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A pálinka és a bicska.
Sajnos, ez a kettő együtt jár. Nem
múlik el ünnep vagy vasárnap anélkül,
hogy bicskázásokat ne követnének el
a pálinkától egészen a megbolondulásig
leittasodott emberek. &s ez a szomorú
állapot nemcsak a fővárosban hirdeti a
kultúránkat, hanem a vidéken is talál
kozunk vele. Ennek az állapotnak véget
kell vetni. Szaktársulatok és társadalom
fogjon kezet ennek a a szégyenfoltnak
a kitisziitására, mely ellen fellázad az
emberi érzék.
A szegénység egyik igen lényeges
elösegitöje a mértéktelen pálinkaivásnak,
a másik ig?n lényeges elösegitöje kincs
tárunk kapzsisága Ez a kettő együtt
jár, éppúgy, mint a pálinka meg a bicska.
A szegénynek nem jut pénz a drága
borra és a drága sörre, pálinkát iszik.
Igaz, hogy az sem nagyon olcsó, de
annál komiszabb, úgy hogy 20— 30
fillérért annyit és olyant kap, hogy
megbolondulhat tőle és fokozhatja á
«bátorságát» egészen a bicskáig.
A pálinkásbutikol és annak italát
értjük ezalatt. Mert a jóminöségü, tiszta
párlatu pálinkát az a néposztályunk,
mely oly könnyen bicskához nyúl, nem
issza, mert az neki drága és kevés fillé
rért keveset kap belőle Hogy abból
egészen az állatig leigya magát, az ő
anyagi viszonyaihoz képest, neki drága.
Nem bírja. De hát mért is tenné, mikor
nyitva áll kora reggeltől késő estig
a minden kén y elem m el berendezett
pálinkás bolt, hol ő szívesen látott ven
dég mindaddig, mig lerészegedik, kényel
metlenné válik és kidobják az utcára.
A pálinkásbolt terített asztallal, szé
kekkel van berendezve, akárcsak a borés sörmérés Itt letelepedhetik a bics
kára hajlamosságra biró tudatlan és
erkölcseiben zülött ember és kapja a
mérget tetszés szerint. Mikor aztán lerészegedett, hát akkor kidobják az ut
cára. Nappal is garázdálkodhatik az
utcán, de akkor hamarább fülelik le és
teszik ártalmatlanná. Este azonban a
rendőr sem látja, mert — sötét van.
Az ilyen pálinkától ittas és az utcára
terelt ember azután a legközelebbi kocs
máig vonszolja magát, ott betér és ha
nem kap italt, akkor a koc márosra
fogja a bicskát, amint az már többször
történt. Ilyenkor rendőr sincs, mert a
kocsmároshoz könnyebben férhet hozzá
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a kihágási paragrafus, mint a bicskára
hajla mossaggal biró emberhez. Ilyenkor
is a kocsmárost büntetik meg, mert ré
szeg ember garázdálkodott és hábor
gatta a Csendet az ö üzletében, vagy
az utcán, ha sikerült az illetőt bicská
zás előtt az üzletből kiluszkolni De hogy
melyik pálinkás boltban rúgott be, azt
nem keresi senki.
Ezen a bajon sürgősen kell segíteni.
A 6 kr-os sörök és a 24 kr.-os borok
pálinkamérései is ilyen áldozatokat pro
dukálnak A pálinkagyárosok derüreborura nyitnak ilyen bor- és sörméré
seket. Kapnak engedélyt amennyit akar
nak 20 30 is, csak kérjenek. Nem csoda,
ha a bicska kultúránk kimagasló esz
közévé válik. De hát nem lehet a kincs
tár kapzsiságának határt szabni? Nem
tartozik a kormány módot nyújtani
arra. hogy az emberek a vadállatig
való lesülyedés ellenében megvédelmezhetök legyenek ? Ez igazán kedélyes
állapot!
Meg kell kezdeni a tisztítási munkát!
A pálinkás bódéból ki kell tiltani az
asztalt, a széket és a lócát! El kell til
tani a pálinkamérést szombat estétől
vasárnap reggelig.
A pálinkásboltot szombat estétől hétfő
reggelig zárva kell tartani. A pálinka
mérések jellegével biró üzletnek nem
szabad borra és sörre ki mérési engedélyt
adni, a Grünfeldek és Elekek ne nyit
hassanak 20 30 bor- és sörmérést
csak azért, hogy annal több pálinkát
adhassanak el, amire a pálinkamérések
korlátolt számánál fogva külön engedélyt
nem kaphatnak.
Olyan rendszabályokat kell a székesfővárosi polgárságnak követelni ugv köz
erkölcsi, mint közbiztonsági okból és ha
a tisztelt kincstár a maga részéről is
megfogja utálni és veszélyesnek tartani
a pálinka-méreggel kapcsolatos bicská
zást, akkor némileg segítve lesz a bajon.
Mintegy négy évvel ezelőtt a székesfőváros törv. hatósági bizottságának köz
gyűlésén határozatba ment, hogy a kor
mány felkérendő a pálinkaárusitás va
sárnapi szünetelésének elrendelésére.
Akkor ezt a közérdekű határozatot
Gundel János megfelebbezte és azóta
szünetel az egész ügy. A kormányt
ugyanis nem nagyon kell biztatni, hogy
ne mondjon le a pálinkafogyasztás utáni
jövedelem egy részéről, a felebbezés
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teliát egészen alkalmas volt neki. Kell
teliát, hogy több bicskázás történjék és
talán hogy urakat is érjen az ilyen pá
linkás bicska, akkor majd talán mégis
meggondolják, hogy vájjon segitsenek-e
a bajon.
Teliát várjunk !

A tőke fegyverei.
A szaktársak mindnyájan tudják és
akik nem is tudják, hogy mily sokfelöl
nyúlnak fojtogatóan nyakunk köré a
kartel karjai.
A tökének már eredete óta igen külömbözö utjai voltak arra. hogy önma
gát megsokszorozza s első jellemvonása
volt mindenkoron, hogy ezirányu utazá
sában soha sem törődött mások érdekei
vel. Szánalom nélkül, teljes ridegséggel
taposta le az útját szegélvzö elő nö
vényzetet, s csak azt hagyta meg, mi
neki egy ideig hasznos, vagy árnyatadó
vegetáció volt
Eljárásuk elfedésére igen szép taka
rót (ideológiát) hímeztek. Azt mondták,
hogy ez a világ úgy van jól beosztva,
ahogy van. Mindig voltak és lesznek
szegények és gazdagok, dúskálódők és
küzködők. £s — mondják — ez a he
lyes. harmonikus világrend.
Nemde kartársak, mi ezen nem is
csodálkozunk. Aki gazdag, aki jól érez
heti magát, az bizonyosan amellett tör
lándzsát, hogy így van jól beosztva a
világ. Nem bolond, hogy mást mond
jon ! De hat ki a bolond t Bolondok va
gyunk mi, mert nyomorult lézengő lé
tünkre bevettük ezt a tanítást, melynek
érvényre jutása nélkül nekik sohasem
jutott volna eszükbe ezt a közgondol
kozásba plántálni.
Nekik természetesen igen kényelmes
és kedvező ez az elmélet, mely szerint
nem lehet jobb állapot, szebb harmó
nia, mint hogy vannak dúsgazdag sör
gyárak, gazdag vendéglősök, közép es
szegénysorsu koesmárosok stb. Valósá
gos csoda és csókolni való kegy, hogy
nekünk egyáltalán szabad léteznünk is.
Kegyesen megengedték eddig, hogy az
ö javukra, nekik használva dolgozhas
sunk és tengethessük életünket . . . De
immár elérkezett az az idő, midőn mi
kezdünk nekik feleslegessé válni s bi
zony egy cseppet sem panaszkodnak a
harmonikus világrend nevében pusztu
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lásunkon, hanem kifacsart, hasznavehe
tetlen citromként eldobnak majd, addig
pedig az ő sokoldalú fegyvereikkel kény
szerítenek, hogy előbb még utolsó csep
vérünket nekik adjuk.
Mert furcsa ám a fegyverük. Az egyik
felén kenetes olajjal van kenve, melylyel a szegény tömeget zsírozzák és
gyógyítják, de ugyanazon idő alatt éle
sebbik felével jó adag vért csapolnak
belőle. Ideológiájuk u. i. lépten-nyomon
beszél az alkoholizmus ellen. Feltárja
romboló hatását, siratja a neveletlen
tömeg pusztulását, egyidejűleg pedig el
árasztja az országot olcsó italokkal,
hogy annál többet és annál többen fo
gyaszthassanak.
Eddig csupán kocsmáros emberek
mérhettek ki italt. S ez helyes és ok
szerű is volt. Ha az a kocsmáros ebbe
fekteti bele munkáját, életét és kerese
tét, méltányos, hogy itt meg is találhassa
megélhetését, hogy ne mondjam: gyara
podását . . . Ily állapotban is mi voltunk
a dolgozó, a nehezen megélő fél. De
hogy még nehezebb legyen számunkra
az élet, a sörgyárak kartelbe léptek s
kényük-kedvük szerint határozhatták
meg munkánk és küzdelmünk feltételeit
és eredményeit.
Ez sem volt elég A tőke gyarapodni
akar, s régi dolog, hogy a moloch nem
lát áldozatokat. Megkerülte a fennálló
rend sorompóit és elárasztotta sörös
palackjaival az üzleteket, az országot
és minden boldog, boldogtalant, kinek
az elárusitáshoz kedve van. Mit gon
dolnak a t. kartársak, vájjon hova fej
lődik ez majd ? Vájjon mit fogunk tenni,
ha a tőke az ő furfangjához képest még
újabb fegyvereket fedez fel s egymás
után rángatja ki a gyékényt lábunk
aló l! ? Hisz nem sokára nem lesz ér
demes kocsmárosnak lenni !? Miért?
Csak arra legyen jó nekünk az élet,
hogy adót űzessünk, hogy a gazdag
kartelt gazdagítsuk? Micsoda ellenérté
ket kapunk ezért? Azt, hogy szabad
nekünk levegőt szívnunk, maradékot
enni, mérgelődni, reménytelenségünkben
hajunkat tépni ?!
Ez tovább igy nem mehet. Módot kell
találnunk, hogy ezen irány ne mehessen
a végtelenségig. Erősebben kell szövet
keznünk, erőssé és hangossá tenni sza
vunkat, s ha ez meg lesz, hamar életre
kelhet és megvalósulhat az egyetlen
terv. mely alkalmas lesz a dolgokat
jobbra, a mi javunkra foiditani. (J. A'.)

