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Vendéglősök a m in iszter előtt.
Rövid egy héten belül két vendéglős

küldöttség tisztelgett a miniszterelnök 
mint pénzügyminiszter előtt, hogy a 
fennálló bajok és sérelmek orvoslását 
kérjék tőle. Az egyik küldöttség a 
somogymegyei vendéglősöké volt So
mogyi szaktársaink a vendéglőknek 
vasárnapi zárvatartását elrendelő megyei 
határozat ellen irányuló felebbezésüket 
hozták el és adták át a miniszternek s 
élőszóval is kifejtették azon okokat, 
melyeknél fogva a megye határozatának 
megsemmisítését kérik.

Ebben a sérelmes ügyben elmondtuk 
már véleményünket és valóságos merény
letnek minősítettük a közigazgatási ható
ságok emez eljárását, mert ezzel a 
vidéki vendéglősök szájából kiveszik a 
kenyeret.

Nem hisszük, hogy a miniszter helyt 
fog adni a vármegye ezen sérelmes 
határozatának, mert első sorban is figye
lemmel kell lennie a vendéglősök meg
élhetésére, mert hiszen ezek aránylag 
sokkal nagyobb adót fizetnek, mint az 
ilyen indítványokat beterjesztő földbirto
kosok. Tehát a vendéglősök zavartalan 
munkálkodása több hasznot hajt az 
államkincstárnak, mint a földbirtoko
sok földadója. Ilyen kiváló kincstári
érdekekkel szemben a miniszter nem 
hallgathat holmi nénémass: ony-féle me
sékre, miket a ,. közerkölcsök“ igen tág 
köntösébe burkolva terjesztenek elébe. 
Az urak ne ezen a téren és ne ilyen 
módon akarják az erkölcsöket emelni, 

| de legalább ne a vendéglősök rovására.
A másik küldöttség a szabadkai 

i  vendéglősökből állott, kik a múlt év
,) őszén Szabadkán tartott országos vendég
ig lős-kongresszus memorandumát hozták
% el és terjesztették ugyancsak a miniszter
ig elnök mint pénzügyminiszter elé. 
j A szabadkai kérvény a kongresszus 
i határozatait foglalja magában, tehát a 
| vendéglősök és kocsmárosok közös ér- 
: dekeit, közös bajait és sérelmeit öleli 

I fel még pedig olyan ügyeket, melyek 
; rendezése nemcsak az italmérési törvény 
; módosítását tételezik fel, hanem az egész 
Ü egészségtelen italmérési-rendszer meg- 

:-|f változtatását is sürgősen megkövetelik. 
i  Ezenfelül belenyúl a kérvény a módosi- 
H tás alatt álló ipartörvény rendelkezéseibe, 
|| amennyiben a kérvényező kongresszus 

 ̂ a vendéglős-ipart a képesítéshez kívánja

kötni és átmenetileg a szakipari társu
latokba való kötelező belépést kéri 
kormányhatóságilag kimondani.

A miniszter előtt élőszóval is előadott 
és indokolt hereiemre a miniszter elég 
határozottan és hozzá tehetjük, eléggé 
megnyugtatóan felelt. (A beszédeket la
punk más helyén közöljük.)

Vívmánynak tekinthetjük azt, amit a 
miniszter mondott. Vívmány a miniszter 
meggyőződése, hogy a vendéglős-iparban 
a mai állapot tarthatatlan. És a minisz
ter ezen meggyőződése megnyugtató lehet. 
Foglalkozik az ügygyei és a küldöttség 
előtt elismerte, hogy a törvénynyel 
kapcsolatosan az italmérés mai rend
szerét is meg kell változtatni.

Bátran mondhatjuk, hogy a vendéglős- 
ipar ügyeinek rendezésével eljutottunk 
a helyes útra.

A legnehezebb munka ezzel a siker
rel le volna bonyolitva. Es ez a siker 
rövid két évi munkának az eredménye.

Évtizedek óta nem történt annyi 
a vendéglős-ipar érdekében, mint 
az utolsó két évben, a vendéglősök 
országos kongresszusai által.

Az 1906. évben Budapesten és 1907. 
évben Szabadkán tartott vendéglősök 
országos kongresszusai feltárták a hely
zetet. Megismertették a kölcsönös eszme
csere utján magukkal az érdekelt vendég
lősökkel a közös bajok forrását, feltárták 
a tarthatatlan helyzetet és rámutattak a 
bajok orvoslásának módjára és eszközeire.

A Budapesten tartott kongresszus 
emlékirata tette első sorban figyelmessé 
a minisztert a tarthatatlan helyzetre, 
melvben ez a kiváló közgazdasági iparág 
leledzik. Ezt részben megismételte, rész
ben uj okokkal támogatta a Szabadkán 
tartott II. vendéglős-kongresszus. Lnnék 
a két országos tanácskozásnak köszön
hető, hogy a miniszter egyébb nagy 
országos feladatai mellett aránylag ilyen 
rövid idő alatt meggyőződésre jutott a 
hazai vendéglősök jogos kivánságai 
iránt.Nem rendjellel ékesített hajlongások 
alkalmasok a vendéglősök sérelmes 
ügyeit rendezés elé vinni, hanem a cél
tudatos közös munkálkodás és az abból 
fakadó szervezkedés.

A megkezdett és célravezető utón 
haladva, az ország vendéglősei az év
tizedek óla meggyökerezett bajokat és 
sérelmeket meg fogják szüntetni.

Az eddig elért eredmény igazolja ezt 
a feltevést a legfényesebben.

j , Sürgős figyelmeztetés!
A rSzékesfővárosi vendéglősök 

és kocsmárosok ipartársulata“ tag
jait, mint tagtársainkat figyelmeztetjük 
arra, hogy a társulat április 9-én tar
tandó tiszlujitásra, választásra olyan 
irányú mozgalom folyik, hogy úgy az 
elnökségbe m int a választmányba 
csak olyan tagtársak juthassanak l>e. 
kik ezt az ipartársulatot hamarosan 
bekebelezhessék az úgynevezett „nagy” 
((iundel-fele) iparlársulatba.

Figyelmeztetjük a tagtársakat, hog\ 
erre a célra ne engedjék magukat esz 
közül felhasználni, ne üljenek fel sem
miféle erre irányuló kortesked snek. 
hanem válasszák meg újra az eddigi 
elnökséget és a választmányba csak 
olyan tagtársakat, kikhez a kétkulacsos- 
ság gyanújának még az árnyéka sem 
férhet.

Ilyen módon ne álljunk kötélnek, mert 
a blamázs mellett még kikacagni is fog
nak bennünket.

A társulatok egybeolvadását nem sza
bad ilyen álutakon körösztül erőszakolni, 
annak kell, hogy a tisztességes és egye
nes fejlődés utján történjék meg, ha 
általán megtörténnie kell

Budapest, 1908. márc. 2H-én 
Kartársi üdvözlettel:

Molnár Sándor, Jankó Ferenc, Fehér 
Sándor, M irth  András. B ischof Pál. 
Gömbös Lajos, V ickó Pál, Fehér 

János, M ayer István.

A Székesfővárosi Vendéglősök es Kocsmá
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

Az ipartársulat hivatalos helyisége: 
FIII., Rákóci-ut iJ , II. 20 . sz. a. van

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

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a ,Fo -
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gadó'1, utján közöltetik. —  Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Pénteki összejövetelek.

A  legközelebbi társas összejövetelek, 
f uzsonnáknak) sorrendje. — 1908.
Április 3-án: W eiszer  József vendég
lőjében, IX., Soroksári-ut 108. (Közle
kedési közúti villamos, sertésvágóhidi 
végállomással szemben.) Április 10-én: 
T ieber  Ferenc vendéglőjében, VIII., 
Népszinház-u. 53.

A II. orsz. koesm áros kongresszus 
határozatai átadása a miniszternek-

A múlt év szeptember havában 
Szabadkán tartott II. országos kocsmá- 
ros-kongresszus határozatait magában 
foglaló emlékiratot március 17-én nyúj
totta át a (-Szabadkai Vendéglősök és 
Kocsmárosok Egyesülete# és a ((Székes- 
fővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok 
Ipartársulata# tagjaiból alakult küldött
ség a miniszterelnök mint pénzügy
miniszternek, ki a küldöttséget az ország- 
háa egyik nagy és fényes termében 
fogadta. A kél ipartársulat tagjait Jemura 
Károly (budapesti) és Szuvajdzics 
Obrád (szabadkai) elnökök vezették. A 
küldöttséget H ock  János országgyűlési 
képviselő szép beszéd kíséretében mutatta 
be a miniszterelnöknek, kérve a minisz
tert, hogy vegye ügyelem be a kongresz- 
szus határozatait és lehetőleg teljesítse 
az abban foglalt kérelmeket. Majd a 
- Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá
rosok Ipartársulatá»-nak titkára, a 
kongresszus volt előadója, Szűcs Béla, 
élő szóval mutatott rá a vendéglős
iparban fennálló bajokra és sérelmekre 
s a kérvényben foglalt panaszokra. A 
beszéd rövid kivonata a következő:

Nem jövünk uj dolgokkal, hanem a 
Nagyméltóságod állal is ismeri bajokra, 
melyek még mindig aktuálisak, kérünk 
orvoslást. A Szabadkán tartott II. orszá
gos vendéglős-kongresszus emlékiratát 
juttatjuk a magas kormány elé, mely 
kis bővítéssel ugyanazt tartalmazza, 
amit az első, két évvel ezelőtt beterjesz
tett kérvényünk. Tudomásunkra jutott, 
hogy Nagyméltóságod a boritaladó kér
désével már foglalkozik, ezt az ügyet 
tehát most nem érintjük, de tudomással 
bírunk arról is, hogy az italmérések 
decentralisalása iránt is indult moz
galom a termelők részéről. Már pedig 
nagyobb térre kiterjeszteni az italmérést 
sok ezer vendéglős megkárosítása nélkül 
már alig lehet. A fóldmivelésügyi minisz
ter ur részéről legutóbb egybehívott 
borértékesitési-ankéten hangok merültek 
fel. hogy a termelők, lelkészek, jegyzők 
és közhivatalnokok saját termésüket 
palackokban, kicsinyben is árusíthassák. 
Ez ugyancsak megkárosítja a hivatásos 
italméröket, mert annak a »saját termés-

Kérjük Nagyméltóságodat, hogy inkább 
korlátozni kegyeskedjék az italmérési 
engedélyek kiadását. Ma a fennálló 
szabályrendeletek ellenére iskolák mellett 
is adnak italmérési engedélyt; egyik 
italmérés a másiknak a hátán nyílik. 
Vannak italmérések, melyeket a pálinka
gyárosok nyitnak, mert pálinkamérésre 
— számuk korlátoltságánál fogva, — 
engedélyt nem kapnak és oly árban 
mérik pl. a bort, mint a milyenen a 
vendéglős még a termelőtől sem szerez
heti be. Az ilyen módon keletkezett 
versenyben az italára kényes vendéglős 
nem veheti fel a harcot, — tönkremegy, 
igy jár az utóda is, ki ezen a téren 
szerencsét próbál. Ez az állapot pedig 
a kincstárt is kárositja. Viszont az sem 
lehet a kincstár érdeke, hogy az enge
délyeknek felesleges módon való kiadása 
természetes következményeképpen sok 
becsületes vendéglős-család tönkremen
jen. Egy másik veszély a sok kör- és 
kaszinó bormérése, amit nem csak tagjaik, 
hanem az úgynevezett tagok vendé
geire is kiterjesztenek.

Azt óhajtjuk elérni kegyelmes urunk, 
hogy a magyar nép olcsón tiszta bort 
ihassék a néprontó és elbutitó rossz 
pálinka helyett, amit számára szeszből 
kotyvasztanak össze.

Kérjük továbbá az uj ipartörvényben 
a vendéglős-ipáit képesítéshez kölni, 
hogy ez az iparág szakértelem tekinte
tében végre kiemelkedjék az egyébb 
pályákon hajótörést szenvedettek soka
ságából. Addig is kérjük a társulási 
kötelezettség kimondását, ami nem uj 
dolog, mert az már meg van más, nem 
képesítéshez kötött szakmákban. Ezáltal 
mód nyílik a becsületes társadalmi 
munkára, miáltal maga a kormány is, 
meg a hatóságok is sok apró-cseprő 
dolgokkal való molesztálással megkímélve 
lennének.

Vannak a kérvényben még a szabad
kai viszonyokra vonatkozólag lokális 
jellegű bajok is felsorolva, miket szintén 
Nagyméltóságod nagybecsű jóindulatába 
ajánlunk.

