünk! < -  m ond ta a  m últ ősszel
egy am e rik ai kereskedelm i utazó, aki 
m iután a  B alkán  állam okban  befejezte 
teendőit, 1 0 — 12  nap o t töltött nálunk , 
tanulm áuy cé ljából . És a z  am erikai 
ntazó sza v a in ak  igazat kell hogy ad junk , 
mert d a c á ra , hogy gazdagok vagyunk, 
még sincs sem m ink, különösen pedig az 
előállítás terén , az  anyagfeldolgozásban  
vagyunk nagyon gyám oltalanok, am irő l 
az is élénken  tanúskod ik  hogy a leg
közönségesebb cikkeket sem  tud juk  itthon 
beszerezni. Ebben parsze földünk is hibás, 
am ely m indent gazdagon terem , csak

azt nem , am ire leg inkább szükség 
volna, t i. az élelm ességet és vállalkozó 
kedvel, am inek  h iánya egyedüli oka a 
mi szegénységünknek. A zonban m ind
ennek ellenére ne essünk  kétségbe és 
a g g o r ia lo m b m e r t  a  helyzet jobbra  
fog változni, am inthogy érezn i is m ár 
a  fordula t szelét a különféle és újabban  
a lakuló  ipari és gyári vállala tokban , 
m elyek m indm eganny ian  a  h a la d ás t jelzik  
és a r ra  h ivatvák , hogy a  m indenfé le nem 
ben nagy bőséggel lévő term éuyeket 
Földolgozzák és értékesítsék. A fodolog 
az tán , hogy ezek a  gyári v á lla ta in k  
m egfelelő tám ogatásban  részesü ljenek , 
iam i nélkül h iába m inden vállal
kozói kedv és élelm esség.) Nagyenyeden 
szintén lé tesü lt egy és pedig a  mi 
iparunkkal közeli viszonylatban  álló 
gyári vállala t, »Elsö Erdélyi Im periál- 
gyár« cím en és oly célból, hogy Erdély
nek pára tlan  tejanyagából az  »imperiál«- 
hoz hasonló  sajto t gyártson  Akik ezen 
uj gyárunknak  a  p roduktum ából p róba
rendelést teltek, m ind  azt m ondják , 
hogy sokkal jobh  és k iválóbb sajt, m int 
az a  külföldön készült im periál. Ha 
még az t is  figyelembe vesszük, hogy az 
Erdélyi im periál d a ra b ja  5  és 2 * tillérrel 
olcsóbb m int az  eddig külföldről im por
tá lt im periál, h á t igazán  a  sa já t jav u n k  
irán ti kötelesség paran cso lja , hogy im p e -  
r in l  sa jt-szü k ség le tü n k et a  sa já t 
hazai gyárunkból, N agyenvedröl
szerezzük be. Vendéglős szaktársaink  
ügyeim ét ezúton is fölhívjuk az  első 
erdélyi im periál g y árra , am elynek kitűnő 
m inőségű gyártm án y áró l egy „p róba- 
rendeléssel1* m indenki m eggyőződhet.

Borkészletek bejelentése. A MagyarSzőlös- 
gazdák Országos Egyesülete a borforgalon. 
élénkítése céljából: és a borkereskedők érdeké
ben. . . már évek óta mindig a tél folyamán ki- 
mni ittast közöl az egyesületi tagok borkészle
téről. Ez a kimutatás azután tízezer példányban 
szétküldetik az összes belföldi, azonkívül az 
osztrák, német és svájci borkereskedőknek, 
szállodáknak, vendéglőknek, tégre az osztrák 
és magyar tisztiétkezdéknek, kaszinóknak, stb. 
Ezen borkészleti jegyzékek alapján azután korán 
tavasszal nagy az érdeklődés a nyilvántartott 
borok iránt s ’igv rövid idő alatt sikerül ezekre 
vevőt tál dni. Az idén, hogy a tavai, bő szüret 
alán a borkészlet meglehetős nagy, ezen bor- 
nyilvántartó kimutatásnak még nagyobb a 
jelentősége, mint más években, melynek elő 
nyét a „M. Sz. O. E.“ igazgatósága kivéielesen 
azokra a szőlősgazdákra is ki óhajtja (erjesz
teni, a kk a „M Sz. O E -iiek nem tagjai. 
Bejelentési d ja t egyesületi tagok 50 hl -ignem 
fizetnek, ezen mennyiségen felül minden meg
kezdett százhektoliterenkint fizetnek előre 1 - 
koronát, 550 hl.-eu felüli mennyiség díjmentes. 
— Nem tagok 50 hl. ig 2.— K-t, ezen mennyi
ségen felül megkezdett százhektoliterenkint 
2 .— K-t kötelesek előzetesen fize'ni. Egyéb köz
vetítési d ja t a M Sz. O. E. az eladás közve
títésért nem kivan. Olyan gazdasági egyesületek, 
körök és hegyközségek, melyek mint jogi sze
mélyek a M." Sz 0. E. tagjai, saját tagjaik 
borkészletét összegyűjtve is be jelenthetik, 
mely esel ben az egész mennyiségből 200 hl. 
díjmentes, azonfelül azonban — tekintet nél
kül a mennyiségre kétszáz hektoliteren- 
kintl 1.— koronát fizetnek. Bejelentéseket a 
M. Sz. O E. igazgatósága (Bpest, IX., Üllöi-ut 
25. II. 11.) csak f. hó 25.-ig fogad el.

H anusz  Is tv á n . A m agyar tudósok
nak  egyik legkiválóbb férfia, Hanusz

István , kecskem éti főreáliskolai igaz
gató , tiszteletbeli esperes, a  m últ vasár
nap  69 éves ko ráb an  elhunyt. Az or
szág h a tá rá n  túl is á lta lánosan  ismert 
tudósi a  m ag y a r lapok nagy részvéttel 
paren tá lták  el s  hosszú közlem ényekben 
soro lták  föl érdem es tetteit, m elyek ki
váltkép  az  irodalm i téren  szereztek 
neki m ara d an d ó  örök nevet. A ritk a  
vasszorgalm u tudós a  tudom ányos köz
lönyökön kívül szám ta lan  h írlap n a k  e~ 
szak lap n ak  irt és ezek közt a mi la 
punkba is, különösen pedig az  Újkor
ban je len t meg tőle több, a m i iparunk
kal a z  éte l-ita l résszel) kapcsolatos 
tudom ányos és érdekes cikk, am elyeket 
leközölni m indenkor az  igazi nagy  tu 
dós szives készs“gével engedeti át. A 
Fogadót teh á t közeli ok ind ítja  igazi 
őszinte részvétre a  nagy  haló t irán t, 
ak it a  tudom ányos világ a  »Ter nészet- 
tudom ányi tá rsu la t és a  «Magy. F< Idrajzi 
T ársaság  (m elyeknek a la p itó ja  volt; 
gyászolt és s ira to tt el. Legyen áldott 
em léke.

V indégrlősök  té r f o g la l á s a  Sopron
ban két k artá rsu n k at, nevezetesen : 1‘eck 
L őrinc vendéglőst és Hódíts Ferenc, 
az  »O tthon« k ávéház  tu lajdonosát, a 
városi képviselőtestületbe beválasztot
ták N agyon üdvös dolog, hogy k artá c
saink térfog lalásra törekednek  és a 
közügyben való m űködésből is  kiveszik 
részüket Mint legtöbb adót lizetök, m eg
illeti őket m inden képviselőtestületben 
az első hely.

