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B A R T A  B É L A

T é x > e s  m a g y a r á z a t ó ^ .
(Zavar a kártyaengedélyek körül. — Hogyan kell az erkölcsi bi

zonyítványt kiállítani ? — Nincs visszatérítés.)

ügy látszik, hogy italmérési törvényünknek és 
végrehajtási rendeletének, valamint az idevonatkozó 
nagyszámú miniszteri rendeleteknek újabb társaik is 
akadnak és az egymásnak ellentmondó, gyakran tévesen 
értelmezett, legtöbbször végre sem hajtott különböző 
miniszteri rendeletek hovatovább olyan garmadába gyűl
nek, hogy a törvénycsináló ős rendeletgyártó kormányok 
alkotásainak végrehajtásában nemsokára azoktól lesz 
kénytelenek tanácsot kérni, kiknek részére és — állítólag 
— boldogulására ama alkotások létrejöttek.

Erre kell gondolnunk, ettől kell tartanunk olvasván 
a belügyminisztérium újabb időben kelt ama famozus 
leiratát, melyben arra leéri fel a székesfővárost, miszerint 
nyilatkozzék az iránt, miként értelmezi a vendéglősök, 
korcsmák, sorházak, kávéházak és kávémérések részére 
kiadható kártyaengedélyekre vonatkozó szabályrendeleti 
intézkedéseket, mivel a nevezett üzletek tulajdonosai a 
kártya és egyéb szórakoztató játékok engedélyezése 
iránt mindig a rendőrfőkapitánysághoz fordulnak, ahol 
az erre vonatkozó kérvényeket a vendéglői, kávéházi és 
kávőmőrósi ipar gyakorlásáról, továbbá a tiltott játékok 
megakadályozásáról szóló szabályrendeletek értelmében 
bírálják e>, és szokás szerint az engedélyt az üzlet fő- 
helyiségére adják meg, a mellékhelyiségekre pedig csak 
akkor, ha ezek az előbbeniekkel direkt összeköttetés
ben állanak.

Minthogy azonban úgy a vendéglőkről, mint a korcs
mákról, kávóházakról és kávémőrésekről alkotott sza
bályrendeletek különböző szakaszai egybevetéséből az 
magyarázható ki, hogy az illető iparos, tehát a korcs- 
máros ős kávés is, már az iparigazolvány, illetve ital- 
mérési engedély alapján külön rendőri engedély nélkül 
a törvény által nem tiltott játékokat üzletében megen
gedni jogosítva van és csak esetleg a mellékhelyiségekre 
nézve kell külön engedélyt kérni, a miniszter arra hívja 
fel a fővárost, nyilatkozzék az iránt is, hogy helyesnek 
tartja-e ezt az eddigi eljárást?

Furcsa kérdés! Hát hogyne találná helyesnek. 
Hiszen a főváros, mint a maga alkotta szabályrendele
tek leghivatottabb interpretátora csak nem fog pálezát

törni, nem fog elitőlőleg nyilatkozni e szabályrendeletek 
felől. Inkább azt kérdezte volna a belügyminiszter, 
helyes-e az, hogy száz meg száz állampolgár, ki a leg
nagyobb állami és községi közterhet viseli, a kártyaenge
dély révén valósággal rendőri ellenőrzés alá kerül ugyan
akkor, midőn a kiváltságosak klubjaiban és kaszinóiban 
valóságos orgiákat ül a játékdüh? Az a játékdüh, mely 
a kávéházakban csak a legritkább esetekben található 
fel, ott azonban olyannyira mindennapos, hogy eltéríti 
ama előkelő köröket eredeti hivatásuktól, elvonván a 
kávőháztól azt, ami ennek közfelfogás, polgárész sze
rint egyik legfontosabb kiegészítő része.

íme egy szabályrendelet-tömeg, melyet nem ért meg 
maga a miniszter sem, aki pedig azt a legmagasabb 
szánkczióval látta el.

De szolgálhatunk még érdekesebb abszurdum
mal is.

* **
Italmőrési engedélyért való folyamodványához 

erkölcsi bizonyítványt kért egy vendéglős. Meg is kapta. 
De mivel egy alkalmazottjának óvadékát, ki a reá bízott 
pénzekkel nem tudott elszámolni, visszatartotta, és ez 
elég vakmerőn sikkasztás miatt feljelentést tett ellene, 
a rendőrség az italmérési engedélyért folyamodó vendéglős 
erkölcsi bizonyítványába beírta azt is, hogy ellene sikkasztás 
miatt nyomozás van folyamatban. És vendéglős nem is 
kapta meg az engedélyt. Az a kérdés már most, joga 
volt-e a rendőrségnek a diffamáló tényt végérvényes 
beigazolás híján az erkölcsi bizonyítványba felvenni és 
jogosan utasitotta-e el a pénzügyigazgatóság a folyamodót 
italmérési engedély iránti kérelmével? Egyik eljárás 
sem volt jogos. Mert a miniszter az 1901. évi 37094. 
számú belügyminiszteri határozat értelmében egy telje
sen analóg esetben a következőket mondotta ki: „az 
italmérősi engedély elnyeréséhez szükséges bizonyítványt, 
melybe az is felvétetett, hogy a folyamodó ellen sik
kasztás miatt nyomozás van folyamatban, a nevezett 
által beadott felebbezés következtében felülvizsgálván, 
azt megsemmisítem s utasítom a főkapitányságot, hogy 
nevezett részére neheztelt megjegyzés elhagyásával uj 
bizonyítványt állítson ki; mert az a körülmény, hogy 
ellene sikkasztás miatt feljelentés tétetett, öt bármiféle 
ipar gyakorlásához szükséges engedély elnyerése tekinte

=  Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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tében megbízhatatlanná még nem teszi s különben is, 
amennyiben az ellene emelt vád jogerős határozattal 
beigazolást fog nyerni, a hatóságnak módjában van a 
nevezett által elnyerendő engedély elvonása iránt a 
kellő lépéseket megtenni.*

íme egy miniszteri rendelet, melyet senki sem tart 
be, sem a rendőrség, sem a pénzügyigazgatóság, talán 
maga a miniszter sem . . .

* **
Söradó-pótlék visszatérítése iránt tudakolódzott 

nálunk egyik határszéli vendéglősünk, aki évek hosszú 
sora óta osztrák sört tart, melynek legutóbbi külde
ményében igen sok hordót rossz minőségűnek talált és 
visszaküldeni volt kénytelen.

Úgy a vendéglős, mint az osztrák sörgyár károso
dásán őszinte szívvel örvendtünk. Úgy leéli neki! Ha 
határszéli vendéglős is, minek tart osztrák sört ? A só
gor pedig ki folyton hadakozik a magyar liszt ellen, 
maradjon otthon a maga ihatlan lőréjével! Mindkettőt 
pedig megnyugtathatjuk azzal, hogy a befizetett söradó
pótlékot nem fogják visszakapni, mert a söradó-pótlékról 
szóló 1899. évi XXIII. törvényezikk 3. §-ának utolsó 
pontjában foglaltak szerint a sörfőzdébe visszakerülő, 
romlott és élvezhetlen sör után befizetett söradó-pótlék 
a végrehajtási utasítás 8. § a értelmében csakis a magyar 
korona országainak területén lévő sörfőzdéből származó 
sörre nézve nyerhet alkalmazást, mig ellenben ily vissza
térítésnek osztrák sörfőzdéből beszerzett sörre nézve 
helye nem lehet.

Kétségtelen, hogy az osztrák sörgyár egész köve
telését a söradó-pótlék beszámításával érvényesíteni 
fogja hazánkfia ellen. Jól teszi. Ez talán észre fogja 
téríteni eltéveiyedett honfitársunkat is.

o o o
Snnen-Orman.

(B. Ni) Nem  sietős. Egyik nagyobb kávéházunk 
kártyaszobájában történt, ahol esti 1-től hajnali négy 
óráig zsúfolva van a kártyahelyiség. A társaság kivétel 
nélkül ismert úri emberekből áll. A múlt héten azonban 
rendkívüli esemény történt.

Egy asztalnál két ur kaszinózott. A párti roppant 
érdekes lehetett, mert az asztalt a kibiczek egész tömege 
vette körül. Az egyik játékost idegessé tette a kibicz- 
környezet és a hozzá legközelebb állóhoz ráförmedt:

— Tessék leütni 1
— Mire a megszólított kibicz szomszédja, aki 

egyik nagyobb napilap törvényszéki tudósítója, kedélye
sen megjegyezte:

— Nem kell sietni! Csak a napokban lesz meg 
a végérvényes Ítélet.

Általános hahota kísérte szavait, a leleplezett 
vendég kezeiből pedig kiesett a kártya. Csak később 
tudódott ki, hogy a rendreutasitott játékos uzsoraügyé
ben még csak a kúria Ítélete hiányzott a leüléshez. 
A .jeles* ur azóta nem látható a kávéházban.

* **
(T. H.) Az is v á ro s?  Ez is kávéházban, állítólag 

a Délvidék egyik nagyobb városában történt, de meg
történhetett volna egyebütt is.

Kártyázott két ur egymással; eleinte békésen, később 
kedélyesen, végül gorombán. Majd hirtelen felugrik az 
egyik és megvetőleg hátat fordítva partnerének, csak 
ennyit szól:

— Piszok fráter.
— Hogy merészeli ezt nekem mondani! — kiált 

elébe ugorva a másik — milyen jogon gorombáskodik 
ön velem?

— Nana 1 Csak ne olyan nagy hangon! Adta 
maga olcsóbban is 1

— Hogy érti ezt 1 — szólt fuldokolva a dühtől a 
partner.

— ügy, hogy maga már kapott egy pofont 
Galantán.

— No és! Hát Galanta, az is egy város!
* **

(M. H.) A pró inczidens. Vendég: Ez már igazán 
sok 1 Micsoda kiszolgálás ? Már ötödször kiáltok egy 
pohár sörért.

Főpinczér: (Nyakon üti a pikolósgyereket): Futsz 
azonnal öt pohár sörért.

* **
(Se. N .) M ehem ed A rno ltov ics. Mehemed 

Arnoltovics, a szenteletü muzulmán és újvidéki török 
kartársunk egy éjszaka szerette volna nyitva tartani 
a korcsmáját a zárórán túl is. Elküldte tehát az egyik 
rendőrtiszthez ugyancsak szentéletü szolgáját Ali Karát, 
akit egyszerűen kiutasított a hivatalából az újvidéki 
rend aranycsillagos őre. Mohamed szent hive erre 
messimogatta a próféta által hosszúra növesztett gyö
nyörű szakálát és kijelentette, hogy ő fogja fölkeresni 
a rendőrtisztet, Miután több fohászt küldött Allah-hoz, 
beállított a csillagos rendőrhöz, aki ezzel a kijelentés
sel fogadta:

— Mars ki, kutya tatár 1
A megszeppent korcsmáros erre kivonult, mint 

az ellenzék szokta a képviselőház ülésein és ezt a tapin
tatlan megjegyzést fűzte az esethez:

— A tiszt ur azért nem adott engedélyt, mert 
olyan részeg, mint egy hizott disznó!

A rendőrtiszt, aki még nem látott részeg serlést, 
nyilvános rágalmazás miatt följelentete a hithü muzul
mánt, kit a törvényszék becsületsértésért 40 korona 
pénzbüntetésre Ítélt, Allah hívének büntetését a szegedi 
tábla is helybenhagyta, mire a jámbor és szentéletü
Mehemed rögtön kijelentette, hogy--------- - már most
ő is a koaliczióhoz csatlakozik.

A „Budapesti Szállodások és Korcsmárosok 
Ipartársulata" minden héten pénteken

társas reggelit
tart. A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják:

1906. évi február hó 2-án: Gyümölcsoltó Boldog
asszony ünnepén a reggeli elmarad.

1906. évi február hó 9-én: Kovács E. M. vendéglőjé
ben (IV., Curia-utcza. Királyi bérpalota.)

1906. évi február hó 16 án: Ladányi József vendég
lőjében (IV., Lipót-körut és Sólyom-u. sarkán.)

=  Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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\  világhipü franczia

l e l k e i !  &  C i
reimgi peẑ göboP

és a

M üncheni H ofhrau
magyarországi fülerakata.

=  Budapest, =
IV .  k é r . ,  l u z e u m - k ö r a t  2 3 .

Telefon 612.

Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és 
külföldi csemegék, magyar és franczia pezsgő
borok, rum, tea, likőrök, sajt, felvágottak, kas
sai és prágai sódar, gyümölcsök stb. raktára.

t ö r v é n y k e z é s  : : : : : : : : : :

Utasítás a boros hordók bélyegzése tárgyában.
A m. kir. állami központi mértékhitelesítő bizottság 

2321/1905. sz. a. a boros hordók bélyegzésére vonatkozó
lag a következő utasítást adta ki :

Minthogy az 1874. évi 9334. sz. volt földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszteri rendelet a hordók 
bélyegzésére vonatkozólag csak annyit rendel el, hogy 
a koronabélyeg a csapos fenékre égetendő be, de 
nem állapítja meg a koronabélyeg, valamint egyéb 
jelek közelebbi helyét, a felek által Jobban megkövetel
hető egyöntetű és czélszerii bé yegzési módszer meg
állapítását látom szükségesnek, minélfogva utasítom a 
ozimet, hogy 1906. év január 1-től kezdve mindennemű 
fából készült hordót a kiadott részletes utasítás és rajz 
értelmében lássa el szükséges bélyegekkel és jelekkel. 
Megjegyzem, hogy a bélyegek megállapított elrendezésé
nél azon alapelv tartatott szem előtt, hogy a korona és

évszám-bélyegek mindenkor úgy helyezendők el, hogy 
e bélyegek két donga illesztési vonalára s részben a 
csapos dongára essenek.

I. Boros stb. általában úgynevezett közönséges 
hordók bélyegzése.

A boros hordók feneke általában olyan szerkezetű, 
hogy a dongák függőlegesen állanak, midőn a csaplyuk 
a legmélyebb helyzetben van. Ilyen hordóknál legfelül 
egymás mellett helyezendő el a korona és évszám, de 
úgy, hogy a koronának és az évszámnak is egy része 
a csapos-, másik része ped:g a vele szomszédos dongára 
essék: ezen bélyegek alá a csapos dongára égetendő be 
a literszám s az alá esetleg — t. i. a fél kívánságára — 
a tarasuly.

Figyelmeztetem a czimet, hogy ezen utasítás leg
pontosabb betartását követelem s az ellen vétőkkel 
szemben szigorú büntetést fogok alkalmazni. Végül uta
sítom a czimet, hogy a jelen utasítást a feleknek fel
mutassák.

