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Események.
(Aradi és nagyváradi pinezértanoncz-szakiskola. — A Guod Templár- 

rend a szegedi vendéglők zárórája.)

Ha lassabban is — mint óhajtanok — a vendéglős- 
tanoncz-szakiskolák mindegyre szaporodnak, a már meg
levők napról-napra erősbödnek. Örömmel adunk hirt 
minden egyes eseményről, mely a szakoktatás eszmé
jének újabb térfoglalásáról szól, s nincs az a máskü
lönben talán nem is fontosnak tetsző cselekedet, aminek 
jelentőséget ne tulajdonítanánk. így regisztráljuk öröm
mel a hirt, hogy az aradi vendéglősipartársulat pinczér- 
tanonczszakiskolája, melyet az ipartársulat dicséretreméltó 
áldozatkészséggel két évvel ezelőtt létesített és amely
nek érdekében Nagy Lajos elnökkel élükön legkiválóbb 
vendéglőseink Schuch Ferencz, Schreiber Lajos, a Láng
testvérek, Porczán Lajos, Kovács, Novotny stb. fáradoz
nak és végzik el a személyes utánjárás —• sokhelyütt 
még a kapaczitáczió nehéz munkáját is, a létesítés óta 
igen szép, örvendetes fejlődésnek indult. Kedvező jelen
ség itt az is, hogy most már nemcsak a főnökök barát
koztak meg az iskoláztatás eszméjével, hanem a leg
inkább érdekelt fél — a serdülő pinczérnemzedék is — 
átlátja az iskolába járás jelentőségét, mindinkább meg
erősödvén bennük az a meggyőződés, hogy boldogulá
suknak egyetlen és egyedül biztos feltétele : a szakkép
zettség. Ha még megemlítjük, hogy a Waitzer János-utczai 
szakiskolában a Kovács Imre polgáriskolai tanár oldalán 
működő tanároktól és szaktanároktól az ottani ifjú 
pinezérség a budapesti minta szerint nyer oktatást úgy 
az elemi ismeretekben, mint n.z elméleti és gyakorlati 
tárgyakban, és hogy a f. évi szeptember hó 26-án kez
dődött tanfolyamokra az összes vendéglősök — kivétel 
nélkül — beíratták tanonczaikat: úgy azt hisszük, hogy 
az aradi szakiskolát az uj tanév elején méltán üdvö
zölhetjük közhasznú munkássága kifejtéséért.

A nagyváradi szállodások, vendéglősök, kávésok 
és korcsmárosok ipartársulata, a nagyváradi pinezér- 
egylettel egyesülve, szintén befejezte az alapítás nagy 
munkáját és f. hó 16-án nyitja meg szakiskoláját. Mél
tán tekinti a derék ipartársulat és agilis pinczéregylet 
e napot ünnepnapnak és noha a szakiskola megnyitása 
általános szempontból nem is országos esemény, ipa

runk szempontjából annál inkább nagyjelentőségű lény, 
mert egy hat évi küzdelmes, fárasztó és nehéz munka 
betetőzését jelenti, melyen a megnyitáson tényleg jelen
levőkön kivid lélekben és gondolatban, kartársi együtt
érzésben ott lesz Magyarország valamennyi vendéglőse. 
Czeglécly Sándor, Stern Hermann nevei most már helyet 
kapnak ipari szakoktatásunk annaleseiben is, amelyek az 
ö munkásságuk folytán egy jelentős lappal gazdagodtak. E 
munkásság tetőpontját az annak idején feledhetlen nagy
váradi szövetségen érte el tetőpontját, most hozza ál
dásos érett, gyümölcsét, dicséret érte mindazoknak, 
kiknek' rész jut e szép, hasznos kulturális munkából, 
mely példaadásul szolgálhat azoknak, kik még most is 
a várakozás és nemtörődömség közönyével állanak ve
lünk szemben, noha velünk egy sorban volna helyük.

A szegedi vendéglők és kávéházak tulajdonosai 
beadványt intéztek a város törvényhatóságához, hogy 
az éjjeli zárórát töröljék el és az üzletek egész éjjel 
nyitvatarthatók legyenek. E kérelem ellen, melyet 
szegedi kartársaink az idegenforgalom igényeivel, a 
lakosság szükségleteivel, a nagyvárosi jelleg kidotn- 
boritásával, a vendéglősök jogos igényeivel indokollak, 
a Good Templar-rend szegedi „Élet“-páholya, a szegedi 
alkohol ellenes egyesület, a nemi betegségek elleni 
országos védőegyesület szegedi fiókja mint a megzavart 
méhraj zúdult fel. Az állami gyámkodás és a túlhajtott 
konzervatív felfogás c „rend“-ekbe sorakozott hivei egy 
„ellenbeadványban“ szakiparosaink kérelmei ellen fog
lalt állást, amelyben a vendéglők és kávéházak olyan 
képét festették le, hogy égnek fog állani tőle minden 
becsületes polgárember haja. E beadvány szerint a sze
gedi közegészségi viszonyok tarthatatlanságának, a 
szegedi közerkölcsi állapotok züllésének, a Szegeden 
uralkodó venerikus-járványnak. a szegedi elmegyógy
intézet tullömöltségének, az előforduló bűntények
nek, öngyilkosságoknak és gyilkosságoknak, a tüdő- 
vész terjedésének, leánykereskedésnek stb. stb. ha
sonló jóknak: kizárólag a vendéglők és kávéházak 
az okai, minélfogva legjobb is volna ezek tulajdo
nosai!, kezdve az istenáldotla, jó Juranovits Ferencztöl 
kezdve le a legkisebb tanyai idézésig ki, a város halá-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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rftn (ul letelepíteni. Miként lóg határozni a szegedi 
tanács, nem tudjuk. De tudjuk, hogy szakiparunkban 
a zárómrendszrr l'enlarlásának epi' annyi a liive, unni 
az ellensége, épp ezért -  tekintettel arra, hogy az 
alkoholizmus I érj esz lésének magunk ellenségei va- 

p. — nem belytelenitheljiik el elegge. ha tul-gyunk abolitionismusban szen-tengö anlialkoboliznmsban és _
vedn egyesülések a záróra miatt minden rosszal, 
..onoszaf'és bűnösei a mi lisztes iparunkra kennek csak 
a/.eil, hogy ennek fejében L’OO 200 korona segélyt kel
hessenek a maguk propagandája kitejlésere.

A szövetség egy esztendeje.
A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" elnökségének 

uo'yaiiezen czim alatt lapunk megelőző szamaban kozott 
évi jelentése kapcsán a következőkben az egyes szovet- 
séc-í szakosztályok évi jelentéseit, továbbá azon indítvá
nyokat közöljük, melyek a közgyűlés által el lettek 
fogadva.

I. A tanonezügyi szakosztály évi jelentése.
KI őadó: Walter Károly, a budapesti vendéglősök 

szakirányú tanoncziskolájának igazgatója.
Tisztelt Közgyűlés !

A Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége küzp. 
igazgatóságának megbízásából nekem jutott a szerencse 
iCMagyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége tanügyi szak
osztályának hatodik évi működéséről a tisztelt Közgyű
lésnek jelentést tenni.

Miként a szorgalmas méh virágról-virágru szállva 
gyűjti annak himporát, hogy mézet készíthessen^ belőle, 
akként szakosztályunk az ország nagyobb városaiba 
szállva, részint személyesen, részint Írásban, hirdeti a 
szakoktatás és a képesítés elengedhetetlen szükségességét.

Lassan bár, de az eszme kezd hódítani s óvről-évre 
több-több helyen sikerül szakiskolát létesíteni.

A mag, melyet 21 év előtt tartott I. országos nagy
gyűlésünkön elhintettünk, nem mondhatjuk, hogy szik
lára hullott, fájdalom azt sem, hogy televéuy földbe, mert 
még mindig' nagy győzelemnek kell tekintenünk, ha az 
ország nagyobb városaiban szakiskola létesítését kiesz
közölnünk sikerül.

Innen van az, hogy 11 óv alatt mindössze 7 szak
iskolát voltunk képesek felállítani.

Az elismerés pálmája elsősorban Üebreozen váro
sának ügybuzgó kartársait illeti, akik úgy anyagi, 
mint szellemi áldozataik árán szakiskolájokat u buda
pesti szakiskola, mintájára nemcsak fentartják, de fejlesz
tik is. Rajtok kívül Szeged, Szombathely, Arad, Temes
vár és Kaposvár város derék kartársai támogattak 
nemes törekvéseinkben és siettek a szakiskola felállítása 
által igazolni .hogy a. vendéglősnek, ha iparát szakszerűen 
akarja gyakorolni, képesítésre van szüksége.

Kaposvári kedves kartársaink voltak azok, akik 
testvéri szeretettel karolták fel eszméinket s dicséretre 
méltó buzgalommal iankadást nem ismerő kitartással 
számottevő anyagi és erkölcsi áldozattal életbeléptették 
1906. év íiov. 3-án a szakiskolát.

Az ünnepélyes megnyitáson ott láttuk a magas 
kormány, Kaposvár városa és szövetségünk központi 
vezetősége, valamint szakosztályunk képviselőin kívül a 
szomszéd ipartársulatok képviselőit és Kaposvár előkelő
ségeit. Valóságos lelki öröm volt az az őszinte együtt

érzés mely a felszólalásokban megnyilatkozott. Annál 
sajnálatosabb és fájdalmasabb a miskolci szakiskoia sorsa.

J E naWmiiveltsógii, élénk forgalmú, sok uzletu, 
derék ügybuzgó szaktársak által lakott szép _ váios,
,mily lelkesedéssel felkarolta eszménket es sietett az 
országban harmadiknak k iállítta tn ia  szakiskola , meg 
kimondani is nehezünkre esik, egy ev után beszüntette 
és máig is szünetelteti. Nem tudjuk, mi lehet a tulajdon
képpeni oka ezen nagy veszteségnek. l)e barmi erősen el 
bennünk a remény, hogy a város szaktarsai akik bennini- 
ket és eszméinket oly páratlan vendegszeretettel _ veszik 
körül, nem fogják soká tétlenül nézni es az alvó para
zsat uj lángra lobbantják.

Az egyes szakiskolák múlt évi működéséről a kö
vetkezőket van szerencsém kijelenteni.

Szakosztályunk a szakiskolákkal a szellem i kapcsot 
állandóan fentartja és évi működésükről jelentéseiket 
bekéri.

Az ország 7 szakiskolája közül, noha jelentéseik 
beküldésére mindegyikét felszólítottuk, ezLdeig csak I)eb- 
reczeii. Szombathely. Temesvár és Kaposvár küldtek azt be.

A debreczeui szakiskola, melynek élén az ügybuzgó 
Eauer Bertalan és a láradhatlan Márkus J enő szaktarsak 
állanak, most töltötte be fennállásának harmadik évid. 
Ez évben állították fel fokozatos fejlesztéssel a IIKik osz
tályt és ez évben boesájtott el falai közül 3 szakképzett 
tanulót. Mig a szakiskola megnyitása alkalmával 22 tanu
lójuk volt. addig a múlt évben a tanulók száma mar 
28-ra emelkedett.' Örvendetes tényként említjük fel, hogy 
a tanulók között olyanok is voltak, számszerűit 6-an, 
akik a, középiskola 1 -2 . osztályát is elvégezték. Ami 
mindenesetre a vendéglősipar erkölcsi értékének emelke
dését mutatja.

A szakiskola, eredményes működése es közhasznú 
volta mellett, tanúskodik az élvezett állami, városi és ipar
kamarai évi segély. .Szombathelyen tulajdonképpeni szak
iskola nincsen. Ehelyett azonban a város az iparostanoncz- 
iskola, kebelében egy külön osztályt tart fenn, amely 
osztályba kizárólag vendéglőstanonezok járnak.

Szervezetére annyiban eltérő e szakosztály az iparos- 
tanoncziskola többi osztályaitól, hogy felszolgálástan ki
vételével ugyanazon tantárgyakat tanítják, mint amelye
ket a budapesti szakiskolánkban tanítunk.

A temesvári szakiskola 1905 február 20-án nyilt 
meg 25 tanulóval.

A jelentés szerint Temesvár sz. kir. város tanácsa 
és a városi közönség is jóindulatú érdeklődéssel és ügy
szeretettel viseltetik ezen uj intézmény iránt, melynek 
dologi kiadásait fedezte. A szakiskolának a város részé
ről leendő még nagyobb arányi! támogatása pedig’ most 
van folyamatban.

1 Ugyancsak a jelentésből idézzük a következőket:
„A temesvári vendéglősök iparszövetsége őszinte 

ügyszeretettel és buzg’ósággal karolta fel az (Jrszágos 
Magyar Vendéglős Szövetség központi vezetőségének 
inicziativájára a Temesvárt felállítandó pinczérszakiskola 
eszméjét. Ezzel a vendéglősök helybeli szövetsége kife
jezést óhajt adni annak, hogy csatlakozik az országos 
egyesület központi vezetőségének ama nézetéhez, mely 
szerint a vendéglős-ipar fejlesztése és modern színvo
nalra emelése érdekében feltétlenül szükséges az ezen 
iparra készülő egyéneknek szakszerű oktatás által leendő 
kiképzése.

Reméljük, hogy e jól vezetett szakiskola újabb vár 
lesz eszméink diadaláért vívandó harezunkban.

A kaposvári szakiskola Griiniralcl Mór szaktársunk 
buzgólkodására 1905 nov. 4.-én adatott át nemes hivatá
sának a kormány, a város, több tagtárs és a központi

Hézagmentes 
Lábmeleg 
Ruganyos
Könnyen tisztítható

Fónagy
B udapesten , I.

it" asbest svud padló
és Társa
R etek-utcza  46 .

uBbestcompoaitió, hézagmentes burkolóanyag, viz-ós tűzálló, a  je le n 
k o r  le g jo b b  én  le g sz e b b  p a d ló ja .  Kettős rétegben készítjük 
boton vagy fa-alpadlóra. Hygienikus szempontból, magánlakások, h iv a 
ta lo k , gyári helyiségek, iskolák, sz iU lo d ák , v e n d é g lő k , k áv é -  
liftzak, raktárak, k ó rh á z a k  stb. részire. R epedés vagy  n y ik o r 
g ó *  te lje sen  k iz á rv a . Fényesíthető, régi meglevő padlók átvonására 
is alkalmas. — A nagymóltóságu vallás ós közoktatásügyi miniszter ur 
100541/904. sz. a. Karborit Svéd padlónkért elismerését nyilvánította.

K é sz ít jü k  m in d en  m o d e rn  sz ín ben ,
m inta  és k ö ltségv e té s  d íjta la n .

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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nővén-

A jelentés szerint a nemes eszme a folvó évben 
Kaposvárt is tért hódított és egy lépéssel elold,re vitte 
a ven, eglosipar nívójának emelésére irányuló törekvést

Mind a négy szakiskola a nap jelentőségéhez méltó 
módón ünnepelte meg a magyar s z a b a d s á g ig  é £ " 
dnlójat, marczius 15-ikét.