A b u r g o n y a s a lá ta  é s  a  m é rg e z é s
A „ Háziorvos“ cim ü egészségügyi lap 
írja  a  következőket:

..Szinte hihetetlen ugv-e bár, hogy a burgonya- 
salátával is történt légyen mérgezés ? Pedig 
előfordult már több esetben, különös,n aki;r.r 
ha a burgonyát egy nappal e őbb megfőzték, 
forrón lehámoztak, azután másnapra — meleg 
helyre eltelték Ezen ión alatt a burgonyán, 
valóságos baktérium telepek képződtek, melyek 
a hámozó egyén kézéről kerülhetlek oda. 
\1 odázok akik ebből a burgnnyasalatából ettek, 
súlyos bélhurutba estek és belekig nyögték az 
ágyak De egyél) baktériumok is kerülhetnek 
igy a burgonyára. Ebből pedig az a tanulság, 
hogy a burgonyasalátát mindig frissen fözötl 
burgonyából kell készíteni.“

R o n d v é g h  Jó z s e f . A régi gárd a  m egint 
fogyott, megint kevesebb leli. Egy doték 
kollega, a  régi föpincérségnek egyik vezér- 
szerepet belöltó tag ja  bonto tta  meg a 
szám ot s szenderü lt el csendesen : alig 
észrevétlenül. Itandvégh Józsefnek, a 
m últ évtized pincérm ozgalm ainak  ism ert 
vezéra lak ja , volt kőszegi kávés és kél 
év ó ta  fővárosi vendéglős, váratlanu l 
és szép halá lla l) hunyt el jan u á ; 

hó u to lsó  nap ján . Éjjeli félegykor még 
üzletében volt, m ulató  vendégeivel szóra
kozott, dalo lt és fe lkettökor m ár n o n  
volt. . . Szivszélhüdés o lto tta  ki érdem es 
életét. T em etése e hó 1-én tö rtén t szép 
szám ú közönség részvételével. Végtisz- 
lességén a »Fogadó« szerkesztősége, több 
jö  b a rá tja  és ösm erőse s ezek k ö z t: 
M olnár S ándor fogadós, N ém eth János, 
M. Miskey Lajos, Süm eghy Karoly, stb. 
vendéglősök vetlek  részi E lhunytét 
özvegye gyászolja Nyugodjék békében.
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mint utólag értesülünk, két olyan derék 
kefekötőt, akikben már is veszélyeztetve 
látja érdekeit Bernschütz mester, a kon- 
kurrens kefekötő. aki a história végén 
elkeseredve jegyezte meg, hogy holtig 
szánja-bánja, hogy — ..koesmárossal 
kikezdett''. . .

Kitüntetés. — Soll Miklós tatai 
fogadós szaktársunkat Neszmétv bor
vidéki — Baj hegyi-szőlő birtokosi nagy 
kitüntetés érte. Ugyanis Párisban az 
«Exposition Intet natonale Musée du 
Travail el de la Mutualite« kiállításon 
saj. termésű ó és u j borai a legmaga
sabb kitüntetést a „(Irand Prixet# (első 
arany érem kereszt és díszoklevéllel) 
nyerték el.

Figyelmeztetés szélhámosokra. Po
zsonyból írja tudósítónk, hogy ott egy 
átutazó pár, nevezetesen: Walacsai 
Ferencz, 45 eves állítólag pozsonyi 
születésű, a nő: M illy néven volt be
jelentve, pólai születésű, 34 éves, rutul 
visszaélt az ottani pincérek es vendég
lősök jótékonyságával. Az élelmes asz- 
szony mindenfelé járt pumpolni, sirán
kozó hangon kért segítséget beteg fér
jének, kinek ruhája sincs, stb. és 
mindenütt kapott kisebb-nagyobb össze
get. A szállásadónőt meglopták, még az 
ágyneműből tollat is loptak, hamis arany
láncra kölcsönt vettek, loptak ami a 
kezük ügyébe került, szóval: mél
tatlanoknak bizonyultak a velük gyako
rolt jótékonyságra. Mondanunk sem 
kell, hogy igy felszerelve Pozsonyból 
hirtelen elillantak. Útjukat valószínűleg 
Temesvár felé vették, mert az aszony 
Temesváron lakó rokonaihoz igyekezett 
eljutni. A kartársakat azonban figyel
meztetik Pozsonyból, hogy a két szélhá
mosnak ne üljenek fel. Elég, ha a po
zsonyiakat csapták be.

gazdája, január hó 26-án jobblétre szen- 
derült. Temetésén a vendégiös-ipartárs. 
testületileg a pincér egylet zászlójával 
vett részt.

Egy jó  öreg kocsmáros halála. A magyar 
kocsmárosságnak egy érdemes, derék tagja, 
Csémy Gábor, bpesti — VAci-uti — vendéglős 
szaktársunk hunyt el a múlt hó utolsó napján, 
január 31-én Csémy Gábor igazi típusa volt a 
jó magyar kocsmárosnak, aki mindenekelőtt 
való föladatának (szigorú lelkiismereti köteles
ségének) azt tekinti, hogy az üzletében meg
forduló vendégközönség minden tekintetben 
való kielégítést, kellemes otthont és szórakozást 
találjon A barátságos és mindig napsugaras 

■i kedvű jó öreg kocsmárost hazaösága és poéta 
-óságáról ismerte a környék közönsége, miről 

egyébként a vendéglőjében nagy számmal el
helyezett saját és elég jól megirott versei tanús 
kodnak. A t;8 évet élt Csémy Gábort e hó 2-áu 
temették el a jóbarátok és (ismerősök nagy 
számának részvétele mellett. A székesfővárosi 
vendéglős-ipartársiüat, régi hűséges tagjának 
elhunyta fölötti gyászos fájdalmának az elhunyt 
családjához intézett részvétiratban is kifejezést 
adott. Béke lengjen hamvai fölött.

ilautner Jó zse f kaposvári vendéglős, 
január 16-án 39 éves korában elhalálozott 
A „Somogymegyei Vendéglősök Ipartár
sulata'1, a melynek pénztárnoka volt. 
tagjainak tömeges részvételével, gyász
zászlóval jelent meg temetésén.

Részvét-köszönet. Palády Lászlónét. 
mint előzőleg említettük, e hó 29-én 
temették a Kerepesi-uti temető halottas 
házából. A temetésen a ,,Székesfővárosi 
vendéglős-ipa rtársulat" számos tagja, 
elnökük: Janiira Károly vezetésével a 
a társulat gyászzászlójával vett részt. 
Palády László, az elhunyt férje, a temetés 
után Janiira elnökhöz köszönő sorokai 
intézettmelvbölakövetkezöketemeljük ki:

. . . líljöttek a temetőbe, hogy elkísérjék 
utolsó útjára s hogy inog jobban bebizonyítsák 
őszinte tiszteletüket, az Ipartársulat zászlóját 
is elhozták. Fogadják ezért legöszintébb üdvöz 
letemet és szívből jövő köszönetemet.

