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Lapunk kitüntetése.
A „Kis-Kun-Félegyházai és vidéki szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulata“ f. évi január 
hó 16-án tartott alakuló közgyűlésén lapunkat hivatalos 
közlönyévé választotta meg és erről lapunk főszerkesz
tőjét a következő átirattal értesítette :

Kis-Kun-Félegyházán, 1907 jan. 16.
Nagyságos Barta Béla urnák 

a Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar főszerkesztője 
Budapest, VIII., Bérkocsis-ulcza 18.

A Kiskunfélegyházái és vidéki szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata mai napon tar
tott alakuló közgyűlésén egyhangú helyesléssel és lel
kesedéssel hozott határozat következtében, kész örömmel 
és kartársi szeretettel tudatjuk, hogy a főszerkesztésében 
megjelenő Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar czimü szak
lapot társulatunk hivatalos lapjává választottuk meg.

E választásunkkal nemcsak annak óhajtottunk