Mielőtt a_budapesti szakiskola mull évi m űködésé
nek ism ertetésére áttérnék, mulasztást követnék el ha
í w r e m  e^ Zne7  nUr  E "?er Géza szaktársunkdicséretes buzgalmáról, amelynek köszönhető, l„.«n- Oyőr
varosának nagyérdemű tanácsa, áthatva a vendóMős 
tanouezok oktatásának nagy fontosságától és a \ ,‘ií7lé<,- 
losok szakképzettségének messze kiható horderejűtől kész- 
seggel ajánlotta fel anyagi és erkölcsi támogatását egy 
(Vyorott felállítandó szakiskola létezéséhez. Az előmun
kálatok előrehaladottságából bizton remélhetjük hog\ 
(Tyorott a szakiskola még ez évben átadható lesz’nemes 
rendeitetesenek.

A budapesti szakiskolának ez évben 291 
déke volt.

t ,35, -™*!1,61 szabadított fel, akik közül számosán 
utaztak küllőidre, hogy ismereteik és szakképzettségük 
lejlesztese és tökéletesítése után visszatérve, hazánkban 
azokat itt a vendéglős iparemelóse érdekében érvényesít
sek. Ezen eléggé nem dicsérhető törekvést megalapította 
és fejleszti a magyar vendéglős szakoktatás megteremtő
jének es buzgó apostolának fejedelmi 10,000' koronás 
„István alapítványa, melynek évi 800 K. kamataival a 
budapesti szakiskolát végzett 1 jeles tanuló ismereteinek 
és szakképzettségének gyarapítása végett a külföldet fel
keresni és ott alkalmazást vállalni tartozik.

Ezen immár 9 éves jutalmazás ifjainkban a kül
földre való utazási vágyat annyira felköltötte, hogy a 
tanonezéveik alatt a legmesszebbmenő takarékosság 
mellett iparkodnak összegyűjteni az utazásra szükséges 
összeget.

Ezidőszerint 100-nál többre tehető azok száma, akik 
szakiskolát végzett ifjaink közül a külföldön alkalmazás
ban vannak s ezek között nem egy vau, aki a külföldön 
előbbkelő állást tölt be.

Mindezekből látható tisztelt közgyűlés, hogy isme
reteink és szakképzettségünk egyik főfejlesztője a szak
iskola.

Amely városban szakiskolát állítottak, ott a vendég
lősipar erkölcsi értéke, tekintélye és társadalmi helyzete 
emelkedett.

De megérlelődött a nagyközönségben az a tudat 
is, hogy a vendéglős ma már nem az a bormérő, akit 
csak a csapszék füstös falai között ismerünk, azokon 
kívül azonban tekintetre sem méltatjuk, hanem hogy 
ez az iparág is a legtiszteségesebb foglalkozások közé 
tartozik, hazánkban épp úgy, mint ahogy a külföldön 
látható és hogy az ezen ipart űzőknek épp úgy úgy szük
ségük van szakképzettségre, mint bármely más iparon 
levőnek.

Ez értelemben hozott is mér Aradon tartott köz
gyűlésünk határozatot. Ezt, valamint a tanonezoktatás 
fejlesztését czólzó egyéb határozatokat memorandumba 
foglalva, küldöttségileg adtuk át gróf Apponyi Albert val
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter nr ő exczellen- 
cziájának, ki is a küldöttséget a legszívesebben fogadta 
és a memorandum átvétele után megígérte, hogy a me
morandumot áttanulmányozza és a benne foglalt kéré
sünket, amennyiben lehetséges és módjában áll. teljesí
teni is fogja.

Ezek után tisztelt Közgyűlés, indíttatva érezzük 
magunkat ismételten indítványozni, mondja ki a köz

gyűlés. hogy egy újabb beadványt intéz a nuums kor
mányhoz, illetőleg1 a kereskedelmi miniszter úrhoz, mely- 
ien kérelmezi, hogyha már a törvény a vendéglősipart 

űzőktől kivetni nélkül nem hajlandó a képesítést »«•- 
követelni, azoktól azonban, akik nagyobb városokban 
nagyobb üzletet, nevezetesen vendéglőt, szállodát vezetni 
óhajtanak, feltétlenül küveteltessék meg annak igazolása 
hogy iparát annak rendje és módja szerint tanulta. Kérel
mezzük továbbá a nagyméltóságu kereskedelmi miniszter 
"ríni. hogy az ipartörvény revíziójának munkájába 
bennünket is belevonni kegyeskedjék.

< ’sakis így  várhatjuk jövendő vendéglőseinktől 
jpánink felvirágoztatását. A képesítés ezen minimális 
mértékét nemcsak iparunk érdekében kell m egkövetel
nünk. hanem sürgősen kívánja azt édes hazánk köz- 
gazdasági viszonyainak em elése is.

Ha majd a szakképzett szaktársak vezetése alatt 
ailanak hazank nagyobb városainak vendéglői ős szál
lodai es ezek teljesen kielégítik az átutazó idegen nemzet- 
beliek felcsigázott igényeit, akkor fog beállani ama rég 
óhajtott idegenforgalom, mely hazánk ipari és kereske
delmi fellendítésének elengedhetetlen és főtényezője.

J’jS ha eme legtöbb törekvésünk végre nagy, de 
kitartó munkánk után megvalósul, akkor bizalommal 
tekinthetünk jövőnk elé, mely a köztünk élő eszme által 
folyton él, fejlődik és ki is vívja a megérdemelt 
sikert.

Úgy legyen I

\  világhírű franczia

Delta! & Ci
reimgi pezggöhon

és a

M üncheni Hofbrau

IV. kér., Muzeum-körut 23.
Telefon 612.

Válogatott fűszeráruk, m in d en n em ű  bel- és 
külföldi csem egék , m agyar és franczia pezsgő
borok, rum , tea, likőrök, sajt, felvágottak, kas
sai és prágai sódar, gyüm ölcsök  stb. raktára.

HORVÁTH és CSILLAG : BUDAPEST,
VI., Király-utoza 19. az.

M ü-tekeasztal és dákó gyár.
r - - - - - - M. klP. tÖPY. bejegyzett ezég. • • ---- ~
Kávéházi berendezések s egyébb dlszmii-asztalos munkák vállalata. Nagy választékú raktár 
tekeasztalokban. Minden eddiginél olcsóbb árak, a legpontosabb kiszolgás és jótállás. 
Telefon 95— 31. Árjegyzék és bővebb értesítések bérmentesen. Telefon 95—31.

11 Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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o  o  o
Innen-Onnan.

Nagyságos ur, már egészen világos van.
i.ioirfnrdnlt.. körülnézett és félalnmban

gépiesen mondta:
— Jó, csak jöjjön elsején. 
Azzcd nyugodtan tovább aludt.

(31. H.) Aki után mindenki szalad. Az Otthonban 
a ozirkiiszról csevegtek egy asztalnál, Egy fiatal újság
írónak eszébe jutott az a kártyapártija, amelyet négy 
év előtt a czirkusz oroszlánketreczében, vad bestiáit 
közt egy másik kollegájával eljátszott.

Mindenki érdeklődve hallgatta az izgalmas törté
netet, amely két riporter vakmerő vállalatáról szolt s 
amelyet annak idején,a lapok is megírtak.

'_ s az oroszlánok nem rohantak maguknak.
kérdezte az egyik érdeklődő.

__ Dehogy nem ! —  Az állatszeliditőnő valóságos
harezot vívott a vadállatokkal, hogy ránk ne rohanja
nak s darabokra ne tépjenek. Mondhatom, örültem, ami
kor kint voltam már a ketreczből . . .

— Képzelem, -  jegyezte meg az iménti érdek
lődő, — hogy mikor maguk kiléptek a kctreczajtón, 
hogyan rohantak maguk után az oroszlánok! . . .

— Bizony, — felelte erre a merész újságíró, aki 
különben még arról is nevezetes, hogy fünek-fának tar- 
tozik — úgy szaladtak utánunk, mint a fizetöjnnczdrek.

* **
(P. N.) Az előleg pinezér. Egyik előkelő fővá

rosi vendéglősünknek a főpinczéréről, aki rendkívül de
rék, hasznavehető ős tehetséges ember, de aki Magyar- 
ország összes főpinezérei között a legnagyobb mester 
az előlegkérésben, mesélik ezt az alábbi históriát :

Hihetetlen előlegei vannak, valósággal úszik az 
előlegekben és főnöke, mert szüksége van a működé
sére, de meg különben is szereti, nem tud kitérni újabb 
és újabb előlegkérései elől. Ez a főpinezér állandóan 
három évi fizetésével van előlegben.

Legutóbb, amikor ismét csak előlegei kérve állí
tott be főnökéhez, ez gondterhes arczczal fogadta.

— Megint előleg?
— Megint, főnök ur!
— Tudja maga azt, hogy évek óta éppen három 

övi fizetésével van előlegben?
— Tudom, főnök ur.
— Mégis kér előleget ?
— Mégis kérek. Kell.
— Jó, én adok! — felel le a főnök. — Csak arra 

vagyok kiváncsi, hogy miből fog maga megélni élete 
utolsó három évében ? . . .

* **
(Se. N .) Bohém vendég1. Ennek a történetkének 

viszont egy bohém tisztviselő a főszereplője. A napok
ban nagy murin vett részt az illető tisztviselő, aki a 
színes italoknak rendkívül nagy barátja. Hajnal felé 
egyik kávéház szeparéjában jótékony álom borult a 
szemére.

Reggel volt már, de a kimerült férfiú még mindig 
mélyen aludt a szeparé díványán lefelé fordulva. Az 
óvatos pinezér (Melyik pinezér nem óvatos ?) fölrázta 
és a fülébe súgta:

* **
ty . L.) Mi a különbség. Nagyban mulat a diák 

a faluvégi korcsmában, itatja a magányt is, de míg a 
czigány tisztán issza a bort, a diák vízzel keveri. 

Erőlteti a czigány, hogy tiszta bort igyék.
— Nem lehet more, mert fejembe mén a bor. 
Erre a neki érthetetlen kijelentésre a sok italtól

nmr-már bizalmassá váló czigány a következő ekszpe t- 
toráczióra fakad:

— Ná hállod ecsim, há á bor á fejedbe megy, 
ázst holnáprá kihevered, de há á vizs megy á fejedbe, 
cikkor Teátmpecs vágy!

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ m inden héten  
pénteken

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

1906. évi október hó 5-én: Schnell József vendég
lőjében (Vili. Német-utcza 1. — Népszinház-u. sarok).

1906. évi október hó 12-én : Májer József „Erzsébet 
királyné szállodája" vendéglőjében (IV. Egyetem-u. 5.)

■ Á A A A A A Á Á A A A á A A A A A A I
1  A t. ez. szálloda-, vendéglő- és kávéház- 
4 tulajdonos urak figyelmébe.
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

K ávéházi, vendéglői berendezések, karamból és fordító 
billiárdasztalok, alpaeca és chinai ezüstáruk, márvány
asztalok, székek tömören bajlitott fából, tükrök és kávé
házi kasszák, jégszekrények, borkimérő _ asztalok és 
sörkimérő készülékek nj é s  h a szn á lt á llap otban  

a lego lcsób b  áralton

G l ü c k  M á r t o n - n á i
Budapest, Hajós-utcza 17. szám.

Telefon 80—61.

►
►
►
►
►
►
►
►
►

Székely  csem ege túró
szalámi-bélben, 1/4 -1  kilós rudak, kilónkint 1 korona 20 fillér. — 
Székely túró hólyag- és tonnákban, 110—116 kor. Juhturó 
kövér áru 100 kor. Félkövér (munkás) túró 72—80 kor., 100 
kilogrammonként netfo súlyban. Tonna és csomagolás ingyen. 
DTHinVD PDTCVPC ben  s e rtu ró  gyár és gtízköpttldéje 
D l f l l f f l l i  M t l U l  L O  M ED O YES (Erdély). —

LEFEOVITS J. és TÁRSA, Budapest, Eirály-utcza 36.
C8. és kir. szab. tekeasztal, dáké és elefántcsont-golyó gyárosok. — Teljes kávéházi 
berendezési vállalat. TELEFON 14—74.
----- - Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. ------
Az országos iparegyesület ezüst diszérmével kitüntetve, valamint az ezredéves országos 
— ......... ............. —.............=  kiállítás nagyérmével. ;—

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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T Á R S U L A T O K
E G Y E S Ü L E T E K

Q „S zá llodások ,  vendéglősök, kávésok, pinczérek és 
kavéssegedek o rsz .  nvugdijegvesülete“ közleményei.

Jegyzőkönyv.
i \rFeli'-éí«let|t ?A’d!ll,e,Stei1, 1006 szel)L hú 0-ún a .Szálloda- sok. Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos 

Nyugdíj egyesülete igazgatóságnak a központi in,,lábai, d ,, 5 
órakor tartott rendes havi üléséről.

Jelen voltak: Sztanoj Miklós alelnök, 1‘eier Ferenc/, igaz- 
gatoságr tag, Francois Lajos, Páris \ ilmos. Hajdú Imre felügyelö- 
buottsági tagok, dr. Solt, 0,|öll jogtanácsos, Nagy Sándor köny- 
velő, Delfin Sanm taggyüjtő.

, - i 709'„li.ln?k,10 a,elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy 
az határozatképtelen, indítványozza, hogy halaszlhatlan ügyekben 
hozandó határozatok a jövő ülés elé terjesztessenek jóváhagyás 
végett. Kzután felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét, mit az 
igazgatóság — elfogadva alelnök indítványát — hitelesít.

1710. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 
tagdíjbevétele augusztus hóban 1078'K. — f„ a kassaié 3G4 IC. 
51 f., a miskolezié 130 K. 28 f. A győri és aradi választmányok 
pénzt és elszámolást be nem küldtek.

Tudomásul szolgál.
.1711. Jogtanácsos jelenti, hogy a felszámoló-bizottság e hó 

4-én ülést tartott, melyen az évi mérleget felülvizsgálta, a fő- és 
segédkönyvekkel egybevetette s mindent rendben talált, Hz alka
lomból a felügyelő-bizottság két indítványt terjeszt az igazgató
ság elé :

1. Kívánatosnak tartja, hogy a mérlegbe felvett „hátralékos 
tagdij“ tétel egyénesitett kimulatással okmányul assék és kimutat- 
tassék, hogy kitől és mely időből származó tagdijhátralékért mennyi 
vétetett fel a mérlegbe, hogy igy a felügyelő-bizottság megítélhesse 
ezen tétel értékét.

2. Indítványozza, hogy az igazgatóság teljesen megbízható 
szövetkezetnél is helyezzen el egyesületi tőkéből 100- 150,000 
koronát, mert itt teljesen biztos elhelyezés mellett 4—5% kama
toztatást is el lehet érni.

Francois élő szóval is megokolja az utóbbi indítványt, az 
utóbbit főképp azzal, hogy a takarékpénztár csak 3'/2°/o-ot fizet, 
ebből is jutalékot és tőkekamat-adót számit le.

Az igazgatóság az indítványokat elfogadja, az elsőt jövőben 
végrehajtás végett a könyvelőségnek kiadni, az utóbbit hozzájáru
lás végett a miskolezi közgyűlésen előterjeszteni rendeli.

1712. Jogtanácsos bemutatja a győri választmány Prückler 
Mátyás özvegye végkielégítésére vonatkozólag beterjesztett okira
tokat. Jelenti, hogy a kiskorúak életbenléte nincsen igazolva, 
egyébként az igény igazolva van. Figyelemmel arra, hogy Prückler 
49 hónapon át fizetett, az igényjogosultságot négy évben, 1200 IC. 
biztosított igény után kéri megállapítani.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, özv. Prückler 
Mátyásné igényét néhai férje jogán 4 évi tagság után 240 K. vég
kielégítési adományra, 3 gyermekéért pedig egyenkint 48 K.-ban 
megállapítja, utasítja jogtanácsost, hogy az özvegynek járó össze
get a választmányi elnök utján minél előbb küldje meg, a kis- 
koruakét pedig életbenlétük igazolása után az árvaszéknél he
lyezze letétbe.