Bor-ellenőrző bizottságok alakítása. 
Az uj bortörvény végrehajtási rendeleté 
megállapítja a borellenörző bizottságok 
mikénti megalkotását. Ilyen bizottság 
lesz alakítva minden főszolgabírói járás
ban, minden rendezett tanácsú vagy 
törvényhatósági joggal felruházott város
ban, Budapesten minden kerületben. A 
bizottságok elnökeit és tagjaik felét a 
foldmivelésügyi miniszter nevezi ki, a 
tagok másik felét a törvényhatósági 
közgyűlés választja. (A vidékre nézve a 
megyegyülés) Mig az uj bizottságok 
megalkothatok lesznek, az eddig műkö
dött (vagy helyesebben : nem működöttj 
bizottságok maradnak funkcióban.

A p ró  h íre k . — G yüm ölcsárus főpincér. 
Marosvásárhelyen nagy visszatetszést szült egyik 
ottani mulató tulajdonosának azon eljárása, 
hogy egy ottani gyümölcsárust alkalmazott 
föpineérnek, aki Marosvásárhely utcáin késő 
őszig nagy vígan á ru ln ia  gyümölcsöt és sült 
marónit. De mint utóim: erű-sülünk, az illető 
kávés a szakképzetlen főpiacért rövid működés 
után elbocsátotta. FeledéRenységböl.
Szatmáron Csokonai M. nem a Vitéz) főpincér, 
mint levelezőnk irja. a híres Kro! n kúvéházba 
ment — szabadságideje .alatt — szórakozni 
és többet hajtott föl a garatra, mint kellett 
volna s elfeledte, hogy kevés pénz van nála. 
Így a fizetésnél gyűrűjét adta zálogba, amil 
később visszakövetelt a főpincértől, miközben 
szóváltás támadt és abba két ott szórakozó 
suhanc is beleszólt, később pedig az utcán 
útját állták Csokonainak, összeszurkálták s az 
utcán vérbefagyva hagyták. A feledékenyséi;- 
böl származó ügyet aztán az ügyészség vette 
kezébe

Német élelmesség-. Duishurg német 
városban megjelenő egyik hírlapban egy 
ottani lóhusvágó a következő ötletes 
hirdetést tette közzé 0 Felsége a császár 
első hadsegédének lovát megvettem és 
holnap levágom. Holnapután a nemes 
állat busát, (fontját) 30 pfenningért 
kimérem Hogy a reklámnak milyen 
eredménye volt, azzal a hirdető újság 
nem számolt be.

A konkurrens kefekötő. Léván, a 
Báti-utcában az a ház, melyben Budai 
Máté és nejének kocsmája volt, eladásra 
derült, s a házvételre Budai és neje — 
azért is, mert kocsmájuk ott állott már 
vagy pár évtizede, azonnal pályáztak, de 
pályázott arra más is és pedig történe
tesen egy kefekötö. aki szerencsésen 
meg is vette a házat s amikor azt tulaj
donába vette, első dolga volt a vételben 
konkurrense: Budai kocsmáros szürit 
kitenni a házból. — Na jó, de megfogod 
ezt keserülni kefekötő konkurrens! — 
mondta Budai, aki aztán nejével a 
szomszédház helyiségeit bérelte ki kocs
mának s egy fővárosi lapban nyomban 
ezt a kis hirdetést tette közzé:

Kefekötö mester kerestetik. Léva (Barsm.i 
városába, hot csupán egy kefekötő van a? egész 
megyében s habár több segéddel dolgozik, a 
munkát még sem győzi, tehát egy jóravaló 
kefekötö, ki hajlandó magát önállósítani, for
duljon Budai Máténéhoz (Báti u. 20.) hol pár 
száz kor. kamatnélküli kölcsönben is részesül.

A hirdetésre pedig jöttek a kefekötők 
t. i. az önállósításra vágyók) özönnel, 

ugv hogy Budai M. és nejének volt 
gpódja válogatni, de választottak is —

Gyászrovat. — Tüskés Sándor is
mert győri vendéglős szaktársunk, január 
hó 25-én 54 éves korában elhunyt. Jan 
27-én történt temetésen a nagyszámú 
közönségen kivül a győri vendéglós- 
ipartársulat testületileg vett részt. Elhuny
tét özvegye gyászolja.

Lázár Antal, zalaegerszegi (Kasza
házi) vendéglős a m hó 5-én elhalálozott. 
Az elhunyt ravatalára az ottani vendég
lős kar, Rosenkrantz István szaktár
sunk kezdeményezésére, diszes koszorút 
helyezett.

Ritter Lajos. Mint lapunk zártakor 
értesülünk részvéttel. R itter  Lajos a 
sárvári Koronának, széles körben ismert 
fogadósa és a Sárvár és járása vendég
lősök stb. ipartársulatának elnöke, e hó 
11.-én elhalálozott. A nagy köztisztelet
ben álló fogadós szaktársunkat 13.-án 
d. után temették el a város közönségé
nek és kartársainak óriási részvéte 
mellett. A »Sárvár és járása vendéglő
sök stb. ipartársulata« szeretett elnöke 
elhunytéról külön gyászlapot adott ki.

Endersz József\ a székesfehérvári 
Feketesas fogadónak széles körben ismert

Az uj bortörvény.
IV.

A törvény 13. §-a szerint a pincékben és 
egyéb helyiségekben, melyekben eladásra 
szánt italokat kezelnek, állandóan figyel
meztető táblák lesznek kifüggesztendök, 
melyek a törvény tilalmazó és büntető 
rendelkezéseit tartalmazzák Ezeket a 
táblákat díjmentesen adja a földmivelési 
miniszter. Ez a figyelmeztető tábla 
amolyan memento móri, amit minden
esetre figyelembe kell venni. Nem kö
telező azonban az a tábla olyan pincz- 
gazdaságokra nézve, melyek az ital 
adás-vevésével nem foglalkoznak és 
italt semmi formában nem árusítanak. 
Azokra sem kötelező, kiknek szőlőbir
toka négy katasztrális holdnál nem 
nagyobb. — A §. igy szól:

13. jj. Mindazon pincékben, prés
házakban, erjesztő vagy más helyisé
gekben, amelyek eladásra szánt must, 
bor. gyümölcsbor, pezsgő vagy habzóbor 
készítéséi e, kezelésére, raktározására 
vagy forgalombahozatalára szolgálnak, 
a törvény azon rendelkezései, melyek 
az illető italok előállításánál és keze
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lésénél megengedett és tiltott eljárásokra, 
továbbá a raktározásra és forgalomba- 
hozatalra, valamint az ezen törvényben 
megállapított büntetésekre vonatkoznak, 
nyomtatásban, a rendeleti utón meg
állapítandó feltételek szerint, szembeötlő 
helyen és könnyen olvashatóan állan
dóan kifüggesztve tartandók.

Azokra, akiknek 4 kataszteri holdnál 
nagyobb szőlőjük nincs, ha törkölybort 
nem készítenek és bor, must, szőlő
seire, borkészítésre szánt szőlő vagy 
borseprő adás vételével vagy bormé
réssel, illetőleg bornak kismértékben való 
árusításával nem foglalkoznak, az első 
bekezdésben említett nyomtatványok ki
függesztése nem kötelező.