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmafosok Ipartarsulata hivatalos közleményei.
A z ipar társulat hivatalos helyisége:
Vili., Rákóci-ut í j , II. 2 0 . sz. a. van.
Hivatalos
szerdán és
óráig.

ó r á k : minden hétfőn,
pénteken délután 3— fi

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze:

dr. Waigand József, lakik IX. kér.,
Üllöi-ut 5. — A jogi tanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.
Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli
útbaigazításért forduljanak az ipartársulat titkárához.
A z ipartársulat mindennemű hiva
talos közlem énye kizárólag a „Fo
ga d ó" utján közöl tetik. — Ugyancsak
a pénteki társas 'összejövetelek sorrendje
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására
Figyelm eztetés. A társulat L tagjait
értesítem, hogy a társulat Fekete M á r
ton adóügyi szakértőt nyerte meg arra,
hogy a tagoknak a most fo ljto adó
kivetésben segítségére legyen, nehogy
az üzletük forgalmának meg nem felelő
adóval legyenek megterhelve. A ta gok
nak a szakértő teljesen díjtalanul
á ll rendelkezésre. Hivatalos órát tart
minden nap reggel 7— 9 óráig az ipar
társulat irodájában (Rákóci-ut 13.) A
tagtársak keressék fel a szakértőt m eg
m ielőtt a kivető-bizottság tárgyalja az
adójukat, de nehány nappal előbb néz
zek meg, terhűkre mennyi adót Írtak elő.
Janura K á ro ly
elnök.

T Á R S U L A T I ÉLET.
Budapest. Lapunk utóbbi számában
ismertettük a »Ü ze k e s tó v á ro s i ven 
déglősök és kocsm árosok ip a rtá rsu ia ta « által a képesítés tárgyában a
kereskedelemügyi miniszter elé terjesz
tett beadványt és elmondtuk azt is,
hogy a vidéken fennálló vendéglős ipar
társulatokat átiratban megkereste, mi
szerint a közösügy érdekében ők is ter
jesszenek a miniszter elé hasonló ér
telmű kérvényt.
A z átiratot közérdekű voltánál fogva
mint a melyik az egész vendéglős-ipart
igen életbevágó módon érdekli, a követ
kezőkben ismertetjük :
Igen tisztelt Testvér-Társulat! Tisz
telt Kartársak! Ipartársulatunk elérke
zettnek találta a mai időpontot, hogy a
vendéglős-iparnak a képesítéshez kötött
iparágak közé való sorozását a magas
kormánytól kérjük. És ezt sürgősen kell
tennünk, njert az uj ipartörvény módo
sítása napirenden van. Ha a most kí
nálkozó alkalmat elmulasztjuk, akkor a
vendéglős-kar ezen közkivánalmának
teljesítése beláthatatlan hosszú időre
van elodázva. Huszonnégy év kellett
hozzá, mig az 1884. évi ipartörvény
módosításához hozzáfogtak, hogy azt a
közelet kívánalmainak megfelelően mo
dernebb alapra fektessék.
Szükséges, ha célt akarunk elérni,
hogy minden, ezidőszerint fennálló vagy
alakulóban lévő vendéglős és kocsmá
ros ipartársulat a saját hatásköréből
kifolyólag és saját nevében vagy köz
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vetlenül maga, vagy a kerület ország
gyűlési képviselője utján terjeszszen kér
vényt a Kereskedelemügyi m. kir. Mi
niszter úr elé, melyben a vendéglős
iparnak képesítéshez kötését kéri. A ké
relem nem a ma fennálló üzletekre,
hanem az uj ipartörvény életbeléptetése
után nyitandó üzletekre vonatkozik.
A magunk részéről a csatolt (lapunk
múlt számában közölt) szövegű kérvényt
terjesztjük be és ha azt a saját bead
ványukra megfelelőnek tartják, Írassák
le és aláírásukkal ellátva juttassák a
miniszter elé. Ha nem találják mefelelőnek, készítsenek más szövegű bead
ványt, de közügyünk érdekében és saját
jól felfogott érdekünk szem előtt tartása
meilett arra kérjük Önöket t. Kartársak,
hogy sürgősen cselekedjenek.
A mi indokaink bennfoglal'.önak ma
gában a beadványban, lessék azokat
ha kell kiegészíteni vagy ha m egfejtő
nek találják, azokat elfogadni és a kér
vényüket azokra alapítani.
iSem szabad a kínálkozó alkalmat el
mulasztanunk ; itt a legfőbb ideje, hogy
mint a legnagyobb közterheket viselő
iparos-osztály, a mi javunkra, megélhe
tésünkre és iparágunk fejlődésére is tör
ténjék már valami.
Ha nem mozdulunk meg, ha nem
cselekszünk, akkor magunkra vessünk,
ha a mai állapotok tovább sújtanak
és a maiaknál még súlyosabb viszonyok
közé julunk.«
Kartársainknak, kik ott bírnak üzlettel,
hol még vendéglős-ipartársulat nincs,
azt ajánljuk, hogy községen kén t szer
vezve, közösen terjesszenek be ily e n
k é rv é n y t a m in iszterh ez, mert minél
többen kérik, annál nagyobb a remény,
hogy meghallgatják őket.
Konstatáljuk, hogy a fővárosi napi
lapok majdnem kivétel nélkül rokon
szenvesen nyilatkoztak a kérvényező
székesfővárosi ipartársulat ezen aktió
járól.
A » Borászati L a p o k «, a szőlőműve
lés és borgazdaság ezen elsőrendű szak
közlönye a következő módou irt erről
az ügyről: Vendéglősök a k épesíté
sért. A székesfővárosi vendéglősök és
kocsmárosok ipartársulata hosszabb be
adványt in ézet Kossuth Ferenc keres
kedelemügyi miniszterhez az ipartör
vény revíziója alkalmából. A beadvány
szerint 7 5 - 80 ezer hazai vendéglős
érdeke kívánja meg, hogy a vendéglősipar képesité hez köttessék. Ez oknál
fogva kérik a minisztert, hogy korábbi
nyilatkozata értelmében már most vegye
föl az uj ipartörvénybe a vendéglősiparnak képesítéshez kötését Kérésüket
beadvány ükben minden oldalról és ala
posan megokolják. Mi úgy a borterme
lők, mint a fogyasztók eidekében első
rangú követelménynek tartjuk a ven
déglősök kívánságának teljesítését, mert
a borfogyasztás csökkenésének egyik
fő oka az, hogy a kocsmárosok nagyobbrésze mindenhez ért, csak borkezelés
hez nem.
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Kaposvár. A »Somogyvármegyei ven
déglősök és kocsmárosok ipartársulatá«nak érdemes és országszerte előnyösen
ismert elnöke G rünw uld Mór, a vendéglösipart érdeklő ügyekből kifolyólag
összekülömbözött az ottani pénzügy
igazgatóval, ki bürokratikus módon
megszüntette az ipartársulattal koráb
ban fennállott jó viszonyt. Emiatt Grünwald kartársunk lemondott elnöki tisz
téről. Az ipartársulat elöljárósága azonban
nem nyugodott bele a ridegen megvál
toztatott viszonyba és panaszt emelt a
pénzügy igazgató eljárása miatt a pénz
ügyi államtitkárnál, ki az ügynek rende
zését megígérte.
A z elnök lemondása folytán az
ipartársulat elnökválasztásra rendkívüli
közgyűlést hivott egybe, melyen nagy
lelkesedéssel és egyhangúlag régi és
kipróbált elnökét, Grünwald kartársunkat
újból válaszlotta meg, ki az újabban
kifejezésre jutott bizalmat megköszönve
az elnöki tisztet, ismét elfogadta.
Grünwald kartársunk iparunk közér
deke szempontjából helyesen cselekedett,
hogy a diszes állást újra elfogadta.

