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A dánosi bűntett.
Napok óta folyik a dráma a vár- 

megyeházban, mely egy szörnyű bűntett 
kihámozásával foglalkozik. Biróság és 
hallgatóság azon fáradoznak, hogy meg
állapítsák a gonoszlelkü tettest, vagy 
tetteseket, kik egy becsületes vendéglős
családnak oltották ki az életét. Azért 
állítjuk a hivatott és illetékes biróság 
mellé a hallgató-közönség szerepét is, 
mert ez a közönség zavartalan tetszés 
és nemtetszés nyilvánilásával és mód
feletti izgatottságával tényleg befoly a 
főtárgy alásba.

A közönség szemet-szemért, fogat
fogért akar. A  megtorló igazságszolgál
tatástól nemcsak azt akarja, hogy a 
biróság elölt álló cigányokat kössék fel, 
hanem valamennyi cigányt és engedje 
meg neki a biróság, hogy gyönyörköd
hessék azon a látványosságon, amit az 
akasztott cigányok nagy tömege a leve
gőben való himbálózással nyújtani ké
pes. Tehát gyönyört látna abban, amin 
az ő idegességével másrészt megbor
zad. Emberhalált nézne hidegvérrel, 
amin másrészt elszörnyüködik. No de 
hagyjuk ezt. Többé-kevésbé ilyen a tör-, 
vényszéki tárgyalótermek törzsvendégei
nek lelkiállapota.

Előttünk van a vendéglős sorsa, tragi
kuma. A  becsületes, törekvő és minden
napi kenyeréért küzdő kocsmáros sorsa. 
A szegény Szarvas, ott az utszéli csár
dában kereste kenyerét, mely munkájá
ban részt vett felesége és nevelt leánya. 
Munkája közben érte utói a gonoszság, 
az elvetemültség, a bestiális cselekmény 
az egész családot. Es hány vendéglős 
szaktársunk van az országban ugyan
annak a sorsnak kitéve? Hánynak az 
eleiére és közvetlenül a csekély vagyo
nára leselkedik folyton a gonoszság ? 
Hányszor környékezi veszély a vendég
lőst, akár itt a fővárosban is, ha a fenn
álló szabályoknak, rendeleteknek meg
felelve, ittas állapotban üzletébe betá- 
molygó embernek nem ad italt, de még 
helyet sem szabad neki adni, mert ha 
a rendnek éber őre meglátja, vagy ott 
találja, hát büntetik a vendéglőst.

Mennyi gorombaságot, mennyi inzul
tust és mennyi életveszélyt kell ilyen 
módon a vendéglősnek elszenvedni, hogy 
a törvénynek és szabálynak eleget tehes
sen? Védelme nincs, és a dolog termé
szeténél fogva csak az önvédelemre van 
utalva, de ha a kihágást megállapíthat

ják —  és vendéglőssel szemben igen 
hamar állapítják meg, — őt kíméletle
nül büntetik. Próbáljon a vendéglős 
egy rabiátus ittast kitessékelni az üzle
téből. A fennálló szabályok szerint ez 
kötelessége Ha az illető beszámithatlan 
ittas ellenszegül, esetleg bicskát fog a 
vendéglősre, ami már sokszor meg
történt, —  akkor természetesen minden 
emberi és isteni törvény előtt jogos az 
önvédelem. De ebből hivatalos nyelven 
»közboiránv« lesz, mert a küzdelem ki
terelődik az utcára és akkor a vendég
lőst »közbotrány« okozása miatt és mert 
a részeg embert az ő üzletéből távolí
tották el, rendőrileg megbüntetik. Ha 
az ittast az üzletében megtűri, mert 
esetleg a botrányt vagy a veszélyt akarja 
kikerülni, hát akkor éppúgy büntetik, 
mint ha az ittast erőszakkal, úgyneve
zett. Dvendéglői karhatalommal® eltávo
lítja

Ezek az eshetőségek kisérik folyton a 
vendéglőst az ő iparának gyakorlásá
ban. De ki törődik ezzel? Nem elég, 
hogy fejőstehene a kincstárnak; nem 
elég, hogy rabszolgája a sörkartellnek, 
a szikvizkartellnek, a borkereskedőnek 
(ha rá van szorulva); nem elég. hogy 
annyi rendőri és fináncbeli büntető- 
paragrafus néz vele farkasszemet és 
folyton leselkedik rá, hanem, még azért 
a kevésért, ami fáradságos munkája 
mellett neki megmarad, vagy jobban 
mondva: neki meghagynak, sajátmaga 
és családja fentartására, testi épsége 
és élete, a családjáé is folytonos veszély
ben forog.

Hát bizony ez nincs rendjén. Az ál
lam feladatának kell tekintenünk, hogy 
bölcs törvényhozással és egyéb törvé
nyes intézkedésekkel könnyítsen a ven
déglős helyzetén. Hagyjanak neki többet 
a munkájáért és enyhitsék közterheit, 
hogy legalább lássa és tudja mért dol
gozik, mért fáradozik, mért viseli a nagy 
felelősséget és mért van testi épsége és 
élete veszélyeztetve.

A szerencsétlen Szarvas is szegény 
ember volt Saját íia és mások, kik 
anyagi viszonyait ismerték, állítják, 
hogy vagyona 5— 600 frt lehetett. Egy 
vendéglősnél ennyi pénzvagyon semmi. 
Egyetlen-egy borvásárlásra sem elég. 
Tehát ő is éppúgy küzdött —  nem 
magáért, éppúgy dolgozott mások hasz
nára, mint sok ezer szaktársa Es mint 
ilyennek kellett áldozatul esni hivatásá

nak, ott, az elhagyatott utszéli csár
dában.

Sajnos, nem a szegény Szarvas az 
első és nem az utolsó áldozata a ven
déglősök göröngyös pályáján, amit az 
adó- és illetékkivetésnél, a közterhek 
egyéb megállapitá-ánál, —  ott a zöld 
asztal mellett, —  oly rózsás szinben 
szeretnek látni.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kcasmá- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

A z ipartársulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut /j ,  II. 20 . sz. a. vau.

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

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a ..Fo
gadd" utján közöltetik. —  Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására

Pénteki összejövetelek.
A  legközelebbi társas összejövete

lek , (uzsonnáknak) sorrendje. M indig  
délután 4 órakor. —  Május 1-én 
Blumenstátter Kálmán vendéglőjében. 
Vili., Baross-utca 44. — Május 8-án 
Kardos József vendéglőjében, IX.. Gróf 
Haller-utca 24. — Május 15-én: Braun 
Jakab vendéglőjében, V ili,  Baross-utca 
57 — Május 22-én: H orváth  József ven
déglőjében, Sertésvágóhíd, Gubacsi-ut
6. —  Május 29-én : Noficer Károly ven 
déglöjében, VII., Erzsébetkirályné-ut 50.

Jelentések.
A * Székesfővárosi vendéglősök es 

kocsmárosok ipartársulata» április 9-én 
tartott közgyűlésén felolvasott titkári 
jelentésből, közérdekű voltánál fogva kö- 
zöljük a következőket:

«A z elmúlt évben 2 közgyűlést és 12 
választói, ülést tartottunk. Az egyik
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közgyűlés rendkívüli volt, melyben az 
alapszabályok némely intézkedése, de 
főleg az ipartársulat eime lett megvál
toztatva, mely most nSzékesföv. ven
déglősök és kocsmárosok ipartársu
lat ho címet visel.

A eim változását szükségessé tette a 
vendéglők és kocsmákról alkotott uj 
szabályrendelet, mely ezidö szerint a 
kormány jóváhagyását várja. Az uj 
szabályrendeletbe sikerült ipartársula
tunknak két fontos dolgot felvétetni és 
pedig. 1) hogy  u j ita lm érési enge
délyek kiadasa előtt az ipartársulat 
véleménye is meghallgatandó és 2) 
hogy minden vendéglős, kocsmáros 
az ipartársulatba belépni köteles. 
Reméljük, hogy a miniszternek ez ellen 
nem lesz kifogása, mert hiszen két 
országos vendéglős kongresszus is a 
kormány elé terjesztette eziránti ké
relmét.

A foganatba vett vendéglős-szik- 
vizgyá r  alapítására irányuló mozgalom 
nem vezetett eredményre, noha annak 
létesítését a szikvizkarteil szükségessé 
tett volna és teszi most is.

Az 1906. évben ipartársulatunk által 
összehívott országos vendéglős-kongresz- 
szus emlékiratára 1907-ben érkezeit le 
a minisztérium válasza, mely a felhozott 
bajok és sérelmek orvoslását kilátásba 
helyezte.

Ugyanabban az idötájban jött hozzánk 
a szabadkai vendéglősök bizottsága, 
hogy velük együtt hívjuk egybe a 11. 
országos vendéglős-kongresszust Szabad
kára. A választmány a vendéglős-ipar 
érdekében magáévá tette az ügyet és 
részt vett a kongresszus szervezésében, 
előkészítésében és lefolyásában és kon
statálható, hogy a 11. orsz. kongresszus 
époly fényesen sikerült, mint az első.