1713. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány felter
jesztését Mészer Károly munkaképtelenné vált tag segélyezése 
tárgyában.

Az igazgatóság, bár nevezett tag egy évi igényjogosultsággal 
sem bir, figyelemmel arra, hogy évek hosszú során át volt a buda
pesti pinczéregyletnek, alapitó tagunknak tagja, az alapszabályok
13. §-a alapján kivételesen 40 K. segélyben részesittetik.

1714. Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin utján a következők 
leptek be az egyesületbe :

Heinemann Márton G00 IC., Nngy Lajos 1200 K„ Orosz 
Lajos 800 IC., Taksonyi Sándor 60) K., Nagy György 1000 K. 
iiudapest, Adler .lenő 1000 K., Prückler Károly 1000 K„ Pocza 
Lajos 1000 K. Hévizfürdő, Varga Antal 2000 K., Bolya István 600 IC., 
Partos Adolf 3000 K. Makó, Fritz József 1200 K., Onuesán Antal 
G00 IC., Barlha Ferencz 600 IC., Bátki Sándor 600 IC., Marschal 
József 600 K. Miskolc/, Scliindlcr Antal 600 IC., Gangl Kálmán 
600 K„ Wida Ferencz 3000 IC. Budapest, Horváth József 600 K., 
Schwarcz Zsigmond 1000 K. Szeged, Rácz Sándor 1000 K„ Novák 
Andor 600 IC. B.-Csaba, Koronczy Sándor 2000 IC. Keszthely, 
Janauschek Vilmos 2000 IC. Kecskemét, Horváth József 1200 K. 
Orosháza, Szabó Zsigmond 10C0 IC. Nagyszalonta, Berger Nándor 
felem. 1000—2000 IC. Székesfehérvár, ’ Kovács Károly felem. 
1000—4000 K., Zajovits Ferencz felem. 1600—2000 IC. S.-A.-Uj- 
holy, Moór Béla felem. 1000—2000 K. Budapest, Fertetics István 
1000 IC. S.-A.-l Jjliely. Orosz or által: Andor Géza 1200 K., Meditz 
Endre 3000 K., Kasper András 800 IC. Budapest.

Az igazgatóság a nevezetteket az egyesületbe felveszi.
1715. Jogtanácsos jelenti, hogy Krajcsovics Rezső 450 db 

dugót küldött be teljesen külön válogatva.
Az igazgatóság Krajcsovics Rezső vendéglős urnák fárado

zásáért jegyzőkönyvi köszönetét mond.
1716. Jogtanácsos jelenti, hogy több indítvány érkezett be 

a miskolezi közgyűléshez az alapszabályok egyes szakaszainak 
módosítása tárgyában.

Az igazgatóság, miután nem határozatképes, ezek tárgya
lásába nem bocsátkozik, hanem azokat a közgyűlésen előterjesz
teni rendeli.

1717. Jogtanácsos jelenti, hogy Grünwald nyomdásznak az 
évi jelentés kinyomatása és egyéb közgyűlési nyomtatványokért 
400 K.-ás számlakövetelése vari.

Az igazgatóság ezen követelés és az 1712. és 1713. sz. a. 
utalványozás fedezésére jogtanácsos kezeihez 700 K.-t kiulal el
számolás kötelezettsége melllelt.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Kmft.

A jegyzőkönyv hiteléül :
Dr. Solti Ödön. 

jogtanácsos.

Q. „Sxtclapesíi káoésipcirtársula{“ közleményei.

Értesítés.
Ipartársulatunk választmánya u budapesti kávés- 

seg’édek szakegyesületének kérelmére hozzájárult ahhoz, 
hogy a kávéházi felszolgáló személyzet tagjai (föpinezérek 
és pinczérek) a f. évi október lió J-étöl kezdödöleg frakk 
helyett fekete posztóból készült zakókabátot és mérsékelten 
kivágott, legfeljebb öt gombos mellényt, valamint fekete nyak
kendőt viselhessenek.

Erről a t. tagokat tudomás és miheztartás végett 
tisztelettel értesítjük.

Budapest. Í90ö szeptember ‘2 4 .
Némái s. k. 

elnök.

Bármily italmérési vagy adóügyben lapunk előfi
zetőinek díjtalanul adunk felvilágosítást.

®VAWAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAWAVA'|fAWAVAWAVAVAVAVAVAVA\]/A'lfAVAWAVAVAVA\|/AWAVAVAVAVAVA®

Felhívás a szaktársakhoz!
Mutassuk meg, hogy hazafiak vagyunk!

| . i I f in  hogy mi is elősegíteni iparkodjunk a/, országnak boldogulását, azért szaktársak hazafias cselekedetet végezünk
I I I  a Z  IQO, azzal, hogy a külföldi ásványvizekért kikiildendö temérdek pénzt megapasszuk és helyette a kitűnő hazai ásvány
vizeknek nagyobb forgalombahozatalát elősegítsük s ezáltal sok pénz marad itthon kedves hazánkban.

Uonrlónlhc Óe PinP7Ór C79lftárCfilf I Akibon °SV csepp magyar vér bugyog. tartsa becsületbeli kötelességének vendégei 
VullUcyiUo Go niluLul OédMdlOdlV I körében a hazai ásványvizeknek ajánlatba hozatalát; mint kitűnő asztali és 

b o r v i z  kiállta a versenyt 26 éw óta mnhpj ÁfinP^-fflITÍK lsö rentlii szabad szénsavas nátron ásványvíz; ennek becsét 
minden külföldi ásványvízzel szemben a NlUIIŰI HljllGo‘ IUI I dó és gyógyértékét nem tudta legyőzni a nagvhangzásu reklámok
serege som, _ különösen akkor — ezután még, ugv sem, ha a magyar vendéglősök tömege pinczér-szaktársalkkal egyetemben, a
hazai ásványvizeknek elsőjét, a kitűnő MOHAI ÁGNES-FORRÁST felkarolva kínálják, minden fajbeli borral alkalmazható, annak 
zamatét nemcsak nem rontja, sőt inkább kellemesebbé teszi, e g y  p r ó b a  bizonyítani fogja, hogy nem is hasonlítható ama 
ll-odrendü és drága külföldi vizekhez.
Fel tehát hazafias szaktársak! Sorakozzunk hazánk jobbléte érdekében a ..TU L IP A N K E R T" dicső szolgálatába mindannyian.

ivAVAVAV AVAVAVAVAV AVAVAVAVAV AW AVAVAVA VAVAVAVAVA VAVAW AVAV AVAVAVAVAV AVAVAW AVA VAVAVA#

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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II
I I Szálloda-átaQ'ás i i

i i

a vármegye székhelyén, hol törvényszék, pénzügy- 
igazgatóság és számos más hivatal van, egy 15 óv 
óla fennálló, jóforgalmn szálloda, étterem és sör
csarnok más vállalat miatt, szabad kézből azon
nal vagy október 1-től átadó. A szállodához egy 
200 tagból álló polgári kör helyiségei, a helybeli 
színházi terem nagy (nyári mulatságokra alkalmas) 
kerthelyiség is tartozik. Ajánlatok «Mercur 74.» 
alatt továbbit e lap kiadóhivatala. ::

cs. és kir. udvari szállító 
1819. évb en  a lap ított,
országos szabadalmazott —mmm j .  l .

alpacca-, china-ezüst- és fémáru-gyárának főraktára: 
Budapest, IV., Eskü-ut 6. (Ciotiid-paiota.)
(Raktárak: Bécs, Grácz, P rá g a  és T rie s z t.)

N a g y  v á l a s z t é k b a n

alumínium főzőedény
szállodák, vendéglők, kávéházak 
és háztartások részére. ----

Első Magyar üveggyár Részv.-T.
Budapest, V„ Gizella-tér 1. (Haas-

palota)

Legfinom abb v e n d é g l ő i ,  
kávéházi és szá lloda i üveg- 
nemüek nagy raktára.wvipy 

Legújabb tulipán je lvény
nyel festett bo ros  poharak 

d a r a b o n k é n t  60 f i l lé r

:;:: t ö r v é n y e k , r e n d e l e t e k . ::::

Vadászból vad.
Több Ízben megemlékeztünk már arról a hadjáratról, 

amit az osztrák zeneszerzők társasága a magyar vendég
lősök a és ká vésok ellen indított, s amelynek czélja az, hogy 
zeneilletékek czimén megsarczolják a magyar vendéglőst 
és kávésipart, s igy letarolják azt a tenyérnyi kis mezőnyt 
is, amit az 500 éven át különféle formában jelentkező 
osztrák kapzsiság még talán érintetlenül hagyott.

Ismeretes, hogy e dusfiirtii hallhatatlanok a bitorlási 
és kártérítési perek özönével igyekeznek zsákmányolni. 
A magyar bíróságok hazafisága és mélyreható jogi tu
dása azonban magyarosan rákoppintott a díszes társa
ság baksist kaparászó körmeire. Alább közöljük a buda
pesti kir. törvényszék Ítéletét, amelylyel valami Ziehrer 
Z. bécsi jelest Bronner Miksa szaktársunk ellen támasz
tott keresetével elutasította. A szakiparunkat legközelebb
ről érdeklő ezen ítélet jórészt a „Magyar vendéglősök 
országos szövetsége" derék ügyészének dr. Solti Ödön 
budapesti ügyvédnek érdeme, aki mint a szerzői jog 
terén is kiváló spoczialista megczáfolhatatlan jogi érvek
kel verte vissza az osztrák támadást. A legérdekesebb 
pedig a dologban az, hogy ez a jeles Ziehrer Z. a bíró
ság előtt büntetendő cselekménynyel (jogbitorlással) vá
dolván meg Bronner Miksa szaktársunkat, most a kir. 
törvényszék elutasító Ítélete után Bronner ur visszafor
dítja a botnak boldogabb végét, s hatóság előtti rágal
mazás miatt feljelenti ezt a Ziehrer Z. világhírű valakit 
s kétségtelen, hogy hosszuhaju jelesnek újabb kompo- 
ziczió szerkesztésére a büntető bíróság pár heti zavar
talan időre külön szobát fog rendelkezésére bocsájtani.

íme a jelzett ítélet szószerinti szövege.
32,215/906. sz. Ö felsége a Király nevében ! A budapesti 

kir. törvényszék dr. Schmidt Károly budapesti ügyvéd által kép
viselt Ziehrer Z. eil. bécsi zeneszerző (III., Fő-utcza 51. sz.) és 
Herzmanszky Bernát bécsi zenekiadó (Dorottya-u. 10.) felperesek
nek, a dr. Solti Ödön budapesti ügyvéd által képviselt Bronner 
Miksa kávéháztula.donos, bpesti lakos alperes ellen az 1906. évi 
márczius hó 13-ik napján 12,684. sz. a. benyújtott keresettel 
szerzői jog bitorlása miatt folyamatba tett rendes perét az 1906. 
évi szeptember hó 11-én tartott nyilvános ülésében vizsgálat alá 
vevén, a következőleg ítélt: A felperesek keresetükkel elmasitlat- 
nak és tartoznak 200 K. perköltséget 14 nap alatt az alperesnek 
megfizetni. A peres felek képviselőmé > a perben felszámított dija 
és költsége dr. Schmidt Károly felperesi ügyvéd részére 190 K.- 
ban, dr. Solti Ödön alperesi ügyvéd részére 200 K.-ban feleikkel 
szemben megállapittatik. Indokolás. Herzmanszky Bernhardt fel
peres a keresethez A. a. csatolt zenemű kiadóként megnevezni 
lévén, az 1S84. XVI. t.-ez. 28. §-a értelmében az ő keresetindí
tási jogosultsága kétségtelen. Edenben Ziehrer Z. ell. felperes 
keresetindítási jogosultsága meg nem áll, mert habár ő az A. a. 
csatolt okirat szerint a kereseti zenemű és Kiadó tulajdona 
(Eigenthum des Verlegers für allé Sitndes) ami a szerzői jognak 
egészben való átruházását bizonyítja, Ziehrer Z. ell. fe peres ke
resettel fel nem léphet, mert a szerzői jognak egészben való 
átruházása esetén a szerzőt további jog meg nem illeti. A fel
peresek keresetét Ziehrer Z. ell. felperessel szemben ezért, Herz
manszky Bernhardt felperes irányában pedig abból az okból kellett 
elutasítani, mert az A. a. zenemű czimlapjának tanúsága szerint 
a „Heremspasiert" czimii keringő, a „Schá’zmeister" cziniii zenés 
színműnek egy zenerésze, az ilyen zenerészek pedig a törvény 
50. §-a értelmében a jogosult beleegyezése nélkül is előadhatók. 
Nem teszi ezt a keringőt önálló zeneművé az a körülmény sem, 
hogy ez önállóan a nevezett z. nés színmű egyéb zene része nélkül 
jelent meg, mert az önálló zenemű jellegét nem a megfélemlés 
adja, hanem az adja meg, hogy az illető zenemű nem egy zenés 
színműnek a részlete. A felpereseknek azt a kérelmét, hogy szak
értői bizonyítás által állapíttassák meg az a kérdés, hogy az A. a. 
zenemű a „Schatzmeister" czimü zenésszinmünek oly részlete” 
amelyre a törvény 50. §-ának hivatkozott rendelkezése kiterjed, a 
kir. törvényszék mellőzte, mert az A. a. czimlapján foglalt ez a 
kitétel, „Walzer aus dér Operetté" „dér Schátzmeister" nyilván
valóvá teszi, hogy az A. a. és kérdéses zeneműnek egy részlete 
egymagában ez a kitétel feljogosította az alperest arra, hogy az 
A. a.-ban foglalt zenemüvet, mint az A. a. szerint is zenés színmű 
részletet a jogosult beleegyezése nélkül előadhassa. Az eddig elő
adottak a felperesek keresetének az elutasítását eredményezte, a 
perbe vitt többi kérdésnek az elbírálása mellőztetett. A pervesz-

Í! ?.C»eílek a Perkíhtségben a p. t. r. 251. §-a értelméb n ma
rasztaltatok, az ügyvédi dijak megállapítása a p. t. r. 252 8-án 
a apszik. Budapesten 1906 szept. hó 11. A budapesti kir. törvény
szék. Olvashatlan aláírások sk. elnök és jegyző. (P. H.) ’

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe aíánliuk. ------
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N yilatkozat.
A Kristályforrást mint gon kellemes ízű és üdítő hatású 

vizet nemcsak rendes italul, hanem főleg gyomorhuruttal (gyomor
égés) összefttggőleg fellépő garatizgatottságnál mint kitűnő hatású 
gyógyvizet is rendelőin.

D r, J loro lll K ároly
u Szt.-li^kus közkórhüz II. gégészeti osz
tályának rendelő főorvosa, az orr- és 

yéyetttkrÓBzet e^ e to m i m. tanára.
Hudapest, IV., Kígyó ér 1. sz.