Az ember táplálkozása.
VIII.
A kenyérkészitésnél alapjában véve
teljesen ugyanazokat a célokat akarjuk
megvalósítani, mint a főzési eljárások
nál. Itt is a táplálékot egyrészt Ízlete
sen, másrészt elég könnyen rágható alak
ban kívánjuk előállítani.
Már régen tapasztalták, hogy egyes
mikroorganismusok hatására a cukor
félék elbomlanak s ilyenkor alkohol és
szénsav fejlődik. Ezt a tapasztalati tényt
használjuk fel a kenyérsütéskor s a ke
nyér tésztájának dagasztásához hasz
nált vízbe élesztőt szoktunk adni, mitől
a lisztben lévő cukor erjedésnek indul
s mint tudjuk, szénsavra és alkoholra
bomlik. A keletkezett szénsav, mint gáznemü vegyület buborékok alakjában el
illant' készül, de útját állja a tésztának
vastr.g anyaga, melynek ragacsosságát
a benne lévő sikér még fokozza. Egy
ideig meleg helyen hagyják, hogy az
alatt az idő alatt a magas hőmérsék
leten rohamosabban végbemenő erjedés
következtében a tészta belsejében lehe
tőleg mindenüt egyenletesen fejlődjenek
ilyen gázbuborékok.
Az igy kelt kenyértésztát kiszaggat
ják, azután a forró sütőkemencében, a
melynek a hőmérséklete körülbelül 200 C°,
kisütik E magas hőmérsékleten a ke
nyér felületén a viz hirtelen elpárolog,
a fehérjék elolvadnak, a keményítő pe
dig cukornemü anyaggá alakul át s ez
még a kenyér héjában is tovább bom
lik. Hasonlóképpen a cukor is, melyből
magasabb hőmérsékleten égett cukor,
(karamel) lesz. Ez a karamel a kenyér
héját barnára festi és annak jellegzete
sen kissé kesernyés izt ad.
A kenyér belsejében kezdetben a hő
mérséklet emelkedésével egyideig heve

sebben indul meg az erjedéssel kapcso
latos gázfejlődés, csakhamar azonban
oly magas]hőfokot ér el a kenyér tésztája,
hogy az élesztősejtek elpusztulnak. Az
erjedés termékei: a szénsav és maga
sabb hőmérsékleten a gáznemü alkohol
azonban nem hagyhatják el a tésztát:
utjokat állja a kenyér megkeményedett
felülete, másrészt a kenyér belsejében
az egyes apró buborékok a fehérjék
megolvadása következtében is csakhamar
jól záró burkot kapnak.
A kenyérben, főleg pedig a fekete
rozskenyérben az alkohol erjedéssel kap
csolatosan és párhuzamosan egy másik
erjedés is megy végbe, melynek követ
keztében csekély mennyiségű tejsav
keletkezik. Ez a tejsav okozza a fe
kete kenyér kívánatos, kissé savanykás
izét.
Mint ezekből láthatjuk, az élesztő
használatával valóban elerik azt. hogy
a kenyér lágy (lukacsos) és Ízletessé
válik.
A jó kenyér e két sajátságát azon
ban csak a liszt tápanyagainak mennyi
ségbeli rovására érhetjük el. A finomabb
tésztáknál, a külömböző süteményeknél
a tészta likacsosságát olyképpen érik el,
hogy habbá vert tojásfehérjét kevernek
a tésztába A tojásfehérje már alacsony
hőmérsékleten megolvad és ily alakban
megakadályozza a levegöbuberékok el
távozását.
A vajas tészták készítésekor a tész
tába vajat, esetleg margarint vagy zsirt
gvurnak. Ezen zsírok a sütés alkalmá
val nem illának el és megakadályozzák
a tészta összetapadását s igy az réteges
és porhanyossá lesz. Ezt az eljárást,
mint aránylag drágát, a kenyérsütésnél
nem alkalmazzák.
Bármily csekély is az a tápanyag
mennyisége, ami az élesztő használata
következtében elvész. (külömböző kísér
letek szerint 1 4:2°/o) összeségben mégis
sokra rúg.
Ha például Budapesten a lakosság
számát SOO.OuO főre becsüljük és egy
ember napi kenyérszükségletét 350
grammra tesszük s ha csak 1° o-ra be
csüljük a veszteséget, akkor is ez a
mennyiség 28 millió gr. kenyérnek fe
lel még, a mivel 800.000 embernek napi
(3o0 gr.) kenyérszükségletét teljesen fe
dezhetnék
Liebig, a ki elsőnek foglalkozott a
kenyérsütés vegyi folyamataival,az élesztő
helyett az úgynevezett sütőporokat aján
lotta. A legkülönfélébb ilyfajta készít
ményeket hozzák forgalomba. A Horsford Liebig-féle sütőpor például sava
nyú foszforsavas mész és szódabicarbona keveréke Ezen két sónak a ke
veréke, ha megnedvesedik, szénoxidot
fejleszt. Használjak az amoniumcarbonatot is, mely maró szagu fehér por.
Vízben könnyen oldódik és a sütőkemencze magasabb hőmérsékletén gáz
nemü alkotó részekre bomlik.
A calium carbonatot
használják
egyes helyeken. Sütőporok használata
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azonban külömböző hátrányokkal jár.
igy főleg, hogy elmarad a tejsavas erje
dés és a barnakenyér nem kapja meg
azt a kívánatos, gyengén savankás izt.
a mit már annyira megszoktuk.
Csepreghy G yű In

