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H irdetések felvétele ugyanott.

Kéziratok nem adatnak vissza Főszerkesztő :
b a r t a  B é l a

É b r e d j  ii nK !
Mintegy hét nappal ezelőtt az ország bortermelői 

és borkereskedői országos kongreszszust tartottak Buda
pesten a bofitaladó eltörlése mellett. Az az illusztris 
társaság, melynek tagjai tekintélyükkel, tudásukkal és 
gyakorlati tapasztalataikkal irányították, vezették és be
folyásolták az egész gyűlést, méltán megérdemli, hogy 
mi vendéglősök elismeréssel adózunk ama összes törek
véseiknek, melyek a gyűlésen elhangzott beszédeikben 
megnyilvánultak. Képviselve voltak az országos gyűlé
sen a szőlőtermelők, a borkereskedők, az Orsz. Magyar 
Gazd. Egyesület, a Szőlősgazdák Orsz. Egyesülete, a 
különböző bortermelő vidékek országgyűlési képviselői 
és akik elmaradásukkal tűntek ki, azok mi voltunk — 
vendéglősök.

Mintha bennünket az ügy nem is érdekelne, 
mintha a boritaladó eltörlésének kérdése nem volna 
legalább is olyan életbevágó fontos kérdés, mint teszem 
az uj sörgyáralapitási kérdés ? Csakhogy, mig egy uj 
nagyszabású sörgyár alapítása a jelen viszonyok közöli 
hiú törekvésnek fog mutatkozni és a vendéglősök anyagi 
rizikójára akar nyélbeütödni, addig a boritaladó ellörlése 
nemcsak hogy nem jár szaktársaink anyagi megterhelte- 
tésével, sőt ellenkezőleg, ez olyan anyagi előnyöket 
biztosítana a forgalomban, hogy bizonyára ismét a vi
rágzó iparágak közé küzdhetné fel magút a vendéglősipar.

Lehet, hogy kikerülte vezetőink figyelmét e mozga
lom, mert különben ők is odaállottak volna a küzdő 
tábor vezérei mellé és illetékes helyen felemelték volna 
szavukat iparunk érdekében, fia azonban ezen alka
lommal bármi okból nem is véltünk részt ezen országos 
érdekű és iparunkra nézve sok esetben létkérdést 
jelentő mozgalomban, még nem késő, ha helyrepótol
juk azzal, hogy minden erőnkkel, befolyásunkkal és 
tehetségünkkel odaállunk a kezdeményezők mellé és 
saját érdekünkben az összes rendelkezésünkre álló 
erkölcsi és anyagi eszközökkel támogatjuk a borfogyasz
tás megölőjének: a boritaladónak eltörlését.

És vájjon akad-e e hazában egyetlenegy vendéglős, 
aki ne tartaná czélszerünek, szükségesnek a boritaladó el
törlését 7 Erre a kérdésre bátran rámondhatjuk, hogy 
bizonyára nem létezik c hazában egyetlenegy vendéglős

sem, aki a saját üzleti forgalmának az ellenség e és igy 
ne legyen barátja a boritaladó eltörlésének.

Már pedig, ha ez fennáll, mint ahogy ez másképpen 
nem is képzelhető, akkor az ország vendéglőseinek is 
meg kell mozdulni és ebben a fontos, iparunkra nézve 
életkérdést képező kérdésben oly szerepet biztosítani, 
melyben a vendéglős-iparnak, mint közgazdasági éle
tünk egy hatalmas organizmusának, a harezban való 
közreműködésével döntő befolyása legyen.

Nem szabad ugyanis kicsinyelnünk azon összeget — 
mintegy 16 millió koronát — melyet az államháztartás 
évente a boritaladó elvesztése folytán szenved a bor
italadó eltörlésével, és éppen ezért annál kilartóbban, 
az összes érdekeltek komoly harcsára lesz szükség, 
hogy előbb vagy utóbb meggyőzhessük a kormányt arról, 
hogy a boritaladó, az egyéb sok adónem mellett, nem 
tarihatja magát. Mert nemcsak a félmillió magyar bor
termelő létérdekét veszélyezteti a boritaladó fenntartása, 
hanem mintegy 20—30,000 vendéglős sinyli az ország
ban ezen igazsági alan adónemet.

Azért lehat feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy 
az ország összes vendéglősei a káros közönyösséget 
felcseréljek — saját érdekük követeli ezt — a gyakor
lati éleiben való eszmék kivitele érdekében a czél- 
tudatos ági táczióval, egy országos mozgalom keretén 
belül a boritaladó eltörlése ügyében egy olyan állás
foglalással, mely napirenden tartja ezen adónem eltör
lésének kérdését, hogy előbb vagy utóbb ilyen irányú 
küzdelmünk utján eredményt érjünk cl.

Azért előre magyar vendéglősök! Fogadjátok a 
boritaladó eltörlésének ügyét saját érdeketek előmozdí
tására olyan érdeklődéssel, ahogy ez a fontos kérdés 
ezt megérdemli!

Ébrcdjiin l<!

A vidék állásfoglalása.
Nincs a Budapesti pinczéregyletnek, vagy — be

széljünk egész nyiltan és őszintén! — nincs a buda
pesti vendéglői pinczérek szakszervezetének egyetlen 
egy oly tagja sein, ki ne tudná mily körültekintő és 
előrelátó gondoskodással, mily nagy jóakarattal a pin- 
ezérek iránt s mily alapos mérlegeléssel tárgyalta a

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmarosok 
inartársulata" a pinczéregylet memorandumát. Az eddig 
hivatalosan közzétett közös értekezleti és választmányi 
ölési jegyzőkönyvekből jóformán előrelátható, miként 
foT ipartársulatunk állásfoglalása a f. év. január hó 
24-iki rendkívüli közgyűlésen kikristályosodni. De a 
memorandum ügye ezzel korántsem lesz elintézve,ne 
legalább országosan, amint azt a budapesti pinczérség 
— mely memorandumát a „Magyar Vendéglősök Orsz. 
Szövetsége" 1906. évi miskolczi közgyűlésének is meg- 
küldötte — munkaprogrammja tárgyává tette. A memo
randum összes kívánalmaival foglalkozni fognak tehat 
vidéki ipartársulataink is, és az emlékiratra vonatkozó 
utolsó szó — még pedig az összes ipartársulatok véle
ményeinek összeegyeztetésével — az 1907. évi pécsi orsz. 
szövetségi közgyűlésen fog elhangzani.

A legtöbb ipartársulat a szövetségi elnökség meg
keresésére az emlékirat tárgyában még nem válaszolt. 
De már az eddig beérkezett egynéhány válasziratból is 
látható, mennyire elágazó az ipartársulatok állástogla- 
lása, és mily nagy kiegyenlítő, egyeztető munkára lesz 
még szükség, amig a memorandumban foglalt retorm- 
törekvések mindkét érdekelt fél kölcsönös megelégedé
sére megoldhatók, illetve megvalósíthatók lesznek.

A következőkben az egyes vidéki ipartársulatok 
határozatait minden kommentár nélkül közöljük, a kö
vetkeztetések levonásával pedig csak akkor fogunk fog
lalkozni, ha az összes szakvélemények kezeink közt 
lesznek.

Az aradi vendéglősök és kávésok ipartársulata.
A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége“ 

tekintetes Elnökségének
Budapesten.

Szives megkeresésük folytán tárgyalás alá vevén 
a „Budapesti pinczéregylet“ memorandumát, arra követ
kező észrevételeinket tesszük meg:

1. A „Budapesti pinczéregylet ingyenes elhelye
zését tudomásul vesszük, de a vidéki elhelyező intéze
teket megszüntethetöknek nem tartjuk.

2. A borravalók eltörlése, a revier-rendszer be
hozatala időelőtti. Vidéki vendéglőkben, de különösen 
kávéházakban kivihetetlen.

3. A pinezérek részére egész munkaszüneti nap 
be nem osztható; az eddig szokásos kimenő és pihe
nési idő — legalább vidéki vendéglőkben — teljesen 
elegendő.

4. Hogy nyári idényben és fürdöüzletben csak ok
mánynyal biró pinezér legyen felfogadható: időelőtti, 
legalább vidéken, hol ily pinezérek kellő számban nem 
kaphatók.

Ami a művelődésre, a szakképzésre, a tanonezok jó erkölcsére, vallásosságára vonatkozik, őszintén kíván
juk, hogy mielőbb átlépje a jámbor óhajtás határát.

Maradunk kiváló tisztelettel
az Aradi vendéglősök és kávésok ipartársulata" nevében

Nagy Lajos 
elnök.

Somogyvármegyei vendéglősök és korcsmárosok 
egyesülete.

A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" 
tekintetes Elnökségének

Budapest.
F hó 9-én kelt b. felszólításuknak birtokában van 

szerencsénk a „Budapesti pinczéregyleC _ emlékiratát 
illetőleg a f. hó 28-án tartott választmányi gyűlés hatá
rozatát b. tudomására hozni: Egyesületünk az emlek- 
iralbrn foglaltakra nézve egyhangúlag kimondja, hogy 
annak minden pontja jogos követelés, kivéve a revier- 
rendszer életbeléptetését, melyet Kaposvárott meghono- 
sitani nem lehet, és nem lehet azért, mert aránylag a 
forgalom oly kicsi a fővárosi üzletekhez képest, hogy 
a főpinezér is alig van loglalkoztatva.

Kaposvár, 1906 november hó 28-án.
Kartársi tisztelettel

Mayer Bérezi,
jegyző.

(Folytatjuk.)

Grünwald Mór, 
elnök.

Első Magyar Üveggyár Részv.-T,
(Haas-
palota)Budapest, V., Gizella-tér 1.

Legfinomabb vendéglő i ,  
kávéházi és szállodai üveg- 
nemüek nagy raktára.wwv 

Legújabb tulipán jelvény
nyel festett boros poharak 
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Bármily italmérési vagy adóügyben lapunk előfi
zetőinek díjtalanul adunk felvilágosítást.

cs. és kir. udvari szállitó 
1819. é vb e n  a la p íto t t ,
országos szabadalmazott —HERMANN J. L.

alpacca-, china-ezüst- és 
fémáru-gyárának fő rak tá ra : 

Budapest, IV., Eskü-ut 6. (Clotild-palota.)
(Raktárak: Bécs, Grácz, P rága és T rie s z t.)

SE : Nagy választékban alumínium főzőedény
szállodák, vendéglők, kávéházak és háztartások részére.

LEFEOTITSI. és TÁRSA. Budapest, Eirály-ntcza 36.
cs. és kir. szab. tekeasztal, dákó és elefántcsont-golyó gyárosok. — Teljes kávéházi 
berendezési vállalat. T E L E F O N  1 4 - 7 4 .

Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. '■■■■-
Az országos iparegyesület ezüst diszérmével kitüntetve, valamint az ezredéves országos 
--------------- ■----------- -"1 — kiállítás nagyérmével. ■ ■■■. ■ ■ ■■■■■■- ...........

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Q „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és 
kávéssegédek orsz. nvugdijegvesüleíe" közlemény i.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 190G decz. hó 4-én a Szállodá

sok, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos 
Nyugdíjegyesülete igazgatóságának a központi irodában d. u. 5 
órakor tartott rendes havi üléséről.

Az igazgatóság tekintettel arra, hogy Vonszacsak 7 hónapig 
volt fizető tag, részére mitsem utalhatna vissza; ha azonban szem
baját illetve azt, hogy gyógykezelés alatt áll, legalább orvosi 
vényekkel igazolja, kivételes segély czimén 40 K.-át kiutal.