: : : : : : : : : :  v e g y e s  h í r e k  : : : : : : : : : :

Darányi köszöneté. A „Magyar Vendéglősök Orsz. 
Szövetsége' 1'. évi szept. hó 12-én Miskolczon tartott köz
gyűlése tudvalévőén táviratban üdvözölte a kormány több 
tagját. A miniszterek közül Darányi Ignáez i'öldmivelés- 
ügyi miniszter a következő tartalmú — (Hűek Frigyeshez 
intézett — táviratban mondott köszönetét: „A Magyar 
Vendéglősök Országos Szövetsége közgyűlésének szives 
üdvözletéért őszinte köszönetét jelenti Darányi Ignáez.“ 

Közgyűlési utóhangok. Nem hiába hord pápaszemet 
és beszól állandóan stílus kurialisban a pécsiek komoly 
elnöke Bózsa József, de meg’ is látszik minden tettén, 
mily fontosnak tartja a jövő évi pécsi közgyűlést. Alig- 
zajlott le a miskolezi közgyűlés, hazatérve formás czikk- 
ben számol be a „Pécsi Napló"-bein a magára vállalt 
misszióról, nagyon helyesen úgy okoskodván, hogy a 
pécsi közgyűlés iránt már most úgy ébresztheti fel leg
jobban a közérdeklődést, ha iparunk vezérférfia't mutatja 
be. „Gumid János elnökről nincs mit szótanom — írja — 
szép és kedves őszfürtü fejét széles e hazában ismerik. 
Édes apjának, legjobb barátjának és a legkedvesebb 
embernek tartja őt minden vendéglős; amely városba 
beteszi lábát, máris meghódította annak közönségét." 
Majd áttér Stádler Károlyra, akiről azt írja, hogy „való
ságos extázisba hozta a közgyűlést vidám, némelykor 
szatirikus, de azért aranyigazságokat tartalmazó beszé
dével. Kár, halálos vétek, hogy ezen beszédet az ország 
minden egyes vendéglőse nem hallgathatta meg, de okul
hatna abból minden magyar állampolgár is. Szebb és 
czéltudatosabb beszéd nem igen hangzott még el ven
déglős-kongresszuson. Beszéde és előadási modora bár
mily híres szónoknak becsületére vá'na, de ű egyik 
főbüszkesége is az országos szövetségnek". Gliick Frigyes
ről találóan jegyzi meg: „Gliick Frigyes megszokott ko
molyságával tárgyalta a szakoktatásnak iparunkra uagy- 
fontosságu kérdését, melyben valóságos szaktekintély: a 
hazánkban eddig működő 7 pinczérszakiskola létesítése 
kizárólag Glück Frigyes érdeme. A vendéglősöknek 
nemcsak általános becsülését és szeretetót bírja, de nevét 
a késő utókor is hálával fogja említeni, mert ő a magyar 
pinczérszakiskola megteremtője." Aláírjuk, szívesen aláírjuk 
a pécsiek derék elnökének e nyilatkozatait. De hozzá hasonló 
sok elnököt kívánunk iparunknak is.

Szerda. Kellemes hirt viszünk szerteszét az ország
ban, melyet olvasóink bizonyára épp oly örömmel fognak 
fogadni, mint mhefigyanis Gumiéi Antal, Gumiéi Jánosnak, 
orsz. szövetségünk és budapesti ipartápKiilatunk elnöké
nek fia „Szerda“ czimen szépirodaJjnrés tudományos lapot 
alapított, melynek első mutatványszámát lapunk hívei 
október hó 3-dikán kapják meg. Kartársi szeretettel 
ajánljuk e lapot az ország szállodásai, vendéglősei ős 
kávésai, valamint mindazok figyelmébe, kik iparunkkal 
bárminő vonatkozásban állanak. A modern Magyarország, 
legkiválóbb irodalmi tekintélyeinek, a tudományok és 
művészetek elsőrangú, leghivatottabb képviselőinek elő
kelő társaságában mutatkozik be a „Szerda" hasábjain 
Gundel Antal, aki ime hű maradt régi szerelméhez: az 
irodalomhoz. Már lapjának első számában dr. Zemplén 
Győző, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza, Ady Endre, Hónai. 
Miklós, Ignotus, dr. Hubcrt Emil, dr. Mellei• Simon stb. 
munkatársainak neveivel találkozunk. E pár név is ele
gendő arra, hogy kritikus szemmel is meglássuk a „Szerda" 
nagyrahivatottságának és boldogulásának erős biztosí
tékait és gyönyörködve szemlélve az ifjú Magyarország 
ha ma még nem is teljesen kiforrott, de már is erősen

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =

Acetylén világítási berendezések
önálló teleppel, a szabadalmazott T.UX k é sz ü lé k k e l  
Kezelés nélküli, Önműködő, carbid a vizbf eső r.m cW ü' 

teljesen v eszé ly te len  fejlesztők .

berendezések. Specialitás: Ö nálló k is  te lcn ek  
Elektrogépek) városok, kastélyok, gyárak, szállodák, mal- 

mok és magánhazak számára. K eze lés  n incsen , o lcsó  
v é te lá r . Egy 16 gyf. izzólámpa óránkint i fillérbe ecv 

tényleges lóerő 6 fillérbe korul. ’
M O T O R O K ;  b en zin re , gázra, n yerso la jra  

stb .-re  b árm ilyen  czélra .

F e jé r  és Schmidt
Budapest, Eötvös-tér sz.

Diszkertkedvelők
kérjenek árjegyzéket az első magyar disz- 
fenyő-faiskolától. Tulajdonosa Copony 
Ede, Körmenden. 120 fajta tülevelüfák, lombfák, 
sorfák, díszcserjék és rózsafák kaphatók!

P ln c z e g a z d á s z a t l  e z tk k e k  le g o lc s ó b b  b e v á s á r lá s i  
fo r r á s a  ó s  le g n a g y o b b  r a k tá ra

Waiterich A. czégnél
Budapest, Dohány-u. 5. sz.
A b o r  ő s  s ö r  k im é ré s é h e z  ó s  p a la c z -  
k o z á s á h o z  s z ü k s é g e s  ö s t z e s  c z ik k e k  

sz a k ü z le te .

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

ellen szükséges szerek.
W a llo r lc h - fó lo  s z a b . s ö rk ln tó rő  í: c - 

s z ü lő k  d a ra b ja  3 0  k o ro n a .

Nagy raktár különféle fém- és rózesapokban.
Á r je g y z é k  Ing yen  ó s  b ó rm o n tv e .

„CASINÓ“-pezsgő
k - ü lö n  t ö l t é s  

B u d a p e s t i  f ő r a k tá r :

IV., Söép-*iAÍcsa 3 .
Telefon : lO—SS. Telefon.: lO—SS.
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jellegzetes eszme- es g'ondolutvilag’anak uj nanyok tele 
fordulását, az irodalmi alkotás képe tisztán áll előttünk. 
A ..Szerda" ilyformán bizonyára derekasan megállja 
helyét! Magunk vagyunk az okai, hogy bizonyos kedves, 
bensőséges vonatkozásoktól nem tudjuk magunkat íiigget- 
leniteni.°Bizouyos, hogy amely egészen uj, eleddig járat
lan ösvényen jár, dr. Zemplén Győző czikke „A tudomány 
értékéről"! valósággal tudományos szenzáczió, bizonyos, 
hogy akik olvasni szeretnek, Ambrus Zoltán szellemes 
csevegését az „Irodalom és újságírás"-ról, meg Ady 
Endre versét (Az özvegy legények) egyforma örömmel 
fogják olvasni. Ignotus régi jó ismerősünk, a színház az 
ő kezében épp oly jó helyen van, mint a zene Hubert 
Emil dr.-éban, bizonyos hát az is, hogy a „Szerda"-t 
szerkesztője és munkatársai önmaguk ajánlják. Ali azért 
mégis, mikor a magunk szükebb köréhez beszélünk, 
mégis az apa Máról szólunk, és ha örülünk is a poéta- 
lelkű szerkesztő örömén, aki e vállalkozásba egész lelkét 
tette bele, mégis inkább a derék liu derék apjának örö
mére gondolunk. Jóformán neki szeretnénk gratulálni a 
„Szerda"-hoz, melynek dicsőségéből hatalmas fénysugár 
esik az ő ezüstös fejére. Ez a fej jó kísérője lesz a 
„Szerdá“-nak, hisszük és reméljük is, hogy (hűidéi Mának 
lapja egyikünk asztaláról sem fog hiányozni.

Uj nyugdijegyesületi tagok. Az elmúlt hő folyamán 
országos nyugdijegyesületiink a következő uj tagokkal 
gyarapodott: Budapesten: Szekera János, Nemecsek Emil, 
Sáli Ambrus, Brenner Sándor, Hajdú Imre, Bélafi János, 
Z.llay Árpád 6—600 K., Schmidt József, Varsák Mátyás, 
líollerbach Fiilöp, fíoskovits István, Kossá János 1—1000 
kor.. Fülinger Jenő, Moser Frigyes 2—2000 K., Iiubanek 
Veuczel. Hogy Mihály 0—3000 K. nyugdijigénynyel. Sze
geden : Bakos Imre, Újhegyi József 6—600 K.. Bauer Mór, 
Bili Ferencz. Bili György. György Toka Ferencz 1 —1000 
kor., Petrakovics István, Tatzl Antal 1600—1600 K. nyug
díjjal. Tem esvárott: Mátlié Zsigmond, Basztál Albert 
1 —1000 K., Varga Rezső 2000 kor. nyugdijigénynyel. 
Nyitrán : Poár Ferencz, Brozsnyik Gábor 6—600 korona, 
Gelbmann Mihály, Frischmann Ödön 1 — 1000 K., Horváth 
György 2000 K. nyugdíjjal. Pécsett: Szamp Ádám, Nagy 
József 1 — 1000 K., Kulin Flenrik 2000 K. nyugdíjjal. Ezen
kívül beléptek: Indián: Harbacli János 600 K., Weinmann 
l ápót 1000 K. Zimonyban : Hirscli Gyula 800 K., Neverkla 
Ódon 1000 K. Újvidéken: Süli István 600 K., Bognár Pap p 
János 1000 K. Losonezon: Berzsenyi Miklós, Gaál János 
1—1000 K., Dajka Ferencz 2000 K, nyugdijigénynyel. 
Miskolezon : Zombor Sándor 600 K,, Kardos József, Gold- 
berger Simon 1 — 1000 K., Lefkovits Manó 2000 K. nyug
díjjal. Érsekújváron: Peller Róbert, Süss Gyula 1—1000 
kor. nyugdijigénynyel. Bandi Sándor (Trencsén) 1600 K., 
Hojfmann Adolf (Eszék ) 2000 K., Hordós József (Zólyom) 
600, ifj. Csidlik Ferencz (Garamberzenoze) 4000, Breiner 
II. József (Hódmezővásárhely) 3000. KneffH Béla (Kiskun
félegyháza) 3000 kor. nyugdijigénynyel. Az őszinte kar
társi szeretet melegségével üdvözöljük őket tagjaink sorában.

Az idegenek meg mi. Írván az itt járt angolok 
fogadtatásáról, szeptember hó 23-iki számában a „Magyar 
Hírlap" a következő találó szavakkal jellemzi a, hivata
los magyar ezopfot: „Az idegenek kedvéért a legnagyobb 
előzékenységgel állítanak össze ilyen körutat, 'ingyen 
viszik el őket, ami természetes, mert hiszen vagy vendég 
valaki, vagy nem az, és vagy érdek, hogy megismerjen 
minket a vendég és jól érezze magát nálunk, vagy nem. 
De juthat-e idevaló ember ilyesmihez, ha nem is' teljes 
vendéglátáshoz, de legalább számbavehető kedvezmény
hez ?- Nos, szinte szégyenkezve írjuk meg a választ, 
hogy; „Nem juthat bizony". Mert mikor szövetségünk ked
vezményes ./egyeket kért a miskolczi közgyűlési tagok részére 
a tátrai kirándulásra, ezt a kérelmet a magyar kir. kereske
delmi minisztérium az idegenforgalom etöharczosaitól, a magyar 
szállodásoktól e$ vendéglősöktől, akikre nézvést pedig bátran 
elmondhatjuk, hogy elsőrangú nemzeti érdek, hogy elő
ször ők ismerjék meg hazánk természeti szépségeit, 
bogy aztán annál nyugodtabban ajánlhassák azok meg
tekintései az ittjáró idegeneknek, egyszerűen, minden 
mdokolos nélkül megtagadta. Fogadást ajánlunk bárkinek, 
hogy Kossuth ( mellőznek, aki európai látkörü politikus, 
erről a hivatalos rövidlátásról nincs tudomása, de azért

megás elég1 érdemesnek es fontosnak tartjuk e v isszauta- 
Kitás megtörténtéről megemlékezni. Ha az idegenforga
lom emeléséről és előmozdításáról van szó, nyomban a 
mi iparunkat rántják elő, épp ezért nem járja, hogy 
ugyanott, ahol másokkal, idegenekkel — nagyon helye
sen _  a legnagyobb méltányossággal bánnak el, velünk 
rideg, szükkeliblii rövidlátással bánnak el s ugyanakkor, 
mikor áldozatokat követelnek tőlünk, annyit sem adnak 
meg, mint másnak. Furcsa, érdekes, de épp oly sajná- 
latraméltó tünet ez, moly felett reméljük — e sorok révén 
— illetékes helyen is érdemesnek fogják tartani egy 
kissé gondolkozni. Néha ugyanis ez sem árt.

A „Győri Hirlap" közgyűlésünkről. Ezen előkelő 
vidéki napilapunk f. évi szeptember hó 18 iki számában 
a hízelgő elismerés hangján emlékezik miskolczi közgyű
lési tárgyalásaink komolyságáról és magas színvonaláról. 
..A központ komoly és Kitartó munkájáról előterjesztett 
beszámolót helyesléssel elfogadta a, szövetség. A kon
gresszuson kifejezésre jutott az a szövetségi elv, hogy a 
magyar szállodás-, vendéglős- és koresmárosipar minden 
izében magyar legyen, amint hogy ezen elvet a szövet
ség mindig híven meg is őrizte, olyannyira, hogy nem
csak Budapesten, hanem olyan exponált helyen, mint 
Temesvár, sem jutott volna senkinek eszébe, hogy más 
nyelven szólaljon fel, mint magyarul. Ezt azért hangsú
lyozta a közgyűlés, mert noha ilyetén eljárása máskülön
ben csak természetes, alapszabályaiból és érzéseiből folyik, 
de a múlt héten Budapesten a szövetségen kivid álló 
korcsmárosok tartottak valami íiókkongresszust, amelyen 
országos megütközést keltettek német nyelvű szónok
lataikkal."