Az e célra szolgáló nyomtatványokat 
a fóldmivelésügyi miniszter, Horvát- 
Szlavonországokban a bán, ingyen bo
csátja az illetők rendelkezésére. Ezen 
nyomtatványok minden községben a 
községházánál is nyilvánosan kifüggesz- 
tendők.

A törvény 14. S-a az italmennviség- 
nek nyilvántartását rendeli el. Nyil
vántartandó annak a neve. kitől az 
ital beszereztetett és azé is, kinek 50 
litertől kezdve eladatolt. Az eladó és 
vevő neve mellett a beszerzett illetve 
eladott mennyiség is nyilvántartandó. 
Ennek az intézkedésnek az a célja, 
hogy ainig egyrészt a beszerzési forrás 
kerül ellenőrzés alá, addig másrészt ellen
őrzik, hogy többet ne lehessen eladni, mint 
amennyi beszereztetett illetve a saját 
szőlőben termett. Az ellenőrzéssel meg
bízott hatósági közegek bármikor ellen
őrizhetik ezt a nyilvántartást, de a fel
jegyzéseket titokban kell tartaniok Erre 
esküt tesznek s az eskü megszegése 
büntetést von maga után. A nagyter
melők és kereskedők a törvény ezen 
rendelkezése szerint el lehetnek készülve 
arra, hogy a borellenőrző bizottságokat 
gyakran fogják vendégül látni pince- 
gazdaságukban. Ez ugyan kellemetlen 
lehet, de viszont emeli az illetőéüzelt 
iránt a közbizalmat. »Indokolt esetek
ben« a fóldmivelésügyi miniszter e 
szakasz rendelkezései alól felmentést 
is adhat. Hogy azonban mikor és 
hogyan keletkezik az »indokolt eset«, 
azt a törvény nem mondja meg, tehát 
nyilvánvalónak látszik, hogy itt külön 
kegyelteket és előnyösitetteket. esetleg 
lekötelezetteket fognak nevelni.

14 §. Az a bortermelő, aki évi ter
mésének saját házi szükségletét meg
haladó részét értékesiti, úgyszintén az 
is, aki bornak, mustnak, szőlőcefrének, 
borkészítésre szánt szőlőnek vagy bor
seprőnek adás-vételével vagy bormé- 
réssel, illetve kismértékben való eláru- 
sitással foglalkozik, a pincéjében vagy 
más helyiségben raktározott bortermését, 
illetőleg a beszerzett bor- vagy mu-t- 
mennyiséget, úgyszintén a forgalomba 
hozott bor- vagy mustmennyiséget, — 
az illető bor vagy must színének, to
vábbá a minőség közelebbi megjelölé

sének, a beszerzés, illetve elszállítás 
helyének és idejének és nagyban, azaz 
legalább 50 liter mennyiségben való 
eladás esetén az eladó, illetve a vevő 
nevének és lakhelyének tételenkint való 
feltüntetése mellett, — nyilvántartani 
köteles.

Az e célból vezetendő nyilvántartás, 
az 55. S-ban felsorolt hatóságoknak, 
valamint a 65 S. szerint az ellenőr
zésre kiküldendö közegeknek, kivána- 
tukra, átvizsgálás és a jelen törvény 
alapján folytatott kihágási ügyben fel
használandó adatok összeállítása, ille
tőleg kijegyzése végett rendelkezésükre 
bocsátandó.

A nyilvántartásban levő feljegyzések, 
illetve ezek az adatok, kizárólag csak 
a rendőri büntető eljárás céljaira hasz
nálhatók fel, egyébként hivatalos titkot 
képeznek s a terhelt javára szolgáló 
bizonyítékul csak az esetben fogadhatók 
el, ha a reájuk vonatkozó okmányok 
is előterjesztettek.

Jelen szakasz rendelkezései alól a 
törvényhatósági bizottság előterjeszté
sére, a fóldmivelésügyi miniszter 
Horvát-Szlavonorszugokban a horvát- 
szlavon-dalmátországi bán — indokolt 
esetekben felmentést adhat.

Az uj törvény a tokaji borokat külön 
védelemben részesíti. Erre okot szolgál
tatott a sok visszaélés, amit a >tokaji 
bora cégére alatt elkövettek. És evvel 
a rendkívüli és — hozzátehetjük párat
lan — borral űzött visszaélés elterjedt 
a messze külföldre is, a hová mester
séges hozzátételekkel vegyi Ive, olyan 
bor került drága pénzen, mely Tokajt 
vagy annak borvidékét sohasem érintette. 
De ugyanezt a visszaélést itthon is el
követték. Az is bizonyos, hogy Tokajról 
is több bor került ki, mint a mennyi 
ott termett és ez a csalás leszorította 
az igazi tokaji bor értékét.

Nagyon helyes, de felette szükséges 
is volt ebhon a tekintetben rendet 
teremteni.

A törvény külön fejezetben rendelke
zik a Tokaj és borvidékének termése 
védelméről, ami igen sok visszzélést 
fog megszüntetni és igen sok jogos és 
méltányos kívánalmat fog kielégíteni.

A külön rendelkezés a következő:

II. Fejezet.
A tokaji borokra vonatkozó külön

leges rendelkezések.
15. A tokaji borvidékbe a követ

kező községek tartoznak, u. m .
a) Zemplén vármegye területén: bekecs, 

Bodroghalász, Bodrogkereszlur. Bodrog- 
olaszi, Bodrogzsadány, Erdőbénye, Erdő
horváti, Golob, Józsell’alva, Károlyfalva 
Kisfalud. Kistoronva. Legyesbénye, Mád. 
Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Ond, 
Bátka,Sárospatak. Sátoraljaújhely. Szegi- 
long, Szerencs, Szőllőske, 'Pálya. Tárcái, 
Tokaj, Tolcsva, Vámosujfalu és Végardó 
községek.

ói Abauj-Torna vármegye területén 
Abaujszántó község.

Az ezen borvidéken termett borok 
különlegességének megóvása végett — 
az I. fejezetben foglaltakon kivül -  még 
a 16 - 28. ij-okban foglalt kivételes 
rendelkezések tétetnek.

16. § A tokaji borvidék területén 
termett bor vagy must cukrozása, úgy
szintén ennek főzés utján való besüritése 
tilos. E tilalom egyaránt kiterjed a tokaji 
borvidékbe tartozó községek határában 
bárhol, akár hegyi, akár sikfekvésű 
kerlij vagy homoktalaju szőlőben termett 
mustra és borra

17. »Tokaji», nTokaji bor». »Tokaji 
aszú -, »Szamorodní >, »Hegvaljai», »Más- 
lás-> vagy általában a tokaji borvidékre 
vagy ezen borvidékbe tartozó valamely 
községre vagy bortermő helyre utaló 
elnevezés alatt csak olyan bort szabad 
forgalomba hozni, amely kizárólag a 
tokaji borvidék területén fekvő hegyi 
szőlőben termett.

18. S- A tokaji borvidéken hegyi 
szőlőben termett bort. a tokaji borvidék 
határán belül, csakis olyan borral 
szabad összeházasítani, amely szintén 
ugyanezen borvidéken s ugyancsak hegyi 
szőlőben termelt: ellenben tilos ott ezen 
bort más hazai borvidékről, vagy külföld
ről származó, vagy pedig olyan musttal 
vagy borral összeházasítani, amely ugyan 
a tokaji borvidékbe tartozó községek 
határában, de nem hegyi, hanem sik- 
fekvésü (kerti) vagy homoktalaju szőlő
ben termett, vagy a hegyi szőlők úgy
nevezett »másodtermés«-éből szüretett.