A kongresszus határozatait magában 
foglaló emlékiratot a szabadkai vendég
lősök nagy küldöttsége február hóban 
hozta fel a miniszterelnökhöz, mint 
pénzügyminiszterhez, mely küldöttséghez 
ipartársulatunk több tagja is csatlakozott. 
A küldöttséget Hoek János országgy. 
képviselő vezette.

A miniszter ur előtt élőszóval is elő
adtuk kívánságainkat, ki egész pozitív 
formában adott megnyugtató választ.

Előterjesztésünkre, hogy a vendéglők 
rendőri ellenőrzése tárgyában kiadott 
szabályzat oly módon alkalmaztassák, 
hogy az ellenőrzéssel ne zavarják a 
vendéglők üzletmenetét, a főkapitány 
ur átirata szerint elrendeltetett. Úgy
szintén elértünk sikert a vendéglők  
nyitását szabályozó rég i, de csak 
utóbb eletbeléptetett szabályrendeletnek 
a rendőrség által tévesen iörtént értel
mezése tárgyában. Átiratunkra a főka
pitány ur azonnal intézkedett és meg
szüntette a helytelen értelmezésből eredt 
szabálytalan eljárást.

Néhai üsantavéri Tö rley  József 
emlékére, örökösei 1000 koronás ala
pítványt tettek ipartársulatunknál, azzal

kikötéssel, hogy az elhunyt halála

napján, vagyis minden év julins 28-án 
osztassanak szét a kamatok munka- és 
keresetképtelen ipartársulati tagok közt.

A közgyűlés fejezze ki tiszteletét az 
elhunyt emléke iránt. (Megtörtént.)

A « Budapesti szállodások, vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársulata» átiratot 
intézett társulatunkhoz, melyben java
solta, hogy ipartársulatunk egyesüljön 
vele. A  választmány behatóan tárgyalta 
az ügyet, a javaslatot elvben elfogadta, 
de annak foganatosítását most még 
nem tartja időszerűnek, amig a társulat 
jobban meg nem erősödik.

Tagjaink üzlete érdekében mindenki
nek, aki a , társulathoz fordult, útba
igazítással, tanácscsal, Írásbeli dolgoza
tokkal szolgáltunk. Egyik tagunk üzlete 
mellett és iskolához közel nyitott bor
mérést, megkeresésünkre a pénzügy igaz
gatóság arról a helyről, ahol letelepedett, 
eltiltotta.

'l’agjaink forgalmáról jelenthetem, 
hogy a lefolyt társulati évijen öt tag
társat vesztettünk el halálozás által 
éspedig: Weiler József, Galambos Lajos, 
Halász Márton, Krausz Ádám és Braueh- 
ler Mihályt. —  Tisztelet emlékükre! 
Üzletmegszünés által 28 tag vált ki. 
Nemlizetőknél 309 kor. járulék-követe
lése van a társulatnak, ami. behajtás 
alatt van.

A múlt közgyűléstől a mai közgyű
lésig 150 uj tag lépett be a társulatba, 
ami leginkább Janiira Károly elnök 
érdemének és fáradságos munkájának 
tudható be.

Általában konstatálható, hogy az 
utolsó két év eredménye nagyobb len
dületet adott a vendéglős-ipar haladá
sának, mint korábbi évtizedek. A két 
kongresszus felrázta a vidéket és a 
cselekvés terére szólitottaa vendéglősöket.

Egyik ipartársulat a másik után jón 
létre és tőlünk várják az irányítást és 
a jó  példát a további haladás’ a.

Szorgalmas és céltudatos munkára 
van szükség: haladjunk előre!»

T Á R S U L A T I  ÉLET.

Vendéglősök szervezkedése. A kü- 
lömböző élet- és üzleti terhekkel legjob
ban sújtott vendéglös-kocsmáros szak
társaink mindinkább kezdik megérteni 
a kor intő szavát és az ősi közmondás
nak ezt a nagy igazságát, hogy — 
ember segíts magadon, Isten is megsegít! 
—  És belátják, hogy az erő az egye
sülésben van, s egyesülésre törekednek, 
szervezkednek és — örömmel tehetjük 
hozzá: mindenfelé. Az erdélyrészi, a 
tuladunai szervezkedési híreink után 
újabban az alföld iek és bácskaiak 
mozgalmáról vannak értesüléseink, a 
következők szerint.

Csongrádon Kaszanitzky István és 
Szentesen Deutsch Béla vendéglős szak
társaink igyekeznek a városaik és a 
környékekbe tartozó vendéglős-kocsmá- 
ros szaktársakat egy-egy társulatba 
tömöríteni.

0. szám.

Ú jvidéken  szab. kir. város és vidé
kére kiterjedő vendéglős-ipartársulat 
létesítésén M ayer József fogadós és 
Váradi Lajos vendéglős szaktársaink 
fáradoznak.

Zomborban a múlt év utolján jelzett 
szervezkedési munkájukkal ottani szak
társunk már ott állanak, hogy az elké
szített alapszabályok elfogadása és föl- 
terjesztésére vonatkozó gyűlésüket a 
napokban tartják meg, Itt az ügyek élén: 
Matzitz Gusztáv, K aelb l Mihály, But- 
kov its  József, Refle Mihály, Farkas 
Gyula, Marton Imre, Recsei Gusztáv 
(fogadós), ifj. Bosnyák Józs., Gerencsér 
József stb. szaktársaink.

Bácstopolyán még a múlt év őszén 
ifj. Pataky  József szaktársunk által 
megindított mozgalom ügyét Büchler 
Gyula fogadós szaktársunk vette kézbe. 
A közjó teendőit P ilis  Dezső, Csernyusz 
Mihály, Pataky  Zsigmond, Pajzer 
József és Vojcsena  János szaktársaink 
segítik sikerre vinni.

Aradon a „Vendéglősök, Kávésok és 
Kocsmárosok Ipartársulata“  e hó elejével 
tartotta évi közgyűlését. A közgyűlés az 
évi és pénztári jelentés beterjesztése után 
egyhangúlag elnökké : Kováts Istvánt, 
alelnökké: Braun Gusztávot, jegyzővé 
Láng  Ferencet és pénztárnokká újból 
Porcán  Lajost választotta meg.

Esztergomból. Mint utóbbi számunk
ban jeleztük, Porgesz  Béla és Németh 
Gábor fogadós szaktársaink kezdemé
nyezésére ottani szak társaink egy az 
egész megyére kiterjedő vendéglős ipar
társulat létesítését határozták el. Eszter
gomi szaktársaink egy előző értekezle
tükön a cimre nézve ^Esztergom  városi 
és megyei fogadósok, vendéglősök, kávé
sok és kocsmárosok ipartársulata«-b;m 
.állapodtak meg és elhatározták, hogy 
az alakuló közgyűlést f. é. május hó 6-an 
d. u. 2 órakor tartják a » Magyar Kirá!y« 
fogadóban. Az alakulás élén Meixler 
János fogadós szaktársunk áll mint 
elnök, Reményi Károly titkár, Adorján 
Józser, Heltz József, Kaufmann Ferenc, 
Madarász József, Német Gábor, Nádler 
József, Porgesz Béla, Schleiffer Lajos, 
Szabó István, Tölgyesi Ferenc, Trexler 
Sándor és Uhlárik János szaktársak mint 
bizottsági tagok. Az esztergomiaknak a 
lapunk zártakor érkezett érdekes föl
hívását közelebbi számunkban közöljük.

Az ember táplálkozása.*)
V I.

Legutóbbi közleményünkben bemuta
tott táblázat második rovatában kimuta
tott csekély zsír mennyiség (10° ö 
teljesen megmagyarázza, miért szoktunk 
a megfőtt rizsre zsírt tenni. A  vonadók- 
anyagok nagy mennyisége, amely majd
nem tiszta keményítő, a rizst mint 
elsőrendű szénhidrátot pótló anyagot 
teszi igen ajánlatossá. A  viz rovatából

*) Lásd a „Fogadó" 6. számát.
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azt látjuk, hogy a rizs aránylag tömény 
táplálószer, úgy, hogy pénzünkért való
ban kellő mennyiségű tápláló anyagot 
vásárolunk. A hüvelyeseknél a cellulózé 
mennyiségét feltüntető rovatban meglepő 
nagy számokat találunk. Ebből megért
hetjük, miért jogosult, sőt indokolt ezeket 
áttörni (átpaszírozni) és pép (pürée) 
alakjában készíteni. De nem folytatom 
az elemezési adatok bővebb magyará
zatát, hiszen mindenki helyesen értel
mezheti hanem inkább a növényvilág
ból származó élelmiszerek elkészítésénél 
végbemenő vegyi átalakulások ismerteté
sére térek át.

A növényi eredetű élelmiszerek főzé
sekor a bennök foglalt fehérjefélék lé
nyegesebb változást nem szenvednek. A 
keményítő szemecskék azonban csak
hamar felduzzadnak és az őket körül
vevő cellulózé burkolatokat szétrepesztik: 
szóval: a sejtek falán rések támadnak, 
minek következtében az úgy előkészített 
anyagokat a bélben r. külömböző emésztő
nedvek jól átjárhatják. Minthogy főzés 
alkalmával a főleg keményítőt tartal
mazó élelmiszerekben zamatos anyagok 
nem keletkeznek, a főtt tészták ize, úgy 
magában, bizony igen kevéssé kívánatos, 
ezért vagy erősen megsózva és fehérje 
félékkel keverten, vagy külömböző izek
kel, vagy cukorral ízesítve, metéltek, 
haluskák. vagy kockák alakjában kerül
nek az asztalra.