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. T. előfizetőinket, kiknek
a mai számmal postautalványt m ellé
keltünk és előzőleg le v é lb e li meg
keresést küldtünk, kérjük, hogy esedé
kes előfizetési dijaikat szíveskedjenek
postafordultával beküldeni. — Jóba
rátainkat és östnerőseinket kérjük, hogy
a -Fogadót* szíveskedjenek körükben
terjeszteni. A «Fogadó» kiadóhivatala
Budapest, VIII., Rákóci-ut 13.
Horvát vendéglősök
mozgalma.
Lapunk utóbbi számában közöltük, hogy
Horvátország vendéglősei igen szépen
szervezkednek és most hozzátesszük,
hogy a magyar vendéglősök példát ve
hetnének róluk. Mint most Zágrábból
értesítenek bennünket, a horvátországi
vendéglősök szövetsége legközelebb kül
döttséget meneszt dr. Wekerle Sándor
pénzügyminiszterhez, kinek sérelmeiket
és panaszaikat magában foglaló emlék
iratot fognak átadni.
Hymen hírek.
Seress Márton,
ismert kassai vendéglős szaktársunk e
hó 2-án feleségül vette özv Vilm os
Ferencné úrnőt Léváról. — Roth Sándor,
sárvári vendéglős szaktársunk f. hó
3-án tartotta esküvőjét Kaszás Erzsiké
kisasszonynyal, Sárváron — Gold her
gel- Jenő, á fővárosi Goldberger A V.
ismert jónevü hirdetési irodacég beltagja,
e hó 7-én esküdött örök hűséget Hepp
Ilonkával, Budapesten.
Aránytalanság a szeszes italok
után fizetendő adóban. A kassai keres
kedelmi és iparkamara felirt a kereske
delemügyi miniszterhez és kérte, hogy
hasson óda a pénzügyminiszternél az
iránt, hogy a vendéglősök és altalán az
ital mérőket a szeszes italok után annyira
sújtó III. oszt. Kereseti adót egységes
kulcs után állapítsák meg. Zemplén
megyében pl. a sör után 12 kor. az
adóalap, 8zepes megyében ü kor. A
szesz után Szepes megyében 20 kor.,
közönséges pálinka után 15 kor. Zemp
lénben általánosították a kivetési kul
csot 15 koronára. Mindebből csak az
tűnik ki, hogy a vendéglősök-kocsmárosok igen jó fejős tehenei a magas
kincstárnak és az érdekelt és sújtott
vendéglös-kartársaink mégis oly nehezen
egyesülnek anyagi érdekeik megvédésére.
Adóügyi szakértő Aki előirt adóját,
illeték ügyét stb. felülvizsgáltatni óhajtja,
forduljon bizalommal Fek ete Márton,
adó- és illetékügyi irodatulajdonoshoz
(ÍV. K ecsk em éti-u tca 6 ) ki az adózás
iigvében mindennemű felvilágosítást és
útbaigazítást ád.
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K itüntetett fogadós. Nemcsak a csil
logó jelvény tüntet ki. hanem a pol
gártársak tisztelete és bizalma is. Ilyen
kitüntetésben részesült Szent g y ö r g r i
Ferenc derék kartársunk is. a fium ei
iHotel de la ville« tulajdonosa, kit az
ottani » Magyar köpi első alelnökévé
választotta A Magyarország ezen expo
nált helyén csak válogatott és megbíz
ható férfiak juthatnak ilyen bizalmi ál
láshoz. amilyenben Szentgyörgyi szaktársunk feltétlenül a legmegbízhatóbbak
között foglalhat helyet
Zalai állapotok. A slavon. horvát
és stájerhon határolta Zala vármegye
olyan, mint egy kis tündérfóid. Van
rónája, beree. folyója és a világhíres
Balatonján kívül mindene, ami csak a
szép természet kedvelőket elragadhatja.
Szóval zalamegye szép mint egy csecse
ruhába öltöztetett szép parasztkisasszony,
de szellemében is olyan, mint e szép
leányzó, akinek ha szavát halljuk,
tudjuk csak, hogy lelkileg milyen sivár,
így vagyunk e szép múltú megyével, a
hol az állapotok, kulturális szempontból
a Haza bölcsének nagy szellemével a
lehető legnagyobb ellentétben állanak
Szegény Kisfaludi Sándor, ha véletlenül
egy-két heti szabadságot kapna, sietve
térne vissza kriptái lakába, vagy nyom
ban pennát ragadna, hogy a nagy
hátramaradottság fölött érzett keservé
ben még a » Kesergő szerelem« verseinél
is kesergőbh strófákat Írjon.
A civilizáció tudvalévőén a kocsmák
ablakából néz ki. ide tér be első sor
ban az idegen, itt fordul meg a járá
sokhoz tartozó és naponként a helyi
közönség. Itt látja és tapasztalja k:-ki,
hogy milyen országba vagy népek közé
hozta a véletlen. A müveit ember szeme
azonnal fölismeri a helyze'et. a hala
dást vagy hátramaradottsagoí. Itt is
fölismerni Zalában, ahol a vendéglőkkocsmák a lehető legkezdetlegesebb
állapo ban vannak. Zalamegye székvá
rosában pl. alig van 7 8 vendéglőkocsma. melyek megfelelő kezekben vol
nának. S hogy ezen az állapoton való
változtatást sem igen kívánják, az
bizonyltja, hogy a mesterségét értő és
tanult embereket innen valósággal ki
üldözik. Igv tet'ek Zalaegerszeg egyet
len fogadósával, Domonkos Ignáccal.
aki miután az évekig birt Korona foga
dóját eladta, nem kapott újabb enge
délyt. Tivolt Gyulát is ily módon ker
gették el B.-kereszfurra. N D otajijtcai vendéglősnek rengeteg utánjárásába
es kapcsolatban közel 2000 koronájába
került, mig jelenlegi üzletére jogot nyert.
Pedig az itt fölsoroltak mind intelligens
es jó szakemberek. Ám, a »G la zg á l
Zsigm ond doszkapalló, mészkerpsfcedés, s ö r- és borm érésé<‘-hez (olajiatca) hasonló eimü kocsmákra már
bőviben lehet bukkani.
Hock János orsz. képviselő a 905-ki
rendéglös-kongresszuson (Budapest) azt
mondta, hogy minden jó kocsmáros
papja a hazatiságnak és a haladásnak.
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Ugyanakkor jelentette ki Wekerle Sán
dor miniszterelnök is, hogy : nekem nem
sok, de jó kocsmáros kell! — Ezek a
neves férfiak b zonnyára más jelentősé
get tulajdonítottak eme kijelentésüknek,
mint az egerszegi p.-ügyigazgatóság az
ő deszkapallós italmérőinek.
Kis dolgok ugyan ezek, de jellemzők
a megyei vezetőkre, akiknek figyelmük
annyira sem terjed ki, hogy suszter
szabja-e a ruhájukat, vagy asztalos-e a
cipőjüket, illetőleg, hogy ezek közül
egyik se, mert mind a kettő csapot és
bort kezel . . . (Bizonnyára ez a nagy
figyelmetlenség lehet az oka — némi
leg legalább
annak is, hogy a vilá
gon még most se tudja senki sem,
hogy mi van a zalai borok jóhirnevét
félig tönkretevő tapolcai Lessner bőr
kére ikedő céggel ■ '. . . ) Ezek után pedig
csak azt kívánjuk konstatálni, hogy
Zalamegyében még három (Borbély
György
által
szerkesztett)
»Magyar
Paizs»-ra volna szükség; csak igy le
hetne remélni változását a maradi vi
szonyoknak és volna elérhető az, hogy
az ott megforduló idegenek tényleg Zalá
ban, nem pedig Hunyad- és KrassóSzörény megyéknek legkietlenebb részén
éreznék magukat.
Felem elt szeszadó — honvédfizetes e. A vendéglősök kongresszusai is
mételten aziránt peticiónáltak, a pénz
ügyminiszternél, hogy töröljék el a boritaladót és keressen rokonpenzációt a
szeszadó felemelésében. A miniszter ur,
ki minden jó javaslatod elszokott fo
gadni. most is igy cselekedett. Felemelte
ugyan a szeszadót, de nem szállította
le a boritaladót, hanem a szesznél el
érendő nagyobb jövedelmet átengedi a
honvédtisztek és legénység fizetésének
javítására. Kiváncsiak vagyunk most
már, hogy a vendéglősök milyen elő
nyöket fognak kapni a pénzügyi vagy
honvédminisztertől a jó eszméért.
Lakodalom. V ic k ó Pál budapesti
vendéglős kartársunk bájos és szépmüveltségü leányát, V ilm á t, e hó 4-én
vezette oltárhoz Jerusse Ferenc, szerelő
Budapestről. A lakodalomra a vendéglősök
szine-java volt hivatalos és a násznép
vidám hangulatát csak a hajnali kakasszó
zavarta meg. A fiatal párnak szerkesztő
ségünk is boldogságot kíván.
Névm agyarosítás. Berger Sámuel
b.-csabai kávés szaktársunk vezeték
nevét B allá-ra magyarosította.
A som ogyiak pincéjében. A somogyi
vendéglős-ipartársulat, mint előzőleg
irtuk, radikálisan vetett véget az ottani
depósok folytonos söráremelésének: föl
állította az ipartársulati sörraktárt. A
sön aktári helyiség egy a Ferenc József
fogadóval szembeni tágas nagy pincében
van. ahol ugyancsak öröm elnézni a
napibiztos-elnök, titkár vagy két másik
v.-tag felügyelete alatti depósi teendő
ket, de különösen a forgalmat, ami az
első hetekben mindjárt n és 6 száz
korona között mozgott. És ugyancsak
ez a szép forgalmi siker szolgáltatott
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okot arra, hogy a folyton áremelödepósok most egyszerre kikiáltsák, hogv az
ipartársulatnak 2 koronával olcsóbban
adott sörénél még olcsóbban adják
kartelos lőréjüket. Szóval, elkeseredett
konkurensekké lettek Mi azonban azi
hisszük, hogy az önérzetes és józangondolkozásu somogyi vendéglősök és
kocsmárosok még akkor is pokolba fog
ják kívánni az egyszerre szelidjánosokká
lett depósokat, ha azok sörüket harmad
áron, vagy egészen ingyen adják.
Kaszás Lajos k eg y e le te . Kaszás
Lajos, ismert nevű fővárosi vendéglős,
a váci temetőben immár két éve pihenő
H a jn a l Aladárnak egy diszes sirkövet
áll itatott. Az elhalt jóbarát kegyeletét
őszintén tápláló Kaszás szaktársunk
mindazoknak, kik a siri emlék elkészí
téséhez hozzájárultak, ez utón is köszö
netét fejezi ki.
A vasárnapi kocsm azárás — Szatmárban. A mi iparunkra járványos
bajt képező »vasárnapi kocsmazárás*
mindjobban terjed, ami ellen nincs jobb
és hatásosabb védelem, mint a minden
számunkban propogált országos tömö
rülése a vendéglősöknek. Szatmármegye
közgyűlése szintén határozatot hozott a
kocsmák vasárnapi zárására, mire a
megye vendéglősei és kocsmárosai a
múlt szerdán a szatmári Vigadó ter
meiben gyűlést tartottak, ahol elhatá
rozták, hogy a határozat megsemmi
sítése végett küldöttséggel járulnak a
miniszterhez.
A vívó nr m eg a — öze;és Marosvásár
helyi levelezőnk Írja: — Van a városban egy
szántai Szántó Ferenc nevű vivómester, nagy
krakéler, ki május 2rt-án az Erzsébet kertben
mulatott, bol idegen ember a főpincér . . .
A vivő ur ugyanis a többi főpincérnek majd
nem mind adósa, igy a Transylvania „fö“ -je,
Schodits Ferencnek is, aki nevezett időben
szintén az Erzsébet kertben volt s végig nézte
a jelenetet és hallotta amint a főpincérnek —
aki a távozásnál a fizetésre nézve kérdést
intézett — ezt válaszolta: adok egy pofont és
ki lesz fizetve! — Schodits nem tudta elhall
gatni e megjegyzést s oda szólt, hogy: — igy
szokott fizetni ? — A vivő ur erre nem szólt,
hanem meg akarta ragadni Schoditsot, de
Schodits se volt rest, nyakon csípte az ipsét
és az ígért pofon „megforditva“ ugv hullott
rá, mint a záporesfi. Mikor pedig Friedmann
vendéglős-gazda megelégelte az elégtétel adást,
oda ment és szétválasztotta őket. A csetepaté
nak a vivő urra nagy hatása lehetett, mert 3
napig nem jött ki az utcára.
\Kk.)