Budapest, 1905. deczember hó 2-án.
Harsányi Dezső s. k. igazgató.

Legújabb amerikai rendszerű

sörhütö- és kimérö-szekrények
(bor és ásványvíz hűtésére Is)

melylyel egy vagy több hordó sör 5—10 kg. jéggel az utolsó 
csöppig jéghidegen és kristálytisztán mérhető ki. 

Különleges berendezések: p ilsen l és b a jo r sörök kimérésére.
Söröshordók a plnczében Is elhelyezhetők. 

L ev eg ő n y o m ássa l Levegőszivattyu légkazánnal és veze
tékkel, friss levegő részére levegőszürővel. 

Kívánatra „Amerikai" víz- és folyékony szénsav nyomású 
berendezéseket is szállítunk.

---------------------  Árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. — — ——

Hazslinszky gyógyszerész és Társai
sz é n sa v g y á r

szabadalmazott s z i f d n  K zikvizg-ép , amerikai sör- és borhütő és kimérő 
készülékek gyára

BUDAPEST, VII., Bem-utcza 3. Keleti pályaudvar mellett.

p r  Fontos 
vendéglősöknek!

ujbor, aljbor, palaczkbor és
betegbor leggyorsabban, legtisz
tábban szűrhető a szabadalm. 
MALOVICH-féle borszilrövel, mely
legkönnyebben kezelhető.

Kapható minden nagyságban. S r  Ára darabonként 1 6  koronától feljebb. 3  Kimerítő árjegyzék ingyen és bérmentve.

SGHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST, VI. kér., Andrássy-ut 2. szám.
- Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. = =
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MEGHÍVÓ.
Ipartársulatunk 1906. évi február hó 5-én hétfőn, 

este 8 órakor Drechsler Béla vendéglőjének eme
leti külön termében (VI., Andrássy-ut 25. sz. a.) 
TÁRSASVACSO RÁT rendez.

Fölkérjük t. 'tagjainkat és barátainkat, hogy ez al
kalommal teljes számban megjelenni szíveskedjenek.

Budapest, 1906 január 31-én.
A budapesti kávés-ipartársulat elnöksége: 

KEMÉNY, NÉMÁI,
t i tk á r . elnök.

Főpinczér urak!
w Egy levelezőlap utján szíveskedjenek hozzánk 
v fordulni és mi bérmentve és díjtalanul
Z művészi kivitelű m

számoló c z éd u l áka t f
küldünk. Z
a „MAGYAR VENDÉGLŐS- ÉS KÁVÉS-IPAR”

kiadóhivatala
|  BUDAPEST, Vili. kér., Bérkocsis-utcza 18. sz.

Császári és k irá ly i u d v a ri fém áru g y á r

CHINAEZUST- és

ALPACCA-ÁRUK

' BUDAPEST v  
V áezi-u teza 36.

H I R D E T M É N Y .
V ilá g h írű  m agyarád i b or e la d ó :

80 hektó 1901. évi termés hektója ... ........... .. — 48 kor.
240 „ 1902. „ „ „ - ................ ........ 46 „
300 „ 1963/4................  „ ... ._  ... — ... 44 „

Szőlőtulajdonos által tisztán kezelve. Bővebb felvilágosítást 
ád A n gelin a  T ivadar Muszka-Mait.var;i<l, (Arad m.)

: : : : : : : :  k ö z g a z d a s á g  : : : : : : : :

A Siófok B a la ton -fü rdő  rt, az 1904/5. üzleti évben 
60,587 K. bruttó bevételt ért el, míg a kiadások 70,506 
koronára rúgtak, úgy, hogy a mérleg 9919 K. veszteség
gel zárult, az előző évi 1541 K.-val szemben. A tarsasag 
fürdőtelepét 20 évre bérbeadta Várady Gyula eddigi 
eddigi igazgatónak 60,000 K. évi bérért.

A d ria tica  tö rk ö ly lep áro ló , lik ő r- és k o n y a k ip a r i r t.  
(Fium e) czég alatt Fiúméban uj részvénytársaság alakult 
isztriai és dalmát borok és törköly lepárlására és azok
kal való kereskedésére. A vállalat átvette a Forgalmi 
Bank rt. által nemrég magához váltott Pfau és társa-féle 
konyakgyárat.

A te m esv á ri G y árte lep  se rfőzde r.-t. közelebb 
tartott közgyűlése tudomásul vette az igazgatóság jelen
tését, mely szerint az üzemtartamnak egy hónappal történt 
kitolása folytán 13 hónapos üzleti év tartama alatt 41,000 
hektoliter sör került eladásra. A mérleg az előző évről 
áthozatt 1159 K.-val együtt 105,449 K. tiszta nyereséget 
tüntet fel, ami a részvénytőke 6%-ának felel meg. Mivel 
legutóbb a részvények túlnyomó részét Temesvár városa 
vette át, az igazgatóság ujjáalakittatott. Telbisz Károly 
polgármestert, udvari tanácsost elnöknek, Hatvany-Deutsch 
Sándor főrendet alelnöknek választották meg. A város 
tárgyalásokat folytat a részvények második felének meg
szerzése iránt.

Ip a r i  és m e ző g a zd a ság i k iá llítá s  P é c s e tt .  Pécs szab. 
kir. város és Baranya vármegye ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági érdekeltsége 19U7. május hó 15-től szep
tember hó 15-ig Pécsett, mint a Dunántúl legnagyobb 
városában, nagyobbszabásu általános ipari és mezőgaz
dasági kiállítást rendez. A kiállítás alkalmából a „Pécs- 
baranyamegyei vendéglősök ipartársulata“ átiratilag meg
kereste a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségét, 
hogy 1907. évi közgyűlését Pécsett tartsa meg. A Szövet
ség központi igaz gatósága a meghívás felőli határozat- 
hozatalt az alapszabályok értelmében az 1906. évi mis- 
kolczi közgyűlésig halasztotta.

A M agyar b o rte rm e lő k  o rszág o s sz ö v e tk e z e te  
félsz, a  műit havi rendkívüli közgyűlésén kimondta a 
szövetkezet reaktiválását. A szövetkezet a m. kir. orszá
gos mintapinoze kezelésével volt megbízva és miután 
1905-ben lejárt szerződését a kormány nem újította meg, 
kimondta a felszámolást; most azonban, mivel sikerült a 
szerződést 10 évre ismét megkötni, a szövetkezet újólag 
működésbe lép.

Boreladási hirdetmény.
Nagyméltóságu Gróf Károlyi Sándor úr 

ő excellentiája fóti pincze-gazdaságában
mintegy 230 hektoliter kitűnő minőségű 
különböző korú fóti hegyi ó -bo r eladó. 
Venni szándékozók a borokat megtekinthetik 
ő nagyméltósága fóti pinczéjében Fót, Pest
megye, a hová Rákospalotáról omnibusz
járat van.

Uradalmi kezelöség.

LEFK0VITSI. és TÁRSA, Budapest, Rirály-utcza 36.
C8. és kir. szab. tekeasztal, dákó és elefántcsont-golyó gyárosok. — Teljes kávéházi 
berendezési vállalat. T E LEFO N  14—74.

—  Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes köilségvetéssel díjtalanul szolgálunk. =====
Az országos iparegyesület ezüst diszérmóvel kitüntetve, valamint az ezredéves országos 
- —  ; ------- — kiállítás nagyérmével. ----------- _ . _  =

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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: : : : : :  h a s z n o s  t u d n i v a l ó k  : : : : : :

Régi parafadugók tisztítása.
(B. L.) Ha finom borokat hosszabb időre dugaszo- 

lunk, nem szabad fösvénykcdnünk, hanem uj dugaszokat 
amelyeket forró vízben szokásosan kifőzünk. 

Ha valamely dugót ismételten használni akarunk, ne 
mulasszuk el azt akkor mindjárt forró vízben kifőzni, 
amidőn a palaczkből kivettük és légmentesen lezárt 
helyen tartani a használatig, mert különben megesik, 
hogy azon a levegőn eczetgomba képződik, kivált akkor, 
ha csak egy-két nap múlva főztük ki. Olyan parafadugó
kat, melyeknek gyanús eczetes vagy dohos szaguk van, 
semmi áron nem szabad ilyen alakjukban felhasználnunk, 
hanem ha károsodni nem akarunk, akkor húsz rész 
vízre egy rész kénsavat öntünk s abba dobjuk bele a 
megromlott dugasznemüt és az egészet jól összekeverjük, 
majd huszonnégy órán át állani hagyjuk, azután egy 
vizben leforrázzuk, kettőben, háromban alaposan leöblítjük 
a dugókat és pedig mindaddig, mig az öblítésre használt 
v í z  a lakmuszpapirost többé meg nem festi. Ekkor a 
dugókat gyorsan és erősen ki kell szárítanunk és csak 
a használatbavétel alkalmával forrázzuk le őket újból. 
Az igy kezelt dugók frisseségüket teljesen visszanyerik, 
valamint puhaságukat és szép fehér színezetüket is.

: : : :  k é r d é s e k  é s  f e l e l e t e k  : : : :
Ezt a rovatot^állandóan vezetjük. A hozzánk intézeti kérdéseket közzéteszszük s ha 
azokra olvasóink részéről válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla, 

hogy megbizható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
7. sz. k é rd é s : Férje elhalálozása folytán köteles-e 

az özvegy uj engedélyt váltani?
8. k é r d é s : Ha valaki italmérási engedélye alap

ján vásártéri kimérést is gyakorol, köteles-e e czélból 
alkalmazott üzletvezetőjét bejelenteni?

9. sz. k é rd és  : Minő feltételekhez köti az italmérési 
törvény az engedélyes személyében beállható változá
sokat ?

Feleletek.
F e le le t  a 7. sz. k é rd é sre  : Az engedélyes elhalálo

zása esetében annak özvegye az üzletet uj engedély 
nélkül is folytathatja, ha az előirt kellékeknek megfelel 
és ezt a pénzügyigazgatóságnál az elhalálozást követő 
15 nap alatt igazolja.

F e le le t a  8. sz. k é rd é sre  : Ha az állandó üzlethelyi
ségre kiadott italmérési engedély kiterjesztése alapján lesz 
a kimérés a vásártéren gyakorolva, ezen itahnérésre nézve 
az engedélyes külön üzletvezető bejelentésére nem kö
telezendő, tartozik azonban ellenőrzés lehetővé tétele 
czéljából, a vásár napját 48 órával megelőzőleg az ille
tékes pénzügyőri szakasznál szóval vagy Írásban beje
lenteni annak az egyénnek a nevét, ki a vásártéren a 
kimérést gyakorolni fogja s a hatósági közegek által 
kívánt felvilágosítások megadására hivatva lesz.

F e le le t a  9. sz. k é rd é sre : Az italmérési törvény 
végrehajtási utasításának 10. §-a értelmében az engedélyes 
személyében szándékolt változtatás ugyanazokhoz a fel
tételekhez van kötve, mint az első engedélyezés. Ha 
azonban a nevezett egyén megveszi azt a házat, amely
ben az üzlet van, könnyebben megkaphatja az ifalmérési 
engedélyt, mert a törvény 13. §-áüak 5. pontja kimondja, 
hogy ,,kis- és nagyközségekben azoknak, akik az illető 
községben oly épületet birnak tulajdonul vagy bérben, 
melyekben az italmérés addig is gyakoroltatott, korlátlan 
kimérésre szóló uj engedélyek alkalmával elsőbbség 
adandó.“ Elsőbbsége van az illetőnek azért is, mert 
ugyanezen §. 4. pontja szerint azok is részesülnek abban, 
„akik az italmérést az illető községben már előbb is 
gyakorolják.*1

I Y . ,  M o l n á r - u .  3 7  - 3 9 .  s z .  T e l e f o n .

N y ílt levé l
B u d a p est sz é k e sfő v á r o s , v a la m in t M agyarország  
ö ssz e s  Ip a r tá rsu la ta ih o z , szá llo d á sa ih o z , ven d ég-  

' ő se ih e z  és  k o r c sm á r o sa ih o z .
A budapesti Pinczér-egylet és Önképzőkör alulírott elnök

sége tisz elettel tudatja, hogy az egylet saját vezetése alatt tagjai 
részére Budapesten, IV. kér., Molnár-utcza 37—39. számú házban 
lévő saját helyiségében a szállodai és vendéglői szakmában alkal
mazandó mindennemű férfi- és női személyzet elhelyezése czéljából 
díjtalan elhelyezőosztályt áditott fel. Egyletünk ezen uj intézményé
vel elsősorban azon ezélra törekszik, hogy tagjait megmentse a 
helyszerző ügynökük kiszipolyozásától, kik is a leglelkiismeretlenebb 
módon használják ki ezen a téren az alkalmazást kereső és 
szolgálatot kutató szállodai és vendéglői személyzet teljesen véd
telen néposztálzát. Hogy ez igy van, úgy hisszük szükségtelen 
bővebb magyarázatot adnunk, mert hiszen e szakmának körül
belül minden egyes munkaadótagja is átélte segédkorában ugyan
azokat az alkalkalmazottakra nézve végzetes és káros hatású 
ügynöki rendszer áldatlan napjait, mint mi. Így nem is kételked
hetünk egy perdig sem, sőt a legnagyobb bizalommal vagyunk 
eltelve munkaadóink iránt s meg vagyunk győződve, hogy hely- 
eszközlő osztályunk ingyenes működése úgy a munkaadók, mint 
munkásaik érdekében áldásthozó lesz. Ezen reményünkre feljogosít 
minket az a feltevésünk és felfogásunk, hogy el sem képzelhet
jük azt, miszerint t. munkaadóink az ügynöki rendszer támoga
tásával még továbbra is ki akarják szolgáltatni segédeiket és 
munkásaikat, az eddig tapasztalt áldatlan ügynöki rendszernek.