A magyar konyha specialitása a tú
rós csusza, mely az összes tápláló 
anyagokat, ügyes módon csoportosítja. 
Igen jó példa erre a cseheknek a túrós- 
gombóca és talkerlije, az angoloknak a 
plum-budingja. A  szénhidrátokat a csu
szában a keményítő képviseli: a fehér
jét és a légeny tartalmú anyagokat a 
túró és a tejfel, a zsírt pedig a ropo
gósra sült szalonnadarabkák vagy tö- 
pörtyük.

A növényi eredetű élelmiszerekben 
található keményítőnek vegyi átalaku
lása főzésekor nagyjában megegyezik 
azokkal átalakulásokkal, a melyeken 
a kém '..yitő a sütés alkalmávalkeresztül- 
m-ey. Ezt majd annak helyén fogjuk 
tárgyalni. Itt csupán még egy közismert 
dolgot akarok felemlíteni, tudniillik azt, 
hogy a főzelékek, különösen a hüvelye
sek kemény vízben nem főnek meg 
puhára. Eaősviz, kutviz erre sokkal 
alkalmasabb, mint a folyóvize, de 
sokan úgy szokták ezt helyettesíteni, hogy 
egy darab (szikényt) mosószódát tesznek 
a vízbe, mely úgyszólván, a vizet puhítja. 
A vízben lévő és a viz keménységét 
okozó sók a főzelékek, illetőleg hüvelye
sek cellulozburkátmintegy megkövesitik, 
de ennek elkerülése céljából szoda biear- 
honát is szoktak használni. Természetes, 
hogy ez a szoda csak akkor segít a 
bajon, ha a főzés előtt tesszük a vizbe. 
Az egyszer megkeményedett hüvelyese
ket a sodabikarbona sem puhítja meg.

Csepreghy Gyula.
(Folyt, köv.)

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Előfizetőinkhez.
T isztelt előfizetőinket, kiknek a mai 

számmal postautalványt m ellékel
tünk s előzőleg levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. —  Jóbarátain
kat és d smer'őseinket kérjük, hogy a 
»Fogadót« szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A «Fogadó» kiadóhivatala 
Budapest, VIII., Rákóci-ut 13.

Janura Károly üdvözlése. Janura 
Károly vendéglős-szaktársunk, a «Székes- 
főv. vendég!, és kocsm. ipartársulatáuak» 
újból megválasztott elnöke, a következő 
leveleket kapta: «<Igen tisztelt Elnök ur! 
Igazán örülök a megválasztatásán En
gedje a jó Isten, hogy soká lehessen vezére 
az ipartársulatnak. Szívből üdvözli: 
Tüskés Pál, vasúti vendéglős, Jutáson.* 
— Igen tisztelt szaktársunk. Kedves elnök 
ur! Újbóli elnökké választása alkalmá
val, ami a hazai vendéglős és koresmáros- 
ságnak nagy közérdekét jelenti, szívből 
üdvözöljük. Küzdő társai: Szuvajd-
zsitv  Obrád. Dom szkv  Antal vendéglő
sök Szabadkán.

Hymen hírek. —  Beregszászy 
Gyula hatvani fogadós szaktársunk szép- 
miveltségü leányát, Jolánkát, április 
hó 23-án vezette oltárhoz Tolnay  
(Íyula, bártfai építészmérnök. — Fleisch- 
man Gyula, nagykőrösi fogadós szak
társunk e hó 2ó-an tartotta esküvőjét 
Scheiber Mariska kisasszonnyal, Schei- 
ber Sámuel fogadótulajdonos leányával 
Nagykőrösön. Fehér Károly hatvani 
főpincér március 25-én tartotta lakodal
mát Halassy Borbála kisasszonnyal, 
Budapesten. — B erkovits  Henrik ung
vári vendéglős e hó 25-én fogja oltár
hoz vezetni K le in  Zelma kisasszonyt, 
Sebesréten. M ayer József, az új
vidéki Mayer nagyfogadó ismeri ifjú 
gazdája, az újvidéki «Határőr» volt 
szerkesztője, ápr. 7-én esküdött örök 
hűséget Almoz linó Magda kisasszonynak 
Bécsben. — Deutscb  Mátyás bajai 
fogadós szaktársunk szépmiveítségü leá
nyát, Erzsikét, eljegyezte Trafikant 
Vilmos, bajai könyvelő. Az esküvői 
ünnepély e hó utoljával történik meg. — 
Fleischmann Zsigmond gvőrszigeti ven
déglős, eljegyezte Fóliák  Jankát, Pollák 
Soma waggongyári pénztárnok leányát, 
Győrött — Deutscb Mór, a Törley 
Józs. és 'fsa pezsgőgyár vezérképviselóje 
leányát, Ilonkát, e hó 12-én vezeti 
oltárhoz Pallos Jenő, Budapesten.

ü.jabb rendelet a mulatóhelyek 
zárórája tárgyában. A tisztességes 
mulatóhelyek nyitvantartási idejét szabá
lyozza a főkapitány következő uj ren
deleté :

A mulatók, dalesarnokok és egyéb mutat
ványos helyek rendjét megállapító 1397-iki 
főkapitányi rendelet 54*5. szakaszának 1. és 2. 
bekezdését a in. kir. belügyminiszter jóvá

hagyásával a kővetkezőképpen módosítottam 
Az elődások éjjel egy órakor befejezendök. 
Indokolt esetben, ha a közrend érdeke úgy kí
vánja, a főkapitány az előadások végét rövi- 
debb zárórára korlátozhatja. A nyári idény 
alatt a főkapitány kél óráig is adhat előadási 
engedélyt olyan mulatóhelyek részére, amelyek 
a székesfőváros lakott területén kívül, a szak 
badhan, vagy olyan helyen épültek, ahol az 
előadás zaja a környékbeli lakók éjjeli nyugal
mát nem zavarja. Indokolt esetben délután 
előadásokra is adható engedély. A 8. és 4i 
bekezdés változatlanul maradnak. Erről tuio- 
másulvétel végett az ösezes rendőri hivatalos.! 
értesítem Dr. Boda Dezső s. k. fökatápin

A sörkartell hatalma. Ez a hatalom 
nemcsak a vendéglősökkel érezteti az ö 
erejét, hanem egyik kartelltársukkal, a- 
Haggenmacher-félesörgyárifuj) részvény
társasággal is. Ez a legújabb társaság 
Kőbányán épit nagy sörgyárat és azt évi
120.000 hektoliter termelésre rendezi be.

Természetes, hogy ezt a mennyiséget 
nem azért akarja termelni, hogy a 
részvényesek maguk fogyasszák el, hanem 
annak fogyasztására kontingens kell 
nekik, t. i. vendéglősök, kik az ó rab
szolgái legyenek. Ámde ezt a sörkartell 
hatalmasai nem akarják megengedni. 
Akadékoskodnak. Nem szeretik az áldo
zatokat kiereszteni a karmaik közül, 
noha az uj sörgyár máris bejelentette 
belépését a kartellbe. Ezt a szégyenletes 
hatalmat csak egy független vendéglős
sörgyár törheti meg. Más mód nincs 
ennek a hatalomnak a diktatúráját 
foszlányokra tépni.

Úgy amint van címmel a « l r. L.»-ja 
utóbbi számában azt Írja, hogy a ©Fo
gadó* Gundel Jánosnak a somogyi 
vendéglősök küldöttségéhez magátol 
való csatlakozását jelezte. Laptársunk 
tévedni látszik, amennyiben a a Fogadó ■> 
úgy irta, hogy a somogyiakhoz a parla
ment előtti téren csatlakozott Gundel 
János harmadmagával. Azt hisszük, 
ennek más az értelme, mint a magától 
való csatlakozásnak.

Intelligencia. Déván, az egyik kávé- 
ház pincérsége valamely ok miatt ki
lépett, s az eset után egy vendéglőben 
jöttek össze, hol a távozás előtti pár órát 
kimenő ruhában, vig poharazás közt 
töltötték. Ez esetet a «Déva és Vidéke* 
helyi lap hosszú közleményben hozta, s 
a 2 krajcárért kényelmet és mindent 
biztositó, a ruha- és hátgerinc meta- 
morphozison átmenő pincérhadat ugyan
csak céda módra lepocskondiázta. — 
Csak ámult és bámult a világ hát 
a pincérek is tudnak mulatni! - — 
irta tovább a «D -a  és V-e- skriblerje. 
A vidéki újságírást ugyancsak primitív 
és nevetséges színbe föltűn tető «ujság- 
lirkonc»-nak a «Fehérkereszt» fogadó 
Szabó Géza nevű szoba pincére adót1 
megfelelő választ a «Hunyadvár megye* 
i imü lapban, olyan értelemben és stílus
ban, ami a pincért, Ízlés és műveltség 
tekintetében, a «Déva és Vidéke»-féle 
újságíróktól ég-magasságban választja 
el. Kiérzett ebből a válaszból az is. 
hogy a pökhendiséget. a szellemi dur
vaságot villogtatni — a mai modern
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korban — nem a társad, lapok hasábjai, 
hanem a közönségas pálinkás butikok 
vannak hivatva. —  Az a kérdés, hogy 
a «Déva és Vidéke» írójának intelligen
ciája képes-e ezt megérteni.