1755. Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin utján november hóban 
a következők léptek be az egyesületbe :

Hoffmann Károly 1000, Istenics Ferencz 600, Koller Ferencz 
3000 Lőc-e, Erdélyi László 2000. Horváth József 6C0, Schwarcz 
Márton 1000 Székesfehérvár, Tamás Sándor 1000, Érti Nándor 
Ferencz 800 Igló, Brünner Károly 1000. Horváth József 1000 
Érsekújvár, Pittner József 1000, Kaipl Lőrincz 1000 Győr, C.ser- 
nyavits Sándor 3000, Nagy Kálmán 600. Stefanovszky Dezső 10C0, 
Sári József 1200, Babay Márton 600 Pécs, Schlőgl Mátyás 3000, 
Izsák Antal 1000 Dálja, Molnár Lajos 3000, Simonicsics Hubert 
1000 Kaposvár, Tomsche Johan 1000, Korencsán Jeán 1000, Zi- 
mony, Wali József 1600 Eperjes, Kőiben Ernő 1200 Zsolna, Pim- 
perl Ferencz 600 Szombathely, Steiner Hermann 600 Pozsony, 
Kriván Mihály 600 Czegléd, Hujber Vincze 1000 Székesfehérvár, 
Wallerstein Miksa 1000 Eszék, Kirchknopf Imre 1010, Török János 
felem. 1600-3000 korona Kőszeg.

Az igazgatóság nevezetteket az egyesületbe rendes tagokul 
felveszi.

1756. Jogtanácsos az 1739. sz. utasítás értelmében jelenti, 
hogy Borhegyi F. czég a bérletjegy megváltására nem hajlandó; 
egyben jelenti, hogy Delfin tartozása a 20%-ok czimén 1040 K.-t 
tesz ki. Ezen összeg azért szaporodott fel ily tekintélyes össszegre, 
mert Delfin állandóan hivatkozott arra, hogy egyéb foglalkozás és 
kereset hiányában csakis a nyugdijegyleti keresményére van 
utalva, ebből pedig a nagy költséget igénylő kocsiturák és egyéb 
kiadások mellett nem volt képes a 20°/0-ot beszolgáltatni.

Jelenti egyben, hogy a Borhegyi-czég nem hajlandó a bér
letjegyet Delfin részére megváltani. Az igazgatóság megállapítja, 
hogy Delfinnek október 1-e óta jelentékeny keresete volt a nyug
díj bevételeken kívül; minthogy tehát azon körülményből, hogy 
ily jelentős havi bevételek mellett se szolgáltatta be a 2C°/o-ot, a 
jóakarat hiányára következtet; egyhangúlag elhatározza az igaz
gatóság, hogy addig se a bérletjegy váltása, se Delfinnek jövő
beli alkalmaztatása tekintetében Delfinnel még tárgyalásokba se 
bocsátkozik, mig az október és november hónapok felvételi dijai
ból a 20%-ot készpénzben be nem szolgáltatja. Utasítja egyben 
jogtanácsost, hogy ez ügyben a hó közepe táján rendkívüli igaz
gatósági ülést hívjon egybe.

1757. Jogtanácsos jelenti, hogy Nagy Sándor könyvelő és 
a budapesti választmány ügybuzgó titkára azt kéri, hogy havi

fizetése 10 K. javítással 1907 január 1-től kezdödöleg 80 K.-ban 
állapíttassák meg. A kérelem támogatásául szolgál, hogy a reud- 
kivül megnövekedett ügyforgalom mellett naponta 2—3 órát kell 
a folyó könyvelés, Karthotek-rendszer ellátásával foglalkozni, az 
irattári kezelés is sok teendőt igényel.

Az igazgatóság határozathozatal előtt felkéri Francois Lajos 
urat, hogy a központi iroda ügykezelését vegye beható vizsgálat 
alá s tájékozódjék a titkár és könyvelő teendőinek terjedelme 
tárgyában s erről a rendkívüli ülésnek tegyen jelentést.

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

A jegyzőkönyv hiteléül:
Solti Ödön.

& budapesti ,,Szállodásod, vendéglősök, és korcsma- 
rosok ipartársulata“ közleménvei.

Meghívó. Az ipartársulat folyó évi január hó 24-én, 
délután 4 órakor, a „Hungária" nagyszálloda földszinti 
termében rendkívüli közgyűlést tart, melyre az ipartár
sulat összes tagjait azzal a kéréssel hívjuk meg, hogy 
tekintettel a tárgyalásra kerülő ügy nagy fontosságára, 
a gyűlésen okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. A gyűlés 
egyedüli tárgyai a Budapesti pinezéregyesület által memo
randumba foglalt kívánságok lesznek és pedig : 1. Munka- 
közvetités-iigy. 2. A pinczérek heti szabadnapja. 3. A tanonc-ügy.
4. A föpinezérek leltári felelőssége és a „Goupon“-rendszer.
5. A frakk-viselet eltörlése. 6. A pinczérek szervezkedése. Buda
pesten, 1807. január hó 8-án tartott választmányi ülés 
határozatából: Gundel János,

elnök.
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í r  Vendéglős, szállodás és kávés u r a k ! -ma
A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszermügyáros Európában a 

„IIupfeltl,k világezég Leipzigben, Budapesten

Á L L A M U Ó  H A N G  S Z É K K I Á L L Í T Á S T
tart, ahol önműködő, önjátszó

„  Z O N  G Ó 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 sulyfelhuzóval, VILLA M O S ZO NG O RÁK  É S  H A N G V E R 
SENY-Ó R C IIE S T R  IONOK papír- és préselt hangjegyekkel (minden mü 
pénzbedobóval ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

Az önműködő Z O N G O R A -O R C H E ST IU O N  „C O N T IN E N TA E “
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  V O N Ó S  Z E N É V E L
Jgen rövid idő alatt Budapesten 8 5  és a vidékre 3 9 0  db müvet szállítottam. 
Árak 4 8 0  koronától ÍOOOO koronáig. Kényelmes részletfizetések kamat
nélküli havi részletre. — Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink 
szives megtekintését, óva intem a piac/.ra kerülő silány utánzásoktól és azon 
reményben, hogy minél többen megtisztelnek becses látogatásukkal, maradok 

kiváló tisztelettel
lA fCXC O U I P V I I I  A magyarországi képviselőség és mlntaraktár 
y V L Io U í lL  U Y U L M  Budapest, Vili., Baross-utcza 129.
Ügynökök nálam nincsenek alkalmazva. Óvakodjunk silány utánzatoktól.

------  Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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• Weigl József
borterm elő és 

bornagykereskedő

Budapest— Szent-Endre 
Iroda: Budapest, II., Zsigmond-utcza 96. sz. 

V E Z É R K É P V I S E L Ö :

KÁLLAI JENŐ
Budapest, VI. kerület, Dávid-utcza I. szám.

3 szó  . . •
„ A ltv a te r“

G e ss le r
J a g e rn d o rf .

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

A denaturált iparsó ára.
A pénzügyminiszter a denaturált iparsó ára tárgyá

ban 114,327/906. sz. alatt a következő rendeletét bocsá
totta ki :

A magyar kereskedelmi r.-t., mint a m. kir. sójöve
dék vezérügynöksége által árusított, szódával denaturált 
iparsóra nézve fenntartom a jövő 1900. évre is azon ára
kat, amelyek a múlt 1905. évi deczember hó 26-án 
103,113. sz. alatt kiadott és a „Budapesti Közlöny" 1905. 
évfolyamának 302. számában közzétett körrendeletben az 
1906. évre megállapittattak. Ezek szerint a tiszta iparsó 
ára egyszáz métermázsán aluli mennyiségben métermá
zsánként 2'77 K., a tisztátlan iparsóé pedig 2-37 K. Egy
száz métermázsa vagy azon felüli mennyiségnél az ár 
métermázsánként a tiszta iparsónál 2 40 K., a tisztátlan 
iparsónál 2 K. Ez az ár az iparsónak a vezérügynökség 
szigetkamarai és marosujvári denaturáló telepein való át
vétele esetére bir érvénynyel; Szigetkamarára azonban a 
fentebbiekben megállapított árakhoz még a bányahelyekről 
való szállításért járó dij fejében métermázsánként 18 fill. 
hozzászámítandó. Az iparsónak az ország egyéb helyein 
való átvétele esetére az itt megállapított árak a szigetkamarai, 
illetőleg a marosujvári denaturáló teleptől járó vasúti szál
lítási dijakkal emelkednek.

k ö z g a z d a s á g  : : : : : : : :
A kassai Lepeseh sörgyár csődje. E csődügyben — 

melyről megelőző számunkban már megemlékeztünk — 
meglepő fordulat állott be, amennyiben Lepeseh Alajos 
és Lepeseh József, kik a „Lepeseh és Fia“ czégneknem 
voltak tagjai, mintegy 700.000 kor. követelést jelentettek 
be különféle czimen a csődtömeg ellen. A csődbe jutott 
gyárat különben a „Nagymihályi serfőző r.-t.“ szándéko
zik megszerezni.

Nemzetközi sütőipari kiállítás. Az 1907-ben Buda
pesten tartandó nemzetközi sütőipari kiállítás iránt úgy 
itthon, mint a külföldön mindegyre növekszik az érdek
lődés. A kiállítás igazgatósága a nemzetközi osztály fő- 
megbizottjává Hartberger Gusztávot, az 1905. évi lüttichi 
kiállítás osztrák osztályának megbízottját választotta meg.

Kőszegi serfőzde részv.-társ. E részvénytársaság 
1906 deczember 29-én tartotta XT. rendes évi közgyű
lését. A közgyűlés az elnökség évi jelentését, az évi mér
leget és költségelőirányzatot egyhangúlag elfogadta. Érde
kes jelensége volt a közgyűlésnek, de egyúttal mélyen 
elszomorító is. hogy az egyik felszólalt részvényes sze
rint sem a tulipánmozgalom, sem az iparpártolási moz
galmak nem voltak képesek a sörgyár forgalmát emelni 
és hogy a közgyűlés elhatározta, hogy a kormányhoz 
segélyért fog folyamodni. Es ilyen körülmények között akar
nak Flórék sörgyárat alapítani?

A IV. országos borvásár. A „Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete" márczius hó 23—25-ig* tartja a leg
közelebbi országos borvásárt Pozsonyban, mely iránt 
országszerte nagy érdeklődés mutatkozik miután úgy 
Ausztriában, mint Németországban az idén igen rosszul 
sikerült a szüret. Mindazok, akiknek régebbi borkészle
tük van, helyesen teszik, ha boraikat a vásáron bejelen
tik, mert ilyen kedvező alkalom borok jó áron való érté
kesítésére egyhamar nem kínálkozik. A borvásárra jelent
kezni február 20-áig lehet. Aki azon részt kíván venni, 
forduljon bejelentő lapért a „Magyar Szőlősgazdák ()rszá- 
gos Egyesülete" igazgatóságához (Bpest, IX., Üllői-ut 
25. II. 11.).

------  Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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T ö r v é n y e s e n  m e g e n g e d e t t  a n y a g o k 
ból á l ló  leg jobb b o r d e r i t ö  s z e r  a

„RAPID" borderitőpor.
I doboz 25 hektóhoz elegendő. 2 korona.

F ö e lá ru s i tó  h e ly e :

W A TTER IC H  A .-n á l
Budapest, VII. kér., Dohány-utcza 5. szám.

E zernél több kiváló orvos és tanár a já n lja !
1904. S T . LO U IS GRAND P R IX .

Külföldi utazáson k é r je n  m in d e n ü tt S z t.-L u k á c s fü rd ö i
K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !

forrás
szénsavval telített ásványvize Hasznos iui e l  vág jz a  v a ro k n á l  
és em ész tés i n eh ézség ek n él. A legtisztább és le g e g é sz 
ségeseb b  asztali és borvlz. Hathatós szom  jc s illa p ité . — 
Vidékre és külföldre fuvardijm en tes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló en yh eség e  folytán pótolja a franczia Evian és St.

Galmier vizeket.
S z t .  L u k á c s t i i r d ö  K u t v á l l a l a t  Budán .

IfTattoni 
i l l  Henriklafjabb asztali- és üdítő Ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégróajokaál, gyomor- m  bolyaghu- 

rutnál. Budapest,
MatUMi U rná ik , l u i t y  8«ápe*t. reréz-körut37.