IV ek erle  Sándor miniszterelnök körül
belül a következőket válaszolta:

Két év előtt az akkori kongresszusuk 
alkalmával két ígéretet tettem önöknek. 
Az első a kocsmák számának korláto
zása. És ez meg is történt. Kibocsájtot- 
tam rendeletet a pénzügyigazgatóságok
hoz, ami meg fogja szüntetni a bajokat. 
Tévesen magyarázták az italmérési 
törvényben emlitett 500 lélek után ad
ható italmérési-engedély fogalmát. Erre 
nézve megadtam a pénzügyi-igazgató
ságoknak a helyes magyarázatra szóló 
utasítást. Ezt azonban nem lehet a már 
megszerzett jogokra kiterjeszteni. A 
helyzet javulása nem mehet olyan 
gyorsan, ahogy azt kívánják, de javulni 
fog. A másik Ígéretem az volt, intézkedni 
fogok, hogy a pálinkamérés ne lehessen 
egyúttal bormérés is. Az maradjon a 
pálinkamérés mellett. Eziránt intézked
tem is. Tudom, hogy a bormérés nagyon

is elágazott és ezen segíteni fogok az
által, hogy uj engedélyek kiadásánál 
mérlegelés tárgyát fogja képezni, hogy 
azáltal jogos érdekek sérelmet ne szen
vedjenek.

A bortörvény módosításával kapcsola
tosan az ital mérési-törvény is módosí
tás alá kerül és abban a bajokon se
gítve lesz.

A képesítés és kötelező társulás ügye 
az ipartörvény keretébe, tehát a keres
kedelemügyi miniszter ur hatáskörébe 
tartozik. A törvény módosítása napi
rendre kerül, ott folyjanak be ezeknek 
a kérdéseknek rendezése iránt

Legyenek nyugodtak, a kormány fog
lalkozik ezekkel az ügyekkel és igyek
szik minden irányban a jogos érdekeket 
figyelembe venni, de nem lehet mindent 
egyszerre rendezni.

A küldöttség lelkes éljenzéssel fogadta 
a miniszterelnök határozott válaszát

A  küldöttség tag ja i Szabadkáról a 
következők: Szuvajdzsics Obrád elnök, 
Domszkv Antal alelnök, Székely Márk 
pénztáros, dr. Pleszkovits Lukács társu
lati ügyész, Stein Ignác, Orsits Balázs, 
Knapec Vince, Bosnyák Brúnó, Ker- 
nánszky György, Termunovics Lázár, 
Vojnieh Zélics Pál, Kovács Rézsűk 
Antal, Perge Lajos, Vukovics Zvic Já
nos, Vaszilevics Nenád, Pletzits Pál, 
Simonkovics Ágoston, Jorkovics Sándor, 
Fiszter Ágoston, Vukov István, Varga 
Hódosi Béni, Piszenits Gergely, Rogits 
János, lvics János, Budincsevics Simon, 
Knapec Antal, stb. vendéglősök.

A  „Székesfővárosi Vendéglősök 
és Kocsmárosok ipartársulata“  részé
ről: Janura Károly elnök, Szűcs Béla 
titkár, Molnár Sándor szállodás, Kaszás 
Lajos nagy vendéglős, Gömbös Lajos, 
Mirth András, Bayer János, Blumen- 
státter Kálmán, Bors Antal, Lakatos 
Sándor. Dumet Károly, Leimetter József, 
Mayer István, Bartuschek Ernő, Schmau- 
der József, Varga Győző, Chladek József, 
Braun Béla stb. budapesti vendéglősök, 
Ezeken kívül csatlakoztak a küldöttség
hez dr. Gyenes Manó és a oFogadó# 
részéről Flór Győző, Matsád János és 
Hegyháti Sándor.

T Á R S U L A T I  ÉLET.

Közgyűlés. A „ Székesfövári ven
déglősök és kocsmárosok ipartár- 
sulaía"' április 9-én d. u. 4 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését a Váci-utcai 
városház közgyűlés termében.

A „Eudapestl kávésiparlársulat‘, 
márc. 28-án tartotta 93-ik évi rendes 
közgyűlését Némái Antal elnök veze
tése alatt. Az együtt volt kávésok egy- 
néhánya a választmány hibájául rota 
fel, hogy a kávéházak annyira elsza
porodnak. (Mintha bizony a választ
mány tehetne róla) Az elégedetlenig 
kissé zajossá tette a közgyűlés lefolyá
sát és még bizalmatlansági indítvány is 
került ki a puskaporos hangutatból. A

ű

A
I
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legnagyobb szemrehányást azért tették, 
mert Sachs kávés a „Palermo14 kávé
házának engedélyezését nem akadályozta 
meg a választmány. Az elnök kimutatta, 
hogy a választmány igenis tett eziránt 
lépéseket, de a hatóság a már kiadott 
engedélyt nem vonta vissza. Sachs mint 
érdekelt fél méltatlankodásának adott 
kifejezést, hogy épen őt, mint régi ká
vést akárták károsítani, noha tudták 
társai, hogy mintegy 100.000 koronát 
fektetett az üzletbe.

A vihar azonban elmúlt, a hullámok 
visszatértek a rendes mederbe és a köz
gyűlés tudomásul vette az évi jelentést 
és megadta a felmentvényt, a  bizal
matlansági indítványt a többség elve
tette. A támadás annyira bántotta az 
elnököt és elnöktársát, Berger Leót, hogy 
mindketten lemondtak állásukról, (utóbbi 
nyomban távozott) de Némái később 
visszavonta lemondását.

Az üresedésekben volt állásokra a kö
vetkezőket választották: Választmányba:

Gárdonyi József, Goldberger Salamon, 
Grüneck Gusztáv, Katona Géza, Ullils 
Lőrinc és Veres Kálmánt. Póttag: Neu- 
man Károly. Felügyelő bizottsági tagok: 
Kantó Henrik, Upor József, Wertheimer 
Lajos Póttag: Srung János, Szántó 
Béla.

A közgyűlést társas vacsora követte.

Az egri vendéglősök ipartársulata 
e hó 28-án tartotta választmányi ülését. 
Tóth Csepregi Ferenc elnök azon in
dítványát, hogy a tagdijakat két társu
lati tag szedje be; a választmány el
fogadta és erre megbízta és nyugtával 
látta el Szerencsi András és Lambert 
László tagokat. Elhatározta ezután, hogy 
a hevesmegyei .‘ zaktársakat az ipartár
sulat szólítsa fel, egy közös pince léte
sítésére : egyben előkészítő bizottságot 
küldött ki azzal, hogy a szövetkezet mi
kénti alakítására vonatkozólag a „Fo
gadó" szerkesztőségét keresse meg. a  
bizottság tagjai lettek: Tóth Csepregi Fe
renc elnök Broicsovits Ferenc, Rosen- 
feld József, Szabó László és Oláh Fe
renc v. tagok. Az ülés ezzel befejezést 
nyert. ($. G.)

Az országos nyugdijeg-yesületbe
újabban a következők léptek be: Szily 
István Budapest 1000, Precs János Bu
dapest bOO, Kurja jános Budapest 600, 
Bállá Gyula Pécs 1000, Battisti Vicktor 
Eszék 4000, Ffeifer Rezső Eszék 2000, 
Buvecky Fereuc Szabadka 1000, Jor- 
gován István Újvidék 1000, Gilg Károly 
Budapest 8000, Krisztián László Brassó 
1000, Demeter Kicsitu Bra«só 1000, 
Rozsnyó vszky Gusztáv Brassó 1600, 
Simon Miklós Deés 1000, Vértesi Jenő 
Budapest 1200, Sterner Károly Brassó 
600, Gitz Sándor Szepsi-Szt .-György 
1000, Lusztig Gyula Szepsi-Szt György 
2000, Makai Béla Szepsi-Szent-György 
2000, Konrád Mihály Brassó 2000, 
Grünwald Miksa Debrecen 1200, Schre- 
hárth Ede Debrecen 1200, Márkus Samu 
Szatmár 1000, Kösztner József Szat-

már 1000, Barth József Szatmár 1000 
Kirehner Antal Szatmár 1000 ésCsocskó 
Samu N.-Bánya 1000 koronával.

A borok derítéséről és szű résérő l.
Dr. Graff G. tanár előadása.’ )

(Folytatás.)

A harmadik deritőszer a tojásfehérje , 
amelyet egészséges nyers tojásokból a 
tojás sárgájának eltávoliLása után nye
rünk. A fehérje különösen igen csersav- 
dus borok derítésére alkalmas és a vörös 
boroknak legjobb deritöszeie, mert a 
színanyagot legkevésbbé támadja meg 
és csapja ki: 2— 3 tojásnak a fehérjét 
használjuk hektoliterenként vörös borok
nál; a tojásfehérjét célszerű kendőn át
préselni, hogy a tojásfehérje sejtböreit 
széltépjük és a kendőn átpréselt fehérjét 
először egy liter borban keverjük el, 
amelyhez azután az egész hektolitert 
folytonos keverés közben öntjük.

Egy további deritöszer a tej. A tej 
alkalomadtán és meghatározott esetek
ben egész jó  borderitöszer, azonban rend
szeres alkalmazása nem ajánlatos, mert 
a tejnek nem összes alkatrészei csapód
nak le a deritési folyamat alatt, ezt pedig 
egy kifogástalan deritőszertől elvárjuk ; 
különösen 5o/° tejcukrot tartalmaz a tej, 
amely a deritési folyamat alatt nem csa
pódik le, hanem a borban marad és 
bizonyos körülmények között tejsaver- 
jedésbe mehet át, minek folytán a bor 
kellemetlen és tisztátalan izt kaphat.

A tejnek déritöszerként ható anyaga 
a kazein, amely úgy a bor sava állal 
megolvasztatik és kicsapatik, mint pedig 
a bor csersavával vegyül. A tejjel a bor 
erős elszintelenitését érhetjük el és azért 
alkalomadtán jól alkalmazható sötétszi- 
nü vagy barna, azonban csersavszegény 
vagy csersavmentes boroknál: nem min
den esetben hat megbízhatóan, úgy, hogy 
a tejjel különösen ajánlatos kicsiben 
kísérletet végezni, színtelen üvegben. Az 
alkalmazandó tej hektoliterenként V*— 1 
liter. Ha a bor nem válik tükörtisztává, 
akkor esetleg vizahólyaggal való gyenge 
derítést kell utólag alkalmaznunk.

Amit a tejről mondottunk, az pontosan 
vonatkozik leghatékonyabb alkatrészére, 
a kazeinre is; a kazeint célszerűen tel
jesen friss állapotban alkalmazzuk, azon
ban előbb egy szűrön az úgynevezett 
,,savó“  eltávolítása céljából vízzel kimos
suk, azután kevés borral dörzsöléssel 
bensőén keverjük és a deritendő borhoz 
adjuk. Hektoliterenként 200 500 gramm 
kazeint (= 0 2  — 05% ) alkalmazunk. 
Általában a savójától mosás által meg
szabadított kazeinnak előnyt kell adni 
a tejjel szemben.

A vért, amely fehérje- és iibrintar- 
talmával hat deritőszerként és amelyet 
hajdan meglehetősen sűrűén alkalmaztak, 
sőt ma is alkalomadtán még használják, 
semmi körülmények között sem kellene

*) Ennek a nagyfontosságu előadásnak köz
lésére a , Borászati Lapok* t. szerkesztőségé
től nyertünk engedélyt A szerk.

használni a bor kezelésnél, mert minden
féle alkatrész kerülhet a vérrel a borba 
és az a veszély is forog fenn, hogy 
ragályos betegségek vitetnek vele át. 
azonfelül nincs is szükség erre a szerre, 
mert az előbb említett szerekkel szem
ben semmiféle előnynyel nem bir.

Az említett szerek, mint a vizahólyag, 
zselatin, tojásfehérje, tej, kazein és a 
rendes pincegazdaságban feltétlenül el
vetendő vér a derítésnél a következő 
egyforma szerepet játszák. Mindezen 
anyag a csersavval és a bor csersavneinü 
anyagaival csapadékot képez, amely a 
borzavarosságát, azonban többé-kevésbbé 
a bor színanyagát is magával rántja. 
Csak az esetben, ha valamely bor nem 
tartalmaz csersavat, vagy nem elégséges 
mennyiséget tartalmaz belőle, akkor az 

-említett szerekhez még egy további 
csatlakozik, a tanain, a tölgycsersav, 
amelyet az előbb említett deritőszerek 
egyikének a borhoz való adagolása előtt 
vizes, vagy alkoholikus alakjában cse
kély mennyiségben alkalmazunk, hogy 
a bor hiányzó csersavtartalmát pótoljuk.