Eltűnt vendéglős. W alcovszky  T i
vadar 27 éves budapesti vendéglős már
cius vége felé nyomtalanul eltűnt. Csa
ládja keresteti. Szeméiyleirása a követ
kező: magas termetű, gömbölyű piros 
arcú, fekete bajuszt visel.

A »jóbarát« tanácsa. Mindig sokat ér 
a jóbarát tanácsa, de csak úgy, ha 
őszinte és nincs abban holmi háttéri 
spekuláció. Egy ilyen jő  tanácsot adott 
a napokban egyik vendéglős a másik
nak, tehát kollegának. A dolog különben 
igy á ll: Egyik vendéglős szaktársunknál, 
kinél az ipartársulati tagoknak pénteki 
összejövetele alkalmával találkozni kel
lett volna, kevesebben jöttek össze, mint 
amennyi számára ő uzsonnát készített, 
tehát készitett étel maradt vissza. Ez 
ugyan elég hiba, aminek megtörténnie 
nem volna szabad. De formailag azért 
okozni még sem lehet senkit és leg- 
kevésbhé az ipartársulat elnökét, aki 
ott volt De mégis megtörtént, hogy 
Miskey Lajos vendéglős barátunk azt 
mondta a károsodott szaktársunknak, 
hogy a társulat elnöke a hibás, hogy 
olyan kevesen jöttek e l ; pakolja össze 
a megmaradt ételt és küldje el az elnök
nek, Janura Károlvnak. Ez aztán a »jó- 
baráta tanácsa, amihez nem kell kom
mentár.

A pró  hírek. — Öngyilkos vendéglős.
Hartrnann Ferenc, ismert bécsi vendéglős (a 
budapesti Hungária fogadónak volt igazgatója) 
a napokban agyonlőtte magát. A 60 éves ven
déglős öngyilkoságának az oka nagy fokú ide
gessége volt. — Dráma. Ristorsky Viktor, 
jagerndorfi főpincért, ki egy weisskircheni 
koesmárosnével való eljegyzésére utazott, 
Polanski Cecília, volt szép színésznő kedvese’ 
ki az eljegyzési hírre Troppauban szállt be a 
vonatba, rövid dulakodás után agyonlőtte. 
Ristorskit haldokolva szállították a közeli kór
házba. A színésznő nyomban meghalt

Kőbányán gyártott "Tokajipezsgő «
Baneth Géza volt az az ezermester, ki 
a Kőbányán gyártott "Tokaji pezsgő«-t 
hozta forgalomba. A gyártás természe
tesen nem tokaji, hanem niás borból 
ment végbe Ez ugyan nem lett volna 
nagy baj, de legalább" a »Tokaji« nevet ne 
használta volna. De mert ezt tette, ipari 
kihágást követett el és azért a csekély 
megtévesztésért 400 kor. pénzbírságra 
vagy 20 napi elzárásra Ítélték.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk a mai lapunk
ban megjelent »Héra Prometheus“ cimü hir
detést.

A kartellsör alkonya Nagrybees-
kereken. Mint nagybecskereki tudósitónk 
bennünket értesít, a kartellsör ott elérte 
alkonyát. A vendéglősök ugyanis, hogy 
a kartell urainak szép szeme kedvéért 
ne legyenek kénytelenek a sörre tovább 
is ráfizetni, kiküszöbölték a drága kő
bányai karteüsört és a kitűnő minőségű 
graci sört vezették be. Félő, hogy e 
példát többen is követni fogják.

Szerelemből. Egy fiumei kereskedő 
gyönyörű szép felesége, egy ottani tiszt
viselővel (volt kaposvári fodrász) meg
szökött. A szerelmes pár Kaposvár felé 
vette útját, itt kiszállván, az Erzsébet 
fogadóban vett lakást és reggelre ön- 
gyilkosságot követtek el. —  így adták 
ezt hírül az újságok és igy is történt 
az eset azzal a sajnálatos külömbséggel, 
hogy a rendkívüli szép fiatal asszony 
nem kereskedőné, hanem M itterm ayer 
János cirkvenicai főpincér (a budapesti 
Cairó kávéház volt főpincére) felesége 
volt —  A szerelmes borbély az asszonyt 
reggel tájban, alvás közben és azután 
magát lőtte meg. A temetésre, mely 
múlt szombaton történt, az esetről mit 
sem sejtő boldogtalan férj a legvégső 
pillanatban érkezett meg, s felesége 
koporsója előtt háromszor elájult. Az 
első botlását ily gyászos véggel meg
fizető szép asszony koporsóját a kapos
vári közönség virágokkal halmozta el.

Cigányzene. A „Magyar cigány-zenész ott
hon" a fogadós, vendéglős, kávés urak és 
mindazoknak, kiknek zenekarra szüksége van, 
figyelmébe ajánlja, hogy szerződtetések a 
„Magyar cigány-zenész otthon' kávéházban 
(IX, Káday-utca 15. szám — telefon 64—ö lj 
történnek. Telefon vagy levelező-lappal történő 
hívásra az egyesület megbízottja bárhol meg
jelenik. Közvetítés díjtalan.

Gyászrovat. —  N agy  Ignác, buda
pesti vendéglős szaktársunk a székes- 
fővárosi vend. ipartársulatnak régi, érde
mes tagja, és v.-tag, e hó 20-án éjjel, 
hosszas szenvedés után jobblétre szen- 
derült A legszebb, 46 éves korában 
elhunyt derék vendéglős temetésén a 
vend. ipartársulat tagjai közül Janura 
Károly elnök vezetésével és az egyleti 
gyászlobogó alatt, közel hatvanan vettek 
részt és kisérték el örök nyugvó helyére, a 
r.-kereszturi temetőbe. Az elhunytat neje 
sz. D otter  Hermina és két kis gyermeke 
siratják. Súlyos betegen feküdt már, mi
kor az ipartársulat közgyűlése újból 
és egyhangúlag tisztelte meg bizalmával 
s beválasztotta a választmányba. — 
Med ved István, keszthelyi vendéglős 
szaktársunk és lapunk levelezője, e hó 
lö-án elhalálozott. Temetésén,mely Nagy
szombaton ment végbe, az ottani szaktár
sak teljes számban és a nagyközönség 
ugyancsak nagy számban vett részt. 
Medved szaktársunk elvesztése a ven- 
déglös-közdolgokra is nagy veszteséget 
jelent Halálát özvegye és kiterjedt 
rokonsága gyászolja. —  Godár Lajos 
bajai vendéglős szaktársunk, az ottani 
vendéglős-ipartársulatnak egyik alapitó 
és buzgó tagja, a m. hó 7-én elhalálozott. 
Temetésén ottani szaktársaink majdnem 
teljes számban vettek részt. Halálát 
fiatal özvegye gyászolja. —  Krisch  
Mátyás, a nagykanizsai korona fogadó 
kávéházának régi főpincére, szivszélhü- 
désben elhunyt. Temetése általános rész
vét mellett ment végbe. —  K nipp l Gás
pár zombori vendéglős szaktársunk, e 
hó 11-én rövid szenvedés után jobblétre 
szenderült. A z ismert vendéglőst nagy
számú közönség és szaktársai kisérték

el utolsó útjára. — Schoberl István, a 
pécsi Budai-vásártéren hosszú évekig 
volt vendéglős, e hó 22-én, 26 éves 
korában elhunyt. Az ismert vendéglőst 
Pécs város közönségének nagy részvéte 
mellett temették el. Az elhunytban utóda 
Ladika István pécsi vendéglős szaktár
sunk nagybátyját gyászolja.

A „Bu-’ iá.si Phönix ásványvíz" már a ró
maiak idejében világhírű volt páratlan gyógy- 
hatá-áról cs üdítő izéről. Most Muschong Jakab 
a Buziási fürdő uj tulajdonosa kiváló szakér 
telemmel és a legnagyobb áldozatkészséggel 
fogott hozzá, hogy e csodás gyógyhatású viz 
használatát mindenkinek lehetővé tegye. A 
„Buziási Phönix Ásványvíznek" kitűnő hatását 
vese és hólyag bajoknál, a vesemedence idült 
hurutjainál, hugykö és fövényképződésuél, a 
légutak és kiválasztó szervek líurutos bántal- 
mainál a legnevesebb orvostanárok elismerték. 
Kellemes kissé savanykás izü, vasmentes szén- 
savdus tartalma a legkiválóbb asztali vízzé 
teszi. Járványos betegségek ellen a legbiztosabb 
óvszer.

A bor m-gvírágosodása.*)
Irta: Ballay Jenő.

Gyengébb, kevés szesztartalommal 
biró borok, különösen melegebb pin
cében, ki vannak téve a megvirágoso- 
dásnak, annál inkább, minél nagyobb 
felületen érintkezik a bor a levegővel.