Kereskedők állásfoglalása a bortörvény revíziója 
ellen. A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete tudva
lévőén átirattal fordult a Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetségéhez, amelyben előadja, hogy a bortörvény 
revíziója ügyében a képviselőházhoz sürgős felterjesztést 
intézett és ugyanakkor az illetékes minisztereket is fel
kérte, hogy ezzel a kérdéssel mielőbb behatóan foglal
kozzanak. A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
az 1893. XXIII. t.-cz. revíziója, illetőleg uj bortörvény 
hozatala ügyében kész javaslatot terjesztett elő, melyet a 
szövetség elnöksége tanulmányozás és javaslattéttel czél- 
jából dr. Solti Ödön jogtanácsosnak adott ki. Foglalkozott 
ezen ügygyei a Budapesti kereskedelmi és iparkamara 
is, amelynek jelentése szerint a borkereskedők általánosság
ban semmi indokot sem látnak fennforogni arra. hogy az 189H. 
évi XXIII. t.-cz. (bortörvény) 12 évi fennállása után revízió 
tárgyává' tétessék. A kamara állásfoglalása az, hogy a mi 
bortörvényünk egyike Európa e téren leg’szigorubb 
törvényeinek és igy helytelen, hogy a törvény, amelybe 
egy évtized alatt a gyakorlat — úgy, ahogy — magát 
beleélte, gyökeresen _ átalakíttassák és ezáltai a forgalom 
nyugalma és biztonsága úgy a kereskedelemben, mint a 
fogyasztóközönségben ismét felzavartassék.

Vendéglősipari kiállítás Kölnben. A kölni vendéglős- 
ipari kiállítás, amelynek létesítése iránt szakkörökben 
kezdettől fogva a legélénkebb érdeklődés nyilvánult 
mint lapunknak Írják — f. évi szeptember hó 15-én szeren
csés csillagzat alatt nyilt meg. A legkülönbözőbb tényezők 
működtek közre, hogy a siker teljes legyen. A kiállítás 
október 7-ig tart. A ele összeköttetésben szakácsmüvészeti 
osztály is létesült, amely körül nagy buzgóságot fejtenek ki. 
A an külön iog’adói mintaszoba-szakosztály is.

A titeli korcsmárosok m egkárosítása. Titeli levele
zőnk Írja a következő, az illetékes körök figyelmére 

hirtó esetet: „A pénzügyigazgatóság egyeseknek 
vásári a, búcsúra és lakodalmakra szóló italmérési enge
délyeket ad ki, kik ezen engedély alapján a vásárokat, 
búcsúkat stb. látogatják és az italokat árusítják. Helyes 
do og, hogy rendesen a községen kívül tartani szo
kott vásárokon a közönségről gondoskodás történjék; 
helyes az is, hogy az italmérők ilyen sokadalmak alkal
mával üzletet csináljanak, hogy az Isten tudja hányféle adó
nem egyiket vagy másikát leróhassak. Ámde eme üzletek
nek az érdekelt korcsmárosokra nézve igen káros háttere van. 
i  gyams a vásárt a vándorkorcsmárosok ellepik s miután sem 
adót nem fizetnek, sem italmérési engedélylyel nem bírnak, a 
helybeli korcsmárosoknak tetemes kárt okoznak. Azért mond-

Hírdetésí rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk. -----
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valamely vásáronju k , hogy adót nem fizetnek, mert ha 
ÍO - Í ‘2 korosmáros sátrat ver, ezekből a leiének Ihztö'san 
limes italmeresi engedélye és így nincs is megadóztatva Az 
egesz esetne az az anomália, hogy az ilyen egyént, ki 
engedeh nélkül a vásárrá megy, onnan eltávolítani nem 
lehet, igaz, hogy a pénzügyőrség részéről bírságolva lesz
nek, de ebből az érdekelt korcsmárosoknak haszna nincs, 
hanem a logyasztasi adó annál nagyobb lesz." T ite li  k a r-  
ta r sa m h n a k  a já n lju k , fo rd u lja n a k  p a n a sza ik k a l a M agyar  
1 e n a e jlo so k  O rsi. Szövetségé'1 -hez.

Hymenhirek. M eder  G yula, a Kammner dekelins 
y asn ag ykeresk ed o  ez ég  utazója nőiil vette Főnkért E r z s i 
k e t, T o r k e r t  K ezsd brassói vendéglős leányát.

Hol m aradnak a vendéglősök ? A Miiller Bernátés
lia ezég nagymihályi sörg 
már jelzett részvénytársa

igazgató, En. 
ratója, egy

nyi
.'-ki

vállalatának a lapunkban 
, .... * dó-- való átalakítása ügyében

az alapítók a tarsasag alaptőkéjét 700,000 K.-ban állapí
tottak meg. Az uj.sörgyár alapitói Sztáray Sándor gróf 
nagybirtokos, két óvsz. képviselő, egy takarékpénztári 

tredy, a Magyar agrár- és járadékbank igaz
ét ügyvéd, egy orvos, egy malom meg 

bízottja, terménynagykereskedő, háztulajdonos, S trö n w l  
Gábor száll ótulajdonos, több magánzó, földbirtokos. De  
hol m a ra d ta i; a vendéglősök ? Hiszen, ha a. vendéglősök 
sörgyáralapitási mozgalma nem mesterségesen lesz szítva, 
az alapítók sorában első sorban nekik volna helyük.

A szüret, a must és a gyümölcsbor. Közeledik, sőt 
mire e sorok napvilágot látnak, országszerte javában 
folyik a szüret, mely elé talán az ország egyetlen vidékén 
sem néz egyforma nagy reménységgel a gazda. D arányi, 
Iguácz földmivelősügyi miniszter a szőlősgazdák érdekei
nek éber védelmezője most megismétli szokásos körren
deletét, melyben felhívja a törvényhatóságok első tiszt
viselőit, hogy az érdekelteket a bortörvény megfelelő 
szakaszaira figyelmeztessék. A törvény szerint ugyanis 
szigorúan tilo s a m ustba  va g y  borba v ize t kevern i, úgy
szintén szigorúan tiltja a törvény a rendes bornak gyüm ölcs
b o rra l való összekeverését is. A törvény megszegőinek bün
tetése 2 hónapi elzárás és 600 korona pénzbüntetés lehet.

Halálozások. K e rn  József pápai sörödés, ki éveken 
az ottani Griff-szálloda főpinezóre volt, f. évi szept. hó
16-án hirtelen elhunyt. Temetése kartársai és a nagy- 
közönség részvétele mellett ment végbe. — Sclienk  Flórián 
temesvári kávés, városi törvényhatósági bizottsági tag, 
f. évi szept. hó 18-án meghalt. A nagyszámú gyászoló 
közönség sorában megjelentek : dr. T elb isz  Károly udvari 
tanácsos, polgármester, a törvényhatósági bizottsági tagok 
élén, M iiller  Mihály és W itzen e tz  Márton szállodás, az 
elhunyt kartársai élén, Vest Ede lovag a keresked. és 
iparkamara, H a lle r  Antal az általános ipartestület, 
H in te rse e r  Ulrik az ipari hitelszövetkezet részéről. A 
beszentelést Brand .József belvárosi plébános végezte 
segédlettel. — H iányay  Viktor teregovai korosmáros folyó

évi szept. hó 19-én a karánsebesi közkórházban egy 
veszett ebnek marása folytán meghalt.

Tarifakedvezmény a bortermelőknek. A cs. és kir. szab. 
Dunag’őzhajózási Társaság igazgatósága a Magyar Bor
termelők és Borkereskedők Orsz. Szövetségével olyan 
megegyezésre lépett, hogy a nevezett szövetség tagjai 
a Magyar Borkereskedelem utján feladott bor és üres- 
hordó-kiildeményeiket az összes dunai viszonylatokban 
rendkívül alacsony díjtételek mellett szállíthatják. A meg
egyezés annál nagyobb jelentőségű, mivel úgy darabárukra, 
mint 1000, 5000 és 10,000 kilogramm súlyú rakományokra 
vonatkozik és kizárólag ezen szövetség tagjai részére 
érvényes. Ez a megegyezés borvásárló vendéglőseink 
szempontjából annyiban bir jelentőséggel, hogy amennyi
ben boraikat oly termelőktől vásárolják, kik e szövetség 
tagjai, a kedvező díjtételeket a magok javára értékesít
hetik.

Üzleti hírek. B ern lia rd t  Fereucz, ki hosszabb ideig 
mint a, Bannonia-szálloda második éttermi főpinezóre 
nagy közkedveltségre tett szert, megvette Wurglits Imre 
Kerepesi-ut 55. sz. alatti vendéglőjét Budapesten. — 
E ó th s te in  J. az ó-becsei Központi-szálloda főpinezóre meg
vette Diviosek Antalnétól az ottani ipartestületi ven
déglőt. — R a u c lib a u tr  János ismert fővárosi vendéglős 
„Lidó“ néven az Andrássy-ut 61. sz. házban a mai kor 
igényeinek megfelelő díszes berendezésű kávéházat nyitott.
— L a k a to s  István a kalocsai kath. legényegylet 16 éven 
át volt vendéglőse í. évi okt. hó 1-éu nyitja meg Kalocsán 
a Tükör-utcza 1. sz. házban berendezett uj vendéglőjét.
— H o rv á th  András győri vendéglős átvette a Deák- 
Ferenez-utczai 1 (ollós-féle vendéglőt. — Szabó  Kálmán 
az aradi Pannónia (volt Nádor) szálloda bérlője üzletét 
teljesen újjáalakította és úgy az éttermet, mint a szobá
kat uj és modern berendezéssel látta el.

A borfogyasztási adó eltörlése. A „M agyarország i 
borterm elők és borkereskedők országos szövetsége", melynek 
erélyes munkásságát máris előnyösen érzik a bortermelők 
és a borkereskedők, az őszszel országos akcz ió t in d ít a  
b o rfogyasztási adó érdekében. A mozgalom érdekében már 
szét is küldték a fölhívásokat a borvidékek érdekeltségei
hez és mag’ánosok, mint nagyközségek, valamint gazda
sági egyesületek is igen nagy számmal jelentették be 
csatlakozásukat. Több hegyvidéken már előértekezleteket 
is tartottak és mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel 
karolják föl az akcziót, melynek befejezéséül — mint 
értesülünk — a szövetség ez óv őszén, valószínűleg 
október második felében, nagy meetinget fog rendezni 
Budapesten, amelyről egy monstre-deputácziót fognak 
meneszteni a kormányhoz és a képviselőházhoz, hogy a 
magyar bortermelőknek erre az óhajára fölhívják az ille
tékes tényezőknek a ügyeimét. Helyénvaló dolog volna, 
ha az akczió vezetői a „ M agyar Vendéglősök Országos 
Szövetségét“ is felhívnák a csatlakozásra.

ont- Vendéglős, szállodás és kávés urak! -wa
A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszermiigyáros Európában a 

„H n p feld “ világezóg Leipzigben, Budapesten

Á L L A N D Ó  I I A N O S Z E R K I Á L L I T Á S T
tart, ahol önműködő, önjátszó

„ Z O N  G O R A - O R C H E S T R I O N - C O N T I N E N T A L "
henger- és sulyfolhuzóval, VILLAMOS ZONGORÁK É S HANGVER-
SENY-ORCIIESTRIONOK papír és préselt hangjegyekkel (minden mii 
pénzbedobóval ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

Az önműködő ZONGORA-ORC1IESTRION „CONTINENTAL41
haranghangokkal és mandolinjátékkal van ellátva; ugyanezen kellékekkel bir 
a legutóbbi újdonság is a
Z O N G O R A - O R C H E S T R I O N  VONÓS ZEN ÉVEL
Igen rövid idő alatt Budapesten 85 és a vidékre 390 db müvet szállítottam 
Árak 480 koronától 10000 koronáig. Kényelmes részletíizctések 16—30 
koronás havi részletre. — Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink 
szives megtekintését, óva inteni a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon 
reményben, hogy minél többen megtisztelnek becses látogatásuk al. maradok

kiváló tisztelettelt l f C T C p I J l  O V I I I  A  magyarországi képviselőség és mlntaraktár 
i f b l O u n L  UTULrY Budapest, Vili., Baross-utcza 129.
Ügynökök nálam nincsenek alkalmazva. Óvakodjunk silány utánzatoktól.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Gróf Vay Sándor kávékereskedö. Gróf Vay Sarolta, 
aki gróf Vay Sándor név alatt férfi habitusban éli vilá
gát s aki D'Artaguan Írói névvol közrebocsátott krónikái 
révén országos hírnévre tett szert, most érdekes és kü
lönlegességében talán meglepő eseményről ad hirt a 
magyarországi kereskedőkhöz intézett körlevelében. Ez 
írásban bejelenti ugyanis, hogy Fiúméban kávébehoza
tali vállalatot alapított. E vállalkozásával a magyar keres
kedelemnek kivan szolgálatot tenni, mert a kávékereske- 
delem terén az osztrák és trieszti piaczoknak voltunk ki 
szolgáltatva s idegen érdekeket istápoltunk. A főúri vál
lalkozás, ha őszinte s nem valami magánczégnek óhajt 
reklámozóiul szolgálni, megérdemli a pártfogást.

Lapunk t. előfizetőinek jogügyi kérdésekben jogügyi 
munkatársunk tanácscsal díjtalanul szolgál.

v

A húsételek árának  felemelése a béesi vendéglők
ben. A bécsi vendéglősök a múlt bét elején valamennyi 
húsételnek az árát felemelték, indokolva ezt avval, hogy 
a mészárosok drágábban lizettetik a húst. Amidőn a kö
zönség az áremelés ellen felzudult, élénk hírlapi polémia 
indult meg a vendéglősök és mészárosok közt. Egyikük sem 
akarta a dolog ódiumát vállalni. A mészáros ipartestület 
elnöke nyilatkozatot tett közzé, mely szerint a mészáro
sok tulajdonképpen nem is emelték a húsárakat. Csak 
megkövetelik a vendéglősöktől is a húsnak azt az árát, 
amit más, nagybani vevőtől már régebben kérnek. Sok 
mészáros ugyanis az üzleti összeköttetésre való tekintet
tel még a régi árban adta a vendéglősöknek a húst, úgy 
hogy arra effektive ráfizetett. Ezt már nem lehetett tovább 
kibírni s igy a mészárosok a vendéglősöktől is megkö
vetelik a hús igazi értékét. Jól teszik ! Hanem ebből az 
egész bécsi vitatkozásból csak azt tűnik ki, hogy a becsi ven
déglősök praktikusabbak, mint mi, kik daczára a nagy drá
gaságnak, még mindig nem gondolunk az áremelésre.

A székesfővárosi Vigadó bérlete. A budapesti 
igadót többszöri eredménytelen pályázathirdetés után 

Evva Lajos, a Népszínház volt igazgatója bérelte ki. Erna 
Lajos tizenöt évre kapta meg a Vigadót s évi 38,000 ko
rona bért lizet. Ezenkívül kötelezte magát, hogy 30,000 
koronát beiektet átalakításokba. A Vigadó bérletére ez 
alkalommal Drechsler Béla budapesti vendéglős is uá- 
ly ázott. b J

A ezubák. \ idékről kaptuk a következő jóizii 
panaszos sorokat: „Magyarul nyomaték volna, nálunk 
göcseji akczentussai azonban ezubák. A húsnak az a 
járuléka, amit meg’ kell fizetni, de nem lehet megenni. 
Furcsa tulajdonsága a ezubáknak, hogy a húsárak emel
kedésével arányosan növekszik. Vannak városok, ahol a 
nyomaték megengedett nagysága már szabályozva van. 
Ezért azután nagy az elégedetlenség azok körében, akik 
idegenből kerülnek hozzánk. Vannak városi szabályren
deletek, amelyek kimondják, hogy a csontok s kevésbbé 
élvezhető husrészeknek a hussulyba való beszámítása 
tehat a zuwag tilos. Igaz, hogy ez a húst némileg meg
drágítja, de aki egy kg. húst hozat, legalább tudja, hogy 
teljes súlyt kap és nem 60-70 dekát. Maguknál is Így 
vannak a czubákkal ?“ így-e ? Még igyebbül kedves rokon '

B0RÁSZATI ÜGYEKBEN ELŐFIZETŐINKNEK LAPUNK SZAK
ÜGYI MUNKATÁRSA TANÁCSCSAL DÍJTALANUL SZOLGÁL

A simaszáju szódavizes palaczkok. Bibarmegve íő- 
"i-vosa legutóbb vizsgálatot tartott a m egye területén 
es a többek kozott megvizsgálta a korcsmákat is  V izs
gálata alatt rájött, hogy a vidéki vendéglőkben még min
dig alkalmazzak a simaszáju szódavizes üvegeket. Ezek 
az üvegek igen alkalmasak több szennyes dolog olvéw- 
zesere. melynek következtében fertőző betegségeket köz- 
W’htenek tudtokon kivid az árusítók. A főorvos erről 
jelentest tett az alispánnak, aki rendeletét küldött, minden 
kiszolgál,írónak, hogy járásuk területén a simaszáju szóda- 
u zes palaczkok használatát tiltsák be és helyettük a már 

ormányos szájú szódavizes üvegekethasználatban levő 
használják.