A csersavat borszeszszel is kivonhat
juk az egész, felaprózatlan szőlőmag vak
ból azonban ez a csersav nem mutat 
fel előnyt a tanninnal szemben. Csersav
mentes vagy csersavszegény borokhoz 
mintegy 5 gramm oldott csersavat adunk 
hektoliterenként, ami 0005 százaléknyi 
mennyiségnek felel meg.

(Folyt, köv.)

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Előfizetőinkhez.

Tisztelt előfizetőinket, kiknek a mai 
számmal postautalványt mellékel
tünk s előzőleg levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta- 
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. — 7óbarátain
kat és i'ismerőseinket kérjük, hogy a 
» Fogadót* szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A « Fogadó* kiadóhivatala 
Budapest, Vili., Rákóci-ut 13.

Hymen hírek. — Miskolcon Maver 
József vendéglős .szaktársunk szép mű
veltségű, bájos kis leányát, Írónkét 
eljegyezte Obermayer Lajos városi fő
mérnök. — Po lk  Ferenc salgótarjáni 
ismert vendéglős szaktársuuk jan. 25-én 
vezette oltárhoz özv. Szuhv Jánosnét, 
szül. Bódy Etel úrnőt Salgótarjánban. — 
Baumgartner Nándor e hó 14-én el
jegyezte Váci Juliska kisaszonyt Deb
recenből. —  Zám oly i Dénes pápai ven
déglős szaktársunk f. hó 19-én tartotta 
eljegyzését Tóth  Ilona kisaszzonynyal, 
Tóth Károly alsógörgényi vendéglős 
leányával. —  Orosz Dezső a szabad
kai Pestváros fogadó kávéházának fő- 
pincére április 1-én esküszik örök hű
séget Stein Hannuska kisasszonynak 
Adán. —  i f j .  Stern  József, a „Foga
dódnak régi, derék szedője és tördelője. 
e hó 22-én eljegyezte j  Bergszmann 
Jozefin kisasszonyt, Dunaszerdahelyrői.
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gadó“ utján közöltetik. —  Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Pénteki összejövetelek.

A  legközelebbi társas összejövetelek, 
(uzsonnáknak) sorrendje. —  1908.
Április 3-án: W eiszer József vendég
lőjében, IX., Soroksári-ut 108. (Közle
kedési közúti villamos, sertésvágóhidi 
végállomással szemben.) Április 10-én: 
Tieber Ferenc vendéglőjében, Vili., 
Népszinház-u. 53.

A II. orsz. kocsm áros kongresszus  
határozatai átadása a m iniszternek.

A múlt év szeptember havában 
Szabadkán tartott II. országos kocsmá
ros-kongresszus határozatait magában 
foglaló emlékiratot március 17-én nyúj
totta át a «Szabadkai Vendéglősök és 
Kocsmárosok Egyesülete-) és a « Székes
fővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok 
I partársulata» tagjaiból alakult küldött
ség a miniszterelnök mint pénzügy
miniszternek, ki a küldöttséget az ország
ba* egyik nagy és fényes termében 
fogadta. A két ipartársulat tagjait Janura 
Károly (budapesti) és Szuvajdzics  
Obrád (szabadkai) elnökök vezették. A 
küldöttséget H ock  János országgyűlési 
képviselő szép beszéd kíséretében mutatta 
l»e a miniszterelnöknek, kérve a minisz
tert, hogy vegye figyelembe a kongresz- 
szus határozatait és lehetőleg teljesítse 
az abban foglalt kérelmeket. Majd a 
«Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá
rosok Ipartársulatá»-nak titkára, a 
kongresszus volt előadója, Szűcs Béla, 
élő szóval mutatott rá a vendéglős- 
iparban fennálló bajokra és sérelmekre 
s a kérvényben foglalt panaszokra. A 
beszéd rövid kivonata a következő:

Nem jövünk uj dolgokkal, hanem a 
Nagy méltóságod által is ismeri bajokra, 
melyek még mindig aktuálisak, kérünk 
orvoslást. A Szabadkán tartott II. orszá
gos vendéglős-kongresszus emlékiratát 
juttatjuk a magas kormány elé, mely 
kis bővítéssel ugyanazt tartalmazza, 
amit az első, két évvel ezelőtt beterjesz
tett kérvényünk. Tudomásunkra jutott, 
hogy Nagyméltóságod a boritaladó kér
désével már foglalkozik, ezt az ügyet 
tehát most nem érintjük, de tudomással 
birunk arról is, hogy az italmérések 
decentralisalása iránt is indult moz
galom a termelők részéről. Már pedig 
nagyobb térre kiterjeszteni az italmérést 
sok ezer vendéglős megkárosítása nélkül 
már alig lehet. A földmivelésügyi minisz
ter ur részéröl legutóbb egybehívott 
borértékesilési-ankéten hangok merültek 
fel. hogy a termelők, lelkészek, jegyzők 
és közhivatalnokok saját termésüket 
palackokban, kicsinyben is árusíthassák. 
Ez ugyancsak megkárosítja a hivatásos 
italméröket, mert annak a »saját termés
nek# se vége, se hossza nincs.

Kérjük Nagyméltóságodat, hogy inkább 
korlátozni kegyeskedjék az italmérési 
engedélyek kiadását. Ma a fennálló 
szabályrendeletek ellenére iskolák mellett 
is adnak italmérési engedélyt; egyik 
italmérés a másiknak a hátán nyílik. 
Vannak italmérések, melyeket a pálinka
gyárosok nyitnak, mert pálinkamérésre 
— számuk korlátoltságánál fogva, — 
engedélyt nem kapnak és oly árban 
mérik pl. a bort, mint a milyenen a 
vendéglős még a termelőtől sem szerez
heti be. Az ilyen módon keletkezett 
versenyben az italára kényes vendéglős 
nem veheti fel a harcot, — tönkremegy, 
igy jár az utóda is, ki ezen a téren 
szerencsét próbál. Ez az állapot pedig 
a kincstárt is károsítja. Viszont az sem 
lehet a kincstár érdeke, hogy az enge
délyeknek felesleges módon való kiadása 
természetes következményeképpen sok 
becsületes vendéglős-család tönkremen
jen. Egy másik veszély a sok kör- és 
kaszinó bormérése, amit nem csak tagjaik, 
hanem az úgynevezett tagok vendé
geire is kiterjesztenek.

Azt óhajtjuk elérni kegyelmes urunk, 
hogy a magyar nép olcsón tiszta bort 
ihassék a néprontó és elbutitó rossz 
pálinka helyett, amit számára szeszből 
kotyvasztanak össze.

Kérjük továbbá az uj ipartörvényben 
a vendéglős-ipart képesítéshez kötni, 
hogy ez az iparág szakértelem tekinte
tében végre kiemelkedjék az egyébb 
pályákon hajótörést szenvedettek soka
ságából. Addig is kérjük a társulási 
kötelezettség kimondását, ami nem uj 
dolog, mert az már meg van más, nem 
képesítéshez kötött szakmákban. Ezáltal 
mód nyílik a becsületes társadalmi 
munkára, miáltal maga a kormány is, 
meg a hatóságok is sok apró-cseprő 
dolgokkal való molesztálással megkímélve 
lennének.

Vannak a kérvényben még a szabad
kai viszonyokra vonatkozólag lokális 
jellegű bajok is felsorolva, miket szintén 
Nagy méltóságod nagybecsű jóindulatába 
ajánlunk.

W ekerle  Sándor miniszterelnök körül
belül a következőket válaszolta:

Két év előtt az akkori kongresszusuk 
alkalmával két Ígéretet tettem önöknek. 
Az első a kocsmák számának korláto
zása. És ez meg is történt. Kiboesájtot- 
tam rendeletet a pénzügyigazgatóságok
hoz, ami meg fogja szüntetni a bajokat. 
Tévesen magyarázták az italmérési 
törvényben említett 500 lélek után ad
ható italmérési-engedély fogalmát. Erre 
nézve megadtam a pénzügyi-igazgató
ságoknak a helyes magyarázatra szóló 
utasítást. Ezt azonban nem lehet a már 
megszerzett jogokra kiterjeszteni. A 
helyzet javulása nem mehet olyan 
gyorsan, ahogy azt kívánják, de javulni 
fog. A másik Ígéretem az volt, intézkedni 
fogok, hogy a pálinkamérés ne lehessen 
egyúttal bormérés is. Az maradjon a 
pálinkamérés mellett. Eziránt intézked
tem is. Tudom, hogy a bormérés nagyon

is elágazott és ezen segíteni fogok az
által, hogy uj engedélyek kiadásánál 
mérlegelés tárgyát fogja képezni, hogy 
azáltal jogos érdekek sérelmet ne szen
vedjenek.

A bortörvény módosításával kapcsola
tosan az italmérési-törvénv is módosí
tás alá kerül és abban a bajokon se
gítve lesz.

A képesítés és kötelező társulás ügye 
az ipartörvény keretébe, tehát a keres
kedelemügyi miniszter ur hatáskörébe 
tartozik. A törvény módosítása napi
rendre kerül, ott folyjanak be ezeknek 
a kérdéseknek rendezése iránt

Legyenek nyugodtak, a kormány fog
lalkozik ezekkel az ügyekkel és igyek
szik minden irányban a jogos érdekeket 
figyelembe venni, de nem lehet mindent 
egyszerre rendezni.

A küldöttség lelkes éljenzéssel fogadta 
a miniszterelnök határozott válaszát

A  küldöttség tag ja i Szabadkáról a 
következők: Szuvajdzsics Obrád elnök, 
Domszkv Antal alelnök, Székely Márk 
pénztáros, dr. Pleszkovits Lukács társu
lati ügyész, Stein Ignác, Orsit* Balázs, 
Knapec Vince, Bosnyák Brúnó, Ker- 
nánszky György, Termunovics Lázár, 
Vojnich Zélics Pál, Kovács Rézsűk 
Antal, Perge Lajos, Vukovics Zvic Já
nos, Vaszilevics Nenád, Pletzits Pál, 
Simonkovics Ágoston, Jorkovics Sándor, 
Fiszter Ágoston, Vukov István, Varga 
Hódosi Béni, Piszenits Gergely, Rogits 
János, lvics János, Budincsevics Simon, 
Knapec Antal, stb. vendéglősök.

A  „ Székesfővárosi Vendéglősök 
és Kocsmárosok ipartársulata“  részé
ről : Janura Károly elnök, Szűcs Béla ■?. 
titkár, Molnár Sándor szállodás, Kaszás % 
Lajos nagy vendéglős, Gömbös Lajos, i f  
Mirth András, Bayer János, Blumen- ijj 
státter Kálmán, Bors Antal, Lakatos 
Sándor. Dumet Károly, Leimetter József, | 
Mayer István, Bartuschek Ernő, Schmau- 
dér József, Varga Győző, Chladek József, j  
Braun Béla stb. budapesti vendéglősök. | 
Ezeken kívül csatlakoztak a küldöttség- j j  
hez dr. Gyenes Manó és a «Fogadó» j j  
részéről Flór Győző, Matsád János és Q 
Hegyháti Sándor.

T Á R S U L A T I  ÉLET

Közgyűlés. A „Székesfővári ven- í 
déglősök és kocsmárosok ipartár- v;| 
su/aía“  április 9-én d. u. 4 órakor tartja |j 
rendes évi közgyűlését a Váci-utcai | 
városház közgyűlés termében.

A „Budapesti kávésipartársulat“  J 
márc. 2ö-án tartotta 93-ik évi rendes ;'| 
közgyűlését Ném ái Antal elnök veze- -jj 
tése alatt. Az együtt volt kávésok egy- -|| 
néhánya a választmány hibájául róta a 
fel, hogy a kávéházak annyira elsza- ’i  
porodnak. (Mintha bizony a választ
mány tehetne róla) Az elégedetlenség | 
kissé zajossá tette a közgyűlés lefolya- 9 
sát és még bizalmatlansági indítvány is 
került ki a puskaporos hangutatból. A |
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legnagyobb szemrehányást azért tették, 
mert Sachs kávés a „Palermo1' kávé
házának engedélyezését nem akadályozta 
meg a választmány. Az elnök kimutatta, 
hogy a választmány igenis tett eziránt 
lépéseket, de a hatóság a már kiadott 
engedélyt nem vonta vissza. Sachs mint 
érdekelt fél méltatlankodásának adott 
kifejezést, hogy épen őt, mint régi ká
vést akárták károsítani, noha tudták 
társai, hogy mintegy 100.000 koronát 
fektetett az üzletije.