19. íj. A tokaji borvidéken hegyi szőlő
ben termet* bor. seprőjére vagy törkölyére 
más borvidéken, vagy a tokaji borvidékbe 
tartozó községek határában ugyan, de 
nem hegyi, hanem sikfekvésü (kerti 
vagy homoktalaju szőlőben terme t 
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 földmiveles- 
ügyi minister által felhatalmazott hiva
talos közegek engedélyével szabad bevinn i. 
illetőleg ott raktáron tartani.

Ezen rendelkezés betartásáért a nyilvá
nos közlekedési vállalatokat és a posta
intézetet — a 27. és 57. fokban  foglalt 
kötelezettségeken kivül — felelősség nem 
terheli.

Beviteli engedély csak olyan egyének
nek adható, akik a jelen törvénybe, 
vagy az ennek életbelépte előtt hatály
ban volt 189á: XXIII. t.-e.-be ütköző 
kihágás miatt jogerősen elitélve nem 
voltak és csak mennyiség bevitelére 
amely az engedélyt kérő saját házi 
szükségletének fedezésére vagy saját 
üzleti helyiségében való kimérésre, ille
tőleg ottani kismértékben való elárusi- 
tásra szükséges s az illetőnek el beli 
egy évi szükségletét nem haladja meg.

Az engedély megadását tartozik az
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illető hivatalos közeg egyidejűleg közölni 
az illetékes borellenőrző bizottsággal (64. 
S) s a 63. § bán említett hatósági 
közegekkel is.

Az e tárgyban hozott I. fokú határo
zatok ellen az engedélyt kérő fél 15 nap 
alatt az 55 -S-ban megjelölt másodfoka 
hatósághoz, ennek határozata ellen pedig 
a főldmivelésügyi ministerh-z felebbez- 
het. A borellenörző bizottságnak, illetőleg 
a bizottság elnökének a határozat kézbe
sítését követő három nap alatt nyilvá
nított kívánságára pedig az I. fokú 
határozat az említett II. fokú hatóság
hoz, ez utóbbinak határozata pedig a 
főldmivelésügyi miniszterhez hivatalból 
vaió felülvizsgálat végett felterjesztendő, 
s ilyen esetben a végleges határozat 
közléséig a fél az alsóbbfoku hatóság 
által esetleg megadott beviteli engedél
lyel nem élhet.

A 7. §-ban említett s a tokaji borvidék 
területén lévő gyógyszertárakban árusí
tott gyógyborok beviteléhez, a mennyiben 
ezek palackozva és közvetlenül az illető 
gyógyszertárba vitetnek és csak az 
ottani helyi szükséglet fedezésére szolgál
nak, továbbá a közvetlen fogyasztók 
által saját szükségletükre beszerzett 
gyógyborok beviteléhez engedély nem 
szükséges.

21. S A tokaji borvidékre behozott 
idegen bort a tokaji borvidéken termett 
bortól kellően elkülönítve kell tartani. 
Az idegen bort tartalmazó hordónak 
olyan jelzéssel kell ellátva lennie, mely 
az illető bor származását világosan fel
tünteti.

22. iL A 20. S értelmében a tokaji 
borvidékre bevitt idegen bort s annak 
hol történt elhelyezései köteles az, a 
kinek részére érkezett — a beviteli 
engedély felmutatása mellett — azonnal 
bejelenteni a községi elöljáróságnak.

Az elöljáróság erről nyilvántartást 
tartozik vezetni.

23. íj. A tokaji borvidék területéről 
tilos olyan bort kivinni, amely nem ott 
termett.

Ugyanezen tilalom aiá esnek az olyan 
borküldemények is, melyek a tokaji 
borvidék területén fekvő vasút, hajó-, 
vagy postaállomásokra érkezve, onnan 
utólagos rendelkezés folytán továbbittat- 
nak, vagy kiváltás utján újból feladatnak.

Azokat az idegen borkészleteket, 
amelyek ezen törvény életbelépte előtt 
vitettek be a tokaji borvidék területére, 
tartozik a tulajdonos e törvény életbe
léptétől számított 15 nap alatt bejelen
teni az illetékes 1. fokú hatóságnak s 
az illető bort tartalmazó hordókat vagy 
más edényeket tartozik olyan megjelö
léssel ellátni, amely az illető bor szárma
zását világosan feltünteti. Ezek a borok 
amennyiben az illető tulajdonosnak a 
20. §. harmadik bekezdése értelmében 
engedélyezhe'0 egy évi szükségletét meg
haladják — a törvény életbelépésétől 
számított négy hónap alatt a tokaji 
borvidék területéről kiszállitandók.

24. §. A 23. $ rendelkezéseinek 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a 
főldmivelésügyi minister rendeleti utón 
állapítja meg.

2ő. §. A jelen II fejezetnek a borra 
vonatkozó rendelkezései a mustra, szőlő
cefrére, borkészítésre szánt szőlőre és 
borseprőre is egyaránt kiterjednek.

26 §. Tokaji borvidékbeli borterme
lőknek és borkereskedőknek s általában 
mindenkinek, aki ott must vagy bor 
adás vételével, vagy ennek közvetítésé
vel foglalkozik, tilos a tokaji borvidék 
területére mazsolaszőlőt (aprószőlőt vagy 
aszuszőlőt) beszel ezni vagy ott készlet
ben tartani Kivételt képeznek e tekin
tetben a fűszeres vagy csemegeüzletek, 
amelyek a mazsolaszőlőnek háztartási 
célra kicsinyben való elárusitásával 
rendszeresen foglalkoznak és nagyban 
(t. i. 50 liter, vagy ezen felüli mennyi
ségben/ való boreladást nem folytatnak, 
továbbá a közvetlen fogyasztók és ven
déglősök azon mazsolamennyiségrenézve 
amely a háztartásuk, illetve vendégi s- 
iparuk céljaira szükséges.

27 S A tiz hektolitert meghaladó 
borszállitmányok, továbbá az öt méter- 
mázsát meghaladó mazsola-(aprószölö-, 
aszú szülő) vagy cukor- és cukorszörp- 
szállitmányok megérkezéséről kötelesek 
a tokaji borvidék területén fekvő vasúti 
és hajóállomások esetről-esetre értesiteni 
a főldmivelésügyi miniszter által a 20 
első bekezdése értelmében kijelölendő 
hivatalos közeget annak közlése mellett, 
hogy az illető szállítmány kinek, mikor 
és honnan érkezett.

2*. Jj. A főldmivelésügyi minister fel- 
hatalmaztatik, hogy a kereskedelemügyi 
ministerrel egvetértöleg rendeleti utón 
állapítsa meg azokat a további feltétele
ket és rendszabályokat, a melyek a jelen 
törvény 16-27 . fa iban  foglalt rendel
kezések végrehajtására és az e célból 
gvakorlandó ellenőrzésre szükségesek.

(Folytatjuk.)

ÜZLETI HÍREINK.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a «Fogadót» a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesiteni.