T Ö R L E Y  J Ó Z S . é sT i í

(Budapest.)

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ minden heten 
pénteken

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

1907. évi január hó 18-án: Mayer Ferenez ven
déglőjében (Arany János-utcza 5. sz.)

1907. évi január hó 25-én: Förster Konrad ven
déglőjében (Váczi-körut 68. sz.)

1907. évi február 2-án: Kovács E. M. vendég
lőjében (Curia-u.)

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

A Budapesti kávésipartilrsulat tisztelt 
tagjaihoz! Sok oldalról jövő óhajtásnak teszünk 
eleget, midőn az ipartársulat régi és újonnan 
belépő tagjainak teljesen díjtalanul intézzük 
el összes hatósági beadványaikat. Ezen mun
kálatainkban egyik előkelő munkatársunk, aki 
országgyűlési képviselő, jogász és székes- 
fővárosi bizottsági tag, minden egyes alka
lommal rendelkezésünkre áll. Értekezési idő 
naponta (péntek és ünnepnap kivételével) 12-töl 
1 óráig. A szerkesztőség.

A mi bálunk. Lapunk zártakor értesülünk arról a 
kellemes hírről, hogy „a mi bálunk" mégsem marad el. 
Napja, helye nincs ugyan még megállapítva, ám annál 
bizonyosabb, hogy a ragyogó szépségű bálanyát, Burger 
Ivárolynét újból Petánovits József, a régi, hü és kipróbált 
rendezőbizottsági elnök fogja rózsásarczu koszorusleányok 
társaságában a báli terembe kalauzolni. A honorácziorok 
megszaporodtak, a bálelnökségben Burger Károlylyal, a 
jó Öreg „Kriszt bácsi“ és Müller Antal fognak osztozkodni, 
az alelnökséget Maloschik Antal fogja viselni. De megsza
porodtak a rendezők is, kiknek névsorán ifj. Petánovits 
József, Oundel Ferenez, ifj. Fejér Gyula szállodás nevei 
kellemes meglepetésül szolgálnak. A vendéglősök közül 
beválasztották a rendezőségbe ifj. Schuller Ferenez, Big- 
ler Ferenez, Kamarás Mihály, Kriszt Károly, Marchard 
András, ifj. Schlotter Antal, Steiner Pált. A bált márczius- 
ban fogják megtartani.

A „Budapesti pinczóregylet“ memoranduma. Múlt 
évi deczember közepe óta hat választmányi ülésen és 
két — a budapesti pinczéregylet kiküldötteivel közösen 
tartott értekezleten tárgyalta a pinczéregylet memorandu
mát ipartársulatunk. A budapesti szállodások, vendéglő
sök és korcsmárosok ipartársulata választmányának alig 
van egy tagja, ki a memorandum egyik-másik pontjá
hoz hozzá ne szólott volna, a memorandumnak alig van 
e- pontja, mely ne képezte volna a legbehatóbb tárgya
lás tárgyát. Az ipartársulat vezetősége most felelős
ségi 1 fiában közgyűlés elé viszi ama határozatait, me
lyeket : hiúit évi deczember 6-án, 15-én és 20-án a f. 
évi jan. --an és 11-én tartott ülésein alkotott. Meggyő
ződhetik »■. halé m /,átokból a budapesti pinezérség nem
csak arról, hogv >/. ipartársulat nem zárkózik el ride
gen a modern eszmék és az alkalmazottak jogos és mél
tányos követelései löl. . arról is, hogy az ipartársulat 
maga az érdekközösség alapjára helyezkedett. A jan. 
24-iki rendkívüli iparínrsuiati közgyűlés nagyjelentőségű 
napja lesz iparunknak, ; magának a pinezérségnek is. 
Mi — a magunk részéről - jót várhatunk tőle minden 
tekintetben.

Glück Frigyes ünneplése. A budapesti vendéglősök 
január hó 11-iki péntek ■■ggeli összejövetelén Oundel 
János ipartársulati elnök meleg szavakkal emlékezett

me»' Glilck Frigyesről, ki ezen a napon ünnepelte szüle- 
tégo napját. Megemlékezése gyönyörű jellemzése volt 
Glück Frigyes közéleti, jótékonysági és vendeglösipari 
működésének. A szivből jövő meleg beszed kozvetlensege 
a jelenlevőket, kik Cíliick Frigyest távirati utón is üdvö
zölték, szinte magával ragadta. A táviratot az összes 
jelenvoltak aláírták. „  , K

Bokros Károly üdvözlése. A fez. A . K. r. es Ív. 
Orsz. Nyugdijegyesületének központi igazgatósága új
évkor a következő felirattal üdvözölte elnökét, Bokros 
Károlyt: Szeretett Elnökünk! Az évforduló kedves kö
telességünkké teszi, hogy Rólad, munkásságodról, buz
galmadról a hála, a szeretet és ragaszkodás érzelmeivel 
emlékezzünk meg; különösen kötelességünk ez most, 
midőn egyes kicsinyek, kik eddig a köznapis^g homá
lyából fölemelkedni képtelenek voltak, most azzal akarnak 
maguknak nevet, emlittetést szerezni, hogy érdemeid dús 
babérfáját a rágalom mérgezett nyilaival akarják meg- 
tépdesni. Ez nem fog nekik sikerülni! Ök már rég vissza 
fognak sülyedni az ismeretlenség’ szürkeségébe, mikor a 
Te nevedet még mindig áldva fogják emlegetni a kesó 
unokák, mint megalakitóját, lankadatlan lelkesedéssel 
ápolóját, fölvirágoz tatóját nyugdíj egyesületünknek! Ez a 
szeretet, ragaszkodás és hála adja ajkunkra azt a ho 
kívánságot, hogy halmozzon el Téged az Egek Ura ebben 
az uj esztendőben minden áldásával, adjon üzletedben, 
vállalatodban szerencsét, családodban boldogságot, sok 
örömöt, Neked erőt és egészséget. Tartsd meg egyesüle
tünket továbbra is rajongó szeretetedben, hogy az gya
rapodva. virágozva hirdesse késő századokig megalapítója 
dicsőségét. Hazafias tisztelettel Szállodások, vendéglősök, 
kávésok, pinezérek és kávéssegédek országos., nyugdíj - 
egyesülete. Sztanoj Miklós alelnök, dr. Solti Ödön jog
tanácsos, Peier Ferenez igazgató, Nagy Sándor titkár. 
A rendkívül meleghangú üdvözlésre Bokros Károly a kö- 
vAtbp!7.n tartalmi! váln.szRza.l föleit :

Mélyen tisztelt Igazgatóság!
Az évforduló alkalmából hozzám intézett soraikért 

fogadják hálás és soha nem múló köszönetéin legteljesebb 
kifejezését. Valóban zavarba hoz levelük minden egyes 
sora és betűje. Félek, hogy sohasem fogok az azokban 
kifejezett érzelmekre méltó lenni. De legyen bármikép, 
egyről biztosíthatom a mélyen tisztelt Igazgatóságot, hogy 
intézetünk sorsát mindig szivemem viselem és szívelnem 
fogom viselni és akkor leszek igazán boldog, ha minden 
egyes vendéglős és pinezér annak tagjává lesz, mert a 
tömörülésben rejlik az erő ! De nem panaszkodom, legyünk 
megelégedve az elért eredménynyel és kérjük a Gond
viselőt, hogy a további fejlesztéshez erőt és egészséget 
adjon, hogy majdan tényleg a hatalmas és terebélyes 
tölgy legyen az, amit fiatal éveinkben mint fiatal csemetét 
elültettünk. Ami az elfogult és rosszakaratú ellenségeimet 
illeti, azok bántalmazásai csak egy pillanatra tántorítják 
meg azon lelkesedést és szeretetett amelyet intézetünk 
iránt táplálok. És ha valami, úgy az Önök szívélyes sorai
ban rejlő mérhetetlen ragaszkodás és eléggé meg nem 
becsülhető szeretet, elfeledtetik velem mindazon kel
lemetlenségeket, mely elnöki tisztemmel jár. Fogadják 
szivből jövő hálás köszönetemet mindannyian és tisztel
jenek meg továbbra is a nekem igazán nagy rab ecsült 
támogatásukkal és szeretetükkel, amire igyekezni fogok 
mindig érdemes lenni. Hazafias üdvözlettel: Miskolcz, 
1907 január 3. Bokros Károly, elnök.

Kimutatás. A budapesti vendéglősök pénteki reggeli 
gyűjtése a rendelkezési alap javára az 1906. évben a 
következő eredménynyel já rt: A „Jó Barátok“ gyűjtése : 
100 korona. Maloschik Antal adománya 100 korona. 
Fischer Miksa adománya 50 korona. Kommer (Virág
bokor) reggelin 7'30 K., Baár József reggelin 19-10 K., 
Mayer Ferenez reggelin 9 70 K., Förster Konrád reggelin 
960 K., Kovács E. M. reggelin 12-— K., Ladányi József 
reggelin 4-80 K., Putnoki István reggelin 10-70 K., Prindl 
Nándor reggelin 13-60 K., Fejér Gyula reggelin 17'20 K., 
özv. Jalm Edéné reggelin 10-30 K., Wagner Vilmos reggelin 
23 20 K., özv. Pribitzer Sándomé reggelin 34-— K., Kass 
Héla reggelin 10-20 K., Palkovics Ede reggelin 8"40 K., 
Potzmann Mátyás reggelin 7"90 K., Lippert Lajos reggelin 
12-— K., Burger Károly reggelin 12*20 K., Krajcsovics
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Rezső reggelin 1 0 -  K, Doktor László reggelin 12-10 IC 
ozv. Scharhmn Janosné reggelin 15- K. Ebner Ferencz
reggelin 9-40 K., Kubanek Vonczel ...... elin 19-— K
Boross Gyula reggelini 7-5 . K„ Hecker György reggelin 
4 80 K., Kovács h. M. reggelin. 6-40 K„ Deutsch Pál 
reggelin O— K Hruska: János reggelin 7 Ü0 K., ilj. Krist 
Feronoz reggelin 12-- K.. Elun János reggeliii 7-_ IC 
Dokké,; Ferencz reggelin 17-- IC., Doktor László reggelin
U '~  ,?•’ 1 S eV EleS ér reS8'elin 6-60 K„ Noszek Ignácz reggelin lÜ-60 K., Krajcsovis Rezső reggelin 12*40 K 
Marsokul (Tátra-Lomnicz) reggelin 20-50 K., Sziitsés Balika 
reggelin 1 0 -  K., Hack István reggelin 10-- K., Schnell 
József reggelin 12-— K., Mayer József reggelin 7-50 K 
Máday Lajos reggelin 10*- K., Mutter Antal reggelin 
8R K., Elő József reggelin 9-— K., Petánovics József 
reggelin 61*50 K., özv. Jalin Edéné reggelin 8*30 IC., 
llofl>auer Lipót reggelin 7\S0 IC., ilj. Schuller Ferencz 
reggelin 15 — IC., Zöldhelyi Lajos reggelin 4-60 IC., 
Kemény Béla reggelin 10-— IC., Pelczmann Ferencz reggelin 
30-60 IC., Kommer Ferencz reggelin 11— IC. Összesen 
958-40 IC. Kiadás 239 — IC. Marad összesen: 71940 K. 
A kiadásokról szóló részletes kimutatás a következő: 
Kraut Benjáminnak 120 IC., Siebenliszt A.-nak 10 K., 
Potruzsik Ferencznek 30 IC., Beinhardt Karolinnak 20 K , 
Miiller Fritznek 10 IC., Bákoczi jelvényekért 9 IC., Laposy 
Emilnek 20 IC., Simon Erzsébetnek 20 IC. Összesen 239 
K. Gundel s. k. elnök, Maloschik Antal s. k. pénztáros, 
Willburger Károly ellenőr.