A vihar azonban elmúlt, a hullámok 
visszatértek a rendes mederbe és a köz
gyűlés tudomásul vette az évi jelentést 
és megadta a felmentvényt, a  bizal
matlansági indítványt a többség elve
tette. A támadás annyira bántotta az 
elnököt és elnőktársát, Berger Leót, hogy 
mindketten lemondtak állásukról, (utóbbi 
nyomban távozott) de Némái később 
visszavonta lemondását.

Az üresedésekben volt állásokra a kö
vetkezőket választották: Választmányba:

Gárdonyi József, Goid berger Salamon, 
Grüneck Gusztáv, Katona Géza, Ullits 
Lőrinc és Veres Kálmánt. Póttag: Neu- 
man Károly. Felügyelő bizottsági tagok: 
Kantó Henrik, Upor József, Wertheimer 
Lajos Póttag: Srung János, Szántó 
Béla.

A közgyűlést társas vacsora követte.

Az egri vendéglősök ipartársulata
e hó 28-án tartotta választmányi ülését. 
Tóth Csepregi Ferenc elnök azon in
dítványát, hogy a tagdijakat két társu
lati tag szedje be; a választmány el
fogadta és erre megbízta és nyugtával 
látta el Szerencsi András és Lám bért 
László tagokat. Elhatározta ezután, hogy 
a hevesmegyei .‘ zaktársakat az ipartár
sulat szólítsa fel, egy közös pince léte
sítésére : egyben előkészítő bizottságot 
küldött ki azzal, hogy a szövetkezet mi
kénti alakítására vonatkozólag a „Fo
gadó-1 szerkesztőségét keresse meg. a 
bizottság tagjai leltek: Tóth Csepregi Fe
renc elnök Broicsovits Ferenc, Rosen- 
feld József, Szabó László és Oláh Fe
renc v. tagok. Az ülés ezzel befejezési 
nyert. (S. G.)

Az országos nyugdijegyesületbe
újabban a következők léptek be: Szilv 
István Budapest 1000, Precs János Bu
dapest üOO, Kurja jános Budapest 000, 
Bállá Gyula Péc3 1000, Battisti Vicktor 
Eszék 4000, Ffeifer Rezső Eszék 2000, 
Buvecky Fereuc Szabadka 1000, Jor- 
gován István Újvidék IGOO, Gilg Károly 
Budapest 3000, Krisztián László Brassó 
1000, Demeter Kicsitu Bracsó 1000, 
Rozsnyó vszky Gusztáv Brassó löOO, 
Simon Miklós Deés 1000, Vértesi Jenő 
Budapest 1200, Sterner Károly Brassó 
000, Gitz Sándor Szepsi-Szi.-György 
1000, Lusztig Gyula Szepsi-Szt György 
2000, Makai Béla Szepsi-Szent-György 
2000, Konrád Mihály Brassó 2000, 
Grünwald Miksa Debrecen 1200, Schre- 
hárth Ede Debrecen 1200, Márkus Samu 
Szatmár 1000, Kösztner József Szat-

már 1000, Barth József Szatmár 1000 
Kirchner Antal Szatmár 1000 ésCsocskó 
Samu N.-Bánya 1000 koronával.

A borok derítéséről és szűréséről
Dr. Graff G. tanár előadása.*)

(Folytatás.)

A harmadik deritőszer a tojásfehérje , 
amelyet egészséges nyers tojásokból a 
tojás sárgájának eltávolilása után nye
rünk. A fehérje különösen igen csersav- 
dus borok derítésére alkalmas és a vörös 
boroknak legjobb deritőszeie, mert a 
színanyagot legkevésbbé támadja meg 
és csapja ki; 2—3 tojásnak a fehérjét 
használjuk hektoliterenként vörös borok
nál , a tojásfehérjét célszerű kendőn át
préselni, hogy a tojásfehérje sejtböreit 
széttépjük és a kendőn átpréselt fehérjét 
először egy liter borban keverjük el. 
amelyhez azután az egész hektolitert 
folytonos keverés közben öntjük.

Egy további deritőszer a tej. A tej 
alkalomadtán és meghatározott esetek
ben egész jó borderitőszer, azonban rend
szeres alkalmazása nem ajánlatos, mert 
a tejnek nem összes alkatrészei csapód
nak le a deritési folyamat alatt, ezt pedig 
egy kifogástalan deritőszertöl elvárjuk ; 
különösen 5o/° tejcukrot tartalmaz a tej, 
amely a deritési folyamat alatt nem csa
pódik le, hanem a borban marad és 
bizonyos körülmények között tejsaver- 
jedésbe mehet át, minek folytán a bor 
kellemetlen és tisztátalan izt kaphat.

A tejnek déritöszerként ható anyaga 
a kazein, amely úgy a bor sava állal 
megolvasztatik és kicsapatik, mint pedig 
a bor csersavával vegyül. A tejjel a bor 
erős elszíntelenítését érhetjük el és azért 
alkalomadtán jól alkalmazható sötétszi- 
nü vagy barna, azonban csersavszegény 
vagy csersavmentes boroknál: nem min
den esetben hat megbízhatóan, úgy, hogy 
a tejjel különösen ajánlatos kicsiben 
kísérletet végezni, színtelen üvegben. Az 
alkalmazandó tej hektoliterenként Va— 1 
liter. Ha a bor nem válik tükörtisztává, 
akkor esetleg vizahólyaggal való gyenge 
derítést kell utólag alkalmaznunk.

Amit a tejről mondottunk, az pontosan 
vonatkozik leghatékonyabb alkatrészére, 
a kazeinre is; a kazeint célszerűen tel
jesen friss állapotban alkalmazzuk, azon
ban előbb egy szűrön az úgynevezett 
,.savó“  eltávolítása céljából vízzel kimos
suk, azután kevés borral dörzsöléssel 
bensőén keverjük és a derítendő borhoz 
adjuk. Hektoliterenként 200 - 500 gramm 
kazeint (= 0 2  — 05% ) alkalmazunk. 
Általában a savójától mosás által meg
szabadított kazeinnak előnyt kell adni 
a tejjel szemben.

A vért, amely feliérje- és íibrintar- 
talmával hat deritőszerként és amelyet 
hajdan meglehetősen sűrűén alkalmaztak, 
sőt ma is alkalomadtán még használják, 
semmi körülmények között sem kellene

*) Ennek a nagyfontosságu előadásnak köz
lésére a r Borászati Lapok* t. szerkesztőségé
től nyertünk engedélyt A szerk.

használni a borkezelésnél, mert minden
féle alkatrész kerülhet a vérrel a borba 
és az a veszély is forog fenn, hogy 
ragályos betegségek vitetnek vele át, 
azonfelül nincs is szükség erre a szerre, 
mert az előbb említett szerekkel szem
ben semmiféle előnynyel nem bir.

Az emlitett szerek, mint a vizahólyag, 
zselatin, tojásfehérje, tej, kazein és a 
rendes pincegazdaságban feltétlenül el
vetendő vér a derítésnél a következő 
egyforma szerepet játszák. Mindezen 
anyag a csersavval és a bor csersavnemü 
anyagaival csapadékot képez, amely a 
borzavarosságát, azonban többé-kevésbbé 
a bor színanyagát is magával rántja. 
Csak az esetben, ha valamely bor nem 
tartalmaz csersavat, vagy nem elégséges 
mennyiséget tartalmaz belőle, akkor az 

•■emlitett szerekhez még egy további 
csatlakozik, a tannin, a tölgycsersav, 
amelyet az előbb emlitett deritőszerek 
egyikének a l»orhoz való adagolása előtt 
vizes, vagy alkoholikus alakjában cse
kély mennyiségben alkalmazunk, hogy 
a bor hiányzó csersavtartalmát pótoljuk.

A csersavat borszeszszel is kivonhat
juk az egész, felaprózatlan szőlőmagvak
ból azonban ez a csersav nem mutat 
fel előnyt a tanninnal szemben. Csersav
mentes vagy csersavszegény borokhoz 
mintegy 5 gramm oldott csersavat adunk 
hektoliterenként, ami 0005 százaléknyi 
mennyiségnek felel meg.

(Folyt, köv.)

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

Tisztelt előfizetőinket,kikne\i a mai 
számmal postautalványt mellékel
tünk s előzőleg levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. — Jóbaráfáin
kat és ösmeroseivket kérjük, hogy a 
-Fogadót* szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A «Fogadó# kiadóhivatala 
Budapest, VIII., Rákóci-ut 13.

Hymen hir6k. — Miskolcon Maver 
József vendéglős szaktársunk szép mű
veltségű, bájos kis leányát. Irénkét 
eljegyezte Obermayer Lajos városi fő
mérnök. — Po lk  Ferenc salgótarjáni 
ismert vendéglős szaktársuuk jan. 25-én 
vezette oltárhoz özv. Szubv Jánosnét, 
szül. Bódy Etel úrnőt Salgótarjánban. — 
Baumgartner Nándor e hó 14-én el
jegyezte Váci Juliska kisaszonyt Deb
recenből. —  Zám oly i Dénes pápai ven
déglős szaktársunk f. hó 19-én tartotta 
eljegyzését Tóth  Ilona kisaszzonynyal, 
Tóth Károly alsógörgénvi vendéglős 
leányával. —  Orosz Dezső a szabad
kai Pestváros fogadó kávéházának fő- 
pincére április 1-én esküszik örök hű
séget Stein Hannuska kisasszonynak 
Adán. —  if j .  Stern  József, a „Foga
dódnak régi, derék szedője és tördelője. 
e hó 22-én eljegyezte ^ Bergszmann 
Jozefin kisasszonyt, Duuaszerdahelyről.



A kaposvári pincér-szakiskola már
cius idusán igen szépen sikerült est
ünnepélyt rendezett az ottani Ferenc 
József fogadó nagytermében. Az ünnepi 
beszédet Bognár Ferenc szakoktató 
mondta. Szavalatokat tartottak: Stad- 
for Károly tanonc, Salgó  Sándor szer
kesztő: az ünnepi zárbeszédet dr. Pete  
Márton iskolaszéki elnök mondta, míg 
Rónai Sámuel tanár a szép számban 
megjelent vendégeket köszöntötte föl. A 
Grünwald  M. v-egyleti elnök fáradozá
sára sikerült estély tiszta jövedelme 
115 kor. tett ki, melyet a szakiskola ja
vára fordítanak.

A kocsmák vasárnapi zárása, a
kocsmárosok károsodására, mindjobban 
serjeg. Legutóbb A'cJozs-megye két járá
sában és pedig hidalmásiban és a gyalui- 
ban a főszolgabirák rendelték el a 
kocsmák vasárnapi zárvatartását nem 
törődve azzal, hogy az amugyis agyon
zaklatott kocsmárosok honnan és miből 
teremtsék elő azt a rettenetes köztehert, 
amit a pénzügyi hatóságok rájuk rak
nak. A kocsmárosok ne adják be dere
kukat, hanem védekezzenek az ilyen 
rendszabályhozó ellen. Vegyenek igénybe 
minden jogorvoslatot, vagy követeljenek 
állandó kártérítést.

Borfogyasztók megadóztatása. —
Nagyvárad város hatósága a borgyasz- 
tási adó tárgyában úgy a termelőkkel, 
mint a magánfogyasztókkal évenként 
megegyezést szokott létesíteni. Az idén 
is igy tett és 764 fogyasztóval megálla
podott a fizetendő összeg iránt, izeket 
a megállapodásokat a pénzügyigazgató
ság elé terjesztették, mely 727 megegye
zést kifogásolt és 20—30, sőt még több 
koronával emelte a fogyasztási adót. 
Emiatt nagy a felháborodás a fogyasz
tók és a termelők közt, ami ugyan nem 
ártana, ha az ekként emelt adóval 
csökkentenék a vendéglősök borital- 
adóját. Ez azonban a pénzügyigazgató- 
ságnak eszeágában sincs.

A szombathelyiek zárórája Az or
szág minta vármegyéjének „székesfővá- 
> sában“  Szombathelyen, mint annak
1 éjén hirül adtuk, a bölcs képviselet 
olyan zárórai határozatot hozott, ami 
komikus voltánál fogva csupán csak Ber- 
gengócországban állhatott volna meg. 
A szombathelyi bölcsesség ugyanis éjjeli •
2 órakor zárni és hajnali 4 órakor nyit- 
tani utasította az ottani kávésokat. 
Szaktársaink természetesen megfellebez- 
ték ezt a határozatot, melyet a 2—4 
helyett 3—5 órakor megállapítani és 
szombat és vasárnap valamint orsz. vá
sár, bál stb. alkalommal fölfüggeszteni 
kértek Fóllebezésük a miniszterhez ke
rült. ki azt véleményezés végett a sop
roni keresk. és ipar kamarához küldte. 
A kamara a kérelem teljesítését java
solta a miniszternek.