Tudvalevő, hogy a bor a hordó lika
csain keresztül történő elpárolgás 
következtében apad s ezért időről-időre 
lel kell tölteni a hordót, különben a 
bor darabban marad és alkalmassá lesz 
a borvirágképződésre.

A bor megvirágosodását egv gomba, 
a sacbaromyaes myeoderma hozza 
létre. Ezen gomba sarjadzás utján 
szaporodik és sejtjei tojásdad vagy 
hosszúkás alakúak s nagyobbrészt egy
mással összefüggésben vannak. A bor
virág a bor felületén pókhálóhoz hasonló 
vékony leplet képez, amely —  ha a 
továbbfejlődésben a gomba akadályt 
nem talál —  folyton vastagodik. Addig, 
amíg vékony, fátyolszerü a hártya, 
felülete többnyire sima, ellenben ha 
vastag a réteg, úgy ráncos és színe 
nem annyira fehér, mint inkábbpiszkos- 
sárga. Ezen bevonat egy része később 
foszlányokban a hordó fenekére üle
pedik le.

A borvirág a bornak nem valami 
ártalmatlan betegsége, mert ha a fej
lődésben megakadályozva nem lesz, 
úgy a bort üressé, vizizüvé és többé- 
kevésbbé kellemetlenné, ivásra alkal
matlanná teszi Aborvirágabor alkohol- 
tartalmát támadja meg első sorban, 
melyet széns vra és vizre bont fel. Ha 
a borban még van fel nem használt 
cukor, úgy ez elősegíti a borvirág ter
jedését, szaporodását. Az olyan bor, 
mely erősen borvirágos volt. hajlandó
sággal bir más bőrbetegségek iránt is, 
igy könnyen megecetesedik vagy meg- 
nyulósodik. Ezenkívül a borvirágos bor 
sokat vészit a savtartalmában, illat
anyagaiban és festanyagban is, külö- 
nösen ha erős volt a borvirágképzödés.

*) A. „Borászati Lapok* szert, engedélyével.
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A borvirág által ellepett borok ezekj^jszaktársunk az április lfí-án megnyílt 
szerint fejlődésükben elmaradnak, mert • üzletét Ízletes konyhája és jó boraival 
a darabban maradt hordó oxigénjét a máris fóllenditette.
sacharomyces mycoderma gombák elfo
gyasztják. Csekélyebb mérvű fellépés 
mellett a kedvezőtlen elváltozás kisebb 
s az idegenszerü iz alig érezhető. Na
gyon erős elszaporodás esetén azonban 
a bor élvezhetetlenné válik.

A  borvidék gombái tehát a levegő 
oxigénjét felhasználják, vagyis a sacha
romyces mycoderma életműködéséhez 
a levegő oxigénje szükséges s ez a 
magyarázata annak, hogy a gomba 
csak darabban maradt hordóban vagy 
palackban szaporodhat el akkor, ha a 
bor felülete a levegővel érintkezésbejön.

A borvirág a különféle borokat nem 
egyformán támadja meg, mert egyéb 
gátló okok mellett a bor alkoholtar
talmának magassága az, amely az elsza
porodást lehetetlenné teszi. Tehát minél 
több alkohol van a borban, annál 
kevésbbé van az kitéve a megvirágo- 
sodásnak.

(Folyt, köv.)

Ü Z L E T  f i n  K E I N K .
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

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

W ittlinger Béla fos-adója. A  pan- 
csovai ^Trombita# nagy fogadó volt nép
szerű tulajdonosa, W ittlin g e r  Béla 
szaktársunk, megvette az orsovai Magyar 
király fogadót, amelyet újonnan beren
dezve április 1-én nyitott meg.

Bokros Károly, kiváló szaktársunk, 
az Andrássy-uti Kass-féle éttermeket 
«Dreher nagy vendéglő# címen e hó 
18-án, nagyszombat estéjén nyitotta meg. 
A nagy kiterjedésű üzlet vezetésében 
Bokros szaktársunk két derék fia : László 
és Géz a, kik utóbb Páris nagyobb üzle
teit gyakorlatilag tanulmányozták, mű
ködnek közre.

Cserey Károly, a szilágysomlyói 
Városi fogadó volt jónevü tulajdonosa 
és utóbb fővárosi vendéglős, régi üzle
tét, mint értesülünk, e hó elejével újból 
átvette.

Scheiber Lajos kávéháza. Az aradi 
vasúti vendéglő kitűnő gazdája, Scheiber 
Lajos szaktársunk, az ottani «Hungária» 
.vávéházat Wittman Károly tói 74 ezer 
Koronáért megvette. Scheiber szaktársunk 
a nagy üzletet saját kezelésébe e hó 
1-én veszi át.

Baumann Lajos, Bpesten a Sip-utca 
10. sz. alatti jó forgalmú vendéglő 
gazdája átvette a Wesselényi és Sip- 
utcák sarkán lévő volt Leheti-féle ven
déglőt. Baumann szaktársunk ez újabb 
üzletét május 1-én vette át.

Temesváron az «Arany oroszlán# 
fogadót Pogány  Károly, utóbb lengyel
tóti nagyvendéglős megvette és egész 
ujan renoválta és rendezte be. Pogány

Fülöp Károly, volt dicsőszentmártoni 
fogadós szaktársunk, a Szeged melletti 
Almás-Kamarási fürdő nagyvendéglöjét 
kibérelte s azt saját kezelésébe e hó 
elejével vette át.

Frenreisz István, ki a külföldön 
sokáig főpincéreskedett és a fővárosi 
Bristol fogadónak ugyancsak huzamosb 
időn ál volt igazgatója, Budapesten a 
Ferenc-köruti Bányainé-féle éttermeket 
megvette. Uj vendéglős szaktársunk a 
nagy üzletet április elejével vette át. 
Vállalkozásához sok sikert kívánunk!

Kávéház átvétel. Szombathelyen a 
Hungária kávéházat Haas Lajos kávés 
megvette és azt újonnan herendezve ápr. 
1-én ünnepélyesen megnyitotta.

Kiigazítás Bácstopolyán a Kaszinó 
nagy szállodát előző ily hírünkkel szem
ben, Büchler Gyula a fogadó tulajdo
nosa és régi kezelője vette újból át. 
Büchler szaktársunk ez alkalommal a 
nagy üzletet egész ujan renováltatta.

Kioszk a város közepén. Újvidéken 
a Mayer nagyfogadó és a városház 
előtti téren Mayer szaktársunk egy nagy
szabású kioszk vendéglőt építtet A 
városnak is igen szép díszét képező 
kioszk üzlet, mely M ayer József, a 
Mayer nagyfogadó kitűnő fiatal gazdája 
tervei szerint épül és rendeződik be, e 
hó közepével nyílik meg.

Szabadkán az állomásnál levő Pol
gári szállodát Galambos és Hartmann 
átvették. Uj fogadós szaktársaink a jó- 
hirü üzletet egész ujan berendezve má
jus 1-én nyitották meg.

Harangozó János. Bpesten a Wes- 
selényi-utca 72 sz. alatti házban több 
csinos helyiségből álló vendéglőt rende
zett be. Harangozó szaktársunk, vendég
lőjét május 1-én nyitotta meg.

Bozzay Imre. volt balatonszentgyörgyi 
vendéglős, Lengyeltótiban a nagyven
déglőt megvette s azt ujan renoválva 
ez év elején vette ái saját kezelésébe.

Schmidt József, ismert lévai vendég
lős szaktársunk, az ottani Szepesi-utca 
25 sz. alatt elegáns éttermi üzletet 
rendezett be. Schmidt szaktársunk üz
letet e hó 8-án nyitotta meg ünnepé
lyesen.

A csapi vasúti vendéglő bérletét az 
utóbbi árlejtésen újból Garai Ignác 
szaktársunk, a vendéglőnek hosszú évek 
óta kedvelt gazdája nyerte el.

Budapesten a Damjanich-utca 14 
sz. alatt lévő vendéglőt Kovács Antal, 
ismert fővárosi főpincér vette meg. 
Kovács szaktársunk szakavatottsága üz
letének jó menetét biztositja.

Ungváron az Erzsébet fogadó étterme 
és kávéháza vezetését Baumgartner 
Károly előnyösen ösmert főpincér szak
társunk vette át.

Weber és Árva. a medgyesi eSzőlő* 
fogadó derék tulajdonosai, kibérelték a 
Bázna-fürdőn a Breckner-féle «Túl ipán# 
fogadóL Szaktársaink ez uj üzletüket 
uj és nagy kényelemmel rendezik be 
és e hó közepe táján fogják megnyitni.

Sehrantz Mátyás, ismert nevű ven
déglős szaktársunk Bpesten nein a Her- 
nád-uteában, hanem a Harmincad-utca 
4 sz. alatti vendéglőt vette át a múlt 
hó elejével.

Mogyorossy Ignác, nyíregyházi ismert 
főpincér szaktársunk az ottani Nemzeti 
kávéházat a m év végével saját keze
lésébe vette át s az üzletet „Hungária'* 
címen vezeti tovább.

Weisz Adolf, a szatmári Honvéd sör- 
csarnok és kávéháznak volt ismert nevű 
gazdája, az ottani Hungária fogadót 
még a m. év végével meg- és ugyan
akkor saját kezelésébe vette.