Nem! Ezt fel nem tehetjük munkaadó főnökeinkről.
De, hogy ez a káros viszony a mai napig szabadon burján

zott és nőtt napról-napra hatalmasabbra, ennek okául elfogadjuk 
azt a hiányt, amely hiányt a jelenleg felállított ingyenes helyesz- 
közlő osztályunkkal kívánunk pótolni, amelyet eddig nélkülöztünk. 
Most azonban, midőn alkalmat nyújtunk saját erőnkből, hogy 
munkaadóink a leglelkiismeretesebb, nekik mindenben megfelelő 
bárminemű személyzetét elhelyező osztályunk révén beszerezhetik ; 
el nem hihetjük, hogy munkaadóinknak ez lenne céljuk, hogy 
mielőtt személyzetét munkába fogadja, előbb egy, a kifosztáshoz 
hasonló eljárásnak legyen áldozata. A mi helyeszközlő-osztályunk- 
hoz forduló tagjainkat ingyen fogjuk elhelyezni, s mindkét részről 
a követelménynek megfelelő módon eszközölni. így tehát részre
hajlás, kapzsiság, vagy pénzszerzéshez fűződő érdekek vádja 
bennünket nem érhet. Hisszük, reméljük, sőt jogosan óhajtjuk, 
hogy t. munkaadóink elhagyva a máig követett utat, a saját érde
kükben alkalmazottaik megmentésére sietnek és hogy szállodásaink 
és vendéglőseink, ha a mai ügynökök, vagy pedig a saját véreik 
és utódaik közt kelljen választaniok ; akkor bennünket fognak 
támogatni, nem pedig megrontóinkat Éppen ezért minden erőnk
ből odatörekszünk, hogy az összes segéd- és munkás személyzetet 
kereső t. munkaadók igényeit a rendelkezésünkre álló nagy 
választékból a legteljesebb megelégedés elnyerésével elégítjük ki.

A Budapesti Pinczér-Egylet 70 éves múltja, annak minden
kori erkölcsi súlya elég garancziát nyújt arra, hogy a többi 
humánus intézményei között a helyeszközlés is a legfényesebben 
állja meg a helyét. A midőn feutnevezett helyeszközlő-osztályunk 
szives támogatására kérni szerencsénk van, nem mulaszthátjuk 
el b. figyelmüket arra is is felhívni, miszerint elhelyező-osztá- 
lyurk csakis tagokat helyez el, s ma még számosán vannak úgy 
pinczérek, szakácsok stb. (személyzet) is, kik jelenleg még nem 
tagjai egyletünknek, ezek hely változás esetén hátrányban leeDé- 
nek, ezt elkerülendő, tisztelettel kérjük úgy az összes magyar- 
országi ipartestületeket, valamint a t. főnököket is, hogy szol
gálatukban álló személyzetét u. m. pinczó-, szakács, portás, mint 
rendes; pinczértanoncz. szakács és portástanonczokat, mint rend
kívüli, a többi személyzetet pedig nem és korkülömbség nélkül 
elhelyező osztályunk tagjaivá, mint „kültagokul" beíratni szíves
kedjenek. Tisztelettel kérjük a tek. ipartársulatokat annak kimon
dására, hogy a jövőben személyzeti szükségletüket kizárólag a 
„Budapesti Pinczér-Egylet és Önképzőkör" elhelyező ossztályától 
szerzik be. Ezen kérelmünk kedvező elintézését kérve maradtunk

Budapest, lí)06 január hó.
a Budapesti Pínczér-egyl»í és Önképzőkör elnöksége 

PAULY ANTAL, VARGA ISTVÁN,
alelnök , t i tk á r  h e ly e tte s . elnök.

CSERNÁK JÓZSEF,
kö rgazda .
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Szállodás, vendéglős és kávás urak szivesfigyB’mébs.
TELEFON 10-71. TELEFON 10 71.

E L F E R  DEZSŐ
Budapest, VII., Dohány-utcza 39.
Hatóságilag engedélyezett elektrotechnikai, villany- 

világitási vállalat és mechanikai müintézet.
A K onrad ty-fe le  „Korona'* Jegyit iv lám pa- 
szenek , K örtlng  & M ath iesen  r.-t. Ív lám 
pá in ak  k ép v ise le te  és g y á r i ra k tá ra . Ivlám - 
pák , v illam os dynam ók és m otorok  kölcsönzö- 
in téze te . Készít villamos világítási és erőátviteli 
berendezéseket, telefon, villámhárító és villamos csen- 
getyük bevezetését. Iv lám p ák  és házak  k a rb a n 
ta rtá sa . J a v ítá so k  p o n to sé n  eszközö lte tnek .

D IA D A L  S E C
(franczia m ódszer szerint.)

Eberhardt Antal

I

i

Budapest, VI., Váczi-körut 31. sz.
Pinczegazdászati czikkek szakiiz- 
lete. — Paratadugók közvetlen be
hozatala. — Palaczkok nagyraktára.

A törvényesen megengedett 
M üller-fé le  ürm ös-eszenczia

főraktára.
Képes árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve.

pezsgőb orgyáráb ó l

BUDAFOK.
Budafok 30. V Telefon : Budafok 30.

HlRMANN FERENCZ
RÉZARUGYARA

BUDAPEST, VII., CSÁNYI-UTCZA 7— 9.
K észít sörkimórö készülékeket, 

bor- és sör-szivattyukat, bor-
és sör-csapokat és mindennemű 
pinczegazdasági czikkeket. <^<^r
Elvállal régi szénsavas készülékek 
légnyomásra való átalakítását.*^

iö) (u>> *->1 (.>.J lm} (...) lm}ma

N y ila tk ozat.
Hosszabb időre terjedő észleleleim alapján bizonyítom, hogy 

a Kr i s t á l yfor rás  szénsavval telitett ásványvíz, a melleit, hogy 
kiválóan lollemes, üdilő ital, kitűnő és hasznos italul szolgál 
idült gyomor- és bélhurutnál, különböző idült betegségekből eredő 
gyomor- és étvágyzavaroknál, továbbá mindazon esetekben, 
melyeknél a szénsavas vizek hasznosak.

Dr. Korányi Frigyes,
iorendih/íjd ta g , eg y e t, ny ilv . r .  tanfti*

Pinczegazdászati czikkek legolcsóbb bevásárlási 
forrása és legnagyobb raktára

Watterích A. cxégnéí
Budapest, Dohány-u. 5. sz.
A bor és sör kiméréséből és palacz- 
kozásúhoz szükséges összos czikkek 

szaküzlolo.

Borsajtók, borszivattyuk, borszürő-készü- 
lékek, bor- és sörpalaczkok, bor- és sör- 
csapok, dugaszológépek, sörkimérő-készü- 
lékek, továbbá az összes bőrbetegségek 

ellen szükséges szerek.
Waltorlch-félo szab. sörkimórö ké

szülék darabja 30 korona.

Nagy raktár különféle fém- és rézcsapokban.
Árjegyzék Ingyen és bérmontvo.

VEGYES HÍREK

M eghívó a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata és a Budapesti pinczér-egylet által 1906. évi 
márczius hó 7-én, a „Royalnagyszálloda" összes termeiben ren
dezendő jótékonyczélu bálra. Az ipartársulat részéről: Müller 
Antal bálelnök. Gundel János, Stadler Károly, Pelzmann Ferencz, 
Palkovics Ede, Glück Frigyes tiszteletbeli elnökök. Kocb József 
alelnök, Petanovits József r.-b. elnök, Wilburger Károly pénz
tárnok. A pinczéregylet részéről: Varga István bálbiz. elnök, Pauly 
Antal bálbiz. alelnök, Almássy Károly jegyző, Németh Károly 
pénztárnok. Bálanya : Müller Antalné. A tiszta jövedelemnek a 
vendéglősök ipartársulatát illető fele a szakiskola fentartására fog 
fordittatni. — A tiszta jövedelemnek a pinczéregyletet illető felé
ből 15°/o a szakiskola fentarfására, 15% a szállodások, vendég
lősök, pinczérek stb. orsz. nyugdijegyesülete javára, 20% az 
egylet könyvtára javára, 50°/o pedig a budapesti pinczéregylet 
segélyalapja javára fog fordittatni. Jegyek a meghívó előmutatása 
mellett válthatók: az ipartársulati irodában (Ferencz József-rak- 
part 16.); a budapesti pinczéregyletnél (VII., Kerepesi-ut 9/b); 
Wilburger Károly pénztáros urnái (VII., Rottenbiller-utcza 10) ; 
továbbá minden szállodában, vendéglőben és este a pénztárnál. 
Kezdete 9 órakor. Személyjegy 6 kor. Családjegy (1 ur és 3 
hölgy) 10 korona. Felülfizetések a jótékony czél iránti tekintet
ből köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz!atnak. Rendező- 
bizottság az ipartársulat részéről: Aicb János, Appl János, Baar 
József, Balika György, Bitlner Alajos, Bittner József, Blascbka 
István, dr. Benedek János, ifj. Borbegyi Ferencz, Bokros Károly, 
Brückner József, Brückner Nándor, Burger Károly, Buzik András, 
Bessenyei Géza, Belatiny Artbur, Braun Jakab, Braun Nándor, 
Barta Béla, Christe Károly, Czettel Gyula, Demeter K. Sándor, 
Deutsch J. Károly, Deutsch Pál, Doktor László, Döcker Ferencz, 
Drechsler Béla, Ebner Ferencz, Ehm János, Fenkl Gyula, auer- 
bachi Fischer Gyula, tóvárosi Fiscber Emil, Förster Konrád, 
Francois Lajos, Francois Cézár, Fejér Gyula, Fürst Tivadar, 
Glück Erős János, Gürsch Ferencz, Gregorits Ferencz, Gundel 
Károly, Hack István, Herz Rezső, Horváth János, Holstein Zsig- 
mond, Holstein Ármin, Horváth Dániel, Hcrzer Konrád, Horváth 
Nándor, Ilruska János, Huber Antal, Ihász György lllits József, 
Illits Gyula, Jajcz.y János, Kapsz József, Kapy Miklós, Klocker 
Alajos, Klivényi Ferencz, KIosz Hermann, Kovács E. M. id. Krist 
ferencz, ifj. Kriszt Ferencz, Kramer Miksa, Kuncz Ferencz, Kuncz 
Károly, Kommer Antal, Kommer Ferencz, F. Kiss Lajos, Littke .1. 
E., lappért Lajos, Lobmayer M. K., Leheti József, Leheti István, 
Mádai Alajos, Maloschik Antal, Maloschik János, Maloschik Ferencz, 
Marscbal József, ifj. Marschal József, Mayer Ferencz, Mayer József, 
Mehrmger Rezső, Molnár István, Mosk Béla, Neményi Béla, 
Neisiedler Géza, Nősek Ignácz, Páris Vilmos, Poppel Miklós, Prindl 
Nrndor, llajágh Lajos, Ilácski János, Riegel Gusztáv, Salacz 
Nándor, Seieh Károly, Seltenmayer Gusztáv, Simon Pál, Skoupil 
József, dr Solti Ödön, ifj. Sprung János, Steger Károly, Stöckl 
Tamás, Stolzl Nándor, Sturm József, dr. Szuly Aladár, Schafihauser 
Endre, Schnell József, Schmidt Rezső, Schmitt Károly, Sverteczky

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk. ------
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Gáspár, Szántó Ferencz, Teasdale Ottó, csantavéri Törley József, 
Ungár Samu, Wagner Vilmos, Wampetits Ferencz, ifi. Wampetits 
Ferencz Weisz Antal, Wilburger Antal, Wurglits Vilmos. A pinczér- 
egyUtré8zér°l -k\&x Mauric, Arany József, Aubek Gyula, Bakos Gyula, 
Bartl Mihály, Baumann Jenő, Beer László, Beer Rezső,Berger Imre 
Berger István, Bernhardt Ferencz, Bornemisza Ferencz, Czárán 
József, Ozeizel Antal Czifrák Antal, Czipolt Ferencz, Csermák 
József, Csík Kálmán, Csizmazia Antal, Deutseh Gyula, Dobler Ist
ván Kbenheo Károly, Eckor János, Erdolics Ferencz, Élő József, 
Esch József, Fabik Antal, Farkas Bála, Farkas József, Farkas La
jos, Fliegenschnee József, Frey Gyula, Freutschanszky Ferencz, 
Fuchs János, Gebauer Antal, Gelbmann András, Grosz József, 
Grosz Samu, Habermajer Károly, Haraszta Miklós, Hároth Nándor, 
Haselgruber Alajos, Haubel József, Ilautzinger János, Hengel Ie- 
nácz Ilerkner Ferencz, Ilering Brúnó, llolcsák János, llolub 
Rezső, Ilornyik Lajos, Horváth Károly, Horváth Lajos, Horváth 
bándor, Imencsek János, Ivkov János, Kálmán Imre, Keleti Ilen- 

Ker®sz.t®s G7örsy. Keszler Lipót, Kinzl István, Kiegei István, 
Kittner Mihály, Király György, Kilár Ferencz, Kinzl Antal, Kis
faludy Aladár, Klemencz Frigyes, ifj. Khogler Győző, ICövessv 
István, Koch Gusztáv, Kommer Béla, Kolosy Károly, Kovácsik 
Ignácz, König Jakab, Kolb Gusztáv, Kroner Alajos, Kremser Fe- 
rencz, Kretsmár Ferencz, Krassy Bódog, Krajcsovics Rezső, Kutassy 
Lajos, Kutter Ignácz, Langhans Ágoston, Lengyel János. Leitgeb 
József, Lipták János, Lukács Sándor, Maloschik Róbert, Mayr 
József, Marx Ferencz, Markó Gyula, Marencich Oltó, Meisel Béla 
Molnár Gábor, Mittrovátz Adolf, Müller Tivadar, Nagy Béla, Na^v 
Gyula, Nagy István, Neutzer Ferencz, Nick Hugó, Novák Kálmán 
I app Lajos, Panyik Károly, Pázmán Fülöp, Pantoll Márton, Plöde- 
rer 1 erenez, Pulyai Gábor, Púm János, Rehliug József, Reichel 
Lajos, Riegel Károly, Riegel Gusztáv, Riesz Henrik, Róth Keresz- 
tély, Ruvald Gyula, Rózsy István, Reichard István, Stangl Ferencz, 
Steger Tamás, Spesny Gusztáv, Skalitzky Károly, Steingaszner 
János, Stoltzl Nándor, Struhácz János, Szép Lajos, Szeif Alajos, 
Schnitta Samu, Tary Pál, Taschler Lajos, Thurzó Alajos, Tilcser 
János, Tiefenböck János, Varga Ferencz, Varga Nándor, Walics 
József, Wiajkov Dezső, Winkler István, Wiesner Gusztáv, Wirth 
Ferencz, Walentini György, Walentini Ödön, Wuthy Ágoston, 
Winger Miklós, Zimmorl Ferencz, Zsidakovits István, Zsida- 
rits Ödön.