Aranyak. A székesfővárosi Vigadó tij bérlője Evva 
Lajos, tudvalévőén Baár József vendéglősre bizta a Vi
gadó vendéglőjét. Az uj bérlő, kinek Baár a tulajdonjog 
elismerése fejében minden egyes alkalommal egy aranyat 
(izet, ezeket az aranyakat egy Gu- del Jánoshoz intézett 
levélben or&z. nyugdíj egyesületünk alapja javára ajánlotta 
fel. A nemeslelkü adományért a nyugdíj egyesület vezető
sége jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki.

Hymenhirek. Gro..s Károly kolozsvári' kereskedő 
eljegyezte Mezei Mór szállodatulajdonos bájos leányát, 
Ernáit, Kolozsvárott. — Lénk Lajos dicsőszentmártoni 
vendéglős, Lénk Kajetán szombathelyi vendéglős lia el
jegyezte Mutter Aranka kisasszonyt Csíkszeredán.

Kávésok társasvacsorája. A budapesti kávésipar- 
társulat 1907 január hó 7-én tartotta az uj évben első 
társasvacsoráját egy Dohány-utczai vendéglőben, melyen 
az ipartársulat tagjai közül Berger Leó alelnök, Taiiber 
Samu, Gárdonyi József, Bauer Ignácz, Kasznár Ferencz, 
Fantó Henrik, Markai, Mór, Sachs Ödön, Kallós Márkus, 
Máday Sándor, Grűneck Károly és Marsányi Ferencz; a 
kávésok üzletbarátai közül Steiner József és Steiner Hugó 
sütőmesterek, Hacker Samu és Pserho/Jer Béla a Hacker 
ezüstárugyár képviselői, Qlasner Arnold sütőmester, 
Weiszkirchner Arnold és Kerekes Miksa a Piatnik kártya
gyár képviselője, három szaklapszerkesztő és az ipar
társulati titkár jelentek meg, úgy, hogy 12 ipartársnlati 
tagra 11 vendég esett. Ez a dekadenczia nyomasztó hatását 
kezdettől fogva erősen éreztette s nem volt azt képes 
eltüntetni sem Berger Leónak meleg megemlékezése a 
távollevő elnökről, sem Markai Mór szép felszólalása, 
molylyel az összetartás fejlesztésének szükségességét 
hangoztatta. Aligha tévedünk, ha a kávésvacsorák e 
csődjét arra a túlhajtott személyes kultuszra vezetjük 
vissza, mely a vacsorákon uralkodóvá vált és amely 
lehetetlenné tette, hogy azok, kik a vezetőségen kívül 
állanak, a kávésok közügyéinek intézéséhez hozzászól
hassanak, azokban személy szerint részt is vehessenek. 
Amíg a kávésipartársulat és a kávésipar ügyei meg
szokott medrükben csendes vizekként nyugodtan foiydo- 
gáltak, a társasvacsoráknak ez a részvétlenseg csak keveset 
ártott, most azonban, hogy ama vizeken bizonyos hullám- 
gyiiriik jelentek meg az alkalmazottak mozgalmai nyomán, 
félő, hogy e részvétlenség meg fogja támadni magát az 
ipartársulatot is, a kávésok elkedvetlenedését s az ennek 
nyomán beálló nembánomság kárait pedig legjobban maguk 
a kávésok fogják megérezni.

Szabadkái vendéglősök szikvizgyára. A szabadkai 
vendéglősök és kereskedők „Favorit" r.-t. 1906 decz. 
29-én tartotta közgyűlését. A vállalat a részvényekre 
7°/o osztalékot fizet. A közgyűlés Orosz Adolf vendéglőst

a felügyelő-bizottságba, Bukovits József, Ilorgossy Béni, 
Szommáry János, Domszky Antal, Vass Ádám, Mayland 
György, Horváth Lajos, Tumbász Lázár vendéglősöket 
és Kárpáti Jakab kávést a választmányba választotta 
meg tagokul.

Ezüstlakadalom. Fiirst Tivadar a „Budapesti Szál
lodások, Vendéglősök és ICorcsmárosok Ipartársulata" köz
kedveltségnek örvendő választmányi tagja f. évi január 
12-én ünnepelte ezüstlakodalmát nejével, szül. Donhauser 
Máriával a belvárosi róm. kath. plébániatemplomban. A 
jubiláns házaspárt ez alkalommal a január 11-én tartott 
pénteki reggelin meleg ünneplésben részesítették kar
társai.

Bronner-bankett. Barátok és ismerősök, kávésok és 
azok üzletbarátai f. évi január hó 11-én a Metropole 
szálloda különtermében fényes társasvacsorával ünne
pelték születésnapján Bronner Mihály Andrássy-uti ká
vést. A szálloda fehértermóben Petánovits József szállodás 
kiváló müizlése szerint terített asztaloknál disztingvált 
társaság foglalt helyett. A vacsora folyamán számos fel
köszöntő hangzott el. Az elsőt a-barátok nevében dr. Medvey 
Béla és Kállai Jenő mondta, utána Bodó Adolf a kávésok 
F. Kiss Lajos és Tarján Vilmos a megjelent hírlap
írók nevében üdvözölték az ünnepeltet, ki az üdvöz
lésekre meghatottan válaszolt. Az ünneplés alkalmából 
igen sok távirat is érkezett a rendezők czimére, mig a 
budapesti kávés-ipartársulat, Barta Béla szerkesztő, 
Francois Lajos pezsgőborgyáros stb. meleghangú leve
lekben gratuláltak. A vacsora étrendje a következő volt : 
Leves csészébe, hideg hal tartármártással, vesepecsenye 
körítve, poulard, saláta, befőtt, páriáit, Giardinelto, Törley 
Oasino Sec, fekete.

Üzleti hírek. Hillinger Miksa szállodás Nagyváradon 
bérbevette ugyanott a kitűnő hírnévnek örvendő „Zöldfa 
szállodát", melyet teljesen újjáalakítva még a múlt hó 
végén nyitott meg. — Klein Lipót szállodás és vendéglős 
a tulajdonát képező „Korona szállodát" teljesen uj és 
divatos berendezéssel látta el. — Klein Ferencz szent
gotthárdi kávés üzletét a kaszinó helyiségeivel kibőví
tette és az újjáalakított helyiségeket 1907 jan. 1-én nyi
totta meg. — Meixner Mihály a g3rőri „Royal szálloda” 
tulajdonosa kávéházi helyiségében pompás „Pálmaliget"-et 
rendezett be, mely a karácsonyi ünnepek alatt kedvelt 
találkozóhelye volt a város fashionable közönségének. — 
Fischer Géza kávés Galántán kávéházát a Steiner-házból 
a Kossuth Lájos-utczában levő Csillag féle házba helyezte 
át. — Koliscli Adolf vendéglős Galántán a volt kaszinó 
termeiben uj vendéglőt rendezett be. — A lugosi „Magyar 
király szálloda" ujjáalakitási munkálataival a megye 
alispánja Villányi Ármin építészt bizta meg. — Better 
Mihály szállodás és vendéglős Bácsalmáson „Nemzeti 
szálloda" néven egy a mai igényeknek mindenben meg
felelő, tíz kényelmesen berendezett szobával ellátott 
szállodát nyitott. — Schenker János vendéglős Nagy
váradon kibérelte lCarger Sándor kitűnő hírnévnek örvendő 
vendéglőjét. — Fantó I íenrik volt Andrássy-uti kávés 
124,000 IC. vételáron megvette Christe Károly „Mátyás 
király" kávéházát Budapesten. — Mehringer Rezső buda
pesti vendéglős kibérelte a péczeli úri kaszinó vendég
lőjét. — Grossmann Ármin kávés megvette Pollák Sán
dor Rákóczy-uti „Elité kávéházat". — Fürst Tivadar 
budapesti vendéglős megvette a Városház-utcza 16. sz.
a. vendéglőt Budapesten.

Zavarok egy uj pezsgőborgyárban. Lapunk előző 
számában megemlékeztünk ama zavarokról, melyek a 
nemrég alapított Andrényi Kálmán utódai aradi pezsgő
borgyárban állottak elő és azzal végződtek, hogy a gyár 
vezérkópviselői, kik magukat törvényszékileg is beje
gyeztették, hirtelen lemondtak e minőségükről, vagy — 
amint más oldalról hírlik — a lemondásra kény szeri ttet
tek. Mint most aradi levelezőnk értesít, a beállott zavaro
kat növeli az a körülmény is, hogy a nagyváradi kir. 
ítélőtábla az uj pezsgőborgyártól a kórt czógbejegyzóst 
megtagadta. Ezen újabb feltűnést keltő eseményről a 
„Füszerkereskedők Lapja" a következő részletes tudósí
tást írja: „A legritkább esetek közé tartozik, amikor a 
„kereskedelmi czégbejegyzések kihirdetésére felügyelő 
miniszteri biztos" eletjelt ad magáról. Ez a hivatalnok

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1907. január 15.Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

a kereskedelmi minisztérium egy közege, aki a czóg*- 
valódiság* szempontjából szokta az egyes törvényszékek 
czógjegyzékeibe bevezetett kereskedelmi  ̂czegeket lelul- 
vizsgálni, bizonyos esetekben egyes ez egek ellen kifo- 
gást emelni s azok jegyzését az illetékes bíróságnál 
megfellebbezni. Ilyen eset történt most is, amikor a minisz
teri biztos az A radon létesült -1 ndrényi-fele pezsgőgyár czege- 
nek bejegyzését a nagyváradi Jár. Ítélőtáblánál meg!eltebbezte.

Az érdekes ügynek ezek a részletei:
Az Andrényi Kálmán utódai bornagykereskedő ezég, 

amint ismeretes, pezsgőgyárat létesített Aradon, amelyet 
külön czéggel akart vezetni. Az Andrényi Kálmán utódai 
ezég jelenlegi tulajdonosai tudvalevőleg Kremmer József 
szőlőbirtokos és felesége gyorolú Andrényi Elza, az elhunyt 
Andrényi Kálmán leánya. A tulajdonosok a pezsgőgyárát
— melynek a télen forgalomba kerülő palaczkjai es 
vignettái az Andrényi-család czimerét is fogják viselni
— az ..Első aradi franczia pezsgőgyár, gyoroki Andrényi 
Elza-1 czéggel akarták bejegyeztetni s e czégszöyegnek 
bejegyzése iránt folyamodtak az aradi királyi törvény
szék, mint kereskedelmi bírósághoz.

A törvényszék a kérelemnek helyt adott. A keres
kedelmi ezégbejegyzésnek kihirdetésére felügyelő minisz
teri biztos azonban felfolyamodott a törvényszék végzése 
ellen s a nagyváradi királyi ítélőtábla most hozott végzé
sével megváltoztatván az elsőbiróság végzését, a ezég 
bejegyzése végett előterjesztett kérelmet elutasította s a már 
foganatosított bejegyzés törlését rendelte el. A kereskedelmi 
törvény szerint ugyanis a kereskedő ezégét csak szemé
lyének vágj'- üzletének közelebbi megjelölésére szolgáló 
toldással használhatja. Ily értelmű toldásnak azonban 
sem a jelzőként használt első, sem a franczia kifejezés nem 
tekinthető, emellett igazolva nincs, hogy a bejegyeztetni 
kért ezég az üzletkör szempontjából e tekintetben első, 
a franczia toldás pedig nemcsak az üzleti forgalomban való 
megtévesztésre alkalmas, de a czégvalódiság elvébe is ütközik.

A tábla ezenkívül nem engedte meg azt sem, hog3r 
a czégtulajdonosnő leánynevét használhassa a ezégben, 
miután már férjnél van s ily esetben a czégvalódiság elvébe 
ütközik, hogy az asszony a leánynevét használja a ezégben. 
A végzés folytán az aradi pezsgőgyár termékei való
színűleg más néven fognak forgalomba kerülni ?