Aradon a régi jónevü Fekete sas 
vendégfogadót Palóci Fái ismert szak
társunk a múlt hó elejével átvette

ScháfferKároly aVII., István-ut 35. sz- 
és Murányi-utca sarkán levő vendéglőt 
megvette és ünnepélyesen január 30-án 
nyitotta meg.

Fejeti Ágoston szaktársunk, Győrött 
a Rábcaszer 26. sz. a levő házát újjá 
építteti s üzletét megnagyobbítva, újon
nan rendezi be. Az építkezési teendők 
május 1-én nyernek befejezést.

Ifj. Csémy Gábor Budapesten az V., 
Váci-ut 142. sz alatti vendéglőt, édes
atyja elhalálozása következtében e hó 
elejével átvette.

Veszprémbe \ a Vasuti-ut 1. szám 
alatt lévő jő hírnevű Marton-féle ven
déglőt Ifftsits  János ottani előnyösen 
ismert szaktársunk megvette s azt szép 
csínnal berendezve, e hó elejével nyi
totta meg ünnepiesen.

Vendéglő megnyitás. Fuith  Sándor 
szaktársunk a József-körut 58. sz. alatti 
Végh-féle vendéglőt teljesen újjáalakítva 
ünnepiesen e hó i3-án nyitotta meg.

Somogyi Samu, volt nemesvidi ven
déglős, Győrött a Uukovits-féle vendéglőt 
megvette a házzal együtt, amelyet ujan 
berendezve január 1-én nyitott meg 
ünnepélyesen.

Weisz Károly Budapesten,a 11., Csalo
gány-utca 19. sz. aiatti vendéglőt átvette. 
Az ujan berendezett üzletet jó borai és 
konyhája miatt nagyszámmal látogatják.

Miskolcon a Horváth-féle „Grand“ 
fogadót líepes József, az ottani Gazdák 
és kereskedők körének huzamosb időn 
át volt vendéglőse megvette. Az ujan 
átalakítandó és berendezendő fogadót 
Kepes szaktársunk e hó 15-én vette 
át. Az üzletvezetői teendőket Dicker 
Géza szaktársunk intézi. A miskolci 
»Grandi- uj gazdavállozása a fogadó 
régi jó neve és menete visszaszerzését 
is biztosítja.

Kern István a VII., Garay-utca 24. sz. 
alatti Varjú-pincét egy szép vendéglőnek 
rendezte be s ez év elején nyitotta meg. 
Pincéje jó budai borait szívesen issza a 
környékbeli közönség.

Kecskeméten a jóhirnevü Buksza
féle vendéglőt és sörcsarnokot Gergely 
Izsó vette át.

Budapesten a Ferenc-téri Császár
féle vendéglőt Petrits  Béla Józsei 
megvette. Saját termésű borai és derék 
neje vezette konyhája az uj üzletet 
már is fellendítette.

Tiszolcon a Kaszinó fogadót Buck 
Sámuel átvette és ez alkalommal egész 
ujan rendezte be.

Szabó József, győri vendéglős szak
társunk u. ott a Kálvária-utcában lévő 
Böröndy-féle vendéglőt, — a házzal 
együtt— megvette és újonnan rendezte be.

Nagy György József a Visegrádi-u. 
68. sz. alatti s a Lázár-féle jó borokról 
ismert vendéglő vezetését átvette.

Karcagon a városi szálloda volt bér
lője, Lebovits Mór szaktársunk az eddig 
is bérletében volt s a város központján 
lévő »Ötthon« szádodét vette át saját 
kezelésébe.

Üzlet áthelyezés. Bodor István buda
pesti vendéglős szaktársunk üzletét a 
Garami-utcából a Lehel-utca 25 sz. alá 
helyezte át.
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Üzlet kibővítés. Janzsó Sándor a 
VII., Garai-u. 26. sz. alatt lévő vendég
lőjét megnagyobbitolta és ünnepélyesen 
saját termésű boraival e hó 1-énavatta föl.

Dávid Sándor, előnyösen ösmert szaktár
sunk, a szegedi vasúti vendéglőt nem vette 
meg, mint ez tévesen a múltkori számunk 
ezen rovatában Üzleteladások 1908-ban című 
közlésben is emlittetctt, hanem a vendéglő 
vezetésével, mint üzletvezető bízatott meg, úgy 
amint Rittinger Károly szaktársunk az üzlet
vezetőség utján kérelmezte. Amit az is bizonyít, 
hogy Dávid szaktársunk „Kossuth* kávéházát 
továbbra is megtari.otta.

Nagyváradon a Zöldfa-utca 10. sz. 
alatt e hó elejével Goldstein Ignác egy 
csinosan berendezett »kóser vendéglőd 
nyitott.

E rhardt József, ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk, a VII., Thököly-ut 
őri. sz. alatt (Bálint-u. sarkán) átvett 
vendéglőjét újonnan átalakította. Velencei 
borai és derék gazdasszony-neje vezette 
konyhája az üzlet jómenetelét biztosítják.

Kollman Izidor, a VII., Dembinszky- 
utca 19 sz. alatti vendéglőt megvette 
és saját kezelésébe e hó közepével át
vette.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon közöljék.

Staut Lajos pincér hollétét, ki a múlt évben 
Erzsébetvároson, Szentpétery G. Központi 
fogadójában volt alkalmazásban, egy lcv. lapon 
T. G. Szászrégen, Lászlóné-vendéglő kéreti 
tudatni.

Randi József hollétét (utóbb Fiúméban és 
Abbáziában volt alkalmazva) illető érdekében 
S. J . (Fogadó kiadóhivatala cimen) kéri egy 
lev. lapon tudatni.

Gerstenbrein András szaktársunk a 
Vili., Madáeh-utcai — a dabasi jó 
borairól ismert — vendéglőjét újonnan 
renováltatta s rendezte be és újból e hó 
elejével nyitotta meg.

Németh József volt győri főpincér, 
mint előzőén említettük, Markota-Bödö- 
gén (Győr m.) a Sipötz-féle vendéglőt 
ez év elején vette át.

Kockó Gyula a VI., Izabella-u. 74. 
sz. alatti Kovács-féle vendéglőt meg
vette és ünnepélyesen e hó elején 
nyitotta meg.

Farkas András balonyi (győrm.) 
szaktársunk ugyanott a nagyvendéglőt 
örökáron megvette, azt egész ujan 
építve és berendezve, e hó elejével 
nyitotta meg.

Kiss Imre a József-körut 68. sz. alatti 
Szintay-féle jóhirü üzletet megvette. 
Kitűnő konyhája és fehérmegyei borai
val vendéglője jómenetét biztosítja.

Szarva József volt pinyéri vendég
lős szaktársunk a múlt év utoljával 
Győrvámoson a nagyvendéglőt örökáron 
megvette és azt ünnepiesen január 1-én 
nyitotta meg.

Családi öröm. Ehrentál Miksa szapi nagy
vendéglőst, derék neje egy egészséges fiú
gyermekkel ajándékozta meg 

Uj vendéglős. Fritz  József, a m is
kolci »Grand« fogadónak volt főpincére

u. itt a Rumpold-féle »Vörös rák« ven
déglőt megvette. Fritz szaktársunk a 
jóhirü üzlet menetét előre is biztosítja. 
Sok szerencsét.