A pálinkamórők iparengedélye. A 
közrendészeti bizottság kimondta, hogy

a pálinkamérő, ha péksüteményt és 
teafőzetet akar árusítani, köteles ipar- 
engedélyt váltani. A kocsmáknak reggel 
4 órakor való nyitását ugyanez a bi
zottság megengedhetőnek találja, de azt 
csak akkor javasolja engedélyezni; ha 
az uj szabályrendelet életbelép.

A kolozsvári pincér-egylet, mint 
előzőleg irtuk, a pincér-egylet háza és 
a szakiskola javára e hó 15-én tartotta 
zártkörű táncvigalmát. A jótékonycélu 
bál, mint onnan Írják, a várakozást fö
lülmúlva úgy anyagilag, mint erkörcsi- 
leg igen fényesen sikerült s a legjobb 
hangulatban a reggeli órákig tartott.

Fe fllfiz°itése’c a március hó 5-én tartott 
hátszegi vendéglősök bálján : Muzsnay 30 k , 
Radasztits János és Salamon Márton 29—29 k., 
Vass Béla, Löbel A., Groszmann D. 26 — 26k., 
Janian V., Molnár P. 20 —20 k., Dr Székely 
D. 16 k., özv. Steinschneider T. 8., k.Dohay T., 
Fleischer V. 6 -G k., Groszman S., Schuszler 
V., Mester J. 5—5 k , Berger M„ Kuhnász T„ 
Halász E., Kindler M. 4 - 4 k . Dr. Deák L., 
Mátyás A., Papovits K., Róth A., Szakács E., 
Jáger F., 8—3 k., Hirsch S , Grosszmann S., 
Izrael S., Dr. Koncev G., Salzer F.. Dr. Snein 
G. 2 -2  k., Frishsolz D., Kemény S, Kindler 
M„ Kreiter M., Krisan D., Lengyel S.‘ Nichel 
A., Rucsár J., Schlesingcr J., Szink M , Sau- 
kop J., Talusz F„ 1—1 k., E. r Serfőzde 20 k„ 
Törley J. és Tsa 50 k Neumann F. Winkler 
Jakab Déva, \Vértés D., 10 — 10 k. Nicara 
Gy. 7 k. Ungár M. (Andrényi pezsgőgyár 7 k. 
Arad Graseeck K , Hirsch L., Kartus J.’, Márics 
F , Vásárhelyi A. Saidel J. 5—5 k. Kardos M. 
3 W, Székey F., Friss M. 2 -2  k. Kiszilkor 
M. 1 k.

Egy sajtóper lefolyása. Molnár 
Sándor szaktársunkat, az «0rient» fogadó 
tulajdonosát annak idején a „Vendég
lősök Lapja" becsületében megsértette, 
amiért Molnár a bíróság előtt kért 
elégtételt. Az inkriminált közlemény 
szerzőjeként gelsei Biró Zoltán, a „Ko
máromi Napló" ezidőszerinti szerkesz
tője bukkant fel, ki a tárgyaláson ki
jelentette, hogy ő Molnár Sándort mindig 
kifogástalan úriembernek ismerte most 
is olyannak tartja és ha a közleményé
vel megbántotta, azt sajnálja és bocsá
natot kért Molnártól. Molnár jószivü 
ember lévén, ki bosszuállást nem ismer 
és megbocsátott annak, aki ellene sú
lyosan vétett. Nem kívánta a szerző 
megbüntetését

Brück Károly —  az osztrák keres
kedőből lett budapesti kávés (Vígszín
ház kávéház bérlője) a „Budapesti ká
vés ipartársulat“-nak szintén tagja és 
mint tag erről, illetve sült németségéről 
a minden kávés közgyűlésen vagy össze 
jövetelen való szenvedelmes német dik- 
ciókkal szokott tudomást adni. A f. hó 
5-én tartott kávés közgyűlésen emigyen 

kezdett szónokolni:
»lch spreche nur Deutsch . . .  dem’s 

nieht Recht is, dér karín die Versamm- 
lung verlassen . . .  etc.

Ékes német nyelvelése után pedig 
elővett egy miniszteri rendeletet, mely
nek a meleg ételekre vonatkozó pont
ját egész jól tudta olvasni —  magyarul.

József n ap ji címen a Miskolcon 
megjelenő „Ellenzék** cimü napilap a 
következő kedves stylusban megirt köz
lést hozta:

Csütörtökön zajlott le a hagyományos József 
napja. Miskolc társadalmának kitűnőség, közül 
sorra köszöntötték a Józsefeket ez alkalommal.
Talán a legszélesebb mederben a Böcö<iö Jó
zsef névnapja ment végbe. Kora reggeli.".; késó 
délutánig két óriási asztal volt terítve a híres 
Böcögőben, ahol a miskolci polgárság közül 
pár száz főnyi jelenvolt ünnepelte a magyar 
vendégszeretetéről híres házigazdát. Az c-löző 
évek szokásához híven, most is megalakult a 
józsefnapi asztaltársaság, mely szegény gyer
mekek felruházását tűzte ki céljául. Az elmúlt 
évben 15 szegéuysorsu iskolásgyermekei ruhá
zott fel tetötöl-talpig a nemescélu asztaltársa
ság, mely az idén meg akarja kétszerezni ezt 
a számot. A megalakítás után rendezett első 
gyűjtésen 80 kor. gyűlt a nemes célra.

Mindezekhez mi meg csak azt jegyez
zük ide, hogy a miskolci Böcögő-féle 
Józsefnap, miként a közönségnek, a ven
déglő pincér karának is hasonló szép 
emlékteljes napját képezi. A „Böcögő* \ 
pincérkara ilyenkor szokja az egész év- \ 
ben tapasztalt kitűnő bánásmódot jó- i 
kívánságaival viszonozni a kedvelt gaz- i 
dának, akit ezúttal Kiss Ernő főpincér 
majd Szentm iklósi Gábor köszöntött j 
föl sikerült szép beszédekben, melynek ) 
kapcsán gyönyörű emléktárgygyal, egy I 
művészi kivitelű ezüstös szivartárcával I 
lepték meg, melybe Kiss és Imre főpin- • 
cérektől kezdve a legkisebb pikoló neve 
is be volt vésve. A pincérvendégek ré
széről Kővári Jenő szaktársunk üdvözölte 
a tőle megszokott és ugyancsak szépen 
sikerült beszédben Böczögő Józsefet.

Mérkőzés Az „Egyetértés1* sport-klub | 
április hó 6-án és 13-án, hétfői napokon ]
d. u. 4 órakor football mérkőzéseket )
tart a „Műegyetemi athletikai és Foot- J
bal Clubbal1* és Törekvés Sportegyese - ^
lettel a Millenáris versenypályán (Thü- I
kölyi-uton). M itrová tz  Adolf elnök és I
Cs e k e  Lajos titkár az érdekelteket ez- g
utón is meghívja a mérkőzésre.

A somogyiak sördepója. Kaposvári |
szaktársaink radikálisan segítettek az |
ottani sördepós baján, aki a vendéglő- I
sökre —  a sörárát nem emelhetvén — J
úgy kívánt nyomást gyakorolni, hogy a j
hiányzó sörös üvegeket csekély 10 — 10 |
fillérei akarta megfizettetni. A depósnak 
előzőleg söremelési és újabban ezt a ! 
szándékát azonban meghiúsította a „So
mogyin. vendéglősök egyesülete** meg
csinálván a saját sördepóját Az egylet 
nevében Grünvald  Mór, Lengyel Józse!, 
M ayer  Berci, Schuszter P .  és Lobi F. 
a napokban voltak Bpten, és itt a Dre- 
her gyárral megkötötték a szerződési, 
melynek értelmében 4 koronával olcsób
ban jutnak a sörhöz. A saját de
pójuk működését ápril. 1-én kezdi meg, 
a fölsült depós nagy boszuságára.

Kimardtak. Mai lapunkból térszüke 
miatt — cFőpincéri hitel» (Főpincérek 
védelme) «Levél Amerikából* (Paky F - 
töl) „A  gáti seceek*4 stb. vers és apró- 
közlemények a jövő számra maradtak.
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Anglia az italmérések ellen. Az
angol kincstári kancellár az italmérési- 
ipar reformálására vonatkozó törvény- 
javaslatot terjesztett be, melynek korlá
tozó intézkedései szerint, ha törvénv 
válik belőle, mintegy 30,000 italmérési 
engedélyt fognak bevonni. A bevont 
engedélyek után az illetőknek kártérítést 
fognak adni és pedig abból a jövede
lemből, amit a meghagyott engedélyek 
tulajdonosaitól felemelt illeték dinén 
fognak beszedni. A javaslat elrendeli 
azt is, hogy a klubok és kaszinók (ahol 
szintén italt mérnek) vasárnap zárva 
tartassanak. A törvényjavaslatot első 
olvasásban elfogadták.

Emelik a szeszadót Magyarországon 
és Ausztriában egyforma aranyban emleik 
a szeszedét. Nálunk 30 kor. a szomszéd
országban 40 koronával de végeredmény
ben egy árra emelkedik. A kontigentált 
szeszadója mindakét államban 130 kor. 
az exkontigentúlt szeszé 150 kor. Re
méljük, hogy ezáltal a boritaladót meg
szüntetni vagy legalább tetemesen le
szállítani fogják.

Mennyi ita lt fogyasztanak Berlin
ben ? Egy poroszországi tudós, Berlin 
italfogyasztásáról a napokban érdekes 
könyvecskét adott ki. A statisztikai 
adatok alapján összeállított könyvecske 
szerint 1905-ben Berlinben 159 ■ 1 kocsma 
virágzott s átlag minden második házra 
egy-egy esett, amennyiben Berlin házai
nak száma 24,193. A híres Friedrich- 
strasse-ben pl. több a kocsma, mint a 
ház és vannak épületek, melyekben nem 
is egy, hanem 3 kocsma is virul, nem 
is szólván az olyan nagy méretű ven
déglőkről, minő a .,Reingold“  melyben 
legalább is négyezer vendégnek jut egy
szerre kényelmes hely. A kimutatás 
szerint egy-egy berlinire 1905-ben 214.81 
üt. sör, 959 klg. bor és 1204 klg pálinka 
jutott, beleszámítva a nőket és gyer
mekeket is. Berlin torkán pedig, pontos 
kiszámítás szerint 208,075,377 márka 
áru szeszes ital, vagyis egy-egy beilini 
lakos, csupán szeszre évenként átlag 
100,85 márkát költ el.

Rendkívüli kedvezmény lapunk t. elö- 
fizetőin‘'k . A inai súlyos gazdasági viszonyok 
között, midőn a családok körében a női toalett- 
kérdése igen fontos szerepet játszik, azt hisz. 
szűk, kedves szolgálatot teljesítünk lapunk t. 
előfizetőinek, midőn tudatjuk, hogy Magyaror
szág legrégibb divatujságjával, a Budapesti 
Bazár-ral oly egyezségre léptünk, hogy ezt a 
minden tekintetben magas színvonalon álló 
praktikus divatlapot t. előfizetőinknek kedvez
ményes áron, negyedévenként 1 korona 60 
fillérért küldetjük. Á „Budapesti Bazár*- kitűnő 
szabásainak segélyével az összes női öltözékek 
könnyen készíthetők el otthon házilag. A „Buda
pesti Bazár" minden száma 6<>—7<» párisi és 
londoni divatképet, kézimunka-ábrát, fehérne- 
mü-modellt tartalmaz s A Mi Kedveseink cimen 
egy teljes gyermekujságot is ad, melyben a 
divatos és szezonszerü gyermeköltözékefeen kí
vül, a mi kedveseinket csengő- bongó versekkel 
és tanulságos mesékkel mulattatja. Nagy kézi
munka- és szabásivén átlag 110 — 120 részlet- 
szabás- és kézimunkarajzot közöl, melyek ma
gyarázata is oly világos és könnyű, hogy segé
lyével még a kevésbé gyakorlottak is maguk 
készíti étik el összes ruháikat. Gazdag szép- 
irodalmi részében érdekes regényeket, elbeszé

léseket, tárcákat, novellákat és verseket közöl,
mig társalgó szalon-ja közérdekű kérdések meg
vitatására díjtalanul áll az előfizetők rendel
kezésére. Az előfizetés minden hő elsejétől kez
detét veheti s kérjük az előfizetési összeget 
lapunk kiadóhivatalába küldeni.