Ajóbarátok — m ozgolódnak. Van-e
jobb barátja a vendéglősnek — a finánc
nál? Alig hisszük. Igaz, hogy sokszor
kötelességteljesitésből műveli a barátsá
got, sokszor azonban túlbuzgóságból.
Annyi azonban bizonyos, hogy a leg
több esetben pénzébe kerül a vendég
lősnek az a barátság, ha pl. a kért ital
mérési engedély késedelmesen jön ki a
pénzügy igazgatóságtól A fináncok ugyanis
helyzetük javítása érdekében mozgalmat
indi ottak és kívánságaikat emlékiratba
foglalva, át is adták már a pénzügyminiszternek. Eli kell ismernünk mind
amellett, hogy bizony nehéz a finánc
szolgálat és a javadalmazásuk nem áll
arányban a szolgálatukkal.
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A ven déglők vasárnapi munkaszünete ismét előtérbe került. A »Közjótékonysági Egyesületi, (mely alkoholmentes vendéglőt tart fenn) ugyanis
beadványt intézett a pénzügyi, a keres
kedelemügyi és a belügyi miniszterhez
azzal a kérelemmel, hogy a törvényhozás
utján intézkedés történjék aziránt, hogy
az összes pálinkamérések, továbbá azok
a kocsmák, a hol meleg ételt nem
adnak, szombat estétől hétfő reggelig
zárva maradjanak. A keresk. miniszté
rium megígérte, hogy a vasárnapi
munkaszüneti törvény parlamenti szabá
lyozása alkalmával az egyesület kérése
értelmében fog intézkedni ?
Lefü lelt borham isító cég. W a itzner Em&nuelné és fiai (Waitzner Lipót
és Rezső) budapesti borkereskedő céget
borhamisítás gyanúja alatt feljelentették
a VII. kerületi kapitányságnál. A meg
ejtett vizsgálat eredménye igazolta a
feljelentést, amennyiben a lefoglalt bor
nak, melyeket a cég otolnai. szekszárdi
és leányvám boroknak elnevezve ho
zott forgalomba, hamisítódnak bizonyul
tak. A céget megbüntették, de a társa
ság egyik tagját sem zárták be . . . így
rontják a magyar bor jó hírét.
Fogadó égés n agyi an. Amerikában
maholnap alig lesz fogadó, — mind
leég. Most újabban Bronksvilleben a
»Gramattan« szálloda égett le. A szállo
dában 480 vendég volt, de egvnek se
görbült meg a hajaszála sem, ami az
amerikai szokás-viszonyokhoz ilyenkor
szintén hozzá tartozik. A kárt egy millió
dollárra teszik az amerikai lapok.
Apró hírek. — Cserebere. Egyik pápai
előfizetőnk panaszos sorokat irt, mondván, hogy
az ottani Otthon kávéháztulajdonos és neje
előtt olyan tekintélynek és hatalomnak örvend
a tüzilegény, hogy a segédpincérek teljessen
alá vannak rendelve és ugv bánik velük, hogy
a pincérek minduntalan változnak, .csereberelödnek.* Mi, panaszos előfizetőnk ezen soraira
csak annyit jegyzünk meg, hogy ennek az
ügynek előbli-iitóhb is a kávés (ki egyébként
volt derék tánctanitó. . . ) fogja meginni a le
vét. — Palaekmosó-autom ata. Londonban
a tavaszi kiállításon egy palackmosó-automata
volt kiállítva. A gépet egy ember kezeli, ki
behelyezi a kimosandó üvegeket és kiszedi a
tisztákat. 10 óra alatt a gép 7— 10 ezer palac
kot képes kimosni Az automa'a 3-szor mos:
t-szer vízzel és kefével, majd gőzzel sterilizál
és végül a címkét távolítja eJ.
Béke A
bpesti kávés-ipartársulat és a pincérek szakegvlete közt fölmerült incidens hosszas tárgya
lás után véget ért. A szakegyesület vezetősége
a tárgyalás folyamán kötelezte magát, hegy a
k.-szerződés minden pontját belartja és az
ipartársulatnak m nden differenciáról jelentést
tesz. Az ipartársulat a kötelezettségét elfogadta
és igy megint helyre állt a béke. — A bolo vd
francia. Á párisi automobil klub bankettet
rendezett, amelyen föéteknek a .roimni kacsa*
szerepelt. Ez a kacsa arról nevezetes, hogy
nem vágják le, hanem a sütés előtt zsineggel
megfojtják, aminek az a következménye, hogy
az igy támadt vértolulás és véranyagok föl
oszlásától mérgezést kap a kacsa, különösen
nagy melegben A bolond franciának azonban
hiába magyarázza ezt a tudomány, ő él-hal az
u ala roueni kacsáérl, amitől fenti banketten
mind a háromszáz résztvevő megbetegedett ;
Tamarin, a klub egyik vezető tagja pedig bele
is halt a r.-kacsa okozta gyomormérgezésbe.
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Zsuvajdzsics Obrád g-yásza. A sza
badkai vendéglős ipartársulat volt érde
mes elnökét, megrendítő csapás érte; de
rék, katonalia hirtelen elhunytával. A
gyászeset a családra nézve annál fájdal
masabb, mert a rokonszenves Nenád, ki
a katonaságnál az első évet töltötte, ön
ként vetett végett ifjú életének. E hó
3-án a hajnali órákban lakásán revol
verrel halántékon lőtte magát. A tra
gikus, szomorú sorsot ért 21 éves Ne
nádot a szülői házból temették el s
végtisztességén megjelent századának
egész legénysége, a századparan.snok
vezetésével, azonkívül a főgimnáziumi
tanulók, liatal barátjai, a sportklub
tagjai és a vendéglős-egyesület tagjai
az egyleti gyászzászló alatt. A gyászos
csapástól megtört Szuvajdzsics családot
az ösmerösök nagy száma kereste föl
részvétével, melyben mi is őszintén
osztozunk.
M egbüntetett kávéházi tolvaj. Má-félévi börtönnel sújtotta a törvényszék
Hrády András foglalkozás nélküli Írno
kot, mert a kávéházakból tálcákat, ka
nalakat. gyufa és sótartókat lopkodott
rendszeresen. Lakásán másfélezer korona
értékű lopott holmit találtak. Talán abba
fogja hagyni ezt a szarkamesterséget.
Másfél esztendő elég idő a gondolko
dásra.
Gyászrovat. -— H irtelen halál. Főpineéri karunknak egyik régi ismert
derék tagja, flam beek József, a kapos
vári Korona fogadó kávéházának fő
pincére, a m hó 12-én, amint éjfélután
hazamenőben volt, betért a Eiume kávé
házba, hol leülvén, hirtelen elsápadt és
eszméletlenül esett le a székről az oda
sietök karjaiba Azonnal orvosért küld
tek. lakásába vitték, ahol pár percnyi
szenvedés után szivszélhüdésben elhunyt.
A közkedvelt főpincér temetése igen
nagy részvét mellett mellett máj. lő-én
történt. Halálát özvegye és szép családja
gyászolja. — S te in o r Pál bpesti ven
déglős, a m. hó 28-án 04 éves korában
jobblétre szenderült. — Ifj D á vid Ist
ván, ki Karádon hasonnevű édesatvja
vendéglőjében működött, a m hó 23-án
30 éves korában elhalálozott. Az elhunyt
ban Dávid Sándor szegedi kávés és
Dávid Pál t.-tepíici főpincér szaktársaink fivérüket gyászolják — h'nváts
Mihály, nagykanizsai vendéglős szaktár
sunk, a m. hó elejével elhalálozott Az
elhunytban Kováts Lajos kiskanizsai
vendéglős szaktársunk livérét gyászolja
Hol rendeljünk halat? ,.Olcsó Kaviar és
friss balforrás'-. Szál testvérek fióküzlete hál
ós bor nagykereskedő cégnél Orsován. Szállít:
PO, H0, 1go Kor.-ért, harcsát 9ü— 140 kor.-ért,
kecsegét és tokot 240—280 kor.-ért 100 kgként.
Friss, nagvszemü kaviár kilója 24—28 kor.
Orsováról gvorsárukent és utánvét mellett. A
halkőldemények gondosan kosárban, jég és
szalmagyékénybe csomagoltatnak. Telefon :
Interurbán Orsóvá 30. (2—5).
T firm a 1 Nürnbergi óriás nemes, édes, hosszú,
I UMlm ■ vastag gyökerekben, saját termésű,
méterniázsánként 20 korona, 25 kgramm 6
korona, 5 kgramm I nO koronáért rendelhető

Keménynél.

Regeteruszka-Garbiszbogdányon.

5. oldal.

KONYHAMŰVÉSZÉT.
Rovatvezető: Lakomás Pál

C sirág fspárga) leves.
Egy kiló csirágot megtisztítunk, i keserű
es fás részeit levágjuk) apró darabokra
szeleteljük és sós vizben puliára főzzük
Ezután olvasztott vajba 4 kanál lisztet
keverünk bele, világossárgára pirítjuk
hideg vízzel föleresztjük és ezt a csirágra
öntjük. Annyi vizet töltünk hozzá, hogy
a leves higságának megfeleljen és addig
forraljuk, mig a rántás el nem oszlik.
Tálalásnál 8 deci tejfelt öntünk rá.
T ö k főzelék.
A tököt felvágjuk, lehámozzuk, meg
gyaluljuk, edénybe tesszük, kissé meg
sózzuk és a következőket készítjük e l :
egy lábasba zsirt teszünk s ebben a
karikára vágott vöröshagymát pirosra
sütjük, azután édes paprikát teszünk
hozzá és belehelyezzük a tököt a belőle
kiszivárgott sóslével együtt. Mindezt pu
hára pároljuk, liszttel meghintjük, kellő
mennyiségű tejfellel felengedjük s annyi
vizet öntünk hozzá, hogy kellő sürü
legyen és sertéskarajjal föladjuk.
Orosz sölt.
Veszünk 2 3 kilós marha-lapockát,
a húsverővel alaposan megverjük, meg
sózzuk, majd szalonnával megtűzdeljük.
Egy lábasba vajat teszünk s a tűz
helyre helyezzük. Ha a vaj felolvadt,
jócskán sárgarépát, petrezselyemgyökeret,
zellert és egy fej vöröshagymát szép
szeletekre vágva a forró vajba teszünk
s adunk hozzá két szem szegfűszeget,
tiz szem borsot és kevés gyömbért,
azután a lapockát bele helyezzük, öntünk
rá egy kevés vizet és addig pároljuk,
mig puha lesz Hogy a hús oda ne sül
jön, gyakran forgatjuk és az elpárolgó
v íz helyett újat öntünk rá s ha a hús
puha, kivesszük, mig a lábasban lévő
lébe egy kanál lisztet keverünk egy kis
vízzel felengedjük s ha felforrt, a szitán
átszűrjük, 1 drb szardellát finomra vágva
az átszűrt lébe teszünk és a húsra önt
jük. Most 1 deci jó vörösbort öntünk
hozzá s a hússal együtt mégegvszei
felforraljuk. Tálalásnál citrom-szeletet
adunk hozzá.
T u rósgom bóc — m alnaizzel
Veszünk 12 deka vajat, 20 deka por
cukrot, 12 egész tojást. 120 deka túrót,
50 deka zsemlyemorzsát, 20 deka lisztet,
egy kis sót. mindezt jól összevegyitjük.
lő percig hideg helyen hagyjuk állni,
azután kézzel tojás nagyságú gombóct*kat formálunk és forró vizben egymás
után befözzük. Egy negyed órát főni
hagyjuk, s kiszedés után vajban piritotl
zsemlvemorzsával leöntjük és málnaizt
adunk hozzá.