Három pinezér óvadéka. A Király-utcza 36. sz. a.
levő kávéházat Randi Hermáim bérbeadta Adám Arnold 
pinezérnek, aki a helyiséget elkeresztelte a saját nevéről. 
Ez az elkeresztelés azonban semmit sem lendített a kávé
ház üzleti forgalmán, mire kauczióval rendelkező pinezé- 
reket fogadott fel, akik mielőtt az óvadékot letették volna, 
kérdést ’ intéztek Randi Ilermanhoz, hogy a kávéháznak 
Áriám Arnold tulajdonosa-e ? Randi igenlő válasza után 
átadták a kávésnak az óvadékot, mert a kávéház beren
dezése elég biztosítékot nyújtott nekik arra, hogy pénzük 
megtérül. Ádárn Arnold azután a kaueziókon Randttal 
testvériesen megosztozott. Hoffmann József és Borics 
József pinezéreknek 300—300 K. óvadékja, Krausz Ist- 
vánnénak pedig 400 K. óvadékja veszett oda. A kaueziós 
alkalmazottak csakhamar rájöttek Adám turpiságára s 
mivel nem tudta visszafizetni pénzüket, feljelentették. 
Feljelentésükhöz csatlakozott Weisz Ignácz főpinezér is, 
akinek 600 K.-ja bánta Adómmal való ismeretségét. 
Adám Arnoldot a feljelentések folytán letartóztatták s a 
vizsgálat után vád alá került sikkasztás és csalás bűn
tettéért. Vele együtt a vádlottak padjára került Randt 
Hermáim és felesége is csalásban való bíinrészessógg'el 
vádolva, mert ezek is segédkeztek Adámnak a kaueziós 
alkalmazottak megtévesztésében s ők is osztozkodtak az 
összeharácsolt pénzen. F. é. szept. 25-ón tárgyalta ,ezt a 
bünpört a pestvidéki törvényszék. A tárgyaláson Adám 
Arnold tagadta, hogy ő a kávéháztulajdonosnak adta volna 
ki magát s azt állította, hogy az alkalmazottakul felfogadot
tak beleegyeztek abba, hogy óvadékjuk mint kölcsön
összeg a kávéház felvirágoztatására fordittassék. Randt is 
tagadta bűnösségüket s a dolog ódiumát Adám Arnoldra 
igyekeztek rátolni. A biróság Ádám Arnoldot 5 havi 
fogházra Ítélte a vádbeli cselekményért, Randt Hermannt 
és feleségét ellenben dr. Lóránt Izsó védelme után fel
mentette. Az Ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére 
fellebbezést jelentett he.

l / l f ’u I ’T k : ő s i m é t  t t e  t e s s é k :
a a a a á i  E L T É V E S Z T E N I  T

Uj bortörvény. A Magyar Szőlősgazdák Ország’os 
Egyesülete, mely tudvalévőén az 1903. XXXII. t.-cz. re
víziója, illetőleg uj bortörvény hozatala iránt már koráb
ban ország’os mozgalmat indított, ugyanezen ügyben meg
keresést intézett az összes kereskedelmi és iparkamarák
hoz. Az egyesület a megkeresést megküldötte a „Magyar 
Vendéglősök Orsz. Szövetségé"-nek is, mely f. évi szept. lió
5-én tartott ülésén az ügy előterjesztésével s javaslat
tétellel a szövetségi ügyészt bízta meg.

A lelőtt pinezér. Élénk emlékezetében lehet még 
olvasóinknak az a halálos végű támadás, melyet a nyíregy
házi éjjeli kávésok és pinezérek egy része mintegy terv
szerűen intézték Kilton Klein Béla hírlapíró, a Szabolcs 
segédszerkesztője ellen, k i , lapjában czikksorozatot irt, 
melyben az ottani éjjeli kávéházak közbiztonság’ és küz- 
erkolos ellenes tízeiméiről rántotta le a leplet. Á támadás 
következtében a hírlapíró önvédelemből .az egyik pinezért 
lelőtte, ki másnap meg is halt. Ez ügyben, mint nyireoy- 
hazi levelezőnk értesit, az ottani törvényszék f évi ok- 
tóber hó 8-ára tűzte ki a tárgyalást, mely elé a menye 
közönségé nagy érdeklődéssel néz. A tárgyalás, melynek 
folyamán Kúton szonzácziós leleplezéseket készül tenni 
a zuigkavehazak uzelmeiről és a hatósági ellenőrzésről 
előreláthatólag’ több napot fog igénybe venni.
i i Uj !* 1-?rrH á lh ,¥ m er Béla' ki mint a legelőkelőbb bel- es külföldi likorgyarak képviselője szakkörökben 
közkedveltségre tett szert, az utóbbi hetekben a modern 
kor igényeinek megfelelően berendezett cognac-, likőr slb. 
gyárát rendezett rendezett be magának. A minden izében 
hazai íparvalhilatnak lapunk mai számában foglalt hirde
tésére íelluvjuk olvasóink b. ügyeimét

Rablótámadás egy szállodában. Fiúméból Írják 
púinknak aug. hó 28-iki kelettel: „A fiumei Európa- 
száll0 , szendergő vendégeit az éjjel pokoli riada- 

almukból és — ágyukból. Jóval éjfél után 
emeletén megnyílt; minden Vendég- 

az almukból felriadt utasok rémülve, éjjeli

lom verte ki 
a szálló harmadik 
szoba ajtaja s

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindígüapunkra hívatkozni.
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toalettben rohantak ki a folyosóra, bámulva sáppadt 
arczczal es meredt szemekkel egymásra, hogy ugyan mi 
18 történhetett Hát az történt, hogy a szállodával kap
csolatos kavehazban valami nemzetközi tolvaj meghúzta 
magát egész a „fairabendig", akkor felsompolygott a 
harmadik emeletre, ott besurrant egy vendégszobába s 
kést szögezve az álmából fölrezzent női vendég mellének 
„pénzt vagy életet1' követelt. A halálra ijedt uriasszony 
iszonyú sikoltással ugrott ki agyából s egy szerencsés 
mozdulattal^ elhárítva kebelétől a gyilkos tőrt, sikerült, 
kimenekülnie a szálló iolyosojára., ahol egetverő vész
kiabálásban tört ki, melylyel fölverte álmából még a 
pinczelakókat is. Az alvó szálló egyszerre megelevenedett 
s a nyugalmukból kiriasztott vendégek buosujárásként 
tódultak iöl a harmadik emeletre, honnan a vészüvöltés 
hangzott. Közben több nő sirógörcsöt kapott. A hoppon 
maradt merénylő tolvajt egykettőre sikerült elfogni a 
pinczérekkel egyesült mentő-hadseregnek s véresre verve 
átadták a nagy zajra megjelent rendőrségnek."

S zakipari ügyekben előfizetőinknek dij 
talanul szolgálunk felvilágosítással

A szabadkai pinezérház. A szabadkai pinczéregy- 
let a nagyváradihoz hasonlóan otthont akar magának 
szerezni. Elhatározta ugyanis, hogy házat vesz, amely
ben az átutazó, vagy helynélk.di pinozérek számára szo
bákat  ̂rendeznek be. A házban volnának az egyleti 
helyiségek is. Amint értesülünk, az egylet választmá
nyának megbízottai már több házat meg is néztek meg
vétel ezéljából.

Betörés egy szállodába. Koszta János, nagyhalmágyi 
vendéglős házába múlt hó 23-án betörtek s onnan több 

.értéktárgyat közel négyszázhatvankét korona értékben 
elloptak. Mint kiderült, Sztojka Riszka hetes volt a 
tolvaj, aki Aradon értékesítette az ékszereket. A rendőr
ség neszét vette a dolognak, a tolvaj hetesnek azonban 
még idejekorán sikerült megugrani.

Szálloda bérbeadása. A dettai „Bellavista" szálloda, 
melyben 12 szoba van, szép nyári színpaddal és lugassal, 
egészen újjáalakítva, 1900 október 1-től kezdve több 
évre bérbeadandó. Bővebbet Franki Adolf tulajdonosnál, 
Dettán (5—6).

Apafi Mihály ebédje. Valamikor 1681-ben tartotta 
Erdély fejedelme a következő menüvel vendégségét: 
Égett bor és méhser. Disznókörme eczettol. Leves rizs
kásával. Tehénhus lével és murokkal. Espékelt bárány. 
Káposzta orjával. Kövér pulyka, kövér lúd, kövér kappan 
olasz salátával és hideg almakásával. Közbe berethalmi 
és hodvilági borok. Csuka lengyel módon, édes lével. 
Erdei disznóhus székfüves lével. Fáczányos pecsenye 
dulcsászával. Turőstészta vajjal. Tortás mandula és 
édes rőzsamáli bor. Havasi sajtok, elegyenes gyümölcs, 
asszonyoknak való édességek: almapánkó, eperjes és 
szederjes torta. Csiga marczipán. Végül jőve égett bor 
és mindvégig borok. Nem lehet csodálni, ha a nagyságos 
fejedelem kastélya a mulatozók kedvencz helye volt.

S zíveskedjék lapunk pontos
CZIMÉRE ÜGYELNI!

A lóhus-kimérés sikere. Budapesten a lóhuskimórési 
üzemre felügyelő bizottság’ jelentése szerint a hatósági 
felügyelet alatt történő lóhus kimérés a legnagyobb sike
rekkel jár és ebben az egészséges, tápláló és rendkívül 
olcsó húsnak a fogyasztásában egyre tetemes nagyobbo
dás várható. Nem egy környékben sürgeti a lakosság az 
újabb lóhus-mészárszékek fölállítását; igy közelebb a
VII. kerületi választmány kérte, hogy ilyet a Zuglóban 
rendeztessen be a főváros hatósága. A bizottság közelebb 
javaslatot terjeszt a tanács elé több uj lóhus-mészárszék 
fölállítása iránt.

Koffeinnélküli kávé. Kaffeehandlungs A.-G. czeg 
alatt Brémában részvénytársaság alakult 1 v* millió marka 
alaptőkével. A vállalat számos államban szabadalmazott 
eljárás szerint koffeinmentes kávét lóg gyártani.________

Női kiszolgálás a budapesti kávéházakban. A buda
pesti kávés ipartársulat a női kiszolgálás tárgyában be
adványt intézett a székesfőváros tanácsához. A beadvány
nak szövege, melyet lapunk zártakor kaptunk meg, a 
következő: Tekintetes Tanács! A kávéházi és kávé
mérési iparok gyakorlása tárgyában 610/1888. kgysz. a. 
alkotott szabályrendelet 15. §-a szerint kávéházban ven
dégek kiszolgálására csak férfiszemólyek alkalmazhatók. 
A szabályrendelet ezen szakaszának intézkedése egyene
sen kizárja a nőket egy olyan foglalkozási ágból, amely 
a nő egyéniségének, munkabirásának és képességeinek 
leginkább megfelel, kizárja pedig olyan korban, amidőn 
a női munka a társadalomban mindinkább tért hódit, 
amidőn a nők előtt immár hazánkban is megnyíltak a 
tudományos foglalkozások majdnem összes utai. A szabály
rendeletnek ezen rideg és a mai kor humánus gondol
kozásával is merőben ellentétes intézkedése okozza azt, 
hogy az intelligensebb nők ezrével tódulnak a tanítónői 
és a hivatalnoki pályára, amelyek hosszú évek keserves 
küzdelmei után nyújtanak — de nem minden törekvőnek 
nyújtanak — silány megélhetést, testet-lelket ölő nehéz 
munka ellenében, holott a kávéházi és vendéglői felszol
gálással minden nő — ős pedig különös előképzettség 
nélkül is — megkereshet havonta 100—160, sőt 200 
koronát is. De a szabályrendeletnek szóbanforgő szakaszá
nak intézkedése szerfölött méltánytalan is, mert a 22. 
§-ban megengedi, hogy a kávémérésekben a vendégek 
kiszolgálására nők is alkalmazhatók legyenek, mert más
részről a 743/1884. kgysz. szabályrendelet szerint vendég
lőkben is szabad nőket alkalmazni, igy tehát a kérdéses 
tilalommal egyik ipar rovására a többiek előnyben részesül
nek. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága régebben 
belátta, hogy a mai állapot tarthatatlan és a 610/1888. kgysz. 
szabályrendelet módosítását már ismételten elhatározta és a 
módosított szabályrendeletből a kérdéses tilalmat kihagyta, 
sőt egyenesen hangsúlyozta, hogy a kávéházi felszolgálói 
pályát, éppen úgy, mint a müveit nyugoti államokban 
már évtizedek óta szokásban van, a nők előtt is meg
nyitni akarja és ezzel egy fontos társadalmi probléma 
megoldását óhajtja előterjeszteni. A törvényhatósági bi
zottság legutóbb 1904. évi szeptember hó 28-án 1 09/1904. 
kgysz. a. alkotta meg az ily értelemben módosított sza
bályrendelet, amely azonban — sajnos — azóta eltelt 
két év alatt sem nyerte el a kormányhatósági jóvá
hagyást és a kereskedelemügyi miniszter ur rendelete 
folytán újból tárgyalás alá kerül, egyebek között azért 
is, mert a fővárosi rendőrség tek. főkapitánysága an
nak idején a női kiszolgálás megengedését ellenezte. 
Ezen kérdésben 92,1246'1906. sz. a. a tek. Tanácshoz rész
letes előterjesztést intéztünk s abban megokolva kifej
tettük, hogy a rendőrség aggodalmai alaptalanok. Indokaink 
ismétlésébe bocsátkozni ezúttal annál is inkább fölösleges
nek tartjuk, mert hiszen a tek. Tanács álláspontja e kér
désben ugyanis azonos ti m enkkel. A jelen tiszteletteljes 
beadványunk czélja az, bogy a fünforgó kérdés megol
dását elősegítsük. Gyakorlati bizonyítékokat óhajtunk szol
gáltatni arra vonatkozói ír, hogy a kávéházakban a női 
felszolgálás nem veszedelmes, megengedhető, sőt kívá
natos. Evégből tisztelettel arra kérjük a tek. Tanácsot: 
méltóztassék a tekintetes rendőrfőkapitányság előzetes 
meghallgatása után a törvényhatósági bizottsági köz
gyűlésnek javaslatot tenni az iránt, hogy a 610/1888. 
kgysz. szabályrendelet 15. §-áuak intézkedését föl
függesztve ideiglenesen és pedig próbaképpen hat hónapra 
engedje meg, hogy a kávéházakban a vendégek kiszol
gálására nők is alkalmazhatók legyenek. Ezen intézkedés 
alapján e gyakorlati tapasztalatok volnának szerezhetők 
az ily értelemben tervezett uj szabályrendelet életbelép
tetésére nézve. De kiváló fontossága volna ennek az 
intézkedésnek a mai tarthatlan munkásviszonyok rende
zése és a fővárosban lépten-nyomon különösen a közép- 
osztályban és a munkások között észlelhető nyomor meg
szüntetése tekintetében is. A tekintetes Tanács eddigelé 
is a modern haladás és a fölvilágosodott humanizmus 
fegyverhordozója volt ezen kérdés tárgyalásánál. Nem 
kételkedünk, hogy ezen kérelmünket is becses pártfogásába 
venni és minél előbb teljesíteni kegyeskedik. Budapest, 
1906. szept. 27. Kiváló tisztelettel Némái Antal s. k. elnök.