Katona Ádám. volt bicskei vendéglős 
.szaktársunk Budapesten, a Dobozi-u 26. 
sz. a. egy csinosan berendezett vendéglőt 
nyitott. Jó borai és konyhája biztosítják 
üzlete jómenetét.

Ekamp Kálmán csepregi nagy vendég
lős szaktársunk az ismert vasmegyei 
Tarcsa-I'ürdő bérletét elnyerte 

H ol re n d e ljü n k  p a o r ih á t ?  Van szeren
csém valódi szegedi külön örletü rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem b. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes rózsapaprika 
á klgr 3 kor. 40 fiit. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika 1 klgr. 2 kor 80 fiit. - H o rv á th  
F e re n c  Szeged , fogadósok paprikása (Tisza 
szálló volt szobaöpincére.)

Ábrahám Sámuel e hó elejével a 
Vili., Kender-u. 19. sz alatti vendéglőt 
átvette, s annak jó menetéi szabad- 
szállási jó borai és konyhájával már is 
megalapította.

H e l y v á l t o z á s o k .  — Sárkány 
Ferenc Szászrégenben a Royal kávéház főp. 
állását tölti he Kalina Károly Aradon a 
Pannónia fogadó főp. állását foglalta el. Hajdú 
József Békésen a Városi fogadó föp. állását 
töltötte be. Lülik Kálmán Vasváron a Korona 
fogadó föp. állását foglalta el. Weisz Miksa 
Xagymihályon a Füredi fogadóban in. fizetöp. 
foglalt állást. Marosvásárhelyen a Korzó káve- 
ház föp. állását Lázár Adolf foglalta el. Kubik 
Viktor Kézdivásárh Íven a Szalon káyébaz 
nappali föp. állá-át tölti be. Selmecbányán az 
Ács éttéré in föp. állását Déry Mihály foglalta 
el. Keszthelyen az Amazon fogadóban Wolf 
György löp. mellett az éth. állásokat Sdialler 
Gvuk és Szabó József foglalták c l : u. ott a 
kávéházban Zakots Jenő főp. melleit Kappcl 
Ferenc és Szabó József működnek. A Hungária 
fogadó föp. állását Szabó M bálv és u. itt ni. 
éth. Nagy Mihály működnek. Székesfehérváron 
a vasúti vendéglőben Reinberger József fői', 
mellett az éth. állást Auth Lipót foglalta el. 
Veszprémben az Elité kávéház r.-Qzetőp. állá
sát Gáger János és a segédp. állást Lajtos 
Mihály nyerték el. Az Otthon kávéház föp. 
állását Imrédy Rezső foglalta e l : mellette m. 
segédp Tóth István működik. Hüllman Lajos, 
Kczdivásárhelycn a \  :gadó kávéház föp. álla
sát foglalta él- Benkö Mátyás a gyöngyösi 
Bruckner fogadó föp. állását foglalta el. 
Nyárády József Makón a Korona fogadó föp. 
állását töltötte be. Lökös József Székesfehér
váron az Otthon kávéházban mint segédp. 
nvert alkalmazást. Vasváron a Korona fogadó
ban Lüllik K föp. mellett Oláh János a fizetöp. 
állást foglalta el. Sliasznyi Károly Miskolcon a 
Grand fogadó étterme föp. állását töhötle be. 
A kávéház föp. áliúsát Moskovitz Lipót fog- 
lallael. Csepregben az Ekamp nagyvendéglö föp. 
állását Ktausz Róla foglalta el. Miskolcon a 
Korona fogadó éttermében Pávetz Gyula es 
Tabuk Lajos éth állást foglaltak. A Buda
pest < döcögő) étteremben Pléd János éth- ál
lást nyert. A Gazda és Kereskedelmi Kör föp. 
állását Borsodi bácsi töltötte be.

5 0 “ o p é n zm e g ta k a rítá s ,
essenciából készíti likőreit, u. m alasch, 
a u i / . e t t ,  o h a r l r e u s e ,  caeau, coffnae, 
c sá szárk o rié , m aras/.kino, vanília stb. 
07[cJe 1 liter I 28. Huni i liter elkészítve 1.28. 
Övödül kapható BICSliK
5S 'A  XDOKXAL, v örös kereszt' 
—  drogéria. GYŐR, B aross-u tea  21.

= =  j-firdetmény. sss
A Győri pincér-egylet

vezetüségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet 

Ingyenes elhelyező  irodáját 
Arany János-utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (in erűt bán) 378.

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

A  rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!
A  nem  egyleti tag o k, női- és stb. segéd- 

alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— levet, távirati dij, — tartoznak megtéritem. 
ugymint a r. tagok.

A »Győri 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.

T a g d ija k : I. oszt. fő- és fizetöp. 3 i;or.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és 1 sö szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. borliu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkeznek 
részére a hivatalos órákd.e. 8— 12 ig, 
d. u. 2 - 5-ig tartatnak. Vasár- é9 ür p- 
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim : P i n c é  f -  
egylet Győr*.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

Fogadó átvétel.
A n. é. közönséget, valamint a m. t. 
kereskedelmi utazó urakat teljes tiszte
lettel van szerencsém értesíteni, hogy 
Veszprémben a rég fennálló és jó nevé
ről ismert „Magyar-király" szállo
dát megvettem, s azt a modern kor 
igényei szerint berendezve és minden 
kényelemmel ellátva 1900. február 1-én 
fogom .ünnepélyesen megnyitni. Fogadói 
üzletem régi jóhirnevét ismert jó konyhám 
és tiszta kezelésű jó boraimmal igyek
szem fenntartani. A l. közönség párl-

S Z I X G E R  A D O L F
szállodás, V eszprém . a e

1 Társ kerestetik
J  előkelő nagy kávéházhoz,
Á 7—8 ezer forinttal. Cim a

kiadóhivatalban.
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| Royal szálloda. |
í j  Modern ízléssel és nagy kényelemmel 9  
a  berendezett 14 szoba áll a t. u'azó kő- £  
?  zönség rendelkezésére, k l v é t e *  *  
f  l e s  o l c s ó  ó r a l c l c a l .  — |  
j  Tisztán kezelt jó borok és kitűnő ir
*  s e r  k o n y h a «  Szives párt- r  

■ fogást kérnek = = = = =  j)

í MÁRK TESTVÉREK |
tu la jd o n o so k 2- 6 g

| =  SZflSZRÉGEN. =  I

NYILT-TÉR.
Elismerő levél.

Komárom, 15*05). jan. 15_
A borszürövel nagyon meg vagyok elégedve, 

kérem küldjön 2 darab szűrőzsákot. Pénz 
megy. — Tisztelettel

N agy A ndrás
vendéglős.

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

tekeasztal, ugv külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébb köszö
netéinél s biztosítom, hogy cégüket minden 
üsmerősőmnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. — 
Nyíregyháza 190/. Róth Sámuel kávés.

E GYRÖL- MÁSRÓL.

V allom ás . . .
Mig Lg szivemben szerelem, 
Félteni foglak kedvesem,
S  űzzön balsorsom bárhova — 
Nem változom én meg soha.

ezzel a gúnyos felkiáltással: oh Heine, 
oh Petőfi . . .