6. oldal

Az nj bortörvény-javaslat.
Megígértük lapunk legutóbbi számá
ban. hogy az uj bortörvény-javaslatot
olvasóinkkal ismertetni fogjuk. ígére
tünket, ime beváltjuk..A javaslat hiva
talos címe igy szól: •T ö rv é n y ja v a s la t
a borhamisításnak és hamisított bor
forgalomba hozatalának tilalmazásáról»
A ja v a s la t szövege a k ö v e tk e z ő :J
I. Fejezet. Általános rendelkezések.
1. § Bor elnevezés alatt az a szeszes
ital értendő, amely kizárólag a szőiő
levéből (szőlőmustból) erjesztés utján
állíttatott elő.
2. §. Az okszerű pincekezelés szem
pontjából szükséges eljárások alkalma
zása — ide értve a hibás bor vagy
must helyreállítására vonatkozó eljárá
sokat is — amennyiben ez hamisítási
vagy a közönség megtévesztésére irá
nyuló célzat nélkül történik s amenynyiben ezáltal az egészségre ártalmas
anyagok nem kerülnek a borba — a
jelen törvény korlátái közt meg van
engedve.
Nevezetesen meg van engedve:
aj a must sűrítése befőzés által:
b) a must cukrozása, a tokaji bor
vidéken termett must kivételével (16 $.)
és csakis a 4. §-ban megállapított
korlátok között;
c) a must és a bor kénezése tiszta
kénnel:
d) a must. valamint a bor savtalanitása tiszta szénsavas mészszel:
ej a bor derítése a következő deritöszerekkel: vizahólvag, zselatin, csersav,
tojásfehérje, tej, kazein, spanyolföld
és kaolin:
f ) égetett cukor (karamel) haszná
lata a must vagy a bor színének
javítása végett:
g ) a must vagy a bor szintelenitése
tiszta csontszénnel vagy faszénnel:
h) a bor felfrissítése tiszta szén
savval :
i) élesztő használata a musthoz
vagy a borhoz, áterjesztés céljából:
j ) ürmösbor készítése ürömnek s az
ürmösboroknál szokásos más fűszerek
nek felhasználásával:
k ) a mustnak vagy a bornak vala
mely más bor törkölyére vagy seprő
jére való felöntése, zamatositás vagy
áterjesztés céljából, a tokaji borvidékre
nézve a 19. $-ban foglalt korlátozással:
l) a must, valamint a bor fejtése,
szűrése, hevítése, (pasztőrözése) s
általában a must vagy a bor tartóssá
tételére szolgáló minden olyan műve
let. melylyel idegen anyagok nem jut
nak a mustba, illetőleg a borba:
m ) a házasitás vagy összevegyítés,
ngv azonban, hogy a bort és a szőlő
mustot csak borral vagy szőlőmusttal
szabad össszeházasitani. A tokaji bor
vidék borainak összeházasítására nézve
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szőlőmustot törkölyborral (csigerrel,
lőrével) vagy gyümölcsborral, illetőleg
ezeknek
mustjával
összeházasítani
(összevegyiteni) titos.
3. §. A szesz használata csak az
okszerű pincekezelésnél elismert eljárá
sok korlátái közt (például hordók vagy
palackok tisztítására, bizonyos borderitő szerek előkészítésére, megvirágoscdott bor kezelésére stb.) enged
tetik meg. “
E célra csak
legalább 95°/o-os
raffinált szeszt szabad használni és
azt is csak olyan mértékben, hogy ez
utón 1 térfogatszázaléknál több alkohol
ne kerüljön a borba. Ellenben tisztán
csak a bor szesztartalmának emelése
végett a borhoz szeszt adni tilos.
4. §. Cukrozásnak csak a mustnál
(2. §. b) pont) s ennél is csak előze
tesen kikért hatósági engedély és a
rendeleti utón megállapítandó feltételek
és ellenőrzési rendszabályok mellett s
kizárólag oly célból és oly mértékig
van helye, hogy a kedvezőtlen évjára
tok termésének mustjában a túlságosan
alacsony
cukortartalom
legfeljebb
annyira legyen felemelhető, amennyi,
az adott viszonyok között, normális
években lenni szokott. Egy hektoliter
mustba azonban 4 kilogrammnál több
cukrot adni tilos.|
Az engedély megadására első fokban
a törvényhatóság első
tisztviselője
(alispán vagy polgármester), HorvátSzlavonországokban a megyei hatóság,
illetőleg a városi törvényhatóság polgármestere illetékes, aki ez ügyben hozott
határozatát egyidejűleg az illetékes
borellenőrző bizottsággal (61. §.) is
tartozik közölni.
A z elsőfokú határozat ellen mind az
engedélyt kérő félnek, mind a borellenőrző bizottságnak 3 nap alatt
felebbezési joga van a földmivelésügyi
miniszterhez, illetve Horvát-Szlavonországokban a horvát-szlavon dalmátországi bánhoz, akik végérvényesen
határoznak.
A must cukrozására csakis finomí
tott répa vagy nádcukor használható.
Másfélecukornemüeknek.pl. keményítőcukornak (szőlőcukornak, burgonya
cukornak), invertcukornak, vízben fel
oldott cukornak, cukorszörpnek stb.
használata tilos.
5. §. Olyan bort vagy mustot, amely
cukrozva van, tilos
« természetes*),
«valódi» vagy más olyan jelzővel jelölni
meg, amely azon vélelem keltésére
lehet alkalmas, mintha a cukrozás nem
történt volna meg.
6. §. A 2. és a 4. §. szerint meg
engedett anyagokon kívül bármiféle
más anyagot tilos a must vagy a bor
készítéséhez vagy kezeléséhez hasz
nálni.
Ilyen tilos anyagok például: a viz,
mazsolaszőlő, szárított gyümölcs (füge,
szentjánoskenyér stb.), vagy más cukor
tartalmú
növény es növényrészek,

úgyszintén ezeknek kivonatai vagy
főzetei, édesítő anyagok (saccharin,
dulcin stb.), glicerin, tamarinda s
mindenféle
tamarinda-készítmények,
mézga s a vonatanyagtartalom növe
lésére alkalmas más anyagok, szalicil
sav, borkősav, másféle savak, vagv
savtartalmu anyagok, kátrányfestékek,
s más növényi vagy ásványi festő
anyagok, zamatositó és szagositó anya
gok vagy kivonatok, esszenciák, mes
terséges mustanyagok, aluminiumsók
(timsó stb.), konyhasó, bárium, stroncium és magnéziumvegyületek, gipsz,
bórsav, borax, formaldehid, fluorvegvületek vagy olyan keverékek, amelyek
ben az itt felsorolt anyagok valamelyike
van, úgyszintén a konyak főzésére
használt bor maradványai (bormoslék).
7. §. Azokra a gyógyászati célra
szolgáló gyógyborokra nézve, melyek
gyógyszertárakban vagy gyógyáru üzle
tekben árusittatnak, ezen törvény ren
delkezései annyiban módosulnak, hogy
ezek a gyógvborok. az e törvényben
megengedett anyagokon kívül, még
az illető bor gyógyhatását biztositó s
közegc"''«'Vügyi >zempontból kifogás
alá ni :n eső egyél anyagokat is tartalmalmazbatnak
Egyebekben azonban e törvény ren
delkezései a g/ógyborokra is alk.dmazandók.
8. §. A z v must vagy bor, illetőleg
törkölybor, gyömölcsbor, pezsgő, habzó
bor s általában mindazon borhoz
hasonló ital, amelynek készítéséhez
vagy kezeléséhez a jelen törvény sze
rint meg nem engedett anyag használ
tatott vagy amely meg nem engedett
módon állíttatott elő, hamisított bornak
tekintendő, melynek készítése, úgyszin
tén forgalomba hozatala is a magyar
szent korona országainak területén
tilos.
9. §. A jelen törvény rendelkezései
a külföldről behozott mustra, borra,
törkölyborra, gyümölcsborra, pezsgőre
és habzóborra, illetőleg ezek hamisít
ványaira is alkalmazandók.
Olyan erős vagy
édes
külföldi
csemegeborok, melyeknek előállítása
az illető külföldi államban meg van
engedve, annyiban kivételt képeznek,
hogy amennyiben ezek valamely kül
földi országban, kizárólag ott termett
aszuszőlő felhasználásával sazott szoká
sos eljárás szerint, esetleg szesz hozzá
adásával készíttettek is, de alkoholtartalmuk
221/a térfogatszázaléknál
nem nagyobb, a magyar szent korona
országainak területén forgalomba hoz
hatók ugyan, de csak a származásuk
nak és minőségüknek megfelelelö el
nevezés alatt (sherry, malaga stb.)
Ezen borok készletben tartása is csak
a m egfelelő elnevezésnek, illetve meg
jelölésnek, a bort tartalmazó palackon
vagy más edényen való feltüntetése
mellett engedtetik meg.
(Folyt, tóv.)
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Figyelm eztetés. Azon előfizetőinket,
kik a « Fogadót# a megjelenés utáni
rendes időben meg nem kapják, kérjük,
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.
W u rglits Vilmos ven déglője A
Rákóci-ut és Aggteleky-utea sarkán
lévő vendéglőnek sok évig volt népszerű
gazdája, W u rg lits Vilmos, kinek az
állatkerti (Wampeties-féle) vendéglő bér
letével kapcsolatos 240 ezer koronás
ajánlata a fővárosi magistrátusnál nagy
»mozgadalmat« keltett, ismét aktív ven
déglős lett. Megvette bátyjának, Wurglits
Antalnak a Rákóci-ut és Gyöngvtyukutca sarkán lévő vendéglőjét. A jó
konyhájáról fővárosszerte ösmert Wurg
lits szaktársunk ez újabb üzletét a múlt
héten vette át saját kezelésébe.
Aradon az Aulich-utca sarkán levő
jó hírű Miertl-féle vendéglőt Tabakov its Sándor átvette s a hozzá való
szép nyári kerttel az ünnepekben nyi
totta meg.
Budapesten. Buducky István, (nem
Budinszky, mint tévesen a múlt szá
munkban irtuk) a Szövetség-utca 3. sz.
alatt lévő vendéglőt vette át. Buducky
szaktársunk az üzlet jómenetét már is
megalapítót ta.
G yőiőtt, a Baross - utcában lévő
László József-féle vendéglőt Hollós Balanek udön megvette. Az uj gazda ez
újabb üzletét junius 1-én vette át.
Liptószentmiklóson az állomással
szemben levő « Három csóka» vendéglőt
F ő ik János ismert vendéglős szaktársunk
megvette, amelyet saját kezelésébe a m.
hó elejével vett át.
Bizduch István Budapesten, az Izabella
tér 5. szám alatt lévő Matits-féle ven
déglőt a múlt hó végével átvette.
Groszner Pál, előnyösen ösmert sop
roni vendéglős,az ottani Pannónia fogadó
bérletét elnyerte. Groszner szaktársunk
a nagy üzletet egészen uj berendezéssel
ellátva, augusztus hó 1-én fogja megnyittani.
Réüei Vilmos vendéglője.Székesfehérváron
a Kossuth-utcán lévő híres Árpád-fürdő mel
lett gr. Széchenyi Viktor főispán egy szép pa
lotát építtet a Vőrösmaity-kör számára, a
vigalmaknak is megfelelő nagy termekkel Az
épület földszintjét nagyszabású sörcsarnok és
étterem foglalja el, melynek bérletét Rétiéi
Vilmos, az ottani Vasúti vendéglő ismert fő
pincére nyerte el 12 évre. Az esetleg más
helyre bármikor eltolható szép palota fényes
vendéglőjét Redei szaktársunk ez év végével
fogja megnyittani.