A helyzet tükre. A »M. K. L «  szerint 
egy hét alatt 65 cég fizetésképtelen 
lett; ingatlanokra 30 esetben van árve
rés kitűzve; ingóságokra 30 árverés 
van hirdetve. De hány eset lehet még 
ezeken kivül, melyeket nem gyűjtenek 
egybe? A gazdasági válság tavaszi 
szellője már észrevéteti niagá', de azért 
a legfontosabb, legsürgősebb és a hazára 
a legnagyobb áldást hozó cselekedet a 
Lengyel-féle és nemzetiségi párti ob- 
strukció.

Karmesterből-szállodás. Tekintélyes 
bécsi lapokban a következő újdonság 
jelent meg: «Egv kedvelt muzsikus 
búcsút mondott a művészetnek és szállo
dás lett. Az illető népszerű ember és 
mint zeneszerző is becsült színházi kara 
mester volt. Reitner Ernő, ki letette - 
a karmesteri pálcát, megvette Abbáziá
ban a tengerpartján épült "Antonius 
udvart,» amit csinos szállodává alakit át. 
Abbáziába utazók bizonyára kellemesen 
fogják magukat érezni az "Antonius 
udvarban — Minket csak e dicshymnus 
utolsó sora érdekel, mert ez a reklám
nak legeslegújabb fajtája Hiába, a német 
nem hagyja magát!

Megszűnik a drágaság — szóban 
és Írásban. A pénzügyminisztériumban 
a drágaság okainak és megszüntetése 
módjának megállapítására szaktanáes- 
kozmányt hivott egybe Ezen az anken- 
ton sok szó esett erről a már elvisel
hetetlenné vált állapotról, de az csak 
arra jó, hogy a nép illúziói gazdagod
janak, mig ö maga mindjobban szegé
nyedik. Jellemző, hogy az agráriusok a 
kereskedőket és a karteleket okozzák, a 
kereskedők az agráriusokat, a nóta 
vége pedig az, hogy minden szükségleti 
cikk lega’ábh is megmarad a felemelt 
árban, hacsak még feljebb nem emel
kedik. Nesze semmi — !

Deficit az idegenforgalm i vállalat
nál. Mióta az Amerikába való kiván
dorlás megcsappant, a deűcit ütötte fel 
fejét az idegenforgalmi vállalatban. Az 
ember alig hinné, hogy ennek a válla
latnak a kivándorlási üzlete 190H-ban 
201‘826 kor. nyereséget hozott. Ez az 
üzletága a múlt évi ősz óta állandó 
vesztességgel küzd.

Gyászrovat. —  Le tö rt virág. Gráf 
János szaktársunkat, a kolozsvári va
súti vendéglő ismert tulajdonosát és 
családját szomorú csapás érte Gizella  
leánya elhunytával, akit március 20-án 
élte virágában tört le az enyészet A 
fiatalon elhunyt szép leány tetemét 
folyó hó 23-án nagy részvét mellett 
helyezték az ottani családi sírboltba. — 
Bimbó hullás. Bors Antal fővárosi 
vendéglős szaktársunk Dezső uevü kis 
fiacskája 9 hónapos korában v folyó hó 
12-én elhunyt, a z  ártatlanságot nagy

részvét mellett temették el. — Reich  
Sándor (Adolf) miskolci főpincér, már
cius 20-án jobblétre szenderült. Az is
mert pincér végtiszteségén helybeli kar
társai testüle: ileg vettek részt. — beőthi 
Karoly, a téosői Korona fogadó) volt 
bérlője március 17-én, 59 éves korában 
szivszélhijdés következtében meghalt. 
Temetése 18-án történt nagyszámú rész
vét mellett — Sáritba József szekszárdi 
volt kávés szaktársunkat megrendítő 
csapás érte. Viruló korban lévő szép 
ifjú neje rövid hat napi betegség után 
örök álomra szenderült. A legszebb ide
jében elhunyt kávésnét az összes oitani 
szaktársak és igen nagyszámú közön
ség ksérte el utolsó aljára —  I 'a r r  Sán
dor, a Ireneséni Erzsébet fogadó étterme 
föpincérének édes atyja. 70 éves korában 
mácius hó 20-án, Komáromban jobblétre 
szenderült. Komárom város érdemes 
polgárát a város nagyszámú közönségé
nek részvétével helyezték örök nyu
galomra

Áldás és béke hamvaikra!
T firm g | Nürnbergi óriás nemes, édes. bosszú, 
I ul illa i vastag gyökerekben, saját termésű, 
metermázsánként áll korona. 25 kgramm <i 
korona, 5 kgramm l -50 koronáért rendelhető 
Keménynél, Regeteruszka-GarbiizbogJányon.

A  k r i s t á l y - v i z  m e g t á m a d á s .
A vendéglős szakkörökben előnyösen 

ismert Kristálvforrás-Kutvállalatot az 
utóbbi időben több oldalról támadták. 
A támadást a konkurencia  inlézle, hol 
lap utján, hol más módon és minden
képen arra törekedve, hogy a kristály- 
kutvállalat jóhirét és népszerűségéi ront
sák vagy forgalmúi megrövidítsék A 
több ilyen és tisztességes versenyt üt
köző eset közt az is megtörtént, hogy 
egyes szénsavval telitett vizet árusító 
vállalatok ügynökei azon fáradoztak, 
hogy több és a Kristály-kutvállalat- 
tál szerződéses viszonyban á’ló vendég
lőst arra akartak birni, hogy azok Ír
janak alá egy a dr. Somogyi Aladár 
orsz képviselő nevére kiállított meg
hatalmazást. melynek alapján nevezett 
ügyvéd pert indítana a szerződések föl
bontására nézve. Dr. Somogyi Aladár 
amidőn tudomást szerzett ez ügyről, 
nyomban visszaküldte az illeLö vendég
lősöknek, értesítvén őket, hogy a meg
bízást nem hajlandó elválla ln i, mert 
a szerződéseket teljesen jo g é rv é  nyes
nek és a szerződő fe lek re  előnyös
nek találja.

A Kristályforrás-kutvállalatnak ha
sonló szép elégtételt szolgáltatott a 
■nFüszer-, Vegyes- és Kiskereskedők  
Országos Egy eső lete<tt melynek igaz
gatósága ugyanilyen esetből kifolyólag 
a következő jegyzőkönyvi határozatot 
hozta:

Jegyzőkönyv
a „Fűszer-. Vegyes-és Kiskereskedők Országos 
Egyesületének“ 1908 évi március hú 12-én 
délután 5 órakor tartott igazgatósági üléséről

Elek Arthur alelnök előadja, hogy az 
utóbbi időben fizetett ügynökök üzletről-
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üzletre járnak, hogy olyan fúszerkerr>s- 
kedő kartársainkat, akik a Kristá ly  
h utvnlla latta l szerződési viszonyban 
állnak, arra rábírják, hogy mint keres
kedők az általuk aláirt szerződéseket ne 
respektálják, azt be ne tartsák, hanem 
perbe szálljanak a másik szerződő féllel: 
a Kristá ly  ív  al és hogy ezt elérhessék, 
mindjár ügyvédi meghatalmazásokatirat- 
tatnak alá az illetőkkel, hogy megbízzák 
az ügyvédet a pervitellel.

Hogy pedig az ügynökök ezt elérhes
sék, egy ellennyilatkozatot ir alá a 
konkurreris vállat, hogy az esetleges 
perköltségekért szavatol.

titekintve attól, hogy egy kereskedő 
reputáció jáva l az ilyen  eljárás össze 
nem terhet és eltekintve attól, hogy ép
pen a kereskedőtől elvárja a kereskedelmi 
világ, hogy amit a láirt, mindig respek
tálja  is, éppenséggel elítélendő az az el
járás, hogy mások, idegenek a sajá é i-  
dekükhen a fővárosi füszerkereske- 
dők közt izgatva,a  békés kereskedőket, 
akiknek elég a dolguk és gondjuk, mégis 
pereskedésbe bele ugrasztják  akkor, 
midőn a fűszeres ezt nem is kereste s 
a midőn erre szükség nincs is, mert 
hiszen mindenki azért szerződött, mert 
javát vélte megtalálni, aminthogy a 
szerződök nagyrésze tényleg meg is 
találta, mert azoknak soha eszükbe 
sem ju to tt  k ifogást emelni u szer
ződés ellen.

Klek Artúr önmagára is hivatkozik, 
aki egyike a legnagyobb forgalmazók
nak és a Kristállyal kötött szerződés
sel nagyon is meg van elégedve.

Azt indítványozza tehát, hogy tegyen 
valamit az egyesület az ellen a hajsza 
ellen, amely most városszerte a fü - 
szerkereskedők perbe uszítása kő: ül 
fo ly ik .

Nekünk mint egyesületnek fel kell 
világosítani a tagokat, akiknek nyuga
lomra, ti-zta fejre van szükségük, hogy 
üzleteiket rendesen, nyugodtan vezethes
sék, nem pedig pereskedve: hogy az 
ilyen  ágensokat utasítsak t i  és 
amennyiben valami meghatalmazást már 
aláírtak volna, azt azonnal vonják 
vissza.

Hosszabb tárgyalás után, amelynél 
u je len levők  m indegyike felszólalt, 
az egyesületi ügyész meghallgatása után 
egyhangúlag  a következő határozat 
hozatott:

A Szent Lukácsfürdő K út vállalat 
Részvénytársaságnak“ a Fűszer-, 
Vegyes- és Kiskereskedőkkel a 
„k ris tá ly 1' ásványvíz elárusitására 
vonatkozólag kötött szerződéseket, 
melyek szerint más mesterségesen telitett 
vizet — kivéve a közönséges szódavize
ket, —  nem tarthatnak, minden tek in 
tetben a kereskedők érdekében álló
nak és respektalandónak je len tjü k  
k i és az ezen szerződések ellen néhány 
‘ konkurens v izgyá ros4 által indított 
mozgalmat a leghatározottabban hely
telenítjük.

A „Kristály" ásványvíz elárusitására 
kötött szerződések a következő előnyö
ket nyújtják: 1. A megállapodás egész 
időtartamára b iztosittatik a v iz  vál
tozatlan ára.
2. Ugyancsak azon egész időre b iztc- 
sitta tik  a patentzáros üvegek vál
tozatlan ára.

3. A Széni Lukácsfürdő Kutvállalat 
kötelezve van minden szükségelt meny- 
nyiséget legkésőbb 24 órán belül szál
lítani, különben teljes kártérítéssel 
tartozik.

4. A szerződött v evő  nincsen köte
lezve  valamely határozott év i meny- 
nyiség átvételére.

5. A «Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat 
Kész vén y társaság# oly mennyiségű utal
vány fürdőjegyek ki adására van kötelezve, 
melyek értéke egymagában határozot
tan fefü lm ulju  azon egész üzleti 
hasznot, amely egyáltalában a mes
terségesen telitett vizek darusításával 
egymagában elérhető volna.

Mindezen előnyökkel szemben a szer
ződő félre csak azon egyedüli köte
lezettség hárul, hogy a a Kristály# 
ásványvizén kivü! más mesterségesen 
telitett vizet ne tartson, de már közön
séges szódavizet tarthat és minden 
más természetes ásvány- és g y ó g y 
vizet is. Ezen kötelezettségnek tehát 
annál inkább megfelelhet minden keres
kedő, mert az összes természetes ásvány
os gyógyvizek, valamint a szódavizek 
mellett még többféle mesterségesen 
szénsavval te lite t más vizek tartása 
teljesen fölösleges és csak a raktár
nak éskezelésnek a megterhelése volna, 
a forgalom  és haszon emelése nélkül.

Tekintve, hogy utóbbi időben néhány 
vizgyáros-vállalat a «  Kristálya  ásvány
vízhez hasonló patentzáros üvegekben 
hoz mesterségesen telitet vizet forgalomba 
és ezen néhány v izgvá ros  azon fá
radozik, hogy' a «Kristály» elárusitására 
kötött szerződések ellen mozgalmat in
dítson s evégből ügynökök utján 
aláírásokat gyű jtenek  melyek ellené
ben az illető vizgváros-konkurrens az 
az esetleges perköltségeket viselni kész 
és tekintettel, hogy ezen mozgalom  
nem á ll sem a szerződött felek, sem 
a fogyasztó közönség érdekében, 
hanem kizárólag az ille tő  v izgyáros- 
knnkurrensnek önző c é lja it  szolgálja, 
felszólítjuk tisztelt kartársainkat, hogy 
az ilyen aláírásokra házaló ügynököket 
utasítsák e l s aki netalán meggondo
latlanul alaptalan ígéretek folytán már 
aláirt volna, aláírását haladék nélkül 
vonja vissza. Ezzel a jegyzőkönyv be
záratott. Kmf.
A  Fűszer Vegyes- és Kiskereskedők  

Országos Egyesülete.

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

kik a -Fogadóöi a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, kérjük,

miszerint szíveskedjenek a kiadohiva- 
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Bokros Károly kitűnő szaktársunk, 
mint egy előző számunkban jeleztük, az 
Andrásy-uti Kass- (Drechsler) féle étter
meket megvette s azokat saját kezelésébe 
május elejével veszi át.

Uj fogadó Léván. Lévának regi és 
V a rr  Lajos szaktársunk által sokáig 
bírt Oroszlán fogadóját Léva városa 
megvette. Az uj tulajdonos, a város kö
zepén nagy helyet elfoglaló épületét le
bontatja és helyébe egy 30 szobás 
modern nagy fogadót építtet. Az építke
zést már a tavasszal megkezdik.

Papp Ferenc előnyösen ösmert fő
városi vendéglős szaktársunk ugyanitt 
a VII., István-ut 59. sz. alatti jónevü 
vendéglőt e hő elejével átvette.

Millin János fogadója. Millin János fővá
rosi vendéglős szaktársunk, az Eszterházv utcai 
orsz tisztviselők kaszinójának népszerű ven
déglőse, kibérelte a Balaton egyik szebb és 

.élénk fürdői, a leilei „Balaton" (Boda Mihálv- 
féle) szállodát. Lelle uj fogadósa az üzletel 
megfelelő újabb kibővítésekkel. ezenkívül két 
— az idegenforgalmat is nagyban elősegítő -  
automobillal látja el, melyek — mérsékeli árak 
melleit — a fürdő vendégeinek rendelkezésére 
fognak állani. Millin szaktársunk ez újabb üz
letét e hó folyamán fogja átvenni.

Pozsonyban a Rózsakért cimü ven
déglőnek volt ismert tulajdonosa, Vé- 
csey  Károly, az ottani szénatéren ..Ha- 
zám“  címmel egy uj és szépen berende
zett kávéházat nyitott.

Komáromban a »Sport« kávéházat 
E rd é ly i Miksa ismert fővárosi föpincér 
és volt pécsi kiállítási nagyvendéglös 
vette át. A forgalmas üzletnek Molnár 
Zs. szaktársunk által alapított jónevét 
uj gazdája biztosítani fogja.

Salgótarjánban a piac-téren lévő 
Krajcsovits-féle vendéglőt T h ill József 
megvette. Uj vendéglős szaktársunk a 
jómenetü üzletet a m. hó utoljával vette 
át és ((Rákócio címen vezeti tovább.

Kávéház átvétel. Budapesten a Ráday 
(Soroksári)-utca sarkán lévő Syberl-féle 
kávéházal Hoch Lajos és Farkas Já
nos szaktársaink megvették. Az uj tulaj
donosok üzletüket,,Magyarországi zené
szek otthona14 címmel a mai napon 
nyitották meg.

Kaszás János fogadó’a. A debreceni ta
gol királynő fogadót, mint előzőleg irtuk. Kínzás 
i Kiáll) János ismert föpincér szaktársunk bér-lte 
ki újévtől. Az uj fogadós a régi jóhiril s z á l l o 
dának szobáit elegáns réz és keményfa báto
rokkal, a kávéházi és éttermi helyiségeit ugyan
csak az újabb igényeknek megfelelő linóm 
ízléssel rendezte be. Kaszás szaktársunk Iju 
szép és kényelmes „Aügol királynő“-je. az 
utazó világ nagy kedvvel látogatja.

Deésen S lick  Mária egy a mai Ízlés
nek megfelelő szép kávéházat rendezett 
be s azt „Korzó44 címen ez év elejével 
nyitotta meg.

Csillag- Ármin ismert fővárosi ven- 
déglős-szaktársunk az Arany János-utca 
18 sz. alatti Herényi-féle vendéglőt meg
vette s azt saját kezelésébe e hó köze
pén vette át.

Polpár István ismert szombathelyi 
vendéglős szaktársunk a Nárai-utcáb. n



7. szám. FOGADÓ 7. oldal

több éven át bírt vendéglőt Fekete Mi
hály és örököseitől örökáron megvette. 
Polgár szaktársunk jónevü üzletét a mai 
igényeknek megfelelően fogja átalakítani 
és berendnzni.

Hajdú Mihály a bánrévei vasúti ven
déglőnek huzamosb időn át volt főpin
cére, kibérelte a rozsnyói vasúti fürdőt 
és vendéglőt. Az ismert fürdőt és ven
déglőt Hajdú szaktársunk ápril. 15-én 
fogja saját kezelésébe venni. Kívánunk 
sok szerencsét vállalkozásához.

Kolozsváron aThália kávéházat, mint 
értesülünk Debrecen.y Gábor ismert 
szaktársunk e hó elejével saját kezelé
sébe vette át. Kívánunk sok szerencsét.

Fogadó átvétel. Besztercebányán a 
vasútnál lévő és uj kényelmes berende
zéssel ellátott szállodát Krausz Lajos 
szaktársunktól Sch lezinger A. vette 
át. Az uj tulajdonos a jónevü üzlet 
menetét biztosotja.

Besztercebányán a Szpevák-féle régi 
vendéglő vezetését a múlt hó elejével 
Kolozsai Ferenc, volt hermaneci ismert 
vendéglős vette át.

Dabrecenben a Kispipa vendéglőt, 
Fixl Györgytől megvette Praszner János 
jóhirü vendéglős. Az uj tulajdonos jó 
konyhája és italai a régi Kispipa jó 
menetét biztosi tják.

Mosonszolnokon a nagy vendéglő bér
letét Náder József volt rajkai vendéglős 
szaktársunk nyerte el s azt saját tulaj
donába e hó elejével vette át.

Krammer Sándor, a salgótarjáni 
Pannónia fogadó volt főpincére, ugyanott 
a Wehofski-féle nyári vendéglőt kibérelte, 
s azt ünnepélyesen ápril 15-én fogja 
megnyitni.

Uj vendéglős. Bognár Kezső, ismert 
főpincér szaktársunk Győrben megvette 
a kálvária-utca 50. szám alatt lévő régi, 
jóhirü vendéglőt. Uj vendéglős szaktár- 
sunk üzletét ápril 1-én veszi át. Vállal
kozásához sok sikert kívánunk!

Fixl G yörgy, a debreceni «Kispipa» 
vendéglő volt derék gazdája az ottani 
nagyerdei nagy nyári vendéglő kezelését 
e hó elejével veszi át.

Rátz István, a hajdúböszörményi 
Beregszászi-féle Vigadónak volt jónevü 
vendéglőse, Kisújszálláson a Korona-fo
gadót ez év elejével saját kezelésébe 
vette át Az uj gazda ezúttal egész ujan 
renováltatja az üzletet.

Budapesten a Kazincy-utca !ö. sz. 
alatti vendéglőt Pupp  József ismert 
Szondy-utcai vendéglős szaktársunk 
megvette s azt saját kezelésébe e hó 
1-én fogja átvenni.

Kováit sik István, főpincérségünkegyik 
előnyösen ismert tagja Orosházán, a 
nagy-utcai házában egy a mai igények
nek megfelelő csinos vendéglőt rendezett 
be. Uj vendéglős-szaktársunk üzletét 
ápr. 1-én nyitja meg Sok .sikert kívá
nunk.

Zólyomban az Arany csillag vendég
lőt Grosznihnn Mihály szaktársunk a 
m. hó elejével átvette. Az uj gazda jó 
italaival a régi üzletet ugyancsak forgal
massá tette.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresel! dinek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon értesítsék.

Pós Lajos, ki utóbb Szentesen volt alkalma
zásba, hollétét Kovács Lajos kávés (Beszterce
bánya) egy lev. lapon kéri tudatni.

Kaszás Sándor, a veszprémi Hungária kávé
ház volt főpincére hollétét egy lev. lapon K. V. 
(Beszlerce, Magyar király szálloda) kéri tudatni

Cegléden az állomás mellett lévő 
Schallauer-féle fogadót IV igner Géza 
megvette, amelyet egy a mai igényeknek 
megfelelő csinos kávéházzal bővített ki. 
Az uj gazda egyúttal az egész üzletet 
ujonan renováltatta és rendezte be.

KranitzGyulaszaktársunk Piliscsabán 
kibérelte a Kantin vendéglőt és azt őpr. 
elejével vette át, saját kezelésébe! Kí
vánunk sok szenesét!

Karcagi hirek, - Karcagon a vasút
nál levő szállodát és vendéglőt Bán Zsig- 
tnond, tiszafüredi vendéglős ez év ele
jével megvette. Jó borai és jó gazdaszony 
neje vezette jókonyhája az üzletet máris 
töllenditette. —  Btn a László volt ot- 
fani kávés és jó hírű hentes az uri-ka- 
szinóval szemben lévő fürdő vendéglőt 
január hó folyamán átvette. Üzlete me
netét jó ital és konyhájával igyekszik 
biztosítani.

H e l y v á l t o i á a o k .  — Kcdrovits 
Mihály, a temesvári vasúti vendéglő I. II. 
oszt. étterme főp állását fogtállá el. Teller 
Vilmos, Budapesten a csáczárfürdöi nagyven
déglő főp. állását foglalja el. Csukovits József 
Sopronban a Pannónia fogadó főp. állását 
töltötte be. Fábos Ödön Marosvásárhelyen a 
R >yal nagykávéház főp állását foglalta el. Klein 
Márton a nagyváradi „Emke' kávéház főp. állását 
foglalta el. Komáromban a Magyar király fogadó 
föp. állását Hermann Ferenc, az Otthon kávé
ház főp. állását Fényes Sándor és a tisztikaszi
nói vendéglő föp. állását Preszler Viktor fog
lalták el. László Ármin Tatán az Otthon kávé- 
ház főp állását töltötte be. Pozsonyban a 
Rudolf (Aranymérő) fogadóban Kratochvill Kde 
f'p. mellett Schaar Vilmos éth állást nyert: 
a Hazám kávéház főp. állását Chuboda Gvu a 
töltötte be. A C.hovantsek étterembe!. Kurier 
Ferenc éth. állást foglalt. Léván a Központi 
kávéház főp. állását Hochstadter Alfréd tölti be. 
Mellette Varga József ni. s.-pincér és Katona 
Károly mint r.-számoló működnek. Losoncon a 
Beneth kávéház főp. állását Pollák Hermán 
tölti be ; u. itt Bornstcin József m. s.-pinccr 
működik Dienes Kálmán a városi fogadó kávé
háza és Piánk József a Deutch fogadó éttermi 
föp. állását töltik be. Augusztin Fere e a 
zólyomi Városi fogadó föp. állását fog'alta el. 
Miskolcon a vasúti vendéglő 111 őszi. elter- 
méten Sieiner .1. szak ársutik helyét Sterbinszky 
Géza foglalta el. A Horvá’h-féle fogadó ette emi 
főp állását újból Frilz Józs-f tölti be. míg u. 
■tt a kávéház főp. állását Dicker Gézi foglalta 
el. Klein Zsiga a Korona togadó kávéháza 
föp állását töl ölte be újból. Piklcr Sándor 
az Ipar kávébáz főp állását foglalta el. Ozdon 
a vasgyári kaszinói vendéglők főp. i üzlet veze
tői I állását Schuszter Zsigmund foglal'a e!. Debre
cenben az Angol királynő fogadó üzletvezetői 
állását Petrás Márton tölti be. V. itt a Központi 
szálloda föp. állmát Vecsernyés Ernő foglalta 
el. Schneider József Nagyváradon a Kispipa 
vendéglő főp. álását töltött* he. Karcagon a 
Városi" fogadóban Mirovitz Ignác föp. mellett 
Balázsy János m éthordó foglalt állást. Lie-

bentritt Károly a rimaszombati Gőmöri fogadó 
föp á lását töltötte be. U. itt a 3 rózsa kávé- 
náz f.-pincén'állását Áron Dezső foglalta el. 
Gombár István Nagybecskereken a Klein 
kávéház föp. állását töltötte be. Karakócy Sán
dor Kisújszálláson a Korona fogadó üzetőp. 
állását tölti be Mellette m. segédp. Árva Ernő 
működik. Láng Bertalan Egerben a Széchenyi 
fogailó étterme föp. á'lását foglalta el. Varga 
János Bilfürdőn a nagy vendéglő föp. állását 
foglalta el. Gyurátz János a tapolca' Dienes 
féle vendég ő föp. adásit ^töltötte he. Bence 
József a deési Korzó kávéhsz főp. állását fog
tállá el.

nyílt-tér.*)
Elismerő levél.