UJ n y u g d íje g y e sü le ti tag o k . Az elmúlt hő folyamán
a Sz. V. K. P. és K. Orsz. Nyugdijegyesiilele a következő 
uj tagokkal gyarapodott: N a g y v á ra d o n : Perl A. Frigyes, 
Schneider Lajos, Ézsely Géza, Schafhauser Mihály 1000— 
1000, Vízvári Béla, Tyirla János 1200-1200, Rábay Béla, 
bárosi József, Palugyai Károly 1600—1600, Schwarz B. 
Béla 4000, Ilneiszl József, Bakonyi József, Kiszel József, 
Balázsy János, Weisz J. Dezső 600—600, Bors János 2000 
korona nyugdijat biztosítottak májuknak ; B u d ap esten  : 
Németh János, Klöcker Rezső, Menyi Ignác 5 600—600, 
Horváth Ferencz, Fiedler Rezső, Tauber Bódog 800—800, 
Klotz György, Pintér György, Farkas Mihály, Markovszky 
Ferencz 1000—1000, Schwarz Mór 1210, Szekrényt Rezső 
2000 korona nyugdijigónynyel; D e é se n : Pap György 
600, Shapson István, Ment Béla, Löwy Nándor 800—800, 
Csóka Béla 1000, Oriovits Károly, Bogoz Vinoze 1200— 
1200, Bulik Ferencz 2000 korona nyugdijigónynyel; 
S z o m b a th e ly e n : Szmák Ferencz 600, Kemenczey Károly,

Kozma Sándor, Weisz Zsigmond, Sanics Ferencz 1000— 
1000, Szabó József 1200, Márkus Imre 1600 kor. nyugdij- 
igénynyel; N .-S zebenben : Unger József 600, Schneider 
János, Lapis István 1000 —1000, Rehberger Károly 2000 K. 
nyngdijigénynyel; G y ő rö tt: Rozinán Gyula 600, Horváth 
Viktor 1000, Stausz József 1600; A ra d o n : Scheiber Lajos 
2000, Látz S. Ferencz 4000 korona nyugdijigónynyel; 
M e d g y e se n : Thüry József 800; B ra s s ó b a n : Schuller 
Salamon, Klein A. Ernő 600—600, Becker Rezső 1000 K. 
nyugdijigónynyel. Az uj tagok az egyesület taggyiijtője 
révén léptek a tagok sorába.

A társasvacsorák. A társas va csorák ügyében Némái 
Antal, a budapesti kávés-ipartársulat elnöke f. évi január 
hó 31-én a következő körlevelet intézte az iparíársulati 
tagokhoz: „Sajnálattal tapasztaltam, hogy a folyó évi 
január hó 8-án tartott társasvaosora alkalmával az ipar- 
társulat tagjainak nagy része nem jelent m-g. Nem aka
rok ezen körülménynek különös magyarázatot, még ke- 
vésbbé czálzatosságot tulajdonítani, de nem hallgathatom 
el azt a nézetemet, hogy a társasvacsorák iránt mutat
kozó csekély érdeklődés mellett ezen intézmény további 
föntartását ozéltalannak tartom. Fölöttébb sajnálnám, ha 
a választmány elé ilyen javaslattal kellene járulnom, 
mert ma is erős meggyőződésem, hogy a kari összetartás 
érzetének a társasvaosorák intézménye a legerősebb 
ápolója. Legyen szabad azért remélnem, hogy a t. tagtárs 
urak a társas vacsorák iránt a jövőben nagyobb érdek
lődést tanúsítanak és már a legközelebbi vacsorán, 
amelyet a folyó évi február bő 5-én este 8 órakor 
Drechsler Béla vendéglőjének emeleti külön termében 
(VI., Andrássy-ut 25.) tartunk meg, teljes számban meg 
fognak jelenni.“ Iparíársulati elnökünk e körleveléhez, 
melylyel minden tekintetben egyetértünk, kevés a hozzá
tenni valónk. A társas vacsorák jelentősége felől kétség
kívül meglehet mindenkinek a maga alkotta véleménye, 
és át is lehet siklani e kérdésen akár rideg közönynyel, 
akár felsőbbséges mosolyl.ya] is. Tout a són gout. Egy 
azonban bizonyos ! Ez az, hogy az ipartársulat jelenlegi 
szervezete mellett a társasvacsorák nemcsak a kari össze
tartás érzésének erős istápolói, hanem az egyedüli alkalmak 
arra, hogy az ipartársnlati tagok a társulat működéséről 
tudomást szerezzenek, esetleges közhasznú eszméiket és törek
véseiket népszerűsítsék, sőt — ha erre okuk van — az 
ipartársulat működését meg is bírálják, amire méltányos 
és igazságos formában kétsógbevonhatlan joguk van. 
Helyes-e vagy helytelen, ha e lehetőségtől elmaradásuk
kal önmaguk fosztják meg magukat kávésaink, erről — 
úgy véljük — vitatkozni sem lehet.

E lv i Je len tő ség ű  k ú r ia i dön tvény . A m. kir. Kúria 
1905. decz. 1-én 939/904. sz. alatt keit határozatával ki
mondotta, hogy az eladó olyan árut, melynek darusítását a 
hatóság megengedhetőnek nem tartja és amely ennélfogva a 
kereskedelmi forgalom tárgyát nem képezheti, az eladó 
visszavenni köteles, tekintet nélkül arra, hogy az árunak

H onu nkban  én Budapesten  a tek. Vendéglős és K&vélifiztnlajdonosok  
csakis n(Ham ta lá lh atnak  hangszerüket vásá ro ln i.

Van szerencséin ezennel tek. Czimet felkérni, szíveskedjék az én á llan d ó  
h a u g sz er -m in ta r a k tá ra m a t, mely ö n já ts z ó :
„ Z O N G ÓRA - O RCHESTR iON-CONTINENTA L"

továbbá i [ r  legújabb újdonságot -wj 
Önjátszó: ..Mandolin-Zongora-IZcneknrmű Continental1* 

végre a jelenkor legnagyobbszcrü müve:
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erről a hiányáról a vevő az ügylet megkötése alkalmá
val tudomással birt-e vagy sem. A Kúria e döntvényét 
egy oly esAből kifolyólag alkotta, amelyben beigazoiást 
nyert, hogy egy borkereskedő egy kolozsvári vendéglős
nek oly bort adott el, mely mesterséges bornak bizonyult, 
miért is a Kúria nem fogadta el az alperes borkereskedő 
azon védekezését, hogy az alperes a bort kellő időben 
nem kifogásolta, a bort megizleite, kifogástalannak találta, 
hanem kimondotta, hogy mivel az áru, ez esetben a bor 
olyan, melynek elárusitását a hatóság megengedhetőnek 
nem tartja, a borkereskedő visszavenni köteles, tekintet 
nélkül arra, hogy az árunak erről a hiányáról a vendég
lős az ügylet megkötése alkalmával tudomással birt-e 
vagy sem.

Meghívó. A budapesti I —III. kér. szállodások, ven
déglősök, bor- és sörmérőn ipartársulata 1906. évi február 
hó 14-én a budai vigadó összes termeiben tánczmulatsá- 
got rendez, melyre uraságodat és b. családját tisztelettel 
meghivja a rendező-bizotiság. Lerner Mihály társ. elnök, 
Buzik András rend. bízott*. elnök, Kuncze Ödön társ. 
elnökhelyettes, Mültner József rend. biz. alelnök, Redlich 
Ármin gazda, Bauer János pénztáros, Gürsch Ferencz 
ellenőr, Friesz Mihály helyettes pénztáros, Raab József 
ellenőr Kezdete esie kilencz órakor. Belépti-jegyek 
árai: családjegy (1 ur, 2 hölgy) 6 kor.; szemólyjegy 3 
kor. Jegyek a rendező-bizottsági tagoknál és este a pénz
tárnál kaphatók.

Seress Márton. „Egy főispán kilakoltatása11 czim- 
mel, lapunk előző számában irt közleményünkkel kap
csolatban a legőszintébb sajnálatunkra arról értesítenek, 
hogy Seress Márton, kassai társulatunk és nyugdíj választ
mányunk érdemes elnöke a kassai adminisztrátor kilakol
tatásakor már nem volt igazgatója a Schalkház szállónak, 
mely előkelő pozioziótól megrendült egészségi állapotára 
való tekintettel volt kénytelen megvá'ni.

Hymenhirek. Mossliammer Uttó, a m. kir. Opera 
kiváló hírnevű gordonkaművésze eljegyezte Prindl Teréz 
kisasszonyt, Prindl Nándor budapesti vendéglős és,neje 
nevelt leányát, kinek nővérével, Herminával Rieger Ödön 
ugyanaznap tartotta eljegyzését. A kedves é3 szépmüvelt- 
ségü Prindl leányok eljegyzésének kettős ünnepe úgy 
vendéglősük, mint a legelőkelőbb társadalmi körükben 
kedves meglepetést és örömet keltett. — Rádler János 
eljegyezte Broser János győri vendéglős nevelt leányát 
Deák Borbála kisasszonyt.

Reggeli a Baárban. A Petánovits József méltó utód
jának, Baár Józsefnek Thonet-udvarbeli vendéglőjében 
tartott januári pénteki reggeli oszlopként emelkedik ki 
az eddigi vendéglősösszejövetelek közül. Hosszú idő 
után újból egy a Don Oarlosi aranykorra emlékeztető 
„reggeli11 volt ez, lelkes, emelkedett hangulatú, mely el
feledtette a mindennapi élet sok gondját-baját, csattanós 
igazságot szolgáltatva az ipartársulat érdemes elnökének 
Gundel Jánosnak, aki ezen összejöveteleket tartja a kol
legiális összetartás és együttérzés legjobb fejlesztőjének 
és ébrentartójának. Hát lelkes és emelkedett volt a han
gulat. És pedig nemcsak azért, mert „főpohárnokmester 
Willburger“ (aki a „pohár javára11 irgalmatlanul pumpol 
meg minden emberfiát) olyan diplomata komolysággal 
„referál1 a múlt évi perselgyüjtés eredményéről, mint va
lami flók-Lukács ekszmimszter, hanem azért is, mivel az 
exbálapa Maloschik Antal, rkit Kriszt bácsi helyére — 
aki sajnos leköszönni volt kénytelen e tisztéről — az 
elnök ajánlatára „uniso no et standé pede11 reggeli pénz
tárosnak választották meg, ugyancsak raduplázott 
Totlyásra, ropogós Száz Koronkákat adván a perselybe, 
hogy — úgymond, ne legyen hiányos. Azért Fisokért is 
megéljenezték az ötven koronájáért, melyet fiatalos hévvel 
szurkolt le. (Ez a fm még 70 éves korában is csak „Miska11

lesz.) De a legtöbb éljent mégis osak Müller Antal zse
belte be, akit valósaggal körülsimogattak, hízelegtek, 
gratuláltak azért, hogy hűséges és derék életpárjat ra 
tudta venni arra, hogy elvállalta a bálanyai tisztséget. 
Nagy és osztatlan öröm emiatt vendéglőskörökben, mert 
az ő vonzó és jóságos egyénisége valóságos garanczíája 
a bal sikerének, melynek érdekében Petánovits és tábor
kara ugyancsak javáuan buzgólkcdnak. Egészen helyén
való dolog volt, hogy Szemerényi István, a Belatiny pezsgő- 
bőrgyár uj képviselője, akit Gundd János elnök üdvözölt 
rendkivül kitüntető és szivélyes szavakkal, ez alkalommal 
mutatkozott be vendéglőseinknek, aminthogy az is helyes 
dolog volt, hogy ezt a „bemutatkozást nem szárazon esz
közölte11, aminek folytán a „Haupttrelleru-ben (ennek 
mondta az elnök az uj képviselőt) mindenkinek „in na- 
tura11 része lett. Hát ez sem rontotta a hangulatot. Sőt. . .

Pez sgőborhamisitványok. Lelketlen üzérkedők újabb 
időben óriási mérvben árasztják el hamisítványaikkal 
pezsgőborpiaczunkat. A Trilby, Matador, Torreádor, Carte 
blanche, Hyppolit stb. hangzatos nevek alatt forgalomba 
kerülő, kivétel nélkül teljesen értéktelen, közönséges 
habzó borok folyton szaporodnak, s úgy a tisztességes 
magyar pezsgőborgyárosok, mint a fogyasztóközönség 
megkárosításán kívül, elpusztulással fenyegetikpezsgőboripa- 
runkjó hírnevét. Ily körülmények közt nagy jelen őségét kell 
tulajdonítanunk Francois Lajos budafoki pezsgőborgyáros 
akcziójának, ki a budapesti kereskedelmi és iparkamará
hoz indítványt adott be a pezsgöborokkal űzött visszaélések 
meggátlása dolgában. Indítványában felpanaszolja, hogy a 
pezsgőborgyartás terén számos visszaélés történik és pe
dig oly módon, hogy a habzó bor gyártói terményeiket■■ a 
pezsgőborok mintájára adjusztált palaczkokban, mint valódi 
pezsgőbort hozzák forgalomba. Indítványozza, tegyen lépé
seket a kamara aziránt, hogy a szénsavval telített borok 
palaczkjain kötelező legyen a habzó bor elnevezés feltün
tetése, és hogy a habzó bor gyártói a saját czégük alatt 
legyenek kötelesek gyártmányaikat forgalomba hozni. 
Az inditványnyal első sorban a kamara kereskedelmi 
osztálya foglalkozott és konstatálta, hogy a törvényben 
és rendeletekben vannak intézkedések, amelyek határo
zóban kimondják, hogy a habzó bort és szénsavas bort nem 
szabad pezsgőbornak nevezni, hogy továbbá a fiktív czégek 
ellen szintén el lehet járni. Az osztály felkérte ennél
fogva az indítványozót, hogy a visszaélések tekintetében 
jelentsen be konkrét eseteket s akkor a kamara abban 
a helyzetben lesz, hogy a megtorló lépéseket haladék
talanul és kíméletlenül megtegye. Francois a konkrét 
esetek bejelentését kilátásba helyezte. A budapesti keres
kedelmi és iparkamarának f. évi január hó 22-én Fritz 
Péter kamarai titkár ismertette Frangois Lajos indítvá
nyát és enuek kapcsán a kereskedelmi osztály vélemé- 
nyes javaslatát. A teljes ülés úgy Frangois indítványéit, mint 
az osztály javaslatát egyhangú helyesléssel kisérte s kimondta, 
hogy a konkrét visszaélések bejelentése esetén a legszi
gorúbb eljárást fogja folyamatba tenni azok ellen, akik gyárt
mányaikat hamis czégér alatt hozzák forgalomba.