Haas Albert, az aradi Vass-féle
fogadó uj tulajdonosa, fogadói üzletét
az átvétel alkalmával egy tágas kóser
étteremmel bővitette ki.
Vasváron a Wehoííer-féle Korona
fogadót nem Buzdics F. — mint múlt
számunkban téves híradás alapján közöl
tük — hanem B ucsy Gábor, előnyösen
ösmert
őriszentpéteri
nagyvendéglős

szaktársunk vette meg. Az uj tulajdonos
a jóhirü üzletet egész ujan renoválva
és 1erendezve julius 1-én veszi át saját
kezelésébe.
Mattics Sándor ismert budapesti ven
déglős a Röppentvü-utca 7. szám alatt
lévő Berénvi-féle vendéglőt átvette s azt
újonnan berendezve a múlt hó 23-án
nyitotta meg.
Tusnád-fürdön, a Gyógyház (Kurszalon) nagyvendéglőt Gáspár Sándor,
a marosvásárhelyi Központi fogadónak
volt előnyösen ismert gazdája vette át.
Erzsébetfalván a «Központi» kávéházat és vendéglőt Baraksza Béla,
előnyösen ismert és utóbb a Muzeum
kaveház volt főpincére megvette. Baraksza
szaktársunk üzletet újonnan átalakítva
és a mai kor igényeinek megfelelően
berendezve junius 1-én nyitotta meg.
Kívánunk sok szerencsét!
Jambrics István, előnyösen ismert
főpincér, Öriszentpeteren megvette a
Bucsy-féle nagyvendéglöt. Uj vendéglős
szaktársunk az üzletet e hó közepével
vette át. Kívánunk sok szerencsét!
Baldinger Izidor ismert iglói ven
déglős szaktársunk üzletét a Fő-utcába
helyezte ál. a z uj és elegáns csínnal
berendezett és kávéházzal kibővített
üzletet a m. hó elejével adta át a forga
lomnak.
Hodics Ferenc szaktársunk a soproni
Erzsébet-kert (Neuhof) nagyvendéglő uj
tulajdonosa, a nagy kiránduló üzletet a
m. hó közepével s majd a félváros
publikuma részvételével nyitotta meg.
Deutsch Jenő fogadója. Az egri ke
reskedelmi csarnok volt derék vendéglőse
D eutsch Jenő, Tiszafüreden megvette a
Központi szállodát, amelyet egy uj mo
dern kávéházzal fog kibővíteni. Az
egyébként is egész újonnan renovált és
berendezett fogadót Deutsch szaktársunk
augusztus lo-éu fogja ünnepélyesen
megnyittani.
Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy
az alább keresett címek hollétét, kartársi
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev
lapon értesítsék.
Deics Jenő főp. hollétét egy lev.-lapon Engel
Károly (B.-Csaba, Nádor szálloda) kéri tudatni.

Németh Vince ismert técsői vendég
lős szaktársunk, Iglón a »Poprádi sörcsarnok«-oí e hó 1-én átvette. A szak
avatott kezű gazda ezen újabb üzletét
már is föllenditette.
Sopronban, a színháznál lévő Grosz
ner Pál-féle jónevü vendéglőt Simon
József megvette s azt saját kezelésébe
e hó elejével vette át.
Családi ö r f m. Reinisch István a Csáktornyái
Gerstmann kávéház főpincérét derék neje egy
egészséges fiubabával ajándékozta meg. Az uj
honpolgár a keresztségben Lajos nevel nyert.

Hersch Samu fogadója. Az ismert
király-utcai háztulajdonos és vendéglős,
ki a házbér emelés révén az utóbbi
napokban élénk boykottálásnak volt ki
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téve, a keleti p.-udvar közelében egy
uj fogadót rendezett be. Az uj fogadó
e hó elejével nyílt meg.
Szibéria. Keszthely főutcájának egyik
kapuja íölött érdekes cégtábla vonja
magára a közfigyelmet. Muszkaország
borongós Szibériáját rajzoltatta oda
S z íb *r vendéglős gazda hü ecsettel, az
olomhegyek fölé Íratván, hogy: Sziber
József nSzibériaa vendéglője. A ju kocs
mai publikum nézi az érdekes cégért,
egy kicsit megborzong, azulán pedig
gyorsan befordul eloltani a Szibériába
való vágyát, Sziber gazda tüzes zalai
boraival. Az úgy üzleti mint művészeti
szempontból érdekes ily rajzókat szaktár
saink figyelmébe ajánljuk.
U e lx v á lt o x ó is o lí..
Bandi
-Sándor IJebrecenben a Bika fogadó szobafőp.
állását töltötte be. Akossy Imre Keszthelyen
az Amazon kávéház főp állását foglalta el
Zalubil János a b.-gyulai Komló szálloda főp
állasat töltöttebe. Weber János a vihnye-fürdői
nagyvendéglő főp. állását foglalta el Resnyák
József Sopronban a Csilkovits kávébáz fóp. állá
sát töltötte be. Neumann Ágoston a salgótarjáni
tiszti-kaszinó főp. áldását tölti be Szarka
Imre Szombathelyen az Elité kávábáz főp.
állását foglalta el. Hodistádter Alfréd Abbáziá
ban a Bristol fogadó szobafőp. állását töltötte
be. Boros Ferenc Lucsivua-fürdűn a nagy
vendéglő főp. állást loglalta el. Andrei Miklós
Erzsébetvárosban a Takarék fogadó kávéhazá
ban s.-pmcéri állást foglalt el. Gröllcr Ferenc
ó/.eritgoiLhdrdon a Uancsecs vendéglő fop.
állását töltötte be. Kiss Ferenc a vasvári
Bucsv Korona fogadó főp. állását foglalja el
Nagy Marton Székesfehérváron a Baranv fogadó
főp. állását foglalta el Balassa Árpád Békés
gyulán a Komló fogadó főp. állását foglalta el.
Besztercebányán a vasúti fogadó főp. állását
Groszner Antal töltötte be. Versecen a Hungária
fogadó főp. állását Manoly Sándor és a Város
kerti nagyvendégiö főp. állását Stinner Sándor
töltik be. Igíon a Poprádi sörcsarnok főp.
állását Zips Ágoston fogblta el. Temes
váron az Aranyszarvas fogadóban Kornslein
K. főp. mellett Sdiwartz Miksa szobapincér és
Zillidi Ferenc m. éth. működnek; u. o. a
kávebáz főp. állását Attrinyi Antal foglalta el.
Kassán a Pilzeni sőrcsarnok éttermébe:: az
eth. állást Hodászi Viktor nyerte el. Iglón a
városi nagyfogadó főp. állását Horváth Lajos
loglalta el. Ü. itt a szobap. állást Csupor Jó
zsef és az éth. állást Zwatsek Ferenc nyerték
eb Kaszás Sándor Galgócon a MüIIer kávéház
főp. állását töltötte be.

Fekete Márton = “ 2“
IY., Kecskeméti-utca 6. sx.

Eljár és felvilágosítást ad mindennemű adó=
illeték, italmérés és trafik-ügyben.
Pályázati hirdetmény.

A máv. Budapest-Kelenfőld állomásán lévő
vendéglő 1908 szeptember 15-től számítandó
öt évre bérbe adatik. Ajánlatok szabályszerűen
lebélyegezve és .Ajánlat a magyar-királyi
államvasutak Budapest-Kelenfőld állomásán
lévő vendéglő bérbevételére a 20487. számhoz*
felirattal ellátva megfelelő bizonyítványokkal
felszerelve junius 30-ára déli 12 óráig a iuá\
Budapest jobbparti üzletvezetőség (titkárii hiva
talához nyújtandók be. Li. ott június 2#-ig
bánatpénz fejében 400 (négyszáz) korona teendő
le. Feltételek a nevezett üzletvezetőség forgalmi
és kereskedelmi osztályánál (Bpest. Rákóci-ut
1. em 8<i) tudhatok meg.
Budapest, lton május hó.
A z ü z le t v e z e t ő iig .
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FOGADO

Pályázati hirdetmény.

A máv. Szentes állomásán lévő vendégifi
1908■ november 1-tői számítandó öt évre bérbe
adatik Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve
es megfelelő bizonyítványokkal fölszerelve,
augusztus 12-én déli 12 óráig a máv. Az
aradi üzletvezetöség általános oszlályáboz
ifőnökség) nyújtandók be. I . ott bánatpénz
lejében 10 j (egyszáz) korona teendő le. A
vendéglőre vonatkozó részletes fel ételek a
nevezett üzletvezetöség forgalmi és kereske
delmi osztályánál tudhatok meg.
Arad 1»U8 május 30-án.
A z üzletvezetöség.