Gelléri Mór ezüstlakodalma. Gelléri Mór, az Országos 
Iparegyesület igazgatója nemrég töltötte be házasságának 
huszonötéves évfordulóját. A magyar ipar uttörőjeként 
nagy érdemeket szerzett igazgatót, ki az ország vendég
lősei körében is osztatlan népszerűségnek örvend, az 
Országos Iparegyesület végrehajtó-bizottságának ülésén 
Matlekovics Sándor üdvözölte e családi ünnepe alkalmából. 
Mint a magyar vendéglősipar közérdekű törekvéseinek 
lelkes támogatóját azzal a jókívánsággal üdvözöljük 
Gelléri Mórt az évfordulón, hogy munkásságának jutalmát 
találja meg családi boldogságán kívül abban is, hogy a 
magyar vendéglősipar jövőben is oly arányban fejlődjék, 
mint eddig fejlődött az ő közreműködése folytán.

A képviselőház egy levelezőlapon. A Kossuth Lajos- 
utcza egyik üzletének kirakatában egy levelezőlap lát
ható. amelyen 8000 szó, illetve 60.000 betű van. Az ural
kodóház tagjainak névsorát, a jelenlegi kormány összes 
tagjainak életrajzát, a magyar főrendiház és képviselőház 
tagjainak névsorát, Széli Kálmánnak az Andrássy-szobor 
leleplezésénél tartott beszédét, a király válaszát és Justh 
Gyulának a szobor megkoszorúzásakor mondott beszédét 
tartalmazza a levelezőlap. Löwy Alfréd az elkészítője, 8 
hónapig dolgozott rajta s a parányi betűk nagyitó üveg
gel könnyedén olvashatók.

Halálozások. Mólosaink János budapesti vendéglős, 
Maloschik Antal budapesti ipartársulatunk köztiszteletben 
álló választmányi tagjának (ivére, f. évi január hó 3-án 
53 éves korában elhunyt. Temetése, melyen a „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata“ 
Gundel János elnök vezetése mellett küldöttségilog volt 
képviselve, január hó 4-én ment végbe. Halálát nején és 
két gyermekén kivid a Burgoss, Maloschik, Se eb áld, 
Ilirmann, Scharhann és Katzer családok gyászolják. — 
Torkos Lajos nagyváradi volt vendéglős f. évi jan. hó 
11-én 74 éves korában elhunyt. Haláláról az ottani pin-

czéregylet adott ki egy gyászjelentést, moly egyletnek 
Torkos alapitój a volt. -  Bwlay János Csáktornyái vendéglős 
1900 decz 20-án meghalt. Nagy részvét me lett temettek. 
Az elhunytban a Csáktornyái tűzoltó-testület egyik szor
galmas, derék tisztjét vesztette el. -- Zsombor László, a 
Royal szálloda főpinezére Győrött, 190b. évi decz. 28-án 
elhunyt. Temetéséről a győri pmozér-egylet gondoskodott, 
mely ravatalára koszorút helyezett es az elhunyt csaladja 
részére gyűjtést fog rendezni.

A lapunk múlt számában megjelent, a sörnek folyé
kony szénsavval való kiméréséről szóló czikkunkre vo
natkozólag a dr. Wagner és Társai Egyesült gyárak m.
b. t. czóg Budapesten felkért bennünket annak közlésére, 
hogy ezen ezég a czikkben'ismertetett kimérési rendszert 
már 15 év előtt vezette be hazánkban^ és azóta a vendég
lősök körében mindig terjedő kedveltségnek örvend, mivel 
hordósörnek kimérésére ezen rendszer bizonyult legczel- 
szerübbnek. Ilyen berendezéseket a czóg igen jutányosán
c. ó11;f Lrivrniiano'vn rlíitalíi.ind küld kenés arjegyzéket.

A borügynökök rendszabályozáse. A „Magyar 
Szőlősgazdák Orsz. Egyesülete" a földmivelési és keres
kedelmi miniszterek felhívására egybeallitotta ama javas
latait, amelyek szerint a borügynökök működése szabá
lyozható volna. E javaslatok szerint a borügjmökség 
csak erre szolgáló jogosítvány alapján volna gyakorol
ható, mely viszont a büntetlen előélethez, 50 —10,000 
koronáig ' terjedő óvadékképességhez, iparengedélyhez, 
hatósági erkölcsi bizonyítványhoz és kellő szakértelem
hez volna kötendő. A javaslatok szerint az ügynök 
naplót legyen köteles vezetni (az eladási ár, a borfajta, 
származás, évjárat, íizetési feltételek, szállítás ideje, 
átvételi módozatok megjelölésével) és a közvetítési díj 
2°/o-nál ne lehessen magasabb. Á javaslatok ezenkívül 
még a visszaélésekre vonatkozó megtorló intézkedések
kel is foglalkoznak.

Bérbeadó vendéglő és szálloda. Zomborban az apatini 
utczában a „Fehér hajó" czimii jóforgalmu vendéglő és 
szálloda 1907. évi május hó 1-töl kezdve három, esetleg 
hat évre — berendezéssel együtt — bérbeadatik. Bővebbet 
Hanzmann Ignácz vendéglősnél Zomborban, Bajai-ut.

(6-3.)
Torma, nürnbergi óriás, sajáttermésü nemes édes, 

hosszú vastag gyökerekben, métermázsánként 18 korona, 
25 kilogramm 5 korona Keménynél Regeteruszka posta 
Garbóczbogdány. Viszontelárusitók kerestetnek.

Megörült pinezér. Ács Ferencz győri, állásnélküli 
pinezér múlt év deczemberében hirtelen megőrült. A 
rendőrségre kísértetvén, megmotozásakor több levelet 
találtak nála, melyekben öngyilkosságot emleget. Az 
orvosi vizsgálat az elmebetegség tüneteit állapította meg. 
Elmegyógyintézetbe szállították.

Első Leánykiházasitó-egylet mint szövetkezet. (Gyermek 
és életbiztositó-intézet.) Budapest, VI., Teréz-körut 40—42. szám. 
Alapittatott 1803-ban. Az intézet felügyelő-bizottsága úgymint az 
előbbi években is, deczember 31-én tartott ülésében az intézet 
pénztár- és vagyonállapotának fővizsgálatát megejtette és meg
állapította, hogy az intézet vagyona a következő értékben van 
elhelyezve és pedig: Intézeti házak beruházási értékben. Teréz- 
körut 40—42. számú épület 824,897,09 K., Kerepesi-ut 20. számú 
épület 655,851*9 » K., Váczi-ut 4. számú épület 609,157*55 korona, 
értékpapírok 8.588,315 K., kölcsönök saját kötvényekre 683,190*33 
kor., takarék- és bankbetétek 1.759,775*54 K., postatakarékpénztár 
13,529*59 K., hivatalnoki nyugdíj alapbetét 215,485*88 K., pénz
készlet 39,688*72 K., összesen 13.392,791*60 K. Múlt év deczember 
havában 1.756,800*— K. értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be 
és 1.509,400*— K. értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztositott összegek fejében 58,516 K. 78 f. fizettetett ki. 1906. 
január 1-étől deczember 3 1-éig bezárólag 18.431,400 — K. értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 15.998,400*— K. értékű uj 
biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében a 
folyó évbon 1.037,341 korona 61 üli. és az intézet fennállása óta 
11.2í 3,245 K. 91 f. fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és élet
biztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és 
legelőnyösebb feltételek mellett.

A pécsi kiállítás. A pécsi kiállítás rendező bizott
sága elhatározta, hogy 1907. évi szept. 21—23. közt borá
szati kiállítást fog rendezni és megteszi a kellő lépéseket 
az iránt, hogy ugyanekkor a IV. orsz. borászati kon- 
greszsus is Pécsett tartassák meg.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Szállód)i könyvelő és titkár, 27 éves, a szállodai és ven- fi 
déglösipnr minden ágában nagy jártasságú, önálló üzlet- *  
vezetésre képes, fenti minős gbon tiz év óta működik 3 
csakis elsőrendű szállodákban, házasodni óhajt. S

Rendkívül jómódom, kellemes megjelenésű, négy nyelvet a  
tökéletesen beszélő agilis fiatalember, a kiben elsőrendű 2 
vidéki szállodás jelentékeny támaszt nyerne. Igényei sze- Í  
rények. 20—30,000 korona hozományra esetleg üzlettársi sf 
alkalmazásra reflektál. 2

Feleségül venné vidéki szállodás 18—20 éves háziasán 
nevelt leányát. Csakis komoly ajánlatok, esetleg fényképpel fi 
a „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" kiadóhivatalába kéret- f  
nek. A legnagyobb diszkréczió becsület dolga. 2

8  I

HIRDETMÉNY.
Az üzlettől való teljes v is s z a v o n u lá s  

m i a t t  teljes berendezéssel együtt

tö b b  é v r e  b é rb e a d ó  K o lo z s v á r t ,
a  F e r e n c z -J ó z s e f-u l 12. s z . a . levő

Arany Sas
cz imü szál loda
Kolozsvár legélénkebb főutczájában, a vasúti 
állomáshoz legközelebb levő szálloda.

Az egész környékről kocsival jövö vendégek 
beszállója és 40 év óta áll fenn; van kávéháza, 
étterme, tekepálya, gázvilágitással és modernül 
berendezve; 14 vendégszoba all rendelkezésre és 
az istálló 30 lovat fogad be ; kocsiszín és egyéb 
mellékhelyiségek is vannak. A hozzátartozó külön 
elkerített udvarban van a lakás, mely 3 szobából, 
egy konyhából és egy üvegelőszobából áll, mely
hez inóg pineze, kis kert ós egy filagoria is tartozik.

Értekezni lehet: K o lo z s v á r t  F e r e n c *  
J ó z s e f - u t  12. s z á m  az „ A r a n y  S a s "  
szálloda tulajdonosánál. ------

F r i s s  é s  d é l ig y ü m ö lc s e la d á s .  Csemege-alma válogatott 
egészséges igen szép példányokat Törökbálint,1 Calvil, Batul, 
Ponvika, Szercsike, Ananászranett, Canadaranett, és Aranyra- 
nett'fajokból vegyesen ötkilós postakosárral 4 koronáért; tiz- 
kilós kosárral 7 koronáért; ötven kilós ládával 30 körönért. 
Mosánszkyalmát elsőrendűt tizkilós kosárral 6 korona. Compot- 
alma középnagyságú egészséges csemegealmák tizkilós kosárral 
3 <30. Rótesalma tizkilóssal 4-80 kor. — Vajonczkörték Dechant, 
Germán, Spadoni és Czitrom legnemesebb Vajonczokból ve
gyesen ötkilós postakosárral 8 korona. Csemegeszőlő muskatály 
ÍÖ kor. Asztali dió óriásszemü papirhéju fehcrbelü, rendkívül 
szép 5'50 korona. Boszniai nagyszemü aszaltszilva 3.— korona, 
Messzinai édes narancs 2-50 korona, Jaffanaiancs 3 korona. 
Mandarinnarancs szép nagyok, mézédesek 3'50, Maroni római 
óriásszemü 2.20, Karfio csodaszép rózsáju 2-60 koronáért 
ötkilós postakosaranként. Narancs messinai édes eredeti ládá
val 200 darabbal 8‘50 korona, 300 darabos eredeti ládával 
9.50 korona, Mandarinnarancs rendkívül szép nagyok, mézéde
sek eredeti ládával 100 darabbal ö'oO korona. Czitrom eredeti 
ládával 360 darabbal 9 kor. Dió idei erdélyi fehérbélü méter
mázsánként 44 koroua, huszonötkilós zsákkal 1P50 korona. 
Dió idei erdélyi nagyszemü vckomhéju mótermázsánként 56 
korona, tizkilós kosárral 6 korona. Malagaszőlő Extia Royaux 
kilója 3 korona, i'ranczia Berber datolya kilója 3 kor., czukro- 
zott gyümölcs legfinomabb vegyes 3 20 kor. Szultán füge 1'40 
kor. Franczia héjas mandula 3 kor. Mogyoró feltörött nápolyi 2 
kor. valamennyi kilogrammonként. Giardinotto egykilós dubozzal 
3.20 korona, Salonbonbon vegyes gyümölcsízzel kilogrammon
ként 2'20 kor. Szalonczukorka legfinomabb gyártmányút Sta- 
m'olpapiroan czégem részére külön készítve kilogrammos do
bozzal 2-40 kor. Chocoládé dessert bonbonok mandula, mogyoró 
és diótöltclékkel kilogrammos doöozzal 3’40 kor. Ghocolad- 
bonbonok legfinomabb likőrrel és cognaccal töltve kilogrammos 
dobozzal 3’80 kor. Családi teasütemény angol C.akes kilogram
mos dobozzal P80 kor. Dessert toasütemény édes kiváló finom 
ki'ós doboz>al 3*20 koronáért szállít fagymentes csomagolással 
utánvéttel B u s e t t o  M a lv in a  déli és friss gyümölcskereskedő 

Budapest, Szarka-utcza 4.
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Steiner József és fia
c z u k r á s z d á j a  és s ü t ö d é je

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

Legfinomabb minőségű vendéglői 
és kávéházi sütem ények.-----------

STEINER-féle
Luxus kétszersülte
Törvényileg: védve . Pótolja a friss süteményt.