Hirdetést rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Csak uraknak! Nagyvárad éjszakai világában 
annyi a mulatságra csábitó alkalom, hogy szinte sok. 
Kecses orfeumhölgyek vonzák éjszakánként biiv-körükbo 
a szórakozni vágyó emberiséget s főkép a férfiak sza
mára kínálkoznak f'élreismerhetlen s kiaknázásra váró 
helyzetek. A nagy üzleti versengés természetesen igen 
válogatósé teszi a kávést, ki hivatása magaslatáról úgy 
intézi a véletlen alkalmakat, hogy a maga boltjába 
csalogasson minden férfit. Ilyen szempontokból merészel 
és nagyot gondolt most az egyik kávés. Miután a nála 
alkalmazott orl'eumigazgalónak a kávéházában működő 
orf’emntrupp több nap óta teljes részvétlenség mellett 
miivészkedett, arra utasította az igazgatói, hogy rendez
zen válogatott műsorral úgynevezett disznóeslóket, 
melyre azonban csak férfiak jöhetnek el. Az ügyeletes 
rendőrbiztos a sok Ízetlen és közerkölcsbe ütköző 
produkczió miatt egyszer s mindenkorra elejét vette a 
disznóestéknek s betiltotta az orfeum-társaság műsorát.

3 sz ó  . > .
Altvater"

G essler
Jagerndorf.

N Y ÍLTTÉR I

Vendéglősök Országos Sörföző és Malátagyára.

Van szerencsénk lisztéit tagtársainkat, mint vállalatunk 
részvényjegyzőit figyelmeztetni, hogy az első 30%-os be
fizetések a Pesti magyar kereskedelmi banknál már folya
matban vannak és ezen pénzintézet központi pénztáránál 
(V., Dorottya-utcza t.) mihamarább eszközlendők. Minden, 
még netán szükséges felvilágosítással készségesen szolgál 
szervezési irodánk Budapesten, VI., Teréz-körut 29. sz. alatt

A Vendéglősök Országos Sörföző és 
Malátagyára szervező bizottsága

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

H. L. B. Ön azt kérdezi, hogy a két uj pezsgőgyáros miért 
nem képviseltette magát a miskolczi kongresszuson? Ennek egy- 
szerű oka az, hogy a tatainak nincs érzéke a vendéglősök köz
ügyéihez és suttyomban akarja telerakatni a vendéglősök pinezéit 
Az aradi gyárnak Kremmer, az ottani Amlréuyi Kálmán bornagv- 
kereskedo ezég tulajdonosa az alapítója, ki csak jövő év elején 
hozza borait forgalomba. A másiknak, a tatainak pedig a 
képwselojét Holt maiin Somát régi üzleti kellemetlenségek terhelik •

a*, aki a lapunkban is többször 
kritika tárgyát kepező „Hyppolil" habzóbort hozta forgalomba

ewéh Td g. t f  t  kÍVán0SÍ’ készséggel állunk rendelkezésére
Belatini Aww u  * népszerü8éeet P^ig Braun Miksa a 
k i  . , I’gyál képviselője igazán jó modorával, előzékeny 
kedvességével és szigorúan reális üzletelveivel érdemelte ki szak 
köreinkben, amiről szerkesztőségünknek alka.ma volt a mi kolezi 
kongresszuson is lé,,len-nyomon meggyőződni.

*) Az e 
szerkesztőség. lovat alatt közlőitekért felelőséget nem vállal a

kitűnt! sikerrel liasználtatík

A Szinye-L ipóczi L ith ion-íorrás

Salvator
vese-, húgyhólyag1- és köszvénybántalm ak ellen, húgy- 
dara- és vizelet! nehézségeknél, a ezukros húgyárnál, 

továbbá a légző- és emésztési szervek huru tainál.
Húgyhajtó hatásúi

V asm en fes! K ön n yen  em ész th e tő ! C s iram en tes !
Kapha'ó ásványvizkereskedésekben vagy a Salvator-forrás igazgatóságánál Eperjesen.

•  Hirdetmény. $
@  A cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút alkat- £
a  mazottai fogyasztási szövetkezete Ruttka, egy
™  mészárszéket önkezclósben felállítani szándékozik, w
e  mely kezeléséhez egy ^

|  szakképzett gondnokra 9
9  van szüksége. Ezen állásra pályázók szíveskedjenek ®9 ajánlatukat az alulirt igazgatóság elmére küldeni.

9  A cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút 9
Q  alkalmazottai ^
•  Fogyasztási szövetkezete £
A  Ruttkán.

2500 hektoliter bor, {eei l bu f i s t  vi"inyi é8 péC8i saiát
e lad ó .

A borok és az idei termés Villányon és Pécsett megtekinthetők. Levélczim: 
T E L E K Y  Z S I i x M O N D  szőlőbirtokos, P É C S E T T .

K e r e s te t ik  átvételre egy ------- .--------------------

v a s ú t i  v e n d é g lő
esetleg cserélni óhajtom, vagy mint üzletvezető is belépek, 

természetesen a MÁV. esetleges beleegyezése mellett. 
Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit „K. J. M“ jelige alatt.

Hirdetni ény.
Az üzlettel való visszavonulás miatt teljes berendezéssel 

együtt több évre

bérbe adó
Szigetváron a Zrínyi-téren levő

„Korona szálloda“
Szigetvár legélénkebb főulezájában a város kellő közepén 

levő legrégibb idő óta fennálló szálloda.
i ,iCg<Ls.z környékről kocsival jövő vendégek beszállója' 

élíerme- Afcdctt nyári helyisége acetylen gáz- 
olnh - n be,r<t!1 6 ?ve- Az e,ncIct°n tánezterem és 7 vendégszoba all rendelkezésre. Az istálló 30 lovat fogad be. Kocsi-

S t f f i  Szigetváron Beck Dániel

Szilvoríum-, törfeö'y-, seprő-, boróka-, rum- 
és cognacfőzde. L ikőr-különlegességek .

Messer Béla B udapest» VL ker-» Frangepán-JJCld. utc2a J2 —j 4 . Te l e f on ;  27-3).

M egrende léseknél k é r j ü k l i s s t ű T ^ n k a .  m in d ig  la p u n k ra  h ív a tk o s í i .
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Téglasajt □ 3 -4  kilós drbokban kgr. kor.
......  1.80

Csemege különlegességi juhturó kgr. ... 1.50
„ » vaj ... ... 2.40

Sri „ málnaszörp.. ■g 6.80
ÁS „ vörös áfonya befőtt ........... cT 6 40

>/ rizike (saláta) gomba........... >
V a 6.80

„ fenyő borovicska 
Szepesi virsli (kolbászka) 60 pár posta-

2 S
S-£

rekesz bérmentve.................. _ o 6.60

J E S Z E N S Z K Y  L A J O S
szepességi különlegességek telepénél

F E L K A  (S zepesm egye).

Az „Érmihályfaiva és Vidéke" homoki szőlősgazdák egyesülete
ajánlja az egyesület tagjai által magas homok hegyeken, ki
váló minőségben és nagy mennyiségben termelt

I T I U S t o t  im m iim n
szüreti átvételre. A takarékpénztár termény- és áruraktáránál 
nagy pinczék és czement-hordok bérelhetők a vevők által. Le
velekre válaszol J a k a b  Hczsö,szőlőegy. titkár Érmihályfalván.

!!! Szállodás és vendéglős urak figyelmébe!!!
Intelligens, szakképzett ur, szállodában vagy vendéglő

ben elfoglalna

pénztárnoki, ellenőri vagy felügyelői állást.
Biztosítékkal rendelkezik. Cz:m : GUTH KÁROLY, Budapest, Vll„ 
Bethlen-ulcza 3. szám. III. emelet.

í g s i p S
f j t l [fa tto n i-- - - - 11 Henrilil«f}abb asztali- éa üdíti ital,kltfiné hatásúnak bizonyult köhögésnél, _ gégahajaknál, lyomor- ás balyaghu b rútnál. udapest,

H attfií fleurik, UíiiW fe teréz-körut37

TÖRLEY JÓZS. ésTia

Pályázati hirdetmény.

A N agykároly- som kuti h. é. vasút csatlakozási állo
másán, Gilváeson a vasúti vendéglő 1907 január hó 
1 -étöl 1909 deczember hó 3 1-éig, vagyis 3 évre haszon
bérbe adandó.

Az 1 koronás bélyeggel felbélyegzett és „Ajánlat a gil- 
vácsi vendéglői üzlet bérletére" felirattal ellátót borítékba 
zárt és a pályázó eddigi foglalkozását igazoló okmányokkal 
felszerelt ajánlatok 1906 október 31. déli 12 óráig posta 
utján ajánlott levélben va^y személyesen a Nagykároly — 
somkuti h. é. vasút íizletvezetőségóhez Gilváeson benyúj
tandók.

Mir den ajánlathoz az ajánlott bér 10ü o-a készpénzben 
csatolandó bánatpénz gyanánt.

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek a Nagykároly— 
somkuti h. é. vasút igazgatóságánál Budapesten (IV. kér., 
Kígyó-tér 1.) vagy az üzletvezetőségnél Gilváeson meg- 
tekintnetők.

Az ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy a feltételeket is
merik és magukra nézve kötelezőknek elfogadják.

A kitűzött határidőn túl beérkező vagy bánatpénzzel el 
nem látott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Minden ajánlattevő ajánlatával a pályázat eldöntéséig 
kötelezettségben marad. A vasúttársaság fentartja magá
rak, hogy az ajánlatok között a felajánlott bérösszegre 
való tekintet nélkül szabadon választhasson, esetleg újabb 
pályázatot is hirdethessen.

Budapesten, 1906 szeptember 18.

A Nagykároly-somkuti h. é. vasút
igazgatósága.

I  Jégvermek és hűtőtelepek.
Vendéglősök, m észárosok, sörraktárak

#  tejgazdaságok és csarnokok stb. részére
®  külső m eleg ellen  leghatásosabban
#
J  =  szabadalmazott =  
J  parafakőlem ezekkel
J  leszn ek  szigetelve. Kitűnő bizonyilvá- 
^  nyok szám os kivitelről.
Q  Átépilések és rekonstruálások alkal-
Q  m ával kérjen részletes árjegyzéket és
•  költségvetést a

Z  Szabadalmazott Parafakögyár 
2  =  részvénytársaságtól =
•  Budapest, Vili. kér., József-körut 2. sz.
^  Legkisebb jég  és üzem erőszükséglet,
a  tehát a legolcsóbb üzem fenntartás.
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Steiner József és fia
czukrászdája  és sütödéje

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

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

STEINER-féle
Luxus ^étszersu lie
T örvényileg- v é d v e . Pótolja a friss süteményt.

E lső ra n g ú  tá p szer .
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 

utánvéttel és hérmentve lesznek elküldve.
Bevezetve elsőrangú san atorlu m okban  és 

gyógyhelyek kávéházaiban. -------

jy ic s é r ő - l e v é l .
Steiner József és fia uraknak, Budapest, VII., KIrály-u. 67.

Az öcöfctöl mogrecdelt kétszersült kilÜDŐ, az ize is na
gyon jó olyannyira, hogy én azt g y o m o r - és bé lbe tegek  
számára a legalkalmasabb, könnyen emészthető sii emény 
nek tartom.

Karlsbad, 1906. jalias 14. Kiváló tisztelőitől
D r. I IE R 1 Z K A

ejészségögyi tanácsos, Karlsbad.

w

i Gyula1  D p -
műegyetemi magántanár

f ü  törvényszéki hites vegyész nyilvános vegy- 
kisérleti állomása

Budapest, VI., Dessewffy-utcza 10., II. em.
ELVÁLLAL: bármiféle élelmi, vagy élvezeti 

szer (bor, pálinka, sör stb.) 
megvizsgálását.

Újdonság!
Óriási megtakarítás!
Minden háziasszony ogy kísérlet után 

á llan d óan  h a szn á lja  a

„PACIFIC*
S z á r a z to já s - l i s i tk é s i i tm é n y t .
T y ú k to já s  fe lh a s z n á lá s á v a l g y á r t ja :

S T O B E N T /  T E S T V É R E K  
g y á r  ré s iv é iiy t firsa sá jí

B U D A P E ST , IX . K ér., Ü llő i-u t  89 . sz.
A Pac ific  to j is lis z t te ljesen  tisz ta  ; sü lt és főtt tósziák, 
u g y s á n té n  czukrászsütem énvG  t és fagylal'Ok készítésénél 
k itünően használható  ób te lje se n  p ó t o l ja  a sü tésnél 
és főzésnél a fr is s  to jr ts sá rg á já t . N em  r o m lik ,  
e n n é lfo g v a  á lla n d ó a n  k é s z le tb e n  ta rth a tó  

m in d en  h á z ta rtá sb a n .

Következő csomagolásokban van forgalomban:
100 g r a u  m  á ru  2 k o ro n a  40 f i l lé r  (160 to

jás  sárgáját helyettesíti).
50 g ra m m  á ra  1 k o ro n a  O f i l lé r  (80to

jás sárgáját helyettesíti).
25 g ia m m  á ra  OO f i l lé r  (40 te jás sár

gáját helyettesíti).
4 g ra m m  le v é lb e n  á ra  10 fillé r

(6 tojás sárgáját helyettesíti).
K a p h a tó  m in d e n  fű sze r -, 

csem ege  üzlet b en  és 
d ro g n e r iá b a w .

Honi gyártm ány! Honi gyártm ány!

Elsőrendű, száraz, folyékony

szénsavat
ajánl könnyű 10, 15 és 20 kilogrammos 
aczéltartályokban a =■=■.—.- -■ — -

MAGYAR SZÉNSAVIPAR-TÁRSASÍG
BUDAPEST, IX., SOROKSÁRI-UTGZA 96.

f f i m a m a — h

&i®3

W$S{

HUBERT J.
CS. ÉS KIR. U D V A R I S Z Á L L ÍT Ó  
=  A L A P 1 T T A T 0 T T  1825. =

~  “ K U T A S S Y  Y IN C Z E
ü l  V. KÉR., ÁRPÁD-UTCA 9. SZÁM.
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A borjúhús melléktermékei.
A borjnhus a legkülönfélébb alak

ban dolgozható fel a konyhában, 
mert majd minden része, I. i. feje, 
velője, melle, szive, lábai, csánkjai, 
fodorhája stb. 'külön-kiilön ételnemet 
szolgáltatnak.