Brassói hírek. — Mint előzőleg irtuk, a 
Gottsman-féle Vigadó kávéházat Laizina Győző 
vendéglős szaktársunk megvette és saját keze
lésébe ápr.lis 1-én vette át. — Mock János 
ismert nevű főpincér szaktársunk ugyancsak 
az otttani egyik nagy kávéházat, az .Elitet* 
e hó közepével vette ál. l ’j kávés szaktársunk 
vállalkozásához sok szerencsét kívánunk !

Özv.Nagy Ignácnó. férje elhunytéval, 
a Budapest. Váci-ut 129. sz. alatt lévő 
vendéglőjét, özvegyi jogon önmaga fogja 
tovább vezetni.

Tóth János, volt borosjenői ismert 
vendéglős szaktársunk, Temesváron a 
Sendier-téren lévő #Ó elefánt# című 
vendéglőt megvette Tóth szaktársunk a 
jóhirü üzletet saját kezelésébe ápr. 1-én 
vette át.

Weinberger Zsigmond kisvárdai kávés, az 
ottani kiállítás alkalmával, március "5-én U«i) 
szem. szóló d szebéddel (bankett) bízatott m«". 
Weinberger szaktársunkat a kitünően sikerült 
banketti-rt a rendezőségdiszoklevéllel tüntette ki.

Nagykárolyban, a Piac-téren, Kudla 
László szaktársunk, volt Urikaszinó- 
vendéglős több helyiségből álló csi
nos vendéglőt, rendezett be. Az üzlet 
jómenetelét Kudla szaktársunk jó kony
hája és italai biztosítják.

Fried Ferenc kávéháza. A szatmári 
Hungária fogadónak volt derék tulaj
donosa, Fried  Ferenc szaktársunk az 
ottani régi Korona fogadó éttermi helyi
ségeit egy mai modern igényeknek meg
felelő csinos kávéháznak alakította át 
és rendezte be.

Berkovits Henrik ismert ungvári 
főpincér, az ottani Központi szállodát 
átvette. Uj fogadós szaktársunk a ven
déglői helyiségeket május 1-én nyi
totta meg

Vendéglő áthelyezés. Horváth  Mór 
ismert fővárosi vendéglős Bpesten a 
Szövetség-utca 3. sz. alatti vendéglőjét 
áthelyezte Hársfa-utca t. sz. alá. Hor
váth szaktársunk újabb vendéglőjét e 
hó 1-én nyitotta meg.

Ottenbacher Lajos, pincér társadal
munknak egyik ismert és intelligensebb 
tagja Szabadkán a Sándor külvárosban 
régidőktöl fennálló Ültén baclier-fele ven-
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déglöt és házat ez év elejével saját 
tulajdonába és kezelésébe velte át. 
Gratuláljuk.

Szolnokon az ismert Hungária-kávé- 
ház gazdát cserélt; ugyanis az eddigi 
tulajdonos, Kiss Antal eladta kávéházát 
Klein  Adolf ismert iglói kávésnak. Az 
átvétel április 30-án történt.

Proketz Imre a bácstopolvai .,Szőlő 
fürt“ vendéglő tulajdonosa e hó elejével 
az üzletét saját kezelésébe vette át.

Aradi hírek. — Lukács F. László 
aradi kávés, az ottani városligeti nagy
vendéglőt ujan renoválva és berendezve 
április elején nyitotta meg. — Deutsh
L. Lipót u. itt a Baros Béni-utcai «Mo- 
tor» kávéházat április l-én átvette.

Renováció — átalakítás. Beregszász)/ Gyula, 
mint utóbbi számunk jelezte, a hatvani Gráf
féle fogadót örök áron (->0 ezer kor. ) megvette- 
Beregszászv szaktársunk a nagy kiterjedésű 
üzletet a mai igényeknek megfelelően átaJaki - 
tatja helyiségeit újon és a vendégszobákat 
ugyancsak kényelmesebb és uj rézbutorokkal 
rendezi be.

Cservinszky József ismert meggyes- 
egyházai vendéglős szaktársunk, a gyo- 
roki nagyvendéglőt megvette, s azt 
megfelelően renoválva és berendezve, 
ápr. elejével vette át és nyitotta meg.

Kunszentmiklóson az állomás mel
lett Fle ischer Ignác egy csinos ven
déglőt épített és rendezett be.

Bácstopolyán a tulajdonát képező 
Központi szállodát IQ- Putakjr József 
szaktársunk a múlt év utoljával saját 
kezelésébe vette át. —  Patakjr Z s ig - 
mond ugyanekkor a fivére által birt 
ii agy vendéglőt vette át.

A pécsi «Nádor» nagy fogadót ifj. 
Krausz Béni megvette. A nagy üzlet 
vételi ügye 130 ezer koronával bonyo- 
littatott le. Az uj fogadós oaz üzletét 
ápr. 15-én vette át saját kezelésébe.

Kerestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev 
lapon értesítsék.

Draskócy Ferenc főpincér (miskolci) hollété
ről tájékoztatást kéri E. K. vendéglős (Nyíregy
háza Otthon sörcsarnok'.

Klepeisz György fő pincér címét egy iev.-lapon 
Lusztig Gyula főp. (Sepsiszentgyörgy, városi 
szálloda) kéri tudatni.

Tuba Mihály volt pécsi föp. jelenlegi címét 
egy lev. lapon Gera Lajos főp. iPécs, Zrínyi n. 
IS) kéri tudatni.

Lovasberényi Árpád előnyösen ös- 
mert föpincér szaktársunk, azaradmegyei 
Mennyháza-fürdő nagy vendéglője bérle
tét újból elnyerte. Az ünnepélyes meg
nyitást e hó elejével fogja eszközölni.

Gerö József, a munkácsi Csillag 
fogadó volt föpincére, az ottani vasúti- 
vendéglő bérletét elnyerte. Az uj vasúti 
vendéglői üzletet Gerő szaktársunk a 
napokban rendezte be és ünnepélyesen 
május l-én nyitotta meg. Kívánunk sok 
Szerencset!

Szatmáron a Kath. kör vendéglőt, 
mint előzőleg jelentettük, özv. Demkö
J.-né bérelte ki. A látogatott üzlet veze
tési teendőjét Dem kö  Jenő előnyösen 
ösmert szaktársunk teljesiti.

H e l y v á l t o i á s o h .  — Nyíregyhá
zán a Korona fogadó étterem főp. állását Flé
gár János tölti be V. itt a szobafőp. állást 
Steiner János ős a kávéházi föp. állást Bleyer 
Jenő töltik be. Réthy Sándor c hó közepén az 
üzletvezetői állást foglalta el. Schubert Pál 
újból az éthordói és helyét, a kávéházi regg.- 
számadói állást Réfi János foglalták el. Ungvá- 
ron a Korona fogadó kávéháza főp. állását 
Perl Dezső és a Reisz kávéház föp. állását 
Moskovtiz Géza töltötték be. László István 
Nagyszőlősön a Hungária fogadó föp. állását 
foglalta el. Nagykárolyban a Magyar király 
fogadó főp állását Deutsch József tölti be. 
Goldberger Ignác mint főp. a T’olg kaszinó 
vendéglőjében működik. Hencely Jenő u. itt 
nem a „Nemzeti” hanem a vasúti vendéglő 
főp. állását foglalta el. Szatmáron az Európa 
élterem és kávéház főp. állását Jakab János 
foglalta e l ; mellette a fizetőp. á'lást Hupfer 
Ferenc tölti be. S.-a-ujhelyen a Magyar király 
fogadó főp állását Szabó Mihály tölti be. U. 
itr a vasúti vendéglőben Seheidl Ferenc éth. 
állást foglalt. Lakner Lajos Medgyesen a 
Szőlő fogadó főp. állását foglalta el. Varga 
József Léván a Nemzeti kávéház főp. állását 
töltötte be Elő Károly Árvaváralján a nagy- 
fogadó föp. állását foglalta el. Déván a Fehér 
kereszt kávéházi főp. állását Molnár Dániel 
s az éttermit Mauthner Aladár töltötték be ; 
Klentz Jenő in. regg.-számadó, Kövi Géza s.- 
pincér és Girauschek Alfréd m. éth. nyertek 
n. itt alkalmazást. Aradon a Központi fogadó 
éttermi főp. állását Schwartz Mór és u. o. a 
szobafőp. állását Brenner Jenő foglalták el. A 
vas.ili vendéglő éttermében Szinger Károly 
föp. mellett Rosenzweig Samu étb. állást nyert. 
A Millenium vendéglő föp. állását Huttyán 
Kálmán foglalta e l; u. itt az éth. állásokat 
Celloth Vince. Schasl Rezső és Nagy Izidor 
töltik be- A Pannonia-fogadó főp. állását Takáts 
Mihály fogalalta e l : u. o. az éth. állásokat 
Roth Mór és Bács Gyula töltik be. A vadász
kürt vendéglő föp. állását Horváth Károly s u. 
ott az éth. állásokat K. Szabó József, Dudás 
Mihály, Buptye János és Schöner Frigyes 
töltik be A Vass fogadó kávéháza föp. állását 
Fried József és u. itt a r-fizetőp. állást Jozi- 
fovits Andor töltik be. A feketesas fogadó főp. 
állását Purs Antal és a Magyar király fogadó 
föp. állását Fischer Lajos foglalták el. Karcagon 
a nagyfogadó főp. állását Mirovitz Ignác tölti 
be. Temesváron a Tiszti kaszinó kávéház föp. 
állásál Nagy Márton cs a belvárosi kávéház 
föp állását Hafner Sándor töltik b e : u. itt a 
r -fizetőp. állást Bán Gábor és a s.-pincéri 
állást Piszkay József foglalták el. Az Arany- 
szarvas fogadó kávéháza föp. állását Attrinyi 
Antal foglalta el. Az Aranyoroszlán fogadó 
föp. állását Kohlmann Árpád és itt az éth 
állásokat Hausschild Keresztély és Tachselmül- 
ler Károly foglalták el. A pacsirta mezői ven
déglő főp. állását Römer Emil tölti be; u. itt 
az éth állást Miiller Lajos foglalta el. Nagyki- 
kindán a Kada fogadó főp. állását Huszár 
György, a Bohn fogadó föp. állását Magos 
Lajos foglalták el. Debrecenben az Angolkirálymí 
fogadó föp. állását Gőmöry Mátyás foglalta el. 
Nagy becskereken a Rózsa fogadó főp. állását 
Vass József és u. itt a fizetőp. állást Deutsch 
Albert foglalták el. A Pestváros fogadó iőp. 
állását Oszló János tölti be: u. itt a kávéház 
főp. állását Pöltzl Kálmán foglalta el. Herkules- 
fürdőn a gyógyház kávéháza föp. állását 
Schausz Mihály T  glalta el Abbáziában a Bris
tol szálló kávéházi főp. állását Tiihbaucr 
Mihály foglalta el. Aradon a Baross kávéház 
föp. állását Borbás Henrik tölti be. Beregszá
szon a Koyal szállóban Krajcsovits Frigyes, 
mint szoba- és regg. fizetőp. működik. Szabad
kán az Erzsébet fogadó főp állását Garab 
József foglalta el. U. itt a vasúti vendéglő 111 
étterme föp. állását Petrik József tölti be. 
Saybald Ignác Ljvidéken a Maycr nagyfogadó 
éttermi főp. állását foglalta el. A vasúti ven
déglő főp. állását u itt Bernhardt Vilmos fog
lalta el. Pálinkás Mihály Baján a Központi 
fogadó főp. állását tölti be.