E lső ran g ú  táp sze r.
Bm r  Minden egyes darab külön-külön egy 
pergament borítékba van csomagolva.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) postán 

utánvéttel é s  bérm entve lesznek elküldve.
Bevezetve elsőrangú sana to rium okban  és 
-------- ; gyógyhelyek kávéházaiban. i. —:

I 3 i c s é r ö - l © v é l .
Steiner József és fia uraknak, Budapest, VII., Király-u. 67.

Az Önöktől m ogrerdelt kótazcrsült k ilü cő , az ize is na
gyon jó , o lyanny ira , hogy én azt g y o m o r -  és b é lb e t e g e k  
számára a legalkalm asabb, könnyen em észthető sü tem én y 
nek tartom .

K arlsbad, 1906. jn lla s  14. Kiváló tisz telettel
D r . H E R T Z I íA

egészségügyi tanácsos, K arlsbad.

D r. S zilágyi Gyula
műegyetemi magántanár 

törvényszéki hites vegyész nyilvános vegy
ü l  kísérleti állomása

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

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

HAZAI IPAR
I, vtojeoy.

F i g y e l j ü n k
Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk a rossz 
—-  utánzásoktól.

M agyar já té k -k á r ty a -g y á r

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, V II.,  R otten b ille r-u . 17.
Telefon: 63-56 . Alaplttatott 1824.

HAZAI IPAR

. ytoj Ecy.

Acetylén világítási taenáezések
önálló teleppel, a szabadalmazott LUX K é sz ü lé k k e l. 
Kezelés nélküli, önműködő, carbid a vizbe eső rendszerű, 

teljesen v e szé ly te le n  fe jle sz tő k .

i és
berendezések. Speczialitás: Ö nálló  K is te lep e it. 
Elektrogépek) városok, kastélyok, gyárak, szállodák, mal

mok és magánházak számára. K e z e lé s  n in csen , o lc só  
v éte lá r . Egy 16 gyf. izzólámpa óránkint 1 fillérbe, egy 

tényleges lóerő 6 fillérbe kerül.
M O T O R O K ;  b en zin re , g á zra , n y e r so la jr a  

stb ,-re  b á rm ily en  czé lra .

F ejér  és Schm idt
Budapest, Eötvös-tér 2. sz.

kitűnő sikerrel használtatik

A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás

Salvator
vese-, húgyhólyag- és köszvénybántalmak ellen, húgy- 
dara- és vizeleti nehézségeknél, a ezukros húgyárnál, 

továbbá a légző- és emésztési szervek hurutainál.
H U g y h a jtó  h a tá s ú i

V a s m e n t e s !  K ö n n y e n  e m é s z t h e t ő  ! C s l r a m e n t e s  !
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Salvato r-forrás igazgatóságánál Eperjesen.

hubI rtT l *
CS. ÉS KIR. UDYARI SZÁLLÍTÓ 
=  ALAP1TTAT0TT 1825. =

BUDAPESTI KÉPVISELŐ:Z,)ÜJTASSY YINCZE
Y. KÉR., ÁRPÁD-UTCA 9. SZÁM.
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A nyúl a konyhán.
Egy régi olasz szakácskönyv czim- 

lapján láttam, amint Aeskuiap, a 
gyógyludomány istene, a szakácsnő 
által eléje terjesztett étlapot átveszi 
és orvosi véleményével ellátva jóvá
hagyja. Elég szellemesnek találtam, 
hogy a konyha és gyomor e pan- 
doraszelenczéjét jóváhagyó vélemény- 
nyel fogadjuk csak el. Ebben a sza
kácskönyvben olvasható már, hogy 
a nyúl, mint a legtöbb vad, az erő
sen tápláló és főleg vérképző hús
ételekhez tartozik és egy négy hó
napos nyúl spékelt czombja nem
csak az egészséges embernek gyö
nyörűség, de még beteg embernek 
is jól esik.

Hogy csak a fiatal nyúl jó, azt 
tán mindegyikünk tudja, de mivel 
nagysága után éppen nem következ
tethetünk a nyúl korára, olvasóink 
kedvéért ide jegyezzük, hogy a fia
tal nyúl füle két ujjal könnyen be- 
hasitható, ha ez nem sikerül, akkor 
vén kamaszszal van dolgunk, pedig:

„Vén liba, vén nyúl,
Bolond, aki hozzá nyúl."

A nyúl ugyanis hat hónapos ko
ráig valóságos finom étel, de mivel 
a szivósabb természetű tiz évig is 
elél, jó lesz annak megválogatásá- 
nál óvatosnak lenni.

Ezek előrebocsátása után Íme egy 
ajánlható reczept, miként lehet egy 
nyulból két pompás ételi készíteni:

A nyulgerinczet — hátulsó czombja 
nélkül, az elejéből is csak a lapocz- 
kákat •— szabályszerűen elkészítjük, 
spékeljük és besózzuk. Hat evőka
nálnyi oliv-olajat egy nagy czitrom 
levével jól elkeverünk és ezzel a ge- 
rinczet több órán keresztül szorgal
masan öntüzgetjük. Azután lecsepeg
tetjük és vajban megsütjük, de nem 
sokáig. Egy fiatal nyúl gerincze pél
dául már 10 — 15 perez alatt jó. 
Ajánlatos a pecsenyét befedni, inért 
különben nagyon kiszárad. Ami a [

páczból megmaradt, azt sütésnél a 
lé közé öntjük. Az igy elkészített 
nyulpecsenye kitűnő eledel.

Ami a nyulból megmaradt, ha 
csak a gerinezét fentiek szerint el
készítettük, az úgynevezett aprólékot 
(fejét, tüdejét, szivét, veséjét, mel
lét és lábait) nyersen kőt ujjnyi vas
tag darabkákra vagdaljuk és 10 deka 
vajban pirítjuk. Majd 5 deka kocz- 
kákra metélt szalonnával a húst 
szorgalmas forgatás mellett fél óráig 
sütjük. Ezután az aprólékra 2 kanál 
lisztet hintünk, huskivonatból fél 
liter levét és ugyanannyi vörös bort 
öntünk reá, adunk közéje néhány 
hagymát, sót, babérlevelet, fűszert, 
borsot és egy csomó zöldséget és 
az egészet félrehúzva, lehabarva és 
zsírját szedve, lassan főzzük. Ha a 
hús puha, a habkanállal kiszedjük, 
levét szitán átszűrjük, lassan sűrít
jük, fél kávéskanálnyi huskivonattal 
feleresztjük, ha nem elég barnás, 
czukorlével barnítjuk és a húst is
mét belérakjuk. Azután körülbelül 
2Ó apró hagymát vajban darabka 
czukorral sárgásra és puhára sütünk, 
az aprólék közé néhány gombácskát 
teszünk, majd a mártást forrón tart
juk, de tovább nem főzzük.

Így egy nyulból két ételt kapunk, 
természetesen csak polgári asztalra 
valót, de úri gyomornak is nagyon 
kedves.

Ha a vevő mégis öreg nyullal 
csapódott be, ajánlatos azt néhány 
napig tejben vagy Íróban tartani; a 
vén nyúl busát omlóssá tehetjük úgy 
is, ha azt sütés előtt arrakkal meg
öntözzük, meggyujtjuk és kellően 
leégetjük. 11a nem akarjuk a vén 
nyulat pecsenyének használni, úgy 
lehet belőle nyulpástétomot készí
teni, mely hidegen, melegen és jó 
burgundi vagy madeira-mártással 
szolgálható fel. De még ha a vén 
nyulból pecsenye készül is, mérsé
kelt hőség mellett bőséges vajban 
legföllebb egy óráig szabad sülni.

Savanyu káposzta.
Az első káposzta májusban kerül 

a piaczra, de ekkor feje még nem 
kemény és ára még igen magas. 
Kezdetben ezért csak rögtöni hasz
nálatra veszik és csak augusztus 
közepe felé kezdik el a káposzta 
savanyítását. Még ilyenkor sincs meg 
a káposztának a kellő ize, mely csak 
szeptember vége felé fejlődik ki tu
lajdonképpen, ha feje már teljesen 
elérte nagyságát. Á káposztasava- 
nyitás tulajdonképpeni évadja tehát 
szeptember vége.

Káposztasavanyitáshoz igen gyak
ran olyan káposztafejeket használ
nak, melyek egyenkénti eladásra már 
nem alkalmasak, repedezett kicsi és 
lágy fejek szolgáltatják sokszor a 
nyers anyagot. Lehet ugyan e selej
tes anyagból savanyu káposztát ké
szíteni, de azután ne keressük se 
sziliét, se külsejét, se tartósságát, 
mert elsőrendű vakító fehér és Ízle
tes savanyu káposzta csak a legvá- 
logatottabl) kemény, nagy és finom 
érdes káposztafejekből állítható elő.

Az e czélra szánt káposztát fel
dolgozás előtt néhány nappal vág
juk és száraz helyen úgy rakjuk le, 
hogy felső része lefelé feküdjék, 
hogy a kiváló viz lefolyhasson és 
elpárologhasson. Metéléséhez a ká- 
posztagyalut használjuk; de előbb 
természetesen torzsáját eltávolítjuk. 
Ez eltávolítás történhetik káposzta- 
fúróval és a káposztafej egészben 
marad, vagy ennek híján az egyes 
fejeket kettévágjuk és a torzsát kés
sel, két oldalvágással kiemeljük. Vá
gásnál a fél fejek vágott felükkel 
kerülnek a gyalura, mely egy e czélra 
készült állványon nyugszik. Alája 
nagy fehér lepedőket terítünk. A 
mcggyalult káposztát ezután réte
genként erre szánt tölgyfahordóba 
rakjuk, mely inkább magas és szűk,, 
mint alacsony és széles legyen.

Hogy jó savanyu káposztát kap-
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junk, meghatározóit mennyiségű 
j  3°/o sót használunk hozzá. Ha 
kevesebbet veszünk, a káposzta ha
marabb használható ugyan, de nem 
oly tartós; ha több sőt veszünk, az 
erjedés később áll be, a káposzta 
kesernyés és túlságos kemény lesz.

A káposztának különös ízt köl
csönöz, ha az egyes rétegek közé 
hagymát, almaszeleteket vagy egész 
almákat, köményt, szegfűszeget és 
borókabogyót hintünk. Tartósságát e 
fűszerezés ne'm segíti elő. Ila a hordó 
megtelt, az utolsó réteget valamivel 
erősebben megsózzuk, a megmosott 
hulladéklevelekkel befedjük és gya
lult deszkákkal betakarjuk és nehéz 
kövekkel, melyek azonban ne legye
nek mésztartalmuak, lepréseljük. Így 
annyi víznek kellene képződni, hogy 
a deszkákat egészen elfedje; ha ez 
be nem következik, úgy 3%-os só
oldatot készítünk és ezt a káposz
tára öntjük.