A borjúhús igen drága étel, melyet 
közönséges halandó ünnepi fogás
képpen élvezhet. Főleg a borjugerincz 
és borjuczomb valósággal elérhetet
len pecsenyeszámba megy, minél
fogva inkább a borja egyéb részeinek 
feldolgozását akarjuk leírni, melyek 
hozzáférhetőbbek árra nézve és mégis 
Ízletes jó eledel gyanánt szolgálnak.

A borjúhús a beteg táplálásánál 
is fontos szerepet játszik, mert ez az 
egyedüli négylábú húsa, mely még a 
nehéz betegnek is aggodalom nélkül 
nyújtható.

Borjuvelő. Ezt mindenekelőtt jót 
kiáztatjuk, felbőrét lehúzzak és a 
vértől teljesen megtisztítjuk. Ezek 
után belőle minden különös nehézség 
nélkül a következő ételeket készít
hetjük.

a) Kevert borjuvelő. A nyers velőt 
deszkán apróra megvágjuk; fekete 
serpenyőben kevés finomra metélt 
hagymát barna vajban pirítunk és a 
vagdalt velőt hozzákeverve, megsóz
zuk, megborsozzuk és folytonos ke
verés közben a tűzön elkészítjük, 
mi már három perez múlva már 
meg is van. Megfelelő melléklet 
hozzá sült tojás vagy burgonya hé
jában.

b) Borjuvelő barna vajban. A meg
tisztított borjuvelöl lábosba adjuk, 
vízzel elbontjuk, kevés sót, néhány 
szem borsot, egy babérlevelet, egy 
czitromszeletel hozzáadva, 5 perczig 
főzzük. Ezután a velőt szárazon egy 
tálra rakjuk, föléje néhány csepp 
eczettel vegyes barna vajat megön
tözzük. Végül vagdalI zöld petre
zselymet hintünk reá.

c) Kirántott borjuvelő. A velőL a 
fent leirt módon megfőzzük, kihűtjük, 
szárazon kivesszük és vastag szele
tekbe vagdaljuk. Ezeket a szeleteket 
kevéssé sóval és borssal meghintjük, 
majd lisztban megforgatva, felvert 
tojásba mártjuk és azután zsemlye
morzsában meghengergetjiik. A reá 
tapadt zsemlyemorzsát kissé rá is 
nyomkodjuk. Ezután a velőszeleteket 
forró vajban világos barnára kisüt
jük. Kitűnő melléklet hozzá eczetes 
mártás, burgonyasaláta stb.

Borjutüdő Ez igen alkalmas vag
dalt alakban, édes savanykás étel 
gyanánt és barna pörköltnek. A 
borjutüdő majd mindig a rajta pihenő 
szívvel együtt kapható, mely utóbbit 
fenti ételekhez ugyancsak fel lehet 
használni, de lehel a szivet külön 
is pörkölt alakjában feldolgozni.

a) TüdöMsa. A tüdőt darabokra 
vagdalva vízzel telt fazékban meg
főzzük, lehabozzuk, majd sót és zöld
séget adva hozzá, körülbelül l l/a 
óráig befedve megfőzzük. Majd a 
tüdőt szárazon kivesszük a levéből 
és deszkán apróra megvágjuk. Egy 
lábosban, vagy bögrében 10 deka 
vajat olvasztunk közéje 5 deka lisz
tet keverünk, és reá lassacskán a 
forró, de előbb megszűrt tüdőlevet 
önt jük és igy egy sűrű mártást nye
lünk. Ezt a máriást jól keresztül
főzzük és azután a vagdalt tüdőt 
közéje keverjük, úgy hogy kása,szerű 
ételt, kapunk. Végül sóval és borssal 
az ételt Ízre hozva, rendszerint sült 
tojással díszítve tálaljuk.

’b) Savanyu tüdő. E czélra a tüdőt 
nagy koczkákba vagdaljuk és fent 
leirí módon megfőzzük. Levéből 
ugyancsak fenti módon mártást ké
szítünk, de izelilésénél tetszés sze
rint ezukrot és eczetet is adunk 
hozzá és a lőtt tiidódarabokat az
után vetjük belé.

c) Pörl-ölt tüdő. l /i kg. koczkákra 
szelt sovány szalonnát egy metélt

hagymával forró vajban világosra, pi
rítunk, közéje 5 deka lisztet keve
rünk és folytonos keverés közben 
barnítjuk. Ezt a rántásfélét forró víz
zel gyenge mártás formára felereszt
jük, sóval és bőségesen borssal fű
szerezzük, majd az előbb nagy kocz
kákra szelt tüdőt közéje adjuk és igy 
befedve körülbelül l 1/* óráig pároljuk.

Borjumáj. A borjumáj önálló ele
delnek, mint mellékletnek a legkülön
félébb főzelékekhez igen alkalmas. 
Ma önálló étel gyanánt tálaljuk, rend
szerint sósvizben főtt burgonyát vagy 
burgonyakását adunk hozzá. A májat 

. vagy szeletekbe vágva hirtelen meg
süljük vagy kirántjuk, vagy egészben 
is megsütjük. Az egész máj sütésénél 
ugyanaz az eljárás, mint más sültnél, 
csak a májat nem szabad előzetesen 
nagyon lepiritani, hanem vajban zöld
séggel lassan lesütni. Az igy sült máj 
azonban rendszerint száraz és mivel 
nagyon összesül, szaporában. Főze
lékhez mellékletül a májat kicsi, ne 
nagyon vastag szeletekre vágva be
sózzuk, lisztben megforgatjuk és úgy 
forró vajban élénk tűzön hirtelen ki
sütjük és a forró vajat reá öntve tá
laljuk. Nagyon kell ügyelni, hogy a 
máj a serpenyőben azonnal süljön, 
mert ha fö, akkor megkeményedik.

a) Hagymás máj A májat a lenti 
módon megsütjük és ha a serpenyő
ből kivettük, finoman metélt hagymát 
sütünk a vajban, melyet azután a 
májra hintünk. E hagyma sütésénél 
nagyon óvatosan kell eljárni, hogy 
az csak éppen világosbarna legyen.

b) Borjumáj aprószölö-mártással. 
A májszeleteket besózzuk, lisztben 
megforgatjuk, majd vajban gyorsan 
megsüljük és egyelőre szárazon egy 
tálra rakjuk. A forró vajba kevés 
lisztet hintünk, azt megbarniljuk: 
ezután elégséges forró vizet adva 
hozzá, sürü mártásra befűzünk. E 
mártást néhány csepp eczettel, kevés 
sóval és czukorral fűszerezzük, benne



egy maroknyi aprószölöt megfőzzük 
és mindezt forrón a mújszeletekre 
öntjük,

Horjufidorhdj. A fodorháj magában 
véve vttjini siiány lágy eledel, de 
azért ennek is akadnak kedvelői. El
készítésénél a fő az erős fűszerezés 
és hogy jó forrón kerüljön az asztalra. 
Elkészítésének föfeltétele, hogy jól 
kiázlassnk, nagy gonddal megtisztít
suk. Azután egy fazékba tesszük, 
vízzel felöntjük és Így főzzük, leha
bozzuk, megsózzuk, zöldséget, petre
zselyem zöldjét, kakukfüvet és egy 
babérlevelet vetve reá, puhára meg
főzzük. Az igy megfőzött fodorhájból 
következő fogásokat lehet készíteni:

a) Fodorháj petrezselyem-mártással. 
10 deka vajat olvasztunk, közéje 
5 deka lisztet keverünk, e keveréket 
az etébb megszűrt fodorhájlével fel
eresztjük, úgy, hogy egy mártás- 
anyagot nyerjünk. E mártásba néhány 
tojássárgáját vegyítünk, tetszés sze
rint megsózzuk, megborsozzuk, majd 
vagdalt zöld petrezselymet adunk 
közéje és végül belévetjük a meg
főtt fodorhájat. Külön csészében sós- 
vízben főtt burgonya a megfelelő 
melléklet.

b) iSavanyít' fodorháj. Ep úgy készül, 
mint leírtuk, csak petrezselyem helyett 
kevés czukrot és eczetet adunk a 
mártásba és tálalásnál kevés káprit 
hintünk reá.

c) Pirított fodorháj. E czélra a 
fodorhájat nem főzzük túlságos pu
hára, majd kivesszük levéből és tinóm 
szálakra vagdaljuk. Ezután a serpe
nyőben vajat hevítünk, egy vagdalt 
hagymát és a fodorhájat belé adjuk, 
sóval, borssal meghintjük és élénk 
tűzön hirtelen pirítjuk. Tálalásnál a 
fodorhájat magasan felhalmozzuk a 
tálon, a serpenyő levét kevés eczettel 
vegyitje föléje öntjük és végül vagdalt 
petrezselem zöldjével meghintjük.

Borjuvese. A borjuvese sokféle 
alakban fordul elő a konyhán, mint 
a borjugerincz és borjuvesés mellék
lete, de önálló étel gyanánt is. Borjú- 
vesét párolni nem ajánlatos, mert 
összezsugorodik, nem mutat és ki
szárad. De a pirított vese igazán 
tinóin étel. A pirított vese különféle 
mártással, gombával, főzelékkel vagy 
rizszsel tálalható. A vese pirításának 
két módját különböztetjük meg és 
pedig:

f. Apróra vagdalva. E czélra a 
vesét minden zsiradéktól és izomtól 
megtisztítjuk és négy részre vágjuk.
I. i. először hosszában két részre, 
azután minden ilyen részt keresztben 
két részbe. Ezeket a részeket azután 
vékony hosszúkás szeletekre vagdal
juk. Az igy előkészített darabkákat 
megsózzuk, megborsozzuk és egy 
forró vajas serpenyőbe adva élénk 
liizön gyorsan megpirítjuk, mihez 
körülbelül 3 perez elégséges. E piri-

“Pátria" irodalmi vállaiat és

tásnál nagyon kell ügyelni arra, hogy 
a vese levet ne eresszen, mert külön
ben nem sül, hanem fő és meg
keményedik. Tehát tüzes serpenyő, 
forró vaj és élénk liiz szükséges, 
mert a gyors pirítás csak igy lehet
séges. Az igy megpirított vesedarab- 
kákaL azután valami mártásba vetve 
tálaljuk, mint az alábbi példáinkból 
látható.

2. Pirítás szeletekben. E czélra a 
vesén Vs ezentimóter zsírréteget rajta 
hagyunk; belőle meglehetős vastag- 
szeleteket vágunk, melyek mind
egyikét zsírréteg övezzen. E szelete
ket megsózzuk, fűszerezzük, lisztben 
megforgatjuk ős az előkészített ser- 
penyőben levő forró vajban mind
két felől barnára gyorsan kisütjük, 
de itt is ügyelnünk kell, hogy a vese 
levet ne ereszszen illetve ne főhessen. 
Az igy pirított szeletek főzelék, külö
nösen zöldborsó mellé igen jó kör
zet gyanánt szolgálnak. E őzéiből a 
szeleteket azzal a barna vajjal le
öntjük, amelyben kisütöttük. De lehet 
azokat különféle mártással is le
önteni, igy igen alkalmas erre a 
gombamártás, eczetmárlás, paradi- 
csommártás, tejfeles mártás stb. Ezek 
után ide iktatunk néhány reczeptet, 
melyekhez e finoman pirított vese 
használható.

a) Pirított vese magyar módra. 
Ugyanabban a serpenyőben, melyben 
a vesét pirítottuk, pirítunk kevés 
finomra metélt hagymát egy kés
hegynyi paprikával, meghintjük egy 
kanál liszttel és tejfel hozzáüntésé- 
vel jó sürü mártást készítünk. Ebbe 
adjuk azután a vesét ős jól megfor
gatva feltálaljuk.

b) Pirított vese. barna mártásban 
A serpenyőbe még kevés vajat téve, 
kevés lisztet hintünk és megbarnitva 
forró vizet adunk hozzá, úgy, hogy 
sürü máriást kapjunk, mely még 
huskivonaltal ízben emelhető. Ebbe 
a mártásba keverjük a vesedarabo
kat, de azután már nem szabad 
főnie.

c) Vese gombával. Az eljárás 
ugyanaz, mint előző reczeptben, csak
hogy a mártást kevés madeirával és 
gombaszeletekkel főzzük el és a 
vesét úgy vetjük belé.

A K O N Y H A

Szakáesmüvészeti szótár.
(Az idegen szó vagy kifejezés helyes ki

ütését zárójelek közölt jelezzük.)
(Folytatás.)

Cinét de chevreuil (szive de sevröj) 
özvugdalók pörkölve.

Kpaide de eh vreuil (epól de sevröj) 
özlapoczka.

Oalantine de chevreuil (galantin de 
sevröj) hideg őzpecsenye.

Quarlier de chevreuil piqué sáncé 
poivrade (kartier de sevröj piké
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zósz poavrad) őzpecsenye bors- 
mártássnl.

Gigot de chevreuil piqué (zsigó de 
sevröj piké) őzezomb spékelve.

Cotelcites de chev évii ii la chasseur 
(kotlett de sevröj á la sasszőr) őz- 
szeletek vadászmódra.

Escálopes de chevreuil aux t'vff'es et 
madere (eszknlop de sevröj ó truf 
el madér) őzhus szarvasgombával 
és madeirával.

Fiiét de chev eu.il á la bigarade, őz- 
bélszin bigarad-mártással.

Orenadius de chevreuil aux champig- 
nons (grenadén de sevröj ó sam- 
pinnyon) őzszeletek vargányával.

Pain de chevreuil (pén de sevröj) 
őzhus-kalács szarvasgombával.

Pompieltes de chevreuil (popiet de 
sevröj) őzszeletek töltve.

Chicorée (sikoré) katáng.
sauvage (szovázs) vad katáng.

— frísée (frízé) kondorkatáng.
— mous e (mussz) mohás katáng.
— Manche (bláns) fehér katáng), szé

les levelii, melyet főzeléknek és 
salátának is használnak.

Chiffonade (siffonád) levesfüveket 
neveznek igy és pedig a sóskát 
és barabolyt, melyeket vajban 
kevéssé pirítanak és pirított kenyér
szeletekkel adnak a levesbe. Idus- 
levessel felöntve potage de santé 
(potazs de szánté) erőleves; tejjel 
és vajjal vagy tejfellel felöntve 
potage á la chiffonade böjti leves.

Chi/wlata (garnitúra á la) (sipolata) 
körzet, melynél a legfőbb szerepet 
kis kolbászok képezik; e kolbászok 
lehetnek szarvasgombával vegyitett 
töltelékkel vagy vagdalt baromfi
hússal töltve; levőrészei apró 
hagyma, olivalakra metszett sárga
répa, petrezselyem, gesztenye és 
apró gomba; mind e közé szel- 
deljük a kis kolbászokat és az 
egészet madeira-borból készült 
félig sürü mártással keverjük.

Cliocolal (sokola) csokoládé, melyet 
a kakaó-babból készítenek. A bab
szemeket eczélból megpirítják, 
lehéjazzák, finomra megörlik, ezu- 
kor és fűszerrel vegyítve formákba 
öntik.

(Folyt, köv.)
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nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest, IX., Üllőí-ut 25. (Köztelek).
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