N YILT-TER.
Nyilathozet.

lek. Htrcog Sándor urnák. Csáktornya.
A küldött borszüröt megkaptam és annyira
meg vagyok vele elégedve, hogy azt bárkinek
ajánlhatom.
Teljes tisztelettel
Trummer Sándor v.-vendéglős
Székesfehérvár
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Vendéglős ős kocsináros uraknak 1007.
évi termésű zamatos cson grád i siller
bort 100 literen felüli mennyiségben
45 koronáért szállít hektoliterenként
utánvéül mellett B a g o s s y J ó z s e f pincegazdasága. C so n g rá d ié —4
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EGYRŐL-M ÁSRÓL
A szeeskás bor.
— A régi jó világból. —

Ez is utt történt a kanyargós Rábca
és Marcal öntözte szép Rábaközben, ahol
a gazdag, százezer körül és azon jóval
fölül járó vendéglős-kocsmárosok, hála
az égnek, még ma sem ritkák, mint
abban a másik, régi jó időben . . .
Marciner bácsi, a szanyi nagyvendég
lőnek néhai derék jó gazdája, szintén
egyike volt a jobbmódu és azon kocsmárosoknak, akik a csap- és pineekulcs
gondos felügyeletéről csak a legvégső
esetben, vagyis akkor kívántak lemondani,
ha a volt legelső fogadós, szent Péter,
elküldte számukra azt a bizonyos
izenetet. Szóval, Marciner bácsi vérbeli
kocsmáros volt s mint ilyen, nagy gaz
daságán kivül mindig ráért törődni
azzal, hogy vendégei milyen bort öntenek
a pohárba . . . Történt egyszer, hogy
a főpincérét megkérdezte a borkezelést
illetőleg. (Észre vett valamit, hogy t. i.
a csapos legény nagyon gyakran viszi
a « veidling»-ot a — kútra.) — Dehogy
t. gazduram!
mondta Márkus Antal
főpincér. A csaposnak mindjárt kiteker
ném a nyakát, ha valamit észrevennék.
— A gazda nem szólt, csak megfenye
gette tréfásan főpincérét s még aznap,
mikor senki sem látta, a kutat linómra
vágott szecskával tele szórta. A csapos
pedig csak hordta a «veindling» vizeket
— s a nagy kancsó borokat, amit na
ponként 10— 12 akó számra fogyasztot
tak a régi magyarok. Mikor aztán a
homályos söntésben elkészülni vélt
dolgával, a gazda szépen a kancsók
közé sompolygott s a főpincért, (ki az
egyik literesben már szinte észre vette
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a szecskát) — na ugye, hogy megcsíp pen adja. — Chateaubriand, Levágunk egy jé
telek benneteket! — szókkal üdvözölte darab bélszint, körülbelül két adag boeufsteaknak megfelelőt, megsózzuk, megborsozzuk és
és oly jót nevetett a szeeskás bornak, forró zsírban kisütjük. iLehet angolosan, va^v
hogy szinte könnyezett bele. . . A fö- teljesen kisütve is készíteni.) Ha tetszik köröz
pincér megvakarta a feje búbját, ahogy zük és tükörtojást adunk hozzá. — Entre-cote.
gazdája eltávozott, és gondoskodott róla, (Bordaköz.) Két rostélyost egybe vágva meg
sózunk, megborsozunk és forró zsírban ango
hogy abba a drága jó italba többé losra vagy egészen kisütjük. Tálaláskor tete
semmiféle takarmány se kerüljön. Persze, jére mailre ddiotel (metélő hagymás vajat)
a boldog állapotokon ez a körülmény helyezünk és körözve feladjuk.
K—g és V - s vendéglősök. Azt méllóztatnak
mit se változtatott.
kérdezni, hogy mily véleménynyel vagyunk a
A Kristály . . .
a .Buseíti'-féle szalámiról? Hát t. szaktár
Ezt a szót Magyarországon (és az saink, mi elvből nem szoktunk cégeket dicsérni,
egész világon) tudvalévőén az ismert ajánlani, de a Busetti Sorelloval kivételt le
szünk, mert az általa gyártott szalámi is kivé
Szentlukácsfürdöi Kutvállalat tette nép telt képez, ami tehát azt is jelenti, hogy a kér
szerűvé, az ő kellemes »Kristály« vizé dezett tárgyról jó a véleményünk Egész jó
vel, mely ép úgy nem hiányzik az utolsó lélekkel állítható, hogy hasonló jó dolgot
vajmi kevés bel- és külföldi szalámi gyáros
falusi kocsmákból, mint a főváros elő
fabrikál. Egy vendéglős barátunk pedig úgy
kelő éttermei asztaláról. E népszerű szót véleményezte az ügyet, hogy a Busetti-féle
vélik alapjául a Csáktornyái vasúti ven szalámi azért is kiválóbb, mért ebből tartós
déglős Hercog Sándor »Kristály-szürőjé«- keménysége miatt még egyszer annyi kivágható
nek is, ami azonban nem egészen igy és forgalmazható, mint a másféle fajta szalá
mikból. — S. F. N.-surány. Az ilyen „Agnes“
áll. Hercog szűrője nevét az átszűrt bor és „Balti" vizekhez hasonló és mindenféle
kristálytisztaságáról kapta, amit igazol apró szemelecskével telített vizek helyett inkább
K.
somogybolygói kocsmáros levele is, a ánlható a „Kristályvíz'. Cim: Kristályvíz
\állalat Budapest (Budán,. — K. G B.-csaba.
mely szerint junius 1-ig a kristálytisz
tára átszűrt borával éppen 2 finom öl Kérdezett főp. „Kerestetnek'1 rovatban találja.
Más esetben az illető utolsó tartózkodó helyét
töny árát (16U koronát) takarított meg. is említse föl. — G. F. Sz.-gotthard. Jó kíván
Mayer Vilmos gyergyószentmiklósi foga ságainkat a mostani helyre is szívesen alkal
dós még szebb bizonysággal szolgál Szak- mazzuk. — H. G. Kaposvár. Az értesítést B. F.
társunk a mull évben átvett üzletével, va volt ottani tudósítónk, mint a jelen sorok is,
későn adták hírül; a közlés ennek következ
lami 3 félbemaradt a bepenészesült seris- tében a mostani számra maradt. — R. I. J.-haza.
hordót és u. ennyi bort kapott, hogy csi B értesítéséért hálás köszönelünk. — H. L.
náljon vele — amit akar. Mayer pedig haja. A dolognak ilyetén való tévedését most
K. F.
meghozatta Hercog szűrőjét, s a folis- már értjük. Egyebekben szives üdv!
Vasvár. Az ügyeket ki- és helyreigazítottuk,
merhetetlen folyadékból aranytiszta italt szorgalmas tudósítását köszönettel nyugtatjuk.
szűrt és kiárult belőlük — éppen 370 pen Üdv!
gőt . . . És ez szent igaz, mondja Mayer
ÍT ^
:
-—
^
gazda, aki azóta egyik legodaadóbb
propagálója
jének.

Hercog

Friss főzeléket:

»Kristály szürő«-

ugorkát, karalábét, paprikát, spárgát,
babot, tököt, káposztát, Makói petre
zselymet és mindennemüfriss zöldség
féléket igen jutányos árban szállítok.

Szerkesztői üzenetek.
R. J. B.-vár. Ha a szerződésben a bérbeadó
nem kötötte ki, hogy a bérbeadott fogadó
homlokzatán az ■">neve vagy cégtáblája továbbra
is, esetleg meghatározott időig künmaradjon,
akkor a bérlő egész természetesen jogosan
helyezi el a régi cégtábla helyébe az ő saját
cégtábláját. De ugyanilyen joggal távolíthatja
el a régit, mert annak nincs ott helye. A háztulajdonos bérbeadó kiteheti a tábláját a nevé
vel és egyéb üzlete jelzésével, vagy azzal is,
hogy ő a háztulajdonos, de nem mendüatja
azt, hogy ö szállodás, mikor már nem az. Ez
a kihagási törvénybe ütközik és büntetést von
maga után. amit a rendőrség vagy szolgabiró
állapit meg. Tehát Ön jogosítva van a nem
létező fogadótulajdonos tábláját eltávolítani,
esetleg karhatalommal is. És ahányszor a
bérbeadó volt tulajdonos azt újra elhelyezné,
ugyanannyiszor leveheti onnan a bérlő
0. J. Kassa. A nagy tömörülést — mészáros,
hentes, pék és szatócsoknak egy kalap alá
vonását — jelentő, igazi kurueos sorai, kelle
mesre váltották az eszmék melegétől ugyancsak
fülledt redakciós levegőt. Csak rajtauradtátyánk,
ezt a példaadásos, hatalmas tervet meg keli
valósítani: de — óvatosan és körültekintéssel.
A .szatócs" résznél egy kis fejtörésre meg
kell állapodni és meg kell állapítani azt az
elvitázhatlan ténykörülményt, hogy a szatócs
és az iialmérő iparos (kocsmáros i érdekei
valójában homlokegyenest ellenkeznek egymás
sal. — A F. cégre vonatkozó véleményünket
csapán a „közjó‘ -ra való tekintettel tettük.
Egyebekben szives üdv és — au revoa !
F. M. Szobránc. A kérdezett két étel ké
szítését Lakomás barátunk az ö rovatában
közelebb keríti sorra, de itt is a következőkép

Fürdő vendéglősöknek kiváló kedvezmény!
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szére nagyon alkalmas
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Magyar Király szállodás
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Vendéglő
színház közvetlen bejárója mellett, élénk
forgalmú üzlet, betegseg és as üzlet
től való visszavonulás végett
julányossan eladó. Bővebb felvilágosí
tással szívességből szolgál =
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