Üzleti hirek. Mészáros Lénárt, a győri régi Lövölde- 
kertvendóglő volt tulajdonosa átvette a Körner sörödét 
Győrött. — Porgesz Béla az esztergomi Korona kávéház 
derék bérlője nagy fénynyel átalak tott kávéházát a múlt 
hó folyamán nyitotta meg ünnepélyesen. — Csikós Ferencz 
vendéglős Szegeden a Kossuth Lajos sugárúton uj ven
déglőt nyitott. — Özv. Óváry Jáno:né férje elhalálozása 
folytán átvette a kitűnő hírnévnek örvendő szatmári 
„Központi11 szálloda és vendéglő vezetését. — Balassa 
Árpád vendéglős Kolozsvárott uj vendéglőt nyitott. — 
Kallós Géza kávés Nagybecskereken megvette az ottani 
Petőfi kávéházat. — Hermel Frigyes vendéglős Debreczen- 
ben megvette a „Kis pipához11 czimzett vendéglőt. —

Hézagmentes 
Lábmeleg
Ruganyos .
Könnyen tisztítható "

Fónagy
Budapesten, I.

és Társa
, Retek-utcza 46.

asbestcom positió , hézagm entes b u rko lóanyag , v iz -é s  tűzálló , a je len 
k o r  le g jo b b  és legszebb  pad ló ja . K ettős ré teg b en  kész ítjü k  
beton  vagy  fa-alpadlóra. H yg ien ikus szem pontból, m agán lak áso k , hiva
ta lok , g y ári h e ly iség ek , isk o lák , szállodák , vendéglők , kóvé- 
lidzak, rak tá rak , kórli&zak stb. ré s z ire . Repedés vagy n y ik o r
gó * teljesen k izárva . F ény esíth e tő , rég i m eglevő padlók á tvonására  
is  a lka lm as. — A nagym óltóságu  vallás  ós közo k ta tásü g y i n in is z te r  u r  
1G9541/Ü04. sz. a. K a rb o rit Svéd p ad lónkért e lism erésé t ny ilván íto tta .
tör- Készítjük  m inden m odern  sziliben,

m inta és költségvetés d íjta lan .

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Rechnitz József Kaposvárott uj vendéglőt nyitott. — 
Tusányi Ignáoz Kolozsvárott a Mátyás király-téren 
„Gimbrinus11 néven uj vendéglőt nyitott. — Szily Mihály 
és társa Rákospa'otán uj vendéglőt nyitottak.

Borárverés Gödöllőn. A gödöllői m. kir. korcnaurada- 
lom f. évi február 5-én d. e. 10 órakor borárverést tart. 
Ez árverésen elad 1905., részben 1902. évi terméséből 
mintegy 726 hektó’itér, fajtánkint külön szüretelt és házi
lag kezelt bort. Ajánlatok a koronauradalom igazgató
ságánál nyújtandók be. A borok a koronauradalom pin- 
czéjében megizlelhetők. Részletesebb felvilágosítást nyújt 
a lapunk hirdetési rovatában közölt hirdetmény és az 
igazgatóság.

Spanyol borok ajánlása hazai lapban. A , Borá
szati Lapok* írja: „Egy magyar vendéglős-újságban a 
következő hir olvasható a szerkesztői részben: „Figyel
meztetjük m. t. olvasóinkat Hijo de C. Pitagorás ur 
maiagai bortermelőnek mai számunkban közzétett hir
detésére.* Sokkal jobb szolgálatot tenne úgy a fogyasztó, 
mint a termelőközönségnek ez az újság, ha velünk 
együtt felvenné a küzdelmet a külföldi (gyakran ellen- 
őrizhetlen eredetű) borok ellen, mintsem ilyenek vásár
lását a magyar vendéglősöknek ajánlja.* A „Borászati 
Lapokénak teljesen igaza van. Talán felesleges is meg
jegyeznünk, hogy az idézett vendéglős újság nem a 
,  Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar*.

Az E ngel-ügy. Az Engel-ügy, melylyel annak ide
jén közvéleményünk heteken át foglalkozott, mely európai 
szenzáczióvá fajult és évekre sírba döntötte bortermelé
sünk régi jó hírnevét, újból aktuálissá vált. Aktuálissá 
tette Engelék hazatérése, kik évekig tartó, jól megérde
melt bujdosás után s igen gyanús körülmények közt egy
szerre csak itthon teremtek. „Engelt — mint „Az Ország11 
f. évi jan. 26-ik száma írja — 1900 deczember havában 
Ítélték el. Azóta folyton megújították ellene a körözést. 
Minden befolyását latba vetette Engel, hogy az államrend
őrség legalább az elévülésben járjon kezére. Akkor még 
a rendőrség nem ismert irgalmat. Maga Tisza István 
mint belügyminiszter a földmivelésügyi miniszterhez in
tézett erélyes liangu átiratában kijelentette, hogy fölös
leges őt figyelmeztetni az eljárás megújítására, mert úgyis 
tudja a kötelességét. Tisza idejében tehát még kötelesség
nek tekintetett az Engel-itélet elévülésének megaka
dályozása. Rögtön rá az elévülés meg nem akasztása 
tekintetik kötelességnek. Ugye óriási fordulat ugyanazon 
rendőri szervezet szellemében és eljárásában! Most már 
jogos a kérdés, hogy ki idézte elő ezt a fordulatot? A 
rendőrség azt mondja, hogy Edvi Illés Károlynak egy 
közleménye. A publikum erre gonoszul mosolyog. A 
publikum e nagy fordulat okát csengő tallérokban keresi. 
Negyedmilliócskáról beszélnek, Írnak czáfolatlauul. Ki 
fogadta el ezt a pénzt? Mit tettek vele ? Küldtek-e belőle 
valamit Edvi Illés Károlynak azért a czikkért, mely meg
győzte a rendőrséget magasabb kötelességei felől ? Erről 
hallgatnak. Kinek jutott eszébe, hogy az Engel-ügyben 
egyszerre változó felfogásra térjen át ? A földmivelésügyi 
minisztérium borászati osztálya esett-e feledékenységbe; 
a földmivelésügyi miniszter akadályozta-e meg, hogy a 
rendes sürgető levél elküldessék a belügyminisztériumba ? 
A belügyminisztérium tette-e félre ezt az aktát, eddigi 
szokásától eltérően? Vagy végül a főkapitányság lök e-e 
a belügyminiszter aktáját papiroskosárba? Hol íeneklelt 
meg a körözés felújítása? Valaki gonoszul be van vá
dolva a közvélemény álfa'. Mióta tünk a magyar ható
ságok szó nélkül a csúnya és jog alan vádakat? Egy 
kaszinói ügyben tuczatnyi nyilatkozat jeLntmog. Ilyen 
ügyben pedig, mely a kormányzati és rendőri hatóságok
nak egyene-en tekintélyébe és megbízhatóságába vág, a 
rendőri sajtóiroda egyetlen tréfás nyila'kozataval meg
elégszenek. Ezt már csakugyan nem ér heti meg, akiben 
egy kis önérzet van. Hát tessék tisztázni az ügyet; az 
ország tisztán akar látni. A hallgatás joggal megerősíti 
a leggonoszabb feltevéseket is, mert három hatóságot 
helyez egyszerre botrányos szereplés vádja alá.“

Eladó acetyléngép . Láng Bernhard lévai kávésnál 
egy 50 lángra való aoetyléngép igen jutányos áron eladó.

Az eladó az eladási árból 10%-ot juttat nyugdijegyesü- 
letünk alapjajavára.

A borvizsgáló  b izo ttság  tagjai. A m. kir. föld
mivelésügyi miniszter a mesterséges borok készítésének 
és azok forgalomba hozatalának tilalmazásáról alakított 
állandó szakértő-borvizsgáló bizottságának tagjaivá az 
1906. évre a következőket nevezte ki, u. m. : o) a buda
pesti borvizsgáló bizottságba : Ágoston József földbirtokost, 
Forster Gézát, az OMGE. igazgatóját, Görgey Gyula föld- 
birtokost, Koritsánszky János nyugalm. vinczellériskolai 
igazgatót és Lindmayer Ferenoz székesfővárosi bizottsági 
tagot; b) a kolozsvári borvizsgáló bizottságba: Jósika 
Gábor báró, földbirtokost, dr. Szentkirályi Ákos gazd. 
tanintézeti igazgatót, Tokaji Lászlót, az Erdélyi Gazdasági 
egylet titkárját, Veisz Józsefet, az erdélyi pinczeegylet 
igazgatóját és báró Wildburg Aladár földbir.okost.

K itüntetés a nagy nemzetközi szakácsmüvészet élelmi
szerek és italok kiállításán Bécsben, mely kiállítást 
Ő Felsége, továbbá Mária Jozefa főherczegnő, Ferencz 
Ferdinánd főherczeg neje Holienberg hercegnővel és még 
számos magas személyiség látogatásukkal megtiszteltek. 
A bécsi közönség e kiállítást oly tömegesen látogatta, 
hogy torlódások megakadályozása végett a bejáratokat 
időközönként el kellett zárni és az utolsó 10 évre vissza
menőleg ezen kiálitás Béc3 városának legnagyobb kiállí
tási sikerét jelentelte. Az ásványvizek között a legmaga
sabb kitüntetésben ezen kiállításon a Sut. Lukácsfürdői 
Kristály forrás ásványvíz részesült, mely ásványvíznek a 
díszoklevél és aranyérem lett megítélve.

Az élelm iszerek  konzerválásánál kitűnő szolgála
tokat teljesítenek vendéglőben és kávéházban a Dr. 
Wagner és Társai czég (Budapest, IX , Tínódy-utcza 3.) 
által forgalomba hozott kitűnő minőségű hűtőkészülékek, 
jégszekrények és hütőházak, melyekaek hőfoka tetszés 
szerint szabályozható. E készülékek beszerzését a kínál
kozó gyakorlati előnyök maguk legjobban ajánlják.

Nagyobb vidéki városba, megyei székhely, garnizon- 
nal, a város központjában újonnan épült fényesen 
berendezett nagyszálloda, kávéház, étterem és 
sörcsarnokhoz ügyes szakértő (keresztény) 15—20 
ezer korona készpénzzel társul kerestetik. Komoly 
ajánlatok „Ügyes 5“ jeligére Blockner hirdető-irodájába,

|  . B u d a p e s t ,  S ü t ö - u t c a a  <1. s z á m  C K im z o n d ö lc .

Kitűnő csongrádi bor hektója 14 forint.
1 korona bek ü ld ése  ellenében  3 üveg' m in tab o rra l szolgA'ok. U gyano tt k is-
üstös tö rkö  y-, sep rű -, eper-, szilva- és baraozkpálink ílk  is kapha tók .

aw SZABÓ GÉZA, Csongrádon. -aw

Egy 50 lángra való a c e ty len -g ép em  vo lna  ig en  
ju tá n y o s  á ro n  eladó. LANGr B. k á v és  L éva.

JTattoni
11 Henriklegjobb asztali- és üdítő ita l, 1

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, n  
gégabajoknál, gyomor- éa bólyaghu- Q 

rútnál.
udapest,

f la tU u i U e u rik , Kirídd i i  B u c iit T eréz-körut37.1
------- Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



10 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1900. február 1.

Kívánja Ön, hogy családja egészséges legyen???
Akkor vigyázzon az ivóvíz használatára!!!
Kérdezze meg orvosát, hogy melyik asztali viz a legmegbízhatóbb és legegészségesebb???
A magy. kir. tudományos egyetem I. chemiai intézete: A Szt. Lukácsfürdői Kristály forrás 

nagy mélységből fakadó, állandó összetételű ásványviz se ammóniát, se salétromossavat, se salét
romsavat nem tartalmaz, organikus anyag úgyszólván nincs benne és a chemiai analysis alapján 
igen tiszta, calcium- és magnesium-hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

Budapest székesfőváros bakteriológiai intézete: A vizsgált Szt. Lukácsfürdői Kristály
forrás ásványvizét bacteriologiai szempontból kitűnőnek kell minősítenünk.

Budapest székesfőváros vegyé- 
tály ásványvizet tiszta, bomlási anyagoktól 
egészségesnek minősítette. Az Országos 
helyes és tisztán való kezelése folytán a 
vizekkel hivatottnak minősítette.

Dr. Rigler Gusztáv a kolozsvári 
magyar balneologiai kongresszuson a forgalomban lévő különféle ásványvizeknek bacteriologiai 
szempontból történt vizsgálatáról tartott előadásában, a legtisztábbnak a Szt. Lukácsfürdői Kristály
forrás ásványvizét jelentette ki.

Kitüntetések: 1906. Bécs „Nemzetközi szakácsmüvészet, élelmiszerek és italok" kiállítása, 
díszoklevél és aranyérem. 1904. St. Louis világkiállítás, Grand Prix. 1904. Buenos Aires, arany- 
éretn- 1903. Baden Wien, aranyérem a koronával. 1902. London, Grand Prix. 1901. Würzburg, 
aranyérem és díszoklevél. 1901. Ostende, aranyérem és díszoklevél. 1900. Strassburg, aranyérem 
és díszoklevél, 1900. Krakau, aranyérem és díszoklevél. 1900, Páris, aranyérem és díszoklevél.

A Kristályforrás természetes hydrocarbonatos ásványvízforrás, mely szénsavval teliltetik. 
A bécsi főudvarmesteri gazdasági hivatal dicsérő nyilatkozatot adott, a Pápa Ö Szentségének házi
orvosa elismerésben részesítette, sok uralkodó udvartartásában fogyasztják, ezernél több kiváló 
orvos, tanár és vegyész ajánlják!!!

szeti és tápszervizsgáló intézete a Kris- 
egészen mentes- és chemiai szempontból 
Közegészségügyi Tanács a Kristályforrást 
külföldön való versenyzésre más ásvány

egyetem egészségtan tanára, az 1902. XII.

A budapest—kőbányai casinó- 
épület ré s zv é n y tá r sa sá g  a

„Kőbányai Casinó“
kizárólagos kezelésére, nemkülönben a 
kaszinóval egybekötött nyilvános kávé
ház, vendéglő és lakás el választhat
ó n  bérletére pályázatot hirdet. A bér
leti idő 3 év s 1906 évi november hó 
1-ével kezdődik. Ajánlatok zárt borí
tékban legkésőbb f. 1906. évi április 
hő elsejéig Dr. Székely Soma tár- 
sulati ügyész úrhoz (Budapest, X. kér., 
Hölgy-u. 3. sz.) adandók be, a hol a 
bérleti részletesebb feltételek s egyéb 
felvilágosítások hétköznapokon délután 
3—6 óra között megtudhatók.