Hát, enyájas olvasó« (szavaival élek) 
mindenekelőtt azt kérdhetnék, hogy 
mily körülményekből kifolyólag vitte 
indulatja a F. M. Íróját eme kesernyés 
megjegyzésre : Miért, mi okból tehette 
meg azt az ízetlen »kommentárt« 
(talán a talentum nem terjedt tovább,) 
mert valami. . .  fúlemiért csak kellett 
neki tenni ? A »V.-Naptára« közleménye 
nem szolgáltatott arra sem okot, sem 
alapot, mert az innen-onnan össze
szedett és bemutatott verseket sem 
Petőfi, sem Heine, de még csak ezek
nél sokkal kisebb (bár elismert) költő 
verseivel sem állította egy sorba. Nem 
mondta azt. hogy: nini, ezek egyszerű 
pincér vagy kocsmáros emberek és 
megszivlelhetöbb verseket produkálnak, 
mint a jelenkor modern poétái! Nem 
i rta, de még csak nem is sejttetle az a 
közlemény azt sem, hogy azok a versek 
költő-irodalmi színvonalon állanak. Csak 
épen hogy konstatálta, hogy a költészet, 
mely a »szent természet dajkálkodó 
anyának« jóvoltából mindenütt jelen 
van, a vendéglős-iparba is »beférközött«, 
amit aztán több a vendéglős iparhoz 
tartozók által faragott verssel tanúsított. 
Már most, ha ezeket a verseket recitáló 
naptári közlemény az itt említett bűnök 
egyikét sem követte el és senki poéta- 
finak a feltékenykedését sem kívánta 
fölkelteni — ismételten kérdezhetnék, 
hogy mi a fészkes f ülemiért vagy okért 
tette a «F. M.« Írója azt a kesernyés 
indulatu gúnyos fölkiáltást!! . .. Amire 
szinte lehetetlenség nekünk is más 
megjegyzést tenni — és bizonyára a 
nyájas olvasó se tudna mást találni, — 
mint azl, hogy: Oh szent együgvüség!

sen az üzletet nem akadályoztatja. Nevetséges 
is volna üzletet azért korlátozni, mert a város 
néhány koronát vészit fogyasztási adóban. 
Ennyi áldozatot nem lehet kívánni senkitől. 
Csinálja meg a város a kalkulusát úgy, hogy 
ne fizessen rá a regálé-bérletére. — Üdvözlet.

F. S D- Adony. Kérdésére a törvény rendel
kezésével válaszolunk. Az 18!)!) évi XXV. t-cikk 
3. §. 2. pontjának 3 ik bekezdése igy szól: 
„Nem teljes korúak, valamint gondnokság alatt 
álló egyének törvényes képviselőjük kérésére 
csak a gyámhatóság belee yezésével és csak 
az alatt a feltétel alatt nyerhetnek (italmérésij 
engedélyt, ha oly üzletvezetőt állítanak, aki 
azoknak a feltételeknek, a melyek a fentiek 
szerint az engedélyes személyét illetőleg meg
kívántainak, szintén megfelel. Törvényes 
képviselők a szülök, ha azonban már nem 
volnának életben, akkor a gyám a kiskorú 
törvényes képviselője. — Üdvözlet.

Zs. í. Debrecen. Lejáratra nézve a január 
15. (illetve julius 15.) a helyes. A márc. lő  re 
jelzett lejárat tévedésből lehetett csak. Szives 
üdv! — L. J. Kisújszállás. A jó szándék — 
és hasonló — cselekedet sose késő. Üdv. — 
V. Gy. N.-Kikinda. A dolog t. szaktársunk tel
jesen rendben van, — buék. M. fl. Bonyhád. 
Az elfelejtett stempiit megváltottuk, kívánt 
választ nyomban küldtük. — P. J. Szabadka. 
Kért türelmet készséggel előlegezzük. Szives 
üdv! — Tekeasztal. Forduljon Szinger A és 
Fia tekeaszlalgyároshoz (Szeged, Dugonics utca) 
honnan árjegyzéket és az asztalok vásárlására 
vonatkozó tájékoztatást is fog kapni. — P. 
Gy. B.-Almás. Kis üveg szikviz ezidőszerint 
2> > krajcárba kerül. — Magyar, Késmárk. Hát 
tetszik tudni, nem mi, hanem kartársuuk 
feledkezett meg, mivelhogy ezen ügyről előző
leg nem tájékoztatott bennünket, minélfogva, 
hogy tudhatnánk mi, hogy a késmárki „Jeru- 
zsálem“ is a nyáriak =orábst tartozik. Más 
különben — szives ü űv! — 5- Kisbaráth. 
Az ügyet illetőleg nálunk vend uralkodik, fő 
hogy Xagybaráton is rend legyen. Lap újra 
ment. Üdv. -  P. I. Szeben. Tudósítását 
követte a szebeni ipartársulat határozata, melyei 
— b. sorai értelmében — mai számunkban 
közlünk. Üdvözlet. — Urambátyánk Kassa. 
Kissé késve bár, de levél megy. Kuruc koroná
kért köszönet. Közlés — jött. A Fogadót 
alaposabban (mint az előtt) kérjük átnézni. 
Szives üdvözlet!

Mig forr, pezseg bennem a vér 
Szerelmem érted egyre él,
S  érjen bár száz csapás, veszély, 
Ez érzet véget sosem ér.

Mig álomra hajtom fejem. 
Képzeletem jár s nem pihen.
Lelkem egvre azt kutatja:
Merre vezet álmod útja? . T

Matsád János

Ó szent egyug’y ü s é í!
— Poézis. —

Ha valaki olyan dolgot cselekszik 
vagy követ ei, ami a naivságos ostoba
sággal, avagy a tudatlanságok tudatlan
ságával határos, arra azt szokás mon
dani : óh szent együgyüség! Ugyanezt 
mondhatnók a »Független Magyar- 
országé- ra, amelynek valamelyik »gya- 
kornok« munkatársai ergo, nem hivatásos 
Írója) az ls09-ki »Vendéglösök Naptáráé
ban megjelent A vendéglős-ipar és a 
költészet című közleményből több ver
set átvett, leközölt, néhány »izetlen« 
megjegyzés kíséretében és befejezőnek

Szerkesztői üzenetek.
Azon t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

P. I. K ő sze g  Az italmérési jövedékről szóló 
185)9. évi XXV. t.-cikk szerint a bornak nagy
ban (50 literen felüli mennyiségben) való 
eladáshoz nem kell pénzügyhatósági külön 
engedély. A törvény az ilyen üzletet .iparszerii 
eladásnak" minősiti. Azonban iparengedély 
kell hozzá Ha az ekként eladott bort nem 
viszik ki a városból, akkor természetesen 
nincs befolyása a fogyasztási adóra, ha azonban 
kiviszik, akkor a kivitt menny.ség utáni fogy.- 
adó ugyanannyival csökken. I)e ez természete-

Minden
s z á llo d a  k á vé h a z es v e n d é g lő
ú jság-m app áit, étlap -táb lá it é s  újévi 

rek lám -n aptárait

VIDOR fl. utóda
k ö n y v k ö t ő n é l  rend e li meg.

Budapest,\7lll., Rökk Szilád-u 41.
M inta-példány ingyen é s  bérm entve.
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