Tek. llercog Sándor vasúti vendéglős urnák 
Csáktornya

A küldött borszürövel igen megvagyok elé
gedve és igyekezni fogok kartársaimnak me
legen ajánlani. Kérek postafordultával még 
két zsákot küldeni. Tisztelettel Gerencsér 
József, va-uti vendéglős, Zombor

_ --------- .zrgrrr-rzrrr?

=  E la d ó  u e n d é g lő . =
A főváros közvetlen közelében (vasúti 
fővonal mellett) a budapestiek közked
velt kiránduló helyén csinosan beren
dezett vendéglő, lakóházzal együtt 1 s 
ez (ír koronáért örök áron eladó. Bővebb 

éitesitést a kiadóhivatal ad

Felh ívás szaktársaim hoz.
Kiss Ignác nevű löpincér, ki nálam 2l*0 kor. 

óvadékkal mint főpincér volt alkalmazva, a 
4-ik napra, hogy belépett. 500 koronával meg 
szökött. Szaktársaimat miheztartás végett figyel
meztetem és kérem, ha hollétéről tudomást 
szereznek, velem ezt tudatni szíveskedjenek. 
Dicsö?zenfmár1on András Mihály

vendéglős.

tizen róva t)in foglalt ikérl nem vá lat telelöa- 
Béget a azork.

E G Y R Ö L - M Á S R O L .
József-napi históriák.

Megosztozás.
Március 19 én. a miskolci Böcögő fogadó 

gazdája, Böcögő Józsefnek oly leméntelen nagy 
számban nyilvánították ösmerösei és jóbarálai 
üdvözletüket, hogy József-névnapos szaktársunk 
a legjobb akarata mellet sem tehetett volna 
eleget — személyesen — a fogadási kötelezett
ségnek Mindazáital a „rend-* elvének elég lön 
téve, amennyiben a praktikus fogadós már eleve 
ugv oszlotol’ta be a dolgokat, hogy az üdvöz
lök’ serege felerészétől jölt jó kívánalmakat 
kedves élete párja nyugtatta kedves, mosolygós 
köszönettel.

Fölfogás . ..
A lévai Központi-kávéház derék „kis Kun* 

gazdája, garambol-müvészségéröl és arról hires, 
hogy eddigelé egy József-napját sem tartotta 
meg. Az idén azonban vigan durrogtak az 
Andrcnyi sccek, akárcsak a többi József-napos 
fogadós-vendéglősöknél. Meg is jegyezte erre 
egy két lévai ismerős, hogy de elvehagyott 
letté! egyszerre ! — Hagyjátok csak ! — fogta föl 
az ügyet Kun szaktársunk — ettől sem az én 
fejem, hanem a Demjén koma ia „Központi
jó vendéglőse) zsebe fájdulhatott meg 

Gyorsvonaton
Az étkező kocsi élhordó pincére körútra 

indul a t. passasérok között és az est
ebédhez szólítja őket. Az egyik fülkében 
egy tilikus képű (és nem „mai \i utazó 
komolyan és csöndes hangon felel a föl-
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hívásra, hogy — majd csak Kápolnába’ ! 
—  A  pincér erre a szembe ülőket hívja 
fői udvariasan, mire ugyancsak az előbbi 
hang felel, hogy — majd csak Kápol
nába ! —  Az istennyilába, kérem itt az 
étkező kocsiban ! —  hagyja el a tűrés 
az udvarias pincért, akinek félreértésén 
(vagy lehet imposzitorságán) a gyors
vonaton ugyancsak jóízűen mosolyogtak

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in’ ézett levelükre fele 
Jetet nem kaptak, a me;fele'ö választ jelen rovatunkban 
lalálhatják. A szerk. üzenetekben csuk előfizetőinknek 

válaszolunk.
W. G. Keszthely. Sem a törvény, sem a végre

hajtási rendelet nem állapítja meg, hogy mi
lyen mértékig terjedhet a palack. A gyakorlat
ban egy liternél nagyobbat nem használnak. 
Ha a lüszeres ?tb. nagyobb zárt palackban 
árusítja a bort, feljelentendő az illetékes pénz- 
ügyigazgatósagnál. Ugyancsak ide jelentendő 
fel az a fűszeres stb, ki a kocsmai záróra 
után árusit bort vagy sört. Erre nézve tud- 
tunkkal még nincs döntvény, de feljelentéssel 
provokálni Jehet ilyent. A feljelentésre nyerendő 
végzést szíveskedjék mindjárt a kézbe? ités 
után hozzánk küldeni, hogy az esetleg szüksé
gessé válandó felebbezés idejét el ne mulassza.

G J. M.-vásárhely. Flekken húsok szállítására 
nézve intézkedtünk, — D. k.-vásárcsarnoki 
nagymészáros a szállítást már meg is kezdte. 
He vilik é a szállított flekken, minőségileg? — 
K. J. Sanfranciszko. A dollároké szállítóit 
cse két a kiadóhivatal ezúttal is köszönettel 
nyugtat a. — A Fogadónak szánt sorokat 
közelebb fogjuk ismertetni. Szives honöui üdv!
— S. j. Segesvár. Zöldséges szükségletüknek ele
get te.tiink. Fiatal hagyma, retek, hozzá jókora 
vadsertés, n ént. Minél több vendégi ek váljék 
egészségére! — P. F. Phiadelphia. A távoli kül
honból ugyancsak gyorsan érkezett b. és eléggé 
tomnsás tudósításáért szives köszönelünk. A vi
szonyukat vázlatosan, de jól ösmertetö közlését 
lapunk olvasóival megismertetjük. Szívélyes 
üdvözlet! — P A. Kolozsvár. Márvány asztaliap 
pecsétje melegített olajjal távolítható el. — 
Az olajat lölmelegitjük s a pecsétes részt ad
dig dörzsöljük, míg az teljesen el nem tűnik.
— Sz. G. Miskolc. „Szükiben* lévén a helynek, a 
két hasábnyi köszöntőt dióhéjba szorítottuk, 
bele foglalva természetesen elejét és velejét 
az ügynek. .Mindazál al szives üdv! — B. S. 
Veszprém B fürdőre vonatkozó kérdésére levél
ben válaszoltunk. — K. K. M.-vásárhely. Több 
rendbeli jelentésért köszönet. Jelzett ügyben 
intézkedtünk. L'dvöz'et — B N Bpest. A nap 
bármely szakában itthon található. Kért közlést 
hoztunk. — G. M. B.-banya. Értesítésért szives 
köszönet. Kérdezett P. L. a .kerestetnekbe* ke
rült. Üdv! — 0. N.Zenfa. Al. — ot mai postával 
újra elküldtük. Előbbi bizonyára útközben 
kallódott el. Mindszáltal jövetelét várjuk. — 
S. j. Cegléd. Értesítésért és a máris beérkezett 
előf. összegért szives köszön t és köszöntés !
— Sch. Gy. Fonyód. B. soraira ezúttal is a múlt 
számunk szerk. üzenetével válaszolunk, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a soraiban említett Petőfi, 
Vörösmarty. Arany és Tompa könyveket úgy 
forgassa, hogy azok egeikét — pl. Petőfit leg
alább is betéve tudja. Üdv! — H. Gy. Tornaija. 
Levelére küldött értesítésünk .ismeretien* 
jelzéssel vissza érkezett Mi az oka ? Kérdezett 
S. F Kecskemét, Rovat fogadó étterem talál
ható. — B. F 5> tarjan. Vasbeli módra nyomban 
küldött tzives értesítését szives köszönettel 
nyugtatjuk. Üdvözlet! — H- V. Berlin. Cira át
írást eszközöltük. Szives üdv!

Értesítés!
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a ven

déglős, fogadós és főpincér kartárs urakat, mi
szerint április hő 1-ével egry uj fa jta  bor
s ző lő t hozok forgalomba. Ezen szűrő igen

tartós anyagból készül, a szeszes italok igen jól 
tartják magukat benne ?s mindamellett hogy 
I zsákkal együtt csak 20 koranába kerül’, 
mégis napi munkaképességre 80—100 liter. 
Azon esetben, ha mégis megtörténne, hogy a 
szűrő agyagból készült része, — ami majdnem 
ki van zárva. — eltörne, úgy azt mindenkor 
4 korona ellenében megtérítem. — Ezen 
szűrővel alkalmat nyújtok arra, hogy' azt bárki 
magának beszerezhesse. — Kartársi üdvözlettel:

HERCOG SÁNDOR
vasúti vendéglős, Csáktornya.

El- vagy átadó üzleteli.
H agy besxáUó- vendóglő. kitűnő menetű 

szatócs üzlettel és trafikkal eladó, vagy bérbe 
kiadó. Mostani tulajdonosa 30 év óta bírja 
Kisebb szálloda, nagy italméréssel, a leg
jobb helyen, 400 (négyszáz) forintért eladó. 
28 év óta fennálló, kitűnő menetelő ven
déglő. belvárosban, házzal együtt 7 (hét) ezer 
írtért eladó. Vételhez 0 (három) ezer frt. szük
séges. Nagy mezővárosban egész ház, úri 
lakkal, vendéglőnek, eiadó, vagy bérbeadó — 
betegség miatt. Ház az állomás mel'ett van 
és lu hold kitűnő termő szőlő tartó ik hozzá. 
Eladási ár: i7 ezer frL — Bővebb tájékozás 
nyerhető H O C H F E L N E R  G É Z Á N Á L  
(Helyeszközlő iroda) Baja. 1—2

V
Kiadó vendéglő.

Kolozson, a sósfürdő közvetlen szom
szédságában a .Korona* című szálloda 
teljes fölszereléssel — 7 vendé*szoba 
va), 2 étteremmel, egy vagy több évre 
kiadó. — Az üzlet nős föpincernek nagyon 
alkalmas. Bővebb felvilágosítást nyújt

J Ó Z S A  B É N I
tulajdonos, Bánffyhunyad.

Eladó nagyvendéglő
Fiizesgyarmaton (Békésmegyében) igen 
jóforgalmü acetylen világításra beren
dezett „Zöldfa vendéglő'1 vendég
szobákkal, nagy táncteremmel, egyéb 
szükséges mellékhelyiségekkel, igen jól 
megtöltött jégveremmel ellátva, az ösz- 
szes felszereléssel együtt — örökáron 

eladó. Bővebb telvilágositást ad 
K U G LE R  JÁNOS Füzesgyarmaton.

Nagy forgalmú
bácskai városban, egy rég fennálló beszálló
vendéglő, a vendég- és 4 lakószobával, konyha, 
söntés, présház, pince, nagy istálló, kocsiszín 
stb. szükséges helyiségekkel örök áron eladó. 
Vételár: 24 ezar borona. Vételhez szüksé
ges: 1« (tizenhat) ezer korona. Bővebbet 
a „Fogadó* kiadóhivatala. 1—4

Makai kalbász
(Nyári szalámi.)

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

— 5 kilótól kezdve szállít —

V A R GA  ANTAL
vasúti vendéglős. M A K Ó .

Nyári vendéglőknek a makai kalbász 
egyik legkeresettebb fogyasztási cikke.

ílzletáthelyezés.
T. ösmerőseirnet cs a n. é. közönséget 
ezúton is értesítem, hogy volt „Zuglói 
nagy sörosarnok" üzletemet a VII., 
Tököly-ut (Csömöri-ut) 163. ss. alá
áthelyeztem és azt a mai kor igényeinek 
megfelelő modern kényelemmel rendez-
—  tem be. -----
Kitűnő tisztelettel (szives viszontlátásra)

SZENTGyÖRGyi SÁNDOR
nagyvendéglős. i_3

Ismert fürdőnek
most épülő előkelő társadalmi Klubjával 
kapcsolatos vendéglője és kávéházára 
szakképzett egyén, ki lehetőleg a ma
gyar és német nyelven kívül a francia 
nyelvet is ismeri, — vezetőnek kerestetik. 
Az üzlethez (mely nyári és téli) 4 ezer 
kor. szükséges. Bővebb fölvilágositással 
szolgál a Fogadó kiadóhivatala 1-3  (103,

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII., Dohány-utca 12. szám.