VAVAVAVAVAVAVAVAVAWAVAVAVAVAVA 

Honi gyártmány! Honi gyártmány

Elsőrendű, száraz, folyékony

szénsava t
ajánl könnyű 10, 15 és 20 kilogrammos 
aozéltartályokban a = ■■■■ , ——......

ÍM |

M A G Y A R  S Z É N S A V IP A R -T A R S A S A G
BUDAPEST, IX., SOROKSÁRI-UTCZA 96.
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^  ̂  ^

I
I
0
0 < >
0
0
0
0

m

EZEN HELYET

$ VELITS KAROLY
!S \
k  
%

^  ̂  ■g’- -g. .g.



1906. február 1. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 11

A | KRISTÁLY f o r r á s
szénsavval to llte tt ásványv ize hasznos ita l étvrtgyaiu* s ro k n á l és eiiKtaz- 
tési ueliézsé^eknél. A le g tisz táb b  és legegészségesebb asztali és 
borv iz . — H atha tó s  szora jcs ll apltó. — Ó vszer fertőző betegségek  ellen- 
— O rvosi ren d e le t s ze r in t egy m eleg íte tt p o h árra l ig y é k  éhgyom orra. K ívá
n a tra  te litó sn é lk ü li tö lté s t is szállít a

Szt. Iaiikáosfürdő K u tv á lla la t Budán.

T e le f o n  8  - 96.

Mindennemű czukrászati készítmények szerezhetők , v id ék re  is 

LUKÁCS SÁNDOR czukrásznál ltlII>.VI*EST, V I. kerület, 
AndráHsyut « « .  szám. —

Magyar-Belga Kertgazdasági r.-t
CSoc. A non. B elge-H ongroise de F arceries.)

Korai gyümölcs és főzelék (Primeurs). Az évad különlegessége:

BRÜSSZELI CZIKÓRIA.
Belga-telep, Vácz.

BOBIZEK ISTVÁN
B Ü C H E B  ANDRÁS utóda

billiárd-behúzó
Budapest, VII., Dob-utcza 97. sz.
Raktáron tartok legfinomabb minőségű bel- és külföldi 
billiárd-posztókat, valamint valódi franczia bőröket és kék 
olasz krétákat. Billiárd-behuzások jutányos árak mellett 

vidéken is eszközöltetnek.

H a sa sa s í

ss
i

sss
Ins
1
1
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TÖRV. VÉDVE

I I„SUDIN
BIZTOS SZER KÉZ- ÉS LÁBIZZADÁS ELLEN.
Vigyétek el hírét 
Széles e világba :
Ki bütykös, tyukszemes, 
Izzad keze, lába,

Az csak „Sudin“-t vegyen, 
Nem vette hiába,
Mert nem izzad többé,
Ha egyszer használta.

csipész-üzletekben stb.Kapható : divatáru.
Egyedüli készítőié:;

NAGY KÁLMÁN gyógyszerész, NYÍREGYHÁZÁN
&H55H5HEHSH5H5P5ESHÍ

Iparsó fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy Írásbeli kérdezősködésre díjmentesen nyújt

A Magyar Királyi Sójöyedék Yezériigynöksége
BUDAPEST, V., Váczi-körut 32. sz.

w

f ,

Steiner József és fia
c z u k r á s z d á j a  és sü tö dé je

BUDAPEST,
VII., kér., Király-utcza 67. szám.

Legfinomabb minőségű vendéglői 
és kávéházi sütemények.-----------

STEINER-féle
Luxus kétszersülte
T ö rv é n y ile g -  v é d v e .  Pótolja a friss süteményt.

E l s ő r a n g ú  t á p s z e r .
BW  Minden egyes darab külön-külön egy 
pergament borítékba van csomagolva.

Egy doboz (35 drb) ára 1 korona 20 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) postán 

u tá n v étte l é s  b érm entve lesznek elküldve.
Bevezetve elsőrangú sanator lumokban és 

gyógyhelyek kávéházaiban. -----—

Dicsérő-levél.
Steiner József és fia uraknak, Budapest, VII., Király-u. 67.

Az önöktől m ogrendelt ké tsze rsü lt k itű n ő , az Ize Is n a 
gyon  jó , o ly a n n y ira , hogy  én  azt gyom or- és bélbetegek  
szám ára a  legalkalm asabb , k ö nnyen  em észthető  sü tem én y 
n ek  ta rtom .

K arlsbad , 1905. jn l ia s  14. K iváló tisz te le tte l
D r .  H E R T Z  K A  

egészségügy i tan áeso s , K arlsbad .

Csak az általam készí
tett valódi. Lingner A. W. 
gyógyszerész Segesvár

Az előkelő hölgyvilág figyelmábe!
Óvakodjunk az utánzatoktól !

!! MATHILD CRÉMEÜ
Minden eddig készített szépitő és bőrápoló sze ek közt a leg
kitűnőbb készítmény a Mathild Crém, mivel nem zsiradék. Az 
előkelő hölgyvilág kedvelt créme, eltávolítja a májfoltokat, 
sömört, pörsenést, hőség vagy fagyás által előidézett vörös 
foltokat, kisimítja a ránezokat, himlőhelyeket, még korosabb 
egyéneknek is bájos friss üde arezszint varázsol, mivel nem
- zsiradék, nappal is használható. .....
Mathild Crém ára I tégelynek I korona, hozzá való Mathild-szappan 
70 fillér. Mathild pouder fehér, rózsa és crémszinü I doboz 1.20 K 
Csak Mathild névvel a valódi. — Kapható egyedül a készítőnél

II, LINGNER A, W. gyógyszertára a Sashoz, Segesvár.

: BUDAPEST, :HORVÁTH és CSILLAG VI., K irály-utcza 19. sz.
MU-tekeasztal és dáké ipartelep.

—   ---- = - ——7" v.;:.... M. klr. töfY. bejegyzett ezég. —.-■■■ . ■ — ----  —:
Kávéházi berendezések s egyébb diszmü-asztalos munkák vállalata. Nagy választékú raktár 
tekeasztalokban. Minden eddiginél olcsóbb árak, a legpontosabb kiszolgás és jótállás. 

Árjegyzék és bővebb értesítések bérmentesen.
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Pacific

Pacific

! !  Ú j d o n s á g ! !
Óriási meg"tali:arit.ás T T

Minden háziasszony egy kísérlet 
után állandóan használja a

„P A C I FI C“
. s z á r a z t o j á s  lisz tk é sz itm én y t.

Tyúktojás felhasználásával 
------------  gyártja: ------------

Strobentz Testvérek
gyár részvénytársaság  

BUDAPEST, IX., Üllői-ut 89. szám.
A „PACIFIC" tojásliszt teljesen tiszta; 
sült- és lőtt-tészták, úgyszintén czukrász- 
sütemények és fagylaltok készítésénél 
kiiünően használható és teljesen pótolja 
a sütésnél és főzésnél a tojássárgáját. 
Négyszerte olcsóbb mint a tojás, nem 
romlik és ennélfogva mindig készenlét

en található minden háztartásban.-^
A kővetkező csomagolásban van 
—  forgalomban a PACIFIC : —

100 gram m  ára  2 kor. 40 fillér.
(180 tojás sárgáját helyettesíti.)

50 gram m  ára  1 kor. 20 fillé r. 
(80 tojás sárgáját helyettesíti.)

25 gram m  á r a ____ ... 60 fillér.
(40 tojás sárgáját helyettesíti.)

4 gram m  á ra  levélben  10 iillér.

Pacific
i

Pacific Kapható minden nagyobb főszer- és cse- Pacific
—  megeiizletben és drogueriákban. —

|  B é r b e a d ó  J

f
&
&

&
&
*
f
0

étterem és sörcsarnok.
K olozsvárott az uj Nemzeti-színház

tól alig 30— 40 lépésnyire épült 
uj épületben igen szép, nagy, teljesen 
uj és elegánsan berendezett étterem 
és sörcsarnok egyéb mellékhelyiségek
kel minél előbb bérbeadó. Közvetlen 
közelben "vannak az igazságügyi palota 
(királyi tábla, törvényszék, járásbíróság) 
pénzügyi palota s közvetlen közelben 
vannak még a különböző laktanyák 
(gyalogság, tüzérség és honvéd). Csakis 
elsőrendű, arra hivatott, intelligens és 
szorgalmas vendéglősök ajánlatai vé
tetnek figyelembe, melyek küldendők

S c h n e i d e r  G r. .A.. czimére
------------------------  K O L O Z S V Á B T T ,  ■■■

é  
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A t. ez. szálloda- vendéglő és kávéház
tulajdonos urak figyelmébe.

K ávéh ázi, vendéglői berendezések, karamból és fordító 
billiárdasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, márvány- 
asztalok, székek tömören hajlított fából, tükrök és kávé
házi kasszák, jégszekrények, borkimérő asztalok és 
sörkimérő készülékek uj és  h a szn á lt á llapotban  

a leg o lcsó b b  á ra k o n

Glück Márton-nái
B udapest , Hajós-utcza

Telefon 80—61.
17. szám.

►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Hirdetmény.
Trencsén-Teplán, Trencsén-Teplitz köze

lében egy emeletes vendéglő, melyben Casino 
is el van helyezve, és melynek üzleti helyi
ségei és vendégszobái be vannak rendezve, 
bérbeadó.

Közelebbi felvilágosítást ad Perroy Pál 
nyug. erdőmester Kasszán (Illává mellett) 
kihez az ajánlatok intézendök.

HUBERT J.
CS. ÉS KIR. UDYAR1 SZÁLLÍTÓ 
=  ALAP1TTAT0TT 1825- =

K U T A SSY Y IN C ZE
V. KÉR., ARPAd -UTCA 9. SZÁM.b h £ 9
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^)alóHi szarvasgomba.
Az inyencznek a szive nevet, ha 

az étlapon franczia szarvasgom
bát Iát jelezve. A legmagasabb lukul- 
lusi élvezet ez neki és inkább néhány 
fogást érintetlenül hagy, csakhogy a 
nemes termény fűszeres gumóin 
kártalan'thassa magát.

A valódi szarvasgomba golyóala- 
ku. Körülbelül 30 czentiméternyi 
mélyen nő a földben, főleg Dél- 
Francziaország és Itália gesztenye-, 
tölgy- és bükkfa-erdeiben terem. A 
talaj rávalóságához mérten eléri a 
mogyorónagyságot, de kis ökölnagy
ságot is ; súlyra nézve legfölebb egy 
kilós; de ez az óriási példány mind 
ritkább lesz és igy természetesen a 
legkeresettebb. Külsejére nézve a 
szarvasgomba gyökérszerü fonadéká
val nem valami tetszetős; fekete felü
letén nagymennnyiségü sokcsucsu sze
mölcs és pontszerű mélyedések látha
tók. Húsos, leveses,keménygyümölcse 
sötétbarna vagy biboros-fekete; fekete 
és fehér vörösszélü ereivel hasonlít 
a kellemes illatú szerecsendió már
ványozott belsejéhez. Sajátos nagyra- 
becsült jó izét ama tojásdad, tövis- 
alakú apró erek adják meg, aminő 
négy-hat fejlődik kis csövekben és 
természetes viszonyok között annak 
szaporodására szolgálnak. Innen ma
gyarázható az is, hogy illata az év
szakok szerint különböző. A pzarvas- 
gomba szedésideje október-deczem- 
ber hónapokra esik. Gyűjtéséhez 
Francziaországban külön e czélra 
kitaniíott úgynevezett szarvasgomba
kutyákat használnak; Olaszországban 
pedig sertések vájják ki a gumókat, 
míg ormányukra egy gyűrűt helyez
nek ; vidékenként szegény emberek 
keresetet is lelnek annak szedésével. 
A legbecsesebb a franczia szarvas- 
gomba. Nem csekély az ország bel- 
szükséglete, de nem csekély évi 
kivitele is, melyet két millió kilóra

becsülnek, melyből az országnak nem 
kevesebb mint 20 millió frank haszna 
van. Az élénk kereslet folytán meg
kísérelték mesterséges utón termelni 
a szarvasgombát, de ez általában a 
termény sajátos életfeltételei miatt 
mindeddig nem sikerült, vagyis emlí
tésre méltó eredmény elérhető nem 
volt, miért is még nagyon sokáig fog 
tartani, mig magasárát csökkenteni le
hetségeslesz. Ehhez járul ama babona, 
mely Dél - Francziaországban még 
máig is talál hívőkre, hogy a szarvas- 
gomba akkor terem meg, amikor a 
villám a földre sújt. Ezen a vidéken 
e terményt sokan a lombfák gyöke- 
rai beteges kinövésének is tartják, 
melyet valamely rovar szúrása okoz, 
mely e helyen petéit akarta lerakni. 
Ne kutassuk tovább, hogy e tévhitet 
valóban a tudatlanság, vagy a gaz
dasági furfang érdeke táplálja; mert 
hiszen a természettudomány rég 
tisztázta a szarvasgomba fejlődésé
nek okait.

E nyalánkságot már a régi görögök 
és rómaiak is ismerték és sem királyi, 
sem egyéb fényűző lakomákon nem 
hiányzott.

Hogy e finom termény minél tovább 
elálljon, a gondosan tisztitolt és 
hibátlan szarvasgombákat viaszkkal 
telitett papírba takargatják vagy 
oliva-olajban konzerválják, mely 
utóbbi kezelés mellett hónapokig 
eltartható.

Az orvosok nehezen emészthetőnek 
mondják és annak gyakori élvezetet 
ennélfogva nem tartják észszerűnek; 
de nem is nagy azok száma, kik ez 
okból megbetegedtek volna.

A modern konyha a szarvasgombát, 
melynek főértéke nem annyira izében, 
mint inkább kizárólag illatában rej
lik, nem a régi szokásszerinti asztal
kendőben, hanem mindig a jól elzárt 
cserépedényben tálalja, melyben a 
szarvasgombát abban a pillanatban

elkészítette. Csak igy élvezhetjük azt 
kellő értéke szerint.

Leggyakoribb elkészítési módját 
kiváló három szakférfiú ajánlotta 
reczeptjei szerint tartjuk a legjobbnak 
és pedig:

Baumann Ferencz János reczeptje: 
A lábost szalonnalapokkal rakjuk 
k i; a jól megtisztított szarvasgom
bákat erre reá rakjuk, hozzá sót, 
kevés babérlevelet, egy csokor petre
zselyem zöldjét, kevés kakukfüt, egy 
hagymát és tetszés szerint egy czikk 
fokhagymát adunk; ezután kevés 
kapart szalonnát egy jó páczolt 
levet vagy e helyett egy szelet sonkát 
és kevés húslevest adunk föléje ; 
1/2  üveg pezsgőt közéje öntve fel
forraljuk, vajaspapirral és jól záró 
fedéllel betakarva 1 óráig pároljuk.