nyílt-TÉR.

TTleghivó.
Ezennel meghívom t. barátaimat és üzlet

feleimet Ilonka leányomnak Pallós Jenő úrral 
május 10-én d e. 12 órakor a dohány-utcai 
izr. templomban tartandó esküvőjére.

Budapest, 1908. április 27.
Deutsch Mór

a Törley Józs. és Tsa pezsgőborgyár 
magyarországi vezérképviselője.

Elismerő levél.
Tek. Hercog Sándor vasúti vendéglős urnák 

Csáktornya
A küldött borszürövel igen megvagyok elé

gedve és igyekezni fogok karlársaimnak me
legen ajánlani. Kérek postafordultával még 
két zsákot küldeni. Tisztelettel Oerenosór 
József, vasúti vendéglős, Zombor.

Köszönetnyilvánítás.
A „Székesföv. vendéglősök és kocs- 

márosok ipartársulata“  t. tagjainak, va
lamint mindazoknak, kik boldogult fér
jem temetésén resztvettek és fájdal
mamat részvételükkel enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ezúton mélyen érzett 
köszönetemet.

Budapest, 1903. április 23-án.

Özv. Nagy Ignácné 
vendéglfisnő.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó L

A »Vend. Lapjaa és —  Karvaly Gábor.
Hűséges alkalmi munkatársunk a na

pokban beállított hozzánk és —  mosoly
gott. Ez a mosoly jelent valamit, —  
mondjuk Karvalynak. — Hát hogyne. 
Olvastam a »Vendéglősök Lapját# és 
abban találtam valami szaftosat a tol
iam hegyére. —  Aztán mit talált abban 
olyan különöset, hogy megint vízzel 
akarja megkínálni ? — Mit ?! még kérdik 
is ? —  és elneveti magát olyan hango
san és olyan hangfekvésben, mintha 
szamárhurutja lett volna. —  No nézze 
t. szerkesztőség! Darányi Ignácot, a 
nagytehetségü és igen becsületes föld- 
raivelési miniszter urat elnevezi a föld 
«atyjának» és körülfonatja «érdemes 
fejét borágból kötött koszorúval)). Hát 
nem hascsikorgatást okozó röhögésre 
való nonsens ez? Mert a földnek nincs 
apja, hanem anyja, azt a görögök 
Ceresnek nevezték. Ez volt a föld meg
termékenyítésének istennője. Kérdem én 
most önöket, hogyan termékenyítse derék 
miniszterünk a földet mint annak atyja ? 
A borág-koszorújával pedig >;Rachus» 
uramat és nem a minszter fejét szokták 
díszíteni. Azt hiszem, a miniszter ur, 
kinek a lapot elküldték, jóizüt fog nevetni 
ezen újabb megtiszteltetése fölött. — 
És itt a jó Karvaly megint úgy mosolygott, 
hogy majd hanyatvágta magák —  — 
Ennek a morálja pedig a következő:

1.) Darányi nem szorul a *V. L.» 
dicséretére és 2.) ha már hívatlanul 
dicsér a #V. L»., akkor ne nevettesse 
ki magát, hanem írjon okosat és ne 
borizüt — folytatta a derék Karvaly.
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—  De ez még nem minden — úgymond. 
Ide nézzenek ! algaztalan vád» cime alatt 
reprodukálja a «V. L.» Janiira Károly 
ipartársulati elnöknek a közgyűlésen 
elmondott beszédének egy részét és arra 
azt mondja, hogy Janura brutális han
gon üzent hadat. Hát mondja t. szerk., 
nem olyan esaesiság ez a aV. L »-tól, 
hogy vízzel kínáljam meg szeretett Gy. 
barátomat? —  Mert, 1) Janura nem 
üzent hadat senkinek, és 2) nem vonat
koztatta megnyitó beszédét Gundel Já
nosra, (de nem is emlitette) kit a aV 
L.» már megint a saját ostobaságánák 
takarójául használ fel, még pedig min
den ok nélkül. —  Kérdem most már: 
ki viselkedik brutálisan ? Az-e, aki fer
dít és nem áttal válótlanságot mondani, 
csak azért, hogy alkalma legyen Gundel 
Jánosnak hízelegni. —  Hát nem nekem 
való téma ez?! Szóljanak!

De még ez sem minden, amit nekem 
kellene megírni, — mondja Karvaly. — 
A «V. L.» 2-ik oldala első hasábján 
szerkesztőjét már apostolnak lépteti elő, 
és nem mondja meg, hogy tulajdonkép
pen miben is apostoloskodik. (Én tudom, 
de nem árulom el.) Azt Írja magáról, 
hogy valaki a nemzeti törekvések baj
nokának mondta és mint ilyent apostol
rangba emeli magát. Még szerencse, 
hogy mindez csak poharazás közben 
történt tehát nem kell komolyan 
venni és az ilyen ártatlan és naiv rek
lám, ha rászorul, hát váljék egészségére. 
— Lássa t. szerkesztőség! Müven jó 
kedvein volna mindezt az én modorom
ban megírni. Mért nem engedi meg?

Nem lehet, — mondtuk Karvaly 
barátunknak. —  Nem kell mindent 
komolynak venni, ami a «V. L.»-ban 
megjelenik. És az ő apró dolgait úgyis 
ismerik már. hogy igazán kár volna 
velük még csak humorosan is foglal
kozni. Ne bántsuk az öreg kollégát.

Karvaly barátunk haragosan távozott. 
Sajnáljuk.

A szives szomszéd
vagy

Bátyú — egy perc!

Csaptól Batyu alig 15 perc és Bá
tyúba a Munkács és Királyházáról in
duló reggeli vonatok 9 óra tájban 
rmoknak érkezni. Az egyébként nyugo
dj lmas bátyúi «restit» eléggé szép számú

reggeliző közönség szállja meg s a 
könnyen áttekinthető étteremben akad 
ilyenkor egy kis dolog, amelyben maga 
a gazda, Márkusz Gábor is közreműkö
dik. A napokban is volt egy kis teendő 
és a, vendéglős hordta a sört, de . egy 
»pohár«-nak nem talált helyet, miért is 
boszusan kezdte fennen hangoztatni: — 
Kié ez a sör, kié ez a sör ! — Ott van 
ni a vendég, a sarokban, nem látja, — 
szól rá diszkréten az éthordó, a szak- és 
illemludást ekként érvényesítő gazdájára.