A káposzta erjedése folytán tejsav 
fejlődik, mely a rothadást meggá
tolja; a káposztából egy rész viz 
elillan és annak helyébe a sóoldat 
kerül, mely a tartósságot okozza. Az 
erjedést nagyban elősegíti, ha a 
káposztát 10—15 foknyi egyenletes 
hőmérsékletben tartjuk. Ha az erje
dés megtörtént, a zavaros, habos 
folyadékot leszedjük, a káposztale
veleket leveszszük és ezek helyett 
fehér lepedőt borítunk a káposztára, 
sóoldattal újból leöntjük és a lemo
sott deszkákat és köveket rárakjuk 
és a káposzta használható.

Némely vidékeken a káposztafeje- 
ket egészben is elrakják és külön
böző töltelékkel készítik. A káposzta 
közé fehérrépát is szoktak keverni. 
Ezeket természetesen kétszer kell 
vágni; először szeletekbe, azután 
metélt alakú szálakba. Vannak vi
dékek, hol a fehérrépát magában is 
savanyítják, sőt némelyek kelká
posztát is savanyítanak. Sőt egye
sek e három főzeléknemet vegyesen 
is elteszik télire.

Kérdések és feleletek:
Ezen rovatban közöljük mindam a közérdekű k é r
déseket, molyokét lisz té it előfizetőink intéznek 
hozzánk. T isztelettel kérjük  az ipen tisztelt szak
írókat, hog-y ezen kérdésekre adják meg a választ, 

de m indenkor 8 napon bőiül.

58. kérdés. Kérem szíveskedjék 
néhány kávékalács-reczeplet közölni. 
Előre is köszöni előfizetője : B. M.

58. felelet. Kívánságára két kalács- 
reczepttel szolgálunk:

1. Elsősorban a kalács töltelékét 
készítjük elő; 7Va deka héjázott 
mandulát finomra vagdalunk, hozzá 
7l/a deka aprószőlőt és ugyanannyi 
mazsolaszőlőt adunk, egy nyolczad- 
kiló czukorral, kevés reszelt czitrom- 
héjjal és kevés fahéjjal elkeverjük.

A K O N Y H A

Azután két egész tojásból, két tojás- 
fehérjéből, V4 liter tejből, ‘/a kiló 
vajból és félkiló lisztből, mely kozó 
egy csomag sütőport vegyitettünk, 
tésztát csinálunk, azt hólyagosra 
verjük, kisodorjuk, a töltelékkel meg
hintjük, a töltelékre 10 deka vajat 
kenünk, majd a tésztát összegön- 
gyölitjük, pléhre helyezzük, hegyesre 
vagdalt mandulával meghintjük és 
tojással megkenve mérsékelt kemen- 
ezében kisütjük.

2. 3‘/2 deka élesztő, 1U liter tej
ből 1/2 kiló liszttel lseitlésztát készí
tünk ; ha jól megkelt, 8 deka folyós
vajat, 2 egész tojást, 31/a deka ezuk- 
rot, kevés reszelt czitromhéjat és 
ugyanennyi tejet adunk hozzá, hogy 
ne túlságosan lágy tésztát kapjunk. 
Ezt a tésztát jól kidolgozzuk és kelni 
hagyjuk. Majd összeverjük és kát 
részre osztjuk. E részeket hosszúkás 
négyszögre kisodorjuk, czukorral, ma
zsolával és aprószőlövel meghint
jük, az egyik felén tojással megken
jük, összeillesztjük és koszorualakban 
pléhre leszszük, újra kelni hagyjuk, 
majd megsütjük. Ha a kalács kissé 
kihűli, valamivel bevonjuk. Lehel a 
tésztát következő töltelékkel is töl
teni. J/8 kiló mandulát kevés tejjel 
mozsárban jól elzuzunk, majd 4 deka 
porezukrot adunk hozzá és tejfellel az 
anyagot nyúlóssá téve czitromhéjjal 
vagy vaníliával telitjük.

„ S P R I T Z E R i '  
BORHOZ LEGJOBB!
Szakácsmüvészeti szótár.

(Az idegen szó vagy kifejezés helyes ki
ü tésé t zárójelek között jelezzük.)

(Folytatás.)

Boublon (ublőn) komló, a komlónö
vény fölösleges nyúlványai, me
lyeket tavaszszal leszedünk és sa
látát vagy főzeléket készítünk 
belőle.

Huileux (üillő) olajos.
Huilier (üilié) eezet- és olajtartó.
Huitre (üilr) osztriga. Az osztriga a 

fej és láb nélküli puhányokhoz 
tartozik, melynek teste egy két- 
kapcsu héjba van zárva; a bal 
vastagabb héj a földön fekszik,

kevéssé bollives, mig a jobb 
meglehetősen lapos héj a moz
gatható fedelei képezi. Légző 
szerve a kopoltyú, két lapra 
osztott fodrozott köpeny vagy 
szakái. Az osztriga az egyedüli 
állat, melyet nyersen, minden ki
készítés nélkül fűszer nélkül, be
leivel együtt, undor nélkül meg
ehetünk. Harmadik életévén túl 
már nem élvezhető. Az osztriga 
életkorát elárulják amészhéj év
gyűrűi ; májustól szeptemberig 
egyáltalán nem ehető; május— 
júniusban zöldes tejleve van, mely 
julius—augusztusban tojásként
válik ki belőle. A part közelében 
nagy tömegekben nem is igen 
mélyen együtt élnek és úgyne
vezett osztrigapadokat képeznek. 
A tengerfenék alkotása szerint 
vannak hegyi osztrigák, melyek 
sziklatalajon fordulnak elő és a 
legjobbak, vannak mésznyulvá- 
nyokon élők, melyek mésztar
talmú héjukról ismerhetők fel és 
vannak agyag- és földosztrigák. 
Tenyésztésükre készítik az osz
trigaparkokat, melyek gondosan 
kifalazott gödrökből állanak, ame
lyekben a tengerrel való össze
köttetés folytán a viz rendszere
sen megújítható. Az ilyen par
kokat tavaszszal és őszszel osztri
gákkal megrakják, azokat 2—3 
hónapig benn tartják, ezzel gyor
sabb növésüket és hizlalásukat 
czélozzák és elvesztik kocsonyás 
izüket, sőt sósizüek lesznek, amit 
csak az osztrigakedvelők bír
nak megbecsülni. Megemlíthetjük, 
hogy az ostendei parkok osztrigái 
a legizletesebbek, mivel Ostende- 
ben vannak a legjobb parkok, 
jóllehet az osztrigákat Angliából 
és Francziaországból kapják, mert 
Ostendoben, illetve az ottani ten
gerparton nemigen terem osztriga. 
A valódi osztriga hazája Withs- 
table a Therase torkolatánál, de 
e termékekből alig kerül a ki
vitelre, mert London maga majd 
mindet felemészti. Az osztrigát 
frissen a héjából és lehetőleg 
hidegen eszik, ezért jégre állítják, 
sőt jégalzaton tálalják. A sza- 
káesmüvészet azonban sütve, ki
rántva, páczolva stb. is szolgálja 
fel. A friss osztrigát rendszerint 
leves elölt, a főttet leves után 
tálalják.

Hűre (ür) töltött diszitett hideg disznó
fej, nyársokkal, szarvasgombák
kal és májjal megtűzdelve.

— de sanqlier (dő szanglié) vad
disznófej.

— de mareassin (dő markasszén) 
vádinálaezfej.

(Folyt, köv.)

“Pátria" irodalmi vállaiat és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest, IX., Üllüi-ut 26. (Köztelek).
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A házasságközvetitőnél.

— És mit gondol? Nem lesz az illető urnák kifo
gása ellenem, mivel az orrom . . . piros ?

— Ugyan ! Szó sincs róla ! Hisz az maga is szeret inni!

A líbakereskedő.
Az anya: „És tisztességesen tudja majd leányomat 

eltartani ?
A leérő: „Eltartani ? Tömni fogom őt, oly jól fogom 

eltartani!“

Apai tanács.
Az öreg szocziálista (a (iához). Hallgass tanácsomra! 

Gyűlöld a vagyont, a tőkét és gazdag leányt végy 
feleségül!“

Vígasztalás.
Turista (aki egy hegyszakadékba csúszott le) „Mégis 

csak biztos helyen vagyok, mert itt legalább nem kell 
attól tartanom, hogy egy automobil elgázolhat.

Logika.
hogy ez a tékozló 
tart a takarékosság*

— „Mégis csak bámulatos,
Pista összes barátainak előadást 
szükségességéről.“ . .... . ,

_ „Hisz ez nagyon természetes — minél többet
takarítanak meg barátai, annál könnyebben pumpolhatja 
meg őket.“

A sikerült tájkép.
1.
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Fogadjunk.
Pinozér (egy vendéghez, aki egy palaczk bor meg- 

ivása után lizetés nélkül akar távozni):
— Fogadjunk nagyságos Uram, hogy nem tudja, 

mibe kerül az a palaczk bor, amit elfelejtett megfizetni!

Gondolatok.
Az asszony sohasem valamiért, hanem valakiért 

vitatkozik.
*

Sok öreg ember saját életét azáltal koseriti el, 
hogy nem akar öregnek látszani.

*
Sokszor a büszke törzset csak akkor vesszük 

észre, ha gyökerében megbotlottunk.
#

Némely embernek egyedül a füleiről lehet meg
ismerni, hogy nem szamár.

*
A mai emberek sokat látnak és keveset néznek meg.

HIRDETÉS.
Figyelem!

Azon hölgyet, akit a minap bicziklimmel a „Deák 
szobor" közelében véletlenül eldöntöttem, anélkül, hogy 
bármely hangot hallatott volna, mert ezzel összeférhető 
jellemét árulta el, tisztelettel kérem, hogy házasság ezél- 
jából szíveskedjék czimét „Kitka szerencse" jelige alatt 
a főpostán poste restante velem közölni.

Míntaborfíu.
Parasztész.

.. . ■s"° 'átlós gazda! Kend ugyan alaposan ft
. " ‘ott a V m  szégyellő magát? llát nem tudj
bogi a Indusok mar több mint száz éve felismerték 
szeszes ibtlok karos hatását?

' 1 ■ •'ízaz éve? Hát akkor miért szégyeljemagaiu.it eppen én? J

Egy borfia elájul az üzletben. Óriási feltűnés, a 
vendégek sajnálkozva emelik egy falmenti pamlagra a 
jóképű borfiut. A gazda oognaeot csepegtet a szájába, 
végre egy éppen ott időző orvos egy perez alatt magá
hoz tériti az ifjút. Az ifjú hirtelen talpra ugrik, egy 
pillanatig zavartan körülnéz, majd udvariasan hajlik meg 
a vendégsereg előtt:

— Sört vagy bort parancsolnak az urak?

Pezsgőzés Budafokon.

— Azt a hétszáz pengőjét! A 
ott künn iddogáltunk a Tóni bácsi 
ben, olyan ezudar hideg volt, hogv 
kellett füteniink.

múltkoriban, ahogy 
diósdülői pinezéjé- 
a pezsgőhütő alá
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
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Pöffeszkedés.
Irta: Zöldi Márton.

— A „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar“ eredeti tárczája. —
(U tánnyom ás tilos.)

A czim malicziát sejtet s félnem kell, hogy leg
jobb barátaim nyugtalankodva fogják olvasni az alábbi 
történetet, attól tartva, hogy bizonyos eszmei vonatko
zásban áll velük.

Mert mi tűrés-tagadás, a pöffeszkedés kellemetle
nül grasszál a mi társaséletünkben. A hazug önérzet
nek talán sohasem alakult ki annyi visszataszító típusa, 
mint napjainkban. Pöffeszkedünk felfelé és lefelé. Az, 
amit Hamlet a „hivatalnok paczkázásá“-nak mond, az a 
kellemetlen gőg, generális vonás lelt. Hivatalon belül 
és hivatalon kivül.