Roűenhöfer receptje: 25 deka
sovány sonkát, 1—2 hagymát, egy 
sárga répát nagyobb koczkákra vágva 
vajban kői nyen pirítunk, majd egy 
fél babérlevéllel, kakukfüvel, petre
zselyem zöldjével, két szegfűszeggel, 
15 szem borssal és Va liter fehér 
borral félig befőzzük. A szarvas- 
gombát pedig jól záró szalonna
szeletekkel kirakott lábosba rakva e 
keverék megszűrt folyadékát egy 
üveg pezsgővel keverve ráöntve jól 
betakarjuk és Vs óráig főzzük.

Eseoffier reczeptje: 12 deka vörös
répát, 12 deka hagymát, 5 deka 
zellert egy szál kakukfüvet, egy 
babérlevelet, 10 deka nyers sonkát 
apró koczkákra vágva (u. n. mire- 
poix bordelaise) vajban párolunk, a 
szarvasgombakat vele telitjük, szo
roson betakarva 20 perczig gyenge 
tűzre állítjuk. Majd a szarvasgom
bákat kivesszük és V+ liter pezsgővel 
tisztára mossuk. A szarvasgombákat 
kis ezüstbográcsban elhelyezzük. A 
pezsgőt a keverékhez öntjük, majd
nem egészen elfőzzük és hozzá kevés 
tiszta borjuhuslevest adunk. Az egé
szet kendőn át szűrve, a szarvas-
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gombákra öntjük és igy 10 perczig 
melegen tartjuk, de nem engedjük 
főni.

líizs-reczeptek.
Rizs piemonti módra. A p emonti 

rizshez finomra vagdalt fehér hagy
mát vajban világosan izsasztunk, 
hozzáadjuk a kellő adag rizst és 
ezzel együtt is izzasztjuk, de csak 
annyira, hogy sem a rizs, sem a 
hagyma színét ne hagyja. Az étel 
sikerének főkelléke a legfinomabb 
minőségű karolini- vagy Patra-rizs 
használása. Ezután a rizst lobogó 
tiszta, erős baromfilevessel három 
ujjnyi magasra befedjük és igy 
főzzük. A levesnek minden jó kellé
kén kívül annyira sósnak kell lennie, 
hogy a kész főzeléket többé ne 
kelljen sózni. Az edényt betakarjuk 
és tűzön lassan főzzük, anélkül, hogy 
puffogjon. 20—25 perez múlva az 
étel kész. Ezután a sajtot, a vajat 
belé keverve, a rizsnek a tálra szem
csés fehéren kell jönnie, sem folyós, 
sem száraz ne legyen.

Rizs milánói módra. A rizst és 
hagymát elkészítjük, mint előző 
sorokban jeleztük; csakhogy a rizs 
mennyiségének megfelelően legjobb 
minőségű sáfrán-port elegyítünk 
közéje.

Rizs leeleti módra. [Pilaw) Lapos 
lábosban 10 deka finoman vagdalt 
hagymát 772 deka vajban izzasztunk. 
Majd 20 deka legfinomabb kalkuttai 
vagy ceyloni rizst adunk hozzá és 
azzal együtt gyors tűzön izzasztjuk. 
Ezután egy liter lohogó fehér baromfi
levessel feleresztve főzzük, a rizsre 
egy tányért teszünk és az edényre 
egy fedelet adunk. így mérsékelten 
meleg kemenezében a rizs 20—25 
perez múlva kész. Ha ennyire vagyunk 
akkor a rizst másik edénybe öntjük 
és friss vajjal összekeverjük, de 
óvatosan, hogy a rizsszemek szét 
ne nyomódjanak.

Rizs Jcreol-módra. Ez majd úgy 
készül, mint pilaw, csak kevesebb 
hagymát és helyette kevés kajenni 
borsot adunk közéje. A rizst igen 
sekély lábosba tesszük és csak egy 
ujjnyi magasan öntjük fel levessel. 
Az edényt jól elzárva közel másfél 
óráig hagyjuk nem túlságosan meleg 
kemenezében. Azután a rizst asztal
kendőre tálaljuk; de előbb a lábost 
többszörösen az asztalhoz ütjük, 
hogy a rizsszemek egymástól elvál
janak, mert az étel csak akkor 
sikerült és szemre is tetszetős, ha a 
rizs szemek úgyszólván megszámlál- 
hatók.

Rizs indiai módra. E czélra a 
rizst csak 15—18 perczig főzzük 
bőséges sósvizben. Azután a rizst 
szitára tesszük, lecsepegtetjük és

úgy habbal kirakott serpenyőben el
helyezve forró sütőben megszáritjuk.

Rizs töró'Ic módra. Ez ételhez a 
rizst úgy készítjük elő, mint a pilaw- 
hoz, csakhogy a hagymával még 
10 deka héjazott kivájt finomra szelt 
paradicsomot is izzasztunk. Azután 
tesszük közéje a rizst, ha tetszik, 
kevés sáfránport is és a levest és 
úgy készítjük tovább is, mint a 
pilawot.

Rizs magyar módra. Ehhez zöld 
paprika héját kis koczkákra vagdalva 
hagymával vajban világos sárgára 
izzasztunk, belő keverjük a rizst, 
feleresztjük levessel ős 25 perczig 
puhára főzzük. Tálalásnál friss vaj
jal és pármai sajttal meghintjük.

Rizs turini módra. Elkészítjük a 
rizst piemonti módra és tálalásnál 
néhány héjazott fehér szarvasgombát 
gyalulunk a tetejére.

Rizs spanyol módra. Ugyanúgy 
készül, mint a piemonti, csak vaj 
helyett finom oliva-olajat használunk.

Rizs német módra. Miután a rizst 
(I2V2 deka) inkább lapos, mint magas 
lábosba öntöttük, reá öntjük a kellő 
mennyiségű (l1/* liter) levest és egy 
babérlevéllel és szegfűkkel spékelt 
egész hagymát teszünk közéje; az 
edényt szorosan letakarjuk és mérsé
kelten meleg kemenezében a rizst 
30—35 perczig hagyjuk. Ezt a rizst 
nem szabad keverni, csak rázni.

Valencziai rizs. Finom koczkákra 
szeldelt szalonnában bizonyos meny- 
nyiségü füstölt kolbászkát kellő meny- 
nyiségü hagymával együtt világosra 
izzasztunk. Majd hozzáadjuk a rizst 
és ezt megpirítjuk; végül az egé
szet levessel feleresztve készre 
főzzük.

Rizs gombával- Egy csomó friss 
gombát meghámozunk és szeletekbe 
vágunk. E szeleteket vajban finomra 
vagdalt hagymával pároljuk, majd a 
rizst hozzáadva a prémonti rizsnél 
jelzett módon elkészítjük.

Különféle ivóedények.
A régiek, mivel üvegpoharuk még 

nem volt, állati szarvakból ittak, a 
gallok leölt ellenségeik koponyájá
ból. Ez utóbbi szokással még későbbi 
korban is találkozunk. Alboin, a lon- 
gobardok királya egy lakoma alkal
mával késztette feleségét, hogy az 
apjának, Chunimundnak koponyájá
ból igyék. Ez az asszonyt annyira 
felbőszítette férje ellen, hogy azt 
Veronában (573-ban) meggyilkoltatta. 
Chrumnes bolgár fejedelem naponta, 
leölt ellenségének, Nikephorus görög 
császárnak ezüsttel kivert koponyá
jából ivott. Lord Byron első kedvesé
nek koponyáját használta ivópobár 
gyanánt.

A császárság idejében a rómaiak

sardonixból, opálból, smaragdból és 
borostyánkőből készült serlegeket 
használtak. Igen érdekes serlege 
volt Theodolinda olasz királynőnek; 
ez két ökölnyi vastag egyetlen szafir- 
köből volt vájva. II. Fülöp spanyol 
király serlege, mint mondják, gyé
mántból készült. I. Ferdinándnak 
drágakövekkel kirakott arany ser
legén egy óramű volt, mely az óra
időn kívül a nap mozgását és hold 
járását is mutatta. Ez a félig óra, 
félig serleg oly nagy és nehéz volt, 
hogy két férfiúnak kellett felemelni. 
A freibergi kastélyban még néhány 
év előtt két óriási ezüst serleget 
mutattak, melyekkel Erős Frigyes 
Ágoston vidám asztalánál mulattak. 
A vendégek mindegyike, ki egyet e 
szörnyű serlegek közül ki birt ürí
teni, nevét egy kis vörös szattyán
bőrbe kötött könyvbe beírhatta. Ebben 
a könyvben, mely most a pillnitzi 
kastélyban a királyi magánkönyvtár
ban látható, számos magasrangu 
férfi ős nő neve díszeleg, kik akkor 
remek ivótehetségüket bebizonyí
tották.

A weimari mükincstárbanlátnikely- 
heket rinoczéros-szarvakbó), kókusz
dióból, strucztojásból és tengeri kagy
lókból, sőt csizmaalaku ivóedényeket 
őriznek ottan. Párisban Scblesinger 
Mór, a híres zenemükereskedő négy 
láb magas talpas pohárból ivott, 
melybe tizenkét üveg pezsgő fért. 
Lengyelországban szokásos az első 
pohárköszöntő alkalmával a ház úr
nőjének czipőjéből inni, mely szokás 
minden ingere mellett mégis csak 
nem valami kellemes lehet.

Kérdések és feleletek:
Ezen rova tban  közö ljük  m indam a közérdekű  k é r 
d ések e t, m e ly ek e t t isz te lt e lőfizető ink  in tézn ek  
hozzánk . T isz te le tte l k é r jü k  az igen  tisz te lt szak
író k a t, hogy ezen  k é rd é se k re  ad ják  m eg a választ, 

de m in d en k o r 8 napon  belü l.

38. kérdés. Nagyon lekötelezne, 
ha becses lapjának legközelebbi szá
mában valami jó reczeptet közölne 
a ragoutfin, vagyis finom vagdalék 
elkészítési módjáról. Kitűnő tiszte
lettel N. V.

38. felelet. A finom vagdalékhoz 
kell: borjuvese, baromfi, páczolt- 
nyelv, gomba, szarvasgomba és sürü 
fehér mártás. A jól abált borjuvesőt, 
a baromfi fehér húsát, a nyelvet és a 
gombát apró koczkákra vagdaljuk. 
Egy lábosban egy darab vajat olvasz
tunk, belévetjük a vagdalőkot, mind
ezt kissé pároljuk, madeiraborral 
feleresztjük és még egy ideig párol
juk. Azután egy szitára tesszük, hogy 
leve jól lefolyhasson és e keveréket 
a szükséges mennyiségű czitromlével 
és kajenni borssal telitett fehér már
tással összeelegyitjük. Azután még 
a koczkákra darabolt szarvasgombát 
is közéje vegyitjük és a nem tulsá-
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gosan szilárd keveréket edénykékbe 
rakjuk, tetejére reszelt pármai saj
tot ős kenyérmorzsát adunk, föléje 
vajat csepegtetünk és ez ételt a 
sütőben barnítjuk. Tálalásnál néhány 
czitromnegyedet adunk hozzá.

39. Ttírdés. Lenne szives becses 
lapja hasábjain velem közölni, hogy 
miként készítik a borjumájat o.merikai 
módra ? A várva-várt reczeptért előre 
hálás köszönet. B. A.

39. felelet. A jól lefejtett borju
májat nem túlságosan nagy, de 
vékony szeletekre szeljük. E szele
teket besózzuk, lisztben megforgatjuk, 
vajban kisütjük és kis kerek tiszta 
vajban pirított kenyőrszeletekre rak
juk. Minden szelet májára egy 
aranysárga szinü sült tojást és két 
szelet pirított szalonnát adunk. A 
májlábosban levő levet kevés lével 
feleresztve néhány csepp czitromlével 
telítve a tálra öntjük, melynek belső 
körében a máj darabokat elraktuk.

40. Tcérdés. Kérném a fenyőmadár
párisi módra elkészítésének reczep'.- 
jét. Tisztelettel K. F.

40. felelet. Grives á la parisienne
— fenyőmadár párisi módra követ
kezőképpen készül: Tizenkét darab 
egyforma nagy, tisztán megkefelt 
szarvasgombát egy megfelelő edény
ben egymás mellé felállítunk, felső 
felét koronanagyságban leköritjük. 
Innen a szarvasgombát egy főzelék- 
fúróval úgy kifúrjuk, hogy 2 czenti- 
méter vastag szilárd henger marad
jon ; mindezt természetesen ügyesen 
és óvatosan és kifogástalanul kell
megcsinálni. Tizenkét fenyőmadár 
mellhúsából a csontot kivesszük,
fejüket félretesszük. A madarak 
beleit a szarvasgomba furáshulladé- 
kával, valamint néhány baromfi- 
májjal finoman megvagdaljuk, szere
csendióval, paprikával sóval és
pármai sajttal fűszerezzük. Ezt a 
kását egy darabka vajjal és tojás- 
sárgájával tűzön addig beverjük,mig 
szürkeszinü, vagyis kész lesz ; azután 
szitán át törjük. Evvel a kész 
kásával a kifúrt szarvasgombákat 
megtöltjük ős pedig úgy, hogy
a kihántott fenyőmadár - melleket 
is reá rakhassuk. Ennek tetejére 
helyezzük a félretett fejeket. Az igy 
megtöltött és ismét egymás mellé 
állított szarvasgombákat pezsgővel 
felőntve egy óráig lassan (hogy a 
bor elpárologjon) jól betakarva főzzük, 
majd egy asztalkendővel terített tálon 
tálaljuk. Csontját ős czombját vajban 
megsütve levessel felöntve jól kifőz
zük. Ezt a levet a kása elkészíté
sénél használjuk el.

41. Tcérdés. Miként készítik el az 
oeufs pochés és la Monégasque főtt 
tojást Monégasque módjára?

P. M.

41. felelet. Szép közepes nagyságú 
paradicsomokat kettészelünk, meg
sózunk, megborsozunk és pirítunk. 
E közben bizonyos számú tojást 
félkeményre megfőzünk. Minden fél- 
paradicsomra egy tojást számítunk. 
Ha a paradicsom már jó, kis kerek 
vajban piritott kenyérszeletekre rak
juk és mindegyik paradicsomra egy 
tojást helyezünk és ezt könnyen le
öntjük paradicsommártással, melyet 
vajjal telitettünk és finomra vagdalt 
szigorállal vegyítettünk. Végül minden 
tojást köralakban apró ájókaszele- 
tekkel fedünk be.