Márkus vasúti «iestárációs» másként 
többrendbeli konfliktusairól is ismeretes 
a pincéri köröklien E hó közepe felé 
is szembeszállt egy éthordójával, akinek 
hirtelen kezétől csak Simkovics fő' 
közbelépése mentette meg. Az ilyen 
szokásaiért a pincér emberek közül 
vajmi kevesen vannak jó szívvel iránta 
No de, vendéglős szaktársai sincsenek 
vele különben: itt is kevés a jóbarát, 
dacára, hogy nekik a protektorátusát 
is föl-föl szokta ajánlani, igaz, nem 
valami barátságos körülmények kapcsán.

A múlt hóban történt, a csapi vasúti 
vendéglő bérlet-ki Írása idején: amikor 
Márkus J. is pályázatot nyújtott be és 
állítólag, már eleve nagy hangon hir
dette, hogy a mostani bérlőnek fucscs, 
— a csapi restit ö fogja elnyerni. — 
Mert hát hiszen a nagykárolyi Ká
rolyi grófok jól bocsátották öl el, Bátyúba 
is általuk jött, sat . . .  Szóval, a gróii 
barátság neki, t. i. Márkusznak, mindent 
biztosit. A szomszéd (az egyébként is 
országszerte ismert és több mint 30 
éves vasúti vendéglős) Garai Ignác csak 
mosolygott ezen a fenhéjázáson s még 
a hirthozókat sem informálta a gróii 
barátságával kérkedő szomszédról s a 
bérletet, természetesen továbbra is ő 
nyerte el. A hoppon maradt Márkusz 
pedig ezekután közeledni akart Garai 
szaktársunkhoz s a barátság fejében 
azt bátorkodott átizenni, illetve meg
ígérni, hogy bármily szüksége esetén 
megszerzi az ő magas protektorait, 
csak forduljon hozzá . . .  Már azután 
erre mit lehetett volna felelni a szives 
szomszédnak, kit egyébiránt igen cél
szerű volna a Máv. üzletvezetőségének 
is protektorságába fogadni, illetőleg 
figyelmébe ajánlani s alkalomadtán 
Bátyúban egy percre —  kiszállani. .  .

Szerkesztői üzenetek.
P. J. B.-topolya. A kérdéses világításra 

nézve nőin ismerünk kötelező szabályt, ha 
csak önöknél nincs erre valami külön köte
lezettség. Büntető joga emiatt nem lehet a 
rendőrségnek, de ha mégis ilyen joggal élűé
nek, tessék azt megfelebbezni.

T. L. B.-bánya. Szives gratulációját hasonló 
melegen viszonozzuk. — S. J. Nyíregyháza. 
Szives értesítésért köszönet és — köszöntés !
— R. K. fllsó-szombatfalva. A látogatási 
körülményeknek illetően nehéz eleget tennünk, 
de a lapot elküldtük. Jó székelyi előmenetelt 
és — szerencsét! — J. fl. Keszthely. I.ap 
vagy a mozgó, vagy az ottani posta körül 
tévedhetett el. Újat küldtünk. -  B. L. Hatvan. 
Tudósításokért köszönet, h -jókívánságokért 
hasonló jó kívánat és — üdvözletünk! — H. 
M. Rozsnyó. Sajtóhiba reparáltatot'., V - 
naptár és lapok küldettek. Szives üdv! — K. 
J. R.-hegy. Jelzett kívánságának m'nden 
irányban eleget tettünk, lapot és sz.-üdvözle- 
tünket a rossz zipszer faluba — küldjük.
— 5. L. Szeged. Lakodalmas hirt tudomásul 
vettük, meg is újságoltuk, de az egy két akós 
hordó borocskát nem láttuk. Talán a Yalkánv 
és Szeged közti nagy forgószelek ezt is föl- 
forditották ?

W. D. Arad. Az illető ügynököt perelheti 
költségéiért és elvesztett keresetéért is. A tudó 
sitás lapzárta után érkezett, sajnálatunkra 
tehát csak a jövö számban közölhetjük. 
Üdvözlet.

Dunamenti
nagyvárosban, központon, csinos kávéké* ju
tányosán átadó. Vételár #—10 ezer kor. Ház
bor 10UU korona. Cun a kiadóhivatalban. 1-4

Igen jó menetelü
-Kaszinó vendéglő" forgalmas városban 
(megyei székhelyi nagy téli és nyári helyi
ségekkel, keresztény szakembernek jutányo
sán átadó. Vételhez 5 (ö t ) ezer fi t szüksége*. 
Fölvilágositást nyújt a Fogadó kiadóhivatala.

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

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

- BESZTERCEBÁNYÁN -
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s$ L“ f tS ffs w  °rrlYsorsjálék —Budapest, 190.. év. ápnhs hé 26-an. O B z tó I^ s j e I í y  l * . * * * * * -
Lukács. Hazay.
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Szt LukácS'fnrdfii K ristá ly forrás
B  v e g y e l e m z é s e i .  0

Orsz. M. Kir Chemiai Intézet.
Az intézet kiküldöttje által személyesen vett „K ris 
tály”  forrásbólszármazó vízminta vizsgálatának ered

ménye :
A v íz  hömérséke 
A v íz  fajsulya 18 C-on

Chémiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott

Kálium (K )
Nátrium (Na)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Vas (Fe)
Chlor (Cl)
Sulfat (SOt)
Hydrocarbonat (HCO j)
Síliciumdioxíd (SiOs)
Szénsav (COs) 4466 cm.
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat és 
ammóniákat a viz nem tartalmaz és így a „Kristály” 
forrásvizet i g e n  t i s z t a  calcium- és magnesium 
hjdroearbonatos á s v á n y v í z n e k  minősítjük. 
Bakteriológiai szempontból pedig az állami B a k -  
t e i  i o l o g í a i  i n t é z e t  ezen vizet t i s z t á n a k  

é s  k i f o g á s t a l a n u a k  m i n ö s i t e t t e .  
Budapest, 1908. március 17-én.

Orsz. m. kir. Chemiai intézet Budapesten 
Dr. Kossuthány s. k igazgató.

25.3 C° 
1.0008

0.0093 gr. 
0.0334 „  
0.12B8 „ 
0.127" „  
0.0403 „  
00004 „  
0.0331 „  
0.1 88 „  
0.0109 „  
0.0880 „

m. Kir. Tud. Egyetem  I. efiem lal Intézete.
A forrásvíz hömérséke 25.75 C'1
A v iz fajsulya 175 C-on 1.00074
A viz fagyáspontja 0.035 C, osmosis-nyomás 0.421 atm., 

elektromos vezetőképessége 0.0008061 ohm. cm.

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben ta lá ltatott:

Kálium (K ) 0.0070 gr.
Nátrium (Na) 0.0328 „
Calcium (Ca) 0.1277 „
Mágnestűm (M g) 0.0452 .,
Vas (Fe) 0.0004 „
Chlor (C l) 0.0338 „
Sulfat (SO í ) 0.1118 „
Hydrocarbonat (HCO*) 0.5194 „
Siliciumdioxid (SiOs) 0.0170 „
Szénsav (CO2) 0.0879 „

összes szénsav (CO2) 4.6245 „
E nagy mélységből fakadó állandó összetételű ás
ványvíz se ammóniát, se salétromsavat, sem salét- 
romossavat nem tartalmaz, organikus anyag úgy
szólván nincs benne s igy a chemiai analysis alapján 
a „K ris tá ly " forrásvíz igen tiszta calcium és mag- 
nesium-hydrocarbonatos á s v á n y v í z n e k  mi

nősítendő.
Budapesten, 1900. április 12-én.

A m. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete 
Or. W inkler Lajos s. k. egyet, tanár.

I > r .  H a n k o  V i l m o s  a  chetnia tanára, a m  tud. akadémia tagja:
A Szt. Lukácsfürdői „Kristály** forrás vize tiszta calcium* és magnesium-hydro- 

carbonatos ásványvíznek tekinthető. A nagy mélységből fakadó forrás vize a 
szó szoros értelmében k r i s t á l y t i s z t a ,  ideálja a tiszta ásványvizeknek.

Budapest, 1904 július 20. D r Hanko Vilmos s. k , a chemia tanára.
a magyar tud. akadémia tagja.

A „Kristály ‘ forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége foly
tán pótolja a fracia Évian és St Calmier forrásokat.
Évián Cachat forrás:

1000 gr. vízben 0.3172 gr. ásyány alkatrész, 0.2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.

S z t .  Calmier-Badoit forrás:
1000 gr. vízben 0,2404 gr. ásvány alkatrész, 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.572*

Szt. Lukácsfürdöi „Kristály** forrás:
1000 gr. vízben 0 5208 gr. ásvány alkatrész, 0.4624 gr. szénsav, összesen 0 9832 gr.

*  „ K r i s t á l y “  f o n á s  t ö b b  á s v á n y a l a a t r é s z t  é s  t ö b b  t e r m é s z e t e s  s z é n s a 
v a t  is tartalmaz, mint e két világhírű és a francia kormány által közérdekű je llege i felruházott gyógyvíz-

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ gyógyfürdő, BUDA.
Téli és nyári gyógyhely.

Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők iszapborogatások, másságé, vizgyőgyintézet, gőzfür
dők, kő- és kádfürdők, gyógyvizuszodák. Olcsó és gondos pensio. Csuz, köszvény, ideg-, bőrbajok, lakás, 
ellátás felöl kimerítő prospektust küld ingyen a

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA.

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