Mittala Imre is veszedelmesen inklinált a pöll'esz- 
kedésre. Ez a fiatal ember alig huszonnyolcz éves ko
rában , főszolgabiró volt. Mikor elfoglalta a hivatalt, nyom
ban elfelejtette, hogy azt családi összeköttetéseinek 
köszönheti. A gondviselés kényszerű adójának tekintette, 
melylyel tehetségének, tudásának és energiájának tar
tozott.

Ami az energiát illeti, az nem hiányzott leikéből. 
Merész, daczos karakter volt, ki harczias időkben, ked
vező terepviszonyok mellett talán nagyot is nevelhetett 
volna.

A szolgabiró, hivatalban épp oly tnczatszámba 
ment, mint a többi. Különben nagy ambicziót helyezett 
arra, hogy a felekkel szemben a kimélellenségig szigorú 
legyen.

Mikor egy hétfői napon hivatalában ült, a hajdú 
Bakos Andrást jelentette bo neki.

— Ki az ? — kérdezte a főszolgabiró.
— A nagy parasztbirtokos a Tiszántúlról.
— ügy jöjjön be !
A főszolgabiró, ez modorához tartozott, belemé

lyedt valami aktába s jó ideig fel se nézett. Hadd 
várjon a fél. Mikor aztán feltekinteni kegyeskedett, egy 
öreg, kék dolmányos parasztot pillantott meg a sarok
ban egy széken ülve.

A főszolgabiró ráförmedt:
— Hallja, ki engedte meg magának, hogy leüljön ? 

Talán azt hiszi, hogy korcsmában van?
A barátságtalanul megszólított öreg ember fürgén 

felugrott a székről s alázatosan mentegetődzött:
— Ne tessék túlságosan haragudni! Hajnal óta 

talpalok. Alig birom a lábamat.
— Hát honnan jött?
— A vámosi pusztáról.
— Gyalog?
— Igen, gyalogosan.
A főszolgabiró szigorú redőkbe vonta homlokát.
— Hát miért jött gyalog? — kérdezte. Van kocsija

— lova.
— Van, könyörgöm, de ilyen nagy munkaidőben 

sajnálja az ember elvenni a munkából.

A főszolgabiró megvető tekintettel mérte végig a 
gazdag parasztot, kiről többször hallotta, hogy valósá
gos nábob. Aztán megkérdezte:

— Mi járatban van itt.
Bakos András kimért, lassú tempóban válaszolt:
— Könyörgöm alássa, czifra az én sorom . . . 

Tetszik tudni, hogy most harmadéve árvizveszedelem 
fenyegetett bennünket. Szikra híjjá volt, hogy három
ezer hold búzaföldem nem került a viz alá. Csak annak 
köszönhetem, hogy a mészfalviak derekasan helyt állot
tak. Három nap, három éjszaka talieskázták a földet 
furtum-furt. Így menekedtünk meg, csakis igy . . .

— Jó, jó, az már régen volt. Most nincs árviz
veszedelem.

— Nincs, hála Istennek, ne is legyen.
— De hát mit akar itt nálam? — kérdezte a fő

szolgabiró türelmetlenkedve.
— Épp azt akartam elmondani, mert hát, volta

képpen azért is jöttem volna.
•—• Csak beszéljen egymásután. Nem érek rá sokat 

prézsmitálni.
— Tudom, hogy más dolga is van a tekintetes 

urnák. Hát igen. Akkoriban megígértem a mészfalvi 
nótáriusnak, hogy nem kivánom ingyen a becsületes 
igyekezetei. Aszondtam, hogy meghálálom, mert dukál 
is . . .

— Jó, jó, azt végezze el a mészfalviakkal. Nekem 
azokhoz semmi közöm.

— Tudom, nagyon tudom, de mégis.
— Beszéljen h á t!
— Igyekezem, könyörgöm alássan . . . Hát úgy 

történt, hogy én akkor azt Ígértem a mészfalvi nótárius
nak, hogy ártézi kutat ásatok a falunak.

— Ártézi kutat? — kérdezte a főszolgabiró cso
dálkozva.

— Azt, könyörgöm alássan, meri nagyon rossz 
az ivóvizünk, csupa sziksó, a jószág is csak kelletlenül 
iszsza.

— llát aztán?
— Hát aztán, mivelhogy megígértem, ura akarok 

lenni a szavamnak. Az a domb, ahol a kutat ásatni 
akarnánk, a tekintetes ur járásába esik, hát eljöttem 
bejelenteni, ne tessék túlságosan neheztelni érte.

A főszolgabiró merően nézett egy ideig a gazdag 
parasztra, aztán megkérdezte :

— Mennyibe kerül kigyelmednek az az ártézi kút ?
Bakos András megvakarta a füle tövét.
— Bizony, tekintetes uram, rámegy arra ötven

ezer forint, ha több nem.
— Ötvenezer forint?
— Annyi, a főmérnök megcsinálta a számadást.
A főszolgabiró felkelt s egyik kezét az íróasztal

szélére támasztva, előkelő úri pózba vágta magát. Aztán 
igy szólt:

— Külözni való bolond kigyolmed, Bakos András, 
annál is több, czimercs ökör.

— Igen is, tekintetetes uram.
— Kidob ötvenezer forintot, holott magától egy 

luvart is sajnál. Az ilyen emberi a bolondok házába 
kéne csukni.

— Nem mondom, hogy nem . . .
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— Ne is mondja, vén szamár . . . Különben 
legyen amit akar. Miattam akár fel is kötheti magát.

— Igen, de hát az engedély? , .
_ Menjen a másik szobába, a segédszolgabiróhoz,

az majd eligazítja. . , , ....
Azzal leült az íróasztalához és ismét belemeiult 

az aktába. Még az alázatos köszöntésre sem reagált, 
csak magába dünnyögte: buta paraszt . . .

Három év után lényeges változás állott be a fő
szolgabíró magán- és hivatalos körülményeiben. Meg
választották országos képviselőnek.

Az uj képviselő nem sok vizet zavart, de annál 
több kártyát kevert Budapesten. Az a festett kéreg
papiros teljesen sterilis minden gőggel és pöfleszke- 
déssel szemben. Szidás, káromkodás, fogcsikorgatás nem 
fog rajta. Annak kedvez, akinek akar. Helyesbíteni, 
korrigálni csak bűnös utón lehet.

Röviden, Mikola Imre képviselő ur veszített. Sokat 
és következetesen. Az anyagi körülmények súlyos zilált
sági tüneteket kezdtek mutatni. Közel, veszedelmesen 
közel jutott ahhoz az állapothoz, mikor a végrehajtó a 
képviselői napidijakra vezeti rá a biztosítási végre
hajtást.

Ezt a századik képviselő se szereti. De Mikola 
Imre éppen nem szerette, mert akkoriba készült nősülni. 
Fényes, minden anyagi bonyodalmat kiengesztelő házas
ságról volt szó. S hozzá mi ritkaság, a kombináczióba 
vett leány is tetszett neki. Majd hogy nem szerelmes 
volt belé.

S ekkor fenyegette a katasztrófa. Az ilyen dolgon 
zsiránsokkal szokás segíteni. Mikola Imre már egy hete 
futkdzott olyan emberek után, akik Írni, tudniillik váltót 
aláírni képesek. Talált is nehányat, de azokról kisült, 
hogy nem igazi írástudók. A bankok legalább úgy nyi
latkoztak felőlük.

A végső kétségbeesésében eszébe jutott egyik 
képviselőtársa, ki mindig feltűnően barátságos volt vele 
s kiről az hallatszott, hogy nagyon jómódú ember. Bakos 
Fereneznek hitták. Egyebet Mikola Imre nem is tudott 
felőle.

De azért felkereste s nagy zavarral előállott, hogy 
a véletlen . . .  és a többi és a többi.

— Mit kívánsz? — kérdezte Bakos Ferenez.
— Hogy egy nyolczezer forintos váltót zsirálj.
— Nagyon szívesen, kedves barátom. Az apám 

összeszidna, talán ki is tagadna, ha meg merném ta
gadni.

— Az apád 7
— Igen. Bakos András. Nem emlékszel rá?
— Azaz . . . hogy . . .
— Egyszer nálad járt valami ártézi kút engedélye 

ügyében.
— Igen, emlékszem.
— Nagyon kidicsért, hogy milyen kedves voltál 

hozzá. Mondta is, ha találkozom veled, köszönjem meg.
— Micsoda?
Az öreg mondta. Nos, add ide a váltót.
A pölfeszkedö ember majd a föld alá stilyedt 

szégyenlctében, mialatt a váltóblankettát előkereste és 
Bakos Ferenez elé terítette.

A vihar.
Irta: Bállá Miklós.

Ki tudja, hogy honnan támad ? 
Eehet, hogy egy nehéz bánat 
Felszakadó bús hatása:
A teremtés sóhajtása.

Rettenetes, hogyha szárnya 
Végig söpör száz határba 1 
Üvölt, tombol, pusztít vakon, 
Mint valami bősz fájdalom.

Megrázza a bérczet, völgyet, 
Sziklát dönt le, szaggat tölgyet, 
Hervad, pusztul útja mentén 
Lomb az erdőn, fü a mesgyén.

De ha könnye már utat lel, 
Megszelídül, mint az ember:
Ha valami nagy bánatra 
Magát szívből kisírhatja . . .

Innen-Onnan.

(P. N .) Asszony nélkül. Két vidám kedélyű és 
tömött erszényü ur találkozik egy sörözőben s az egyik 
kérdi a másikat:

— Mondja csak kartárs ur, hol töltötte az 
ünnepeket ?

— Münchenbe utaztam — válaszol a kérdezett.
— Mit csinált Münchenben — kérdi könnyű kíván

csisággal és érdeklődéssel a kartárs söröző barátját.
— Nagy gyönyörrel élveztem a jó bajor sört. Hát 

ön hol töltötte az ünnepeket?
— Párisban, barátom. Párisban!
— Nem rossz gondolat. Remélem a feleségét is 

magával vitte?
A feleségemet? Nagyszerű. Talán ön a bajor sört 

magával vitte Münchenbe? . . .
A további kérdezösködésnok menten vége szakadt.
Jó hosszú szünet után elmélázva szólal meg a 

bajor sör barátja:
— Kár! Igazán sajnálom, hogy nem Parisba mentem 

sörözni.

(K . N .)  Björnson ur a rendőrségen. Szabadkán 
a rendőrségnél megjeleni egy rőt szakálu, pápaszemes, 
komor arczu ur. Levette czilinderél és igy szólt a kapi
tányhoz :

— Björnson professzor vagyok, — kezdé elbeszé
lését és nagyon nemes czél hozott ide. Ugyanis egy 
nyilvános felolvasást akarok tartani.

— Tudományosat? kérdé a kapitány és derült 
arczczal, rendkívül szolgálatkészen mutatott helyet a 
pamlagon Björnson professzornak.

— Igen. Ad ön rá engedélyt?
— Hogyne ! sietett nyájas mosolylyal megnyugtatni 

az idegent. — Ezer örömmel, végtelen örömmel . . . 
Miről tetszik felolvasni ?

— Íme programmom: 1. Az alkohol veszedelme.
2. A bor rettentő káros hatása. 3. A bor mint gyilkos.
4. A bor egyszerűen öl. 5. A sör áldozata. 6. A pá . . .

— Elég! — szakitá félbe sötét, rideg tekintettel 
a kapitány, — ezt Bácskában nem engedhetem meg.

És parancsoló mozdulattal intett a rendőrnek:
— János, vigye ki ezt az u ra l!
A következő pillanatban Björnson ur künn s egy 

negyedóra múlva benn egy kupéban volt, utazott Zombor 
felé. Ott valószínűleg az állomáson fölfegyverzett rendőrök 
állták útját.
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