„s p r it z e r í ;
BORHOZ LEGJOBB!
Az üvegbura-ételekről.
Mint minden iparban, úgy a sza- 

kácsmüvészet terén is a megemléke
zés csak jó színben mutassa be 
törekvéseinket. Alábbi sorokban sem 
akarnánk Ítélkezni vagy jobban 
mondva ócsárolni, mint inkább egy 
darabka történetet bemutatni.

Rég elmúlt időkről akarunk regélni, 
amikor New-York még nem dicseked
hetett annyi óriási intézettel, de jó 
szállókkal és vendéglőkkel mégis 
majd túlszárnyalta a vén Európát.

Gondolataim abba az időbe vezet
nek vissza, hol az üvegbura-ételek a 
konyhaművészet terén még újdonság- 
számba mentek és az évekkel ez
előtt lerombolt régi Brunswick-szálló 
kizárólagos különlegessége volt.

A Brunswick-szálló annak idején 
egyike a legelőkelőbb newyorki 
szállóknak volt; konyha és kiszol
gálás dolgában legalább oly ismert 
hírnévnek örvendett, mint a Delmo- 
nico-vendőglő.

Az ős üvegbura-őtelt, melyhez 
gombákat használtak és amelyre 
nézve Escoffier szakácsmüvószeti 
kalauzában meglehetős tökéletes le
írást találunk, a múlt század nyolcz- 
vanas éveiben először szolgálták a 
régi Brunswick-szállóban „Ghampig- 
nons á la Brunswick*. Brunswick- 
gomba név alatt.

Escoffier szerint a gombához csak 
egy kanál tejfel töltendő, holott leg
alább 8—10 kanálnyi kell hozzá,

mivel a kenyér a gombák alatt, mit 
az amerikaik ez ételen legjobban ked
velnek, minden folyadékot magába 
s z í v .

Az étel feltalálója Adrién Tenn 
volt, a Brunswick szálló akkori 
konyhafőnöke ős a világhírű Wal- 
dorf-Astoria telep későbbi vezetője.
E jeles férfiú New-York összes szaká
csainak nagy szomorúságára nagyon 
is korán, 51 éves korában, közel 3 
évvel ezelőtt jobblétre szenderült.

Tenn szaktársunk nemcsak ügyes, 
do gondolkodó szakács is volt, ki 
mindig tudott valami újat hozni, 
anélkül, hogy újításait túlzottsággal 
lehetne bélyegezni, mint az manap
ság oly nagyon is gyakori eset. 
Mikor az üvegbura-gombát kitalálta, 
úgy látszik a Suwaroff-fáczán készí
tési módja lebegett előtte, mely tud
valevőleg légmentesen zárt edény
ben készül és csak közvetlen az 
asztalon lesz felbontva. E mellett 
Tenn-nek egyidejűleg az amerikai íz
léssel is kellett számolni, mely akkor 
még nem volt oly egyetemes, mint ma.

Tenn jól számított, uj tétele meg
hozta neki a jól megérdemelt babéro
kat és néhány óv múlva New-York 
minden jobb szállója és vendéglője 
szolgáltatta e kitűnő ételt.

A nagy tehetség e remeke sem 
kerülhette el sorsát. Az egyszerű 
ételen megannyian igyekeztek mes- 
terkőlni, próbálgatni, a nélkül termé
szetesen, hogy e legkülönfélébb vál
toztatásokkal valami tartós ered
ményre juthattak volna.

Ez eredeti étel sikere ugyanis 
csupán elkészítési módjának egy
szerűségében rejlik. A gombák kelle
mes zamatját a hozzá adott tejfel és 
az abban való párolás lényegesen 
emeli; ha vöröshagymát,fokhagymát, 
vagy paradicsomot adnánk hozzá, 
mindenesetre fűszerezett étvágyger
jesztő ételt kapnánk, de a gomba 
(tehát a lényeg) könnyű gyengéd 
zamatja teljességgel elveszne.

Hogy is mondja Goethe: „Az egy
szerűségben mutatkozik a mester". 
E jeles mondást mi szakácsok is 
megszívlelhetnék és minden túlsókat 
minden túlterhelést az ételek össze
állításában ki kellene irtanunk. Minél 
egyszerűbb az étel, annál megfele
lőbbnek fogja találni az igazi inyencz. 
A valódi szakácsmüvősz azonban 
nemcsak a díszítésben, hanem inkább 
az ételnek szeretettel való kezelésé
ben mutatkozik annak elkészítése 
körül.

Üvegbura-gombáról lévén a szó, 
legyen szabad ez alkalomból még 
felemlítenem, mi nekem ez ételre 
nézve még szemembe ötlött. Escoffier 
mester ez ételt a nyalánkságok feje
zetében tárgyalja, mig Amerikában 
inkább közéteknek a marhahús és
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pecsenye között szolgálják fel és 
nézetem szerint az utóbbi eljárás 
helyesebb is, mert a nyalánkságok 
feladata az Ínyt ivásra ingerelni, 
nem pedig a gyomorba a lakoma be
fejezte után még több lőgenytar- 
talmu táplálékot juttatni.

A meln ligán alma vagy 
tojás-csucsor.

Francziaország déli részében, Spa
nyolországban, Portugálliában, Közóp- 
és Dél-Itáliáfban. Oláhországban, Al
gírban, Keleten valamint Dél-Ame
rikában nagy igyekvéssel termelnek 
egy növényt, melyet a franczia konyha 
Aubergine név alatt ismer magyarul 
tojáscsucsornak vagy melangan almá
nak nevezünk. A termelő vidékeken 
mindenütt kitűnő ize, nagy tápláló 
ereje és főleg olcsósága miatt sze
gény és gazdag egyaránt kedveli. A 
déli tartományokban évszázadok óta 
néptáplálék gyanánt szolgál; nálunk 
C3ak csemegének használják és ennek 
megfelelően adjuk meg az árát.

A melangan alma vagy csucsor, 
a tudomány nyelvén solanum melon- 
gena a csucsor- vagy burgonyafélék
hez tartozik. Fünemü r.övény, mely 
50 czentiméternél magasabbra is nő. 
Szála tüskés, szőrös levelei tojásala- 
kuak, épszélüek, vagy öblösen foga- 
zottak; virágai ibolyaszinüek. Az 
egyévi növény gyümölcsei körte
vagy hajlottuborka alakúak, rend
szerint tyúktojás nagyságúak, de 
vannak 16 czentiméter hosszúak is 
és különböző színűek; vannak sárgás, 
fehér és kékesvörös színűek. Buda
pest mellett Rákoson is termesztik 
e kerti veteményt, de itt a gyümölcse 
lilaszinü, igen nagyra nő és igen jó 
izü. A déli vidéken a melangán al
mát többnyire olajban sütve vagy 
pörkölve eszik. Ds használják rizsbe 
keverve, hal és tojásételek és a leg
különfélébb vagdalőkok közé is. A 
modern konyha már a legváltozato
sabb készítési módjait ismeri ez Íz
letes gyümölcsnek. De leginkább fő
zeléknek vagy körzetnek használják. 
A kedvelőknek néhány reczepttel 
szolgálunk.

A u le rg in e s  fr ites . — M elangan-  
alm a M rántva. A gyümölcsöt meg
tisztítjuk, hosszában felezve hat 
részre vágjuk. E szeleteket meg- 
héjjazzuk és besózzuk. Körülbelül 
15 perczig sóban hagyjuk, majd 
onnan kivéve lisztben és szétvert 
tojássárgájában megforgatjuk és olaj
ban kirántjuk. A kirántott szeleteknek 
azután aranysárgáknak kell lenni. 
Azonnal fel kell szolgálni, mert 
különben megpuhulnak.

A u le rg in es  a la  N apolita ine. — 
M ela vg in -a lm a  nápolyi módra. Egé
szen úgy készül, mint előző reczept-

ben leírtuk és felszolgálásnál para
dicsom-mártást adunk melléje.

A u le rg in es  grillées. — M elangan- 
alm a nyárson  sütve. Miután a gyü
mölcsöt hosszában kettévágtuk és 
mindegyik felét négy-négy részre 
szeltük, jól besóztuk, olajban meg
forgatjuk és roston megsütjük.

A u le rg in es  sautées au  leu rre . — 
M elangan-a lm a v a j la n  sütve. A 
gyümölcsöt kétfelé vágjuk, mind
egyik felét eldaraboljuk, meghéjazzuk, 
besózzuk és vajban sütjük. Tálalás 
előtt egy adag vágott petrezselyem 
zöldjét hintjük reá.

A u le rg in es  a la créme. — M elangan- 
alm a tejfellel. A gyümölcsöt hosszá
ban széltében negyedekbe vágjuk; 
minden negyedet még egyszer vagy 
kétszer hosszában hasítjuk és e 
hasábokat hüvelyalakra formáljuk és 
azután egy tálba rakva tejjel meg
öntözzük. Egy óra múlva szitára 
öntjük és kendőn megszáritjuk. 
Azután jól czinezett lábosban vaj
ban puhára pároljuk. Ha ezzel is 
készen vagyunk, újból szitára öntjük, 
hogy a fölös vajat eltávolitsuk. Majd 
újból a lábosba rakjuk, édes tejfelt 
és kevés Béchanel-mártást öntünk 
reá, még a hiányzó sót adjuk hozzá 
és 15—20 perczig pároltatjuk.

A u le rg in e s  a  la  sicilienne. — 
M elangan-a lm a s ie ilia i m ódra. A 
gyümölcsöt hosszában egyenlő nagy
ságú hasábokra hasítjuk és meg
héjazzuk. Azután e hasábokat, mi
után azokat jól besóztuk, lisztben 
megforgatjuk és olajban nem nagyon 
puhára megsütjük; az igy előkészített 
szeleteket azután kendőn lecsepeg- 
tetjük és kihűtjük. Továbbá pármai 
síjtot reszeltünk ezzel és tojás- 
sárgájával kemény tésztát készítünk. 
Ezzel az anyaggal a hasábokat be
kenjük, párosával összeragasztjuk, 
kisütő anyagban megforgatjuk és 
újból olajban kisütjük. Ez ételhez 
paradicsom-mártást külön adunk.

A u le rg in es  au gra tin . -  - M elangan- 
alm a lu r o k la n . A felébe vágott 
gyümölcsökből eltávolítjuk a mag
házat, megöntözzük azokat olajjal 
és nehány perczig a kemenczében 
pirítjuk. Azután húsát kivágjuk és 
olajjal kikent plóhre rakva, alább 
leirt Duxelles keverékkel megtöltjük. 
Azután a gyümölcsöt illetve a Duxel- 
les-keveréket zsemlyemorzsával és 
pármai sajttal behintjük, oliva-olaj- 
jal becsepegtetjük ős a pléht igy a 
kemenczébe téve az ételt elkészítjük. 
A Duxelles-hez néhány kanálnyi 
hagyma kell, melyet olajban kevés 
foghagymával megpirítunk. Azután 
3—4-szer annyi finomra szeldelt 
gombát adunk hozzá, mint hagymát 
fehér borral feltöltjük és mindezt 
rövid lére bepároltatjuk. Ezt is elvé
gezve egy adag paradicsomkását

adunk hozzá ős igy mindent kása- 
szerüre befőzünk. Ha e főzelék kész, 
akkor még teszés szerint kis sűrű 
mártást vagy borjulevet öntünk a 
tálczára.

A u le rg in e s  a  la tu rque . M elangan  
alm a török m ódra. A fent jelzett 
módon készített elő gyümölcs kivájt 
húsát finomra megvagdaljuk. Azután 
a gyümölcsdarabokat olajozott pléhre 
rakjuk, alább leirt töltelékkel meg
töltjük. Majd ugyancsak zsemlyemor
zsával pármai sajttal meghintjük, 
olajjal megcsepegtetjük és a főzelé
ket kemenczében elkészítjük. Ha az 
étel kész és a tálczára tettük, lehet 
reá kevés paradicsommal kevertburju- 
levet önteni. Az említett töltelék kö
vetkezőképen készül: Kevés hagy
mát és egy czikk foghagymát finomra 
vagdalva olajban megpirítunk; azután 
a gyümölcsnek megvagdalt húsát 
valamint kevés nyers vagy főtt, so
vány finomra vágott ürühust, egy 
maroknyi megfőzött száraz rizsét és 
kevés szegfüborsót teszünk közéje 
és mindezt jól összekeverjük.

A u le rg in e s  a  la Im á n  B a ya ld i.  
M elangan  a lm a Im á n  B a y a ld i módra. 
Ez ételhez a gyümölcsöt szeletekre 
vagdaljuk, meghéjázzuk és olajban 
kevés foghagymával megpirítjuk. 
Továbbá ugyanannyi paradicsomot 
is pörkölünk. E két főzeléket vala
mint egy adag finomra vagdalt ürü
hust és egy marok rizst összekeve
rünk és egy tálba helyezzük, tetejére 
darabokra vagdalt petreszelyem zöld
jét és kevés zsemlyemorzsát hintve 
olíva olajjal be csepegtetjük és a 
kemenczében megsütjük.

A u le rg in e s  a  la gascogne. M ela n 
gan-a lm a gascogni m ódra , ügy készül 
mint az előző étel, csak rizst és ürü
hust nem veszünk hozzá, a helyett 
bőségesen adunk hozzá foghagymát.

SzaMcsmüvészeti szótár.
(Az idegen szó vagy kifejezés helyes ki

ejtését zárójelek között jelezzük.)
(Folytatás.)

B o n ts  de ta lle , asztalvégek, ezüst áll
vány virágokkal vagy gyümölcscsel 
megrakva, melyeket az asztal köze
pére helyeznek vagy a két vége 
felé, aszerint, amint az asztalok 
négyszögben, kereken vagy patkó
alakban vannak elhelyezve.

B ranches, ágak.
B randades, tőkehal-étel, olajjal és 

tejjel kásaszerüre elkeverve és fok
hagymával fűszerezve.

— a la p a r is ien n e , tőkehal Bechamel- 
mártassal.

B ra n e  mouton, vin de, elsőrendű 
vörösbor l ’aüliac vidékéről.

B r é l i s , juh.
(Folyt, köv.)

“Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest, IX., Űllői-ut 25. (Köztolek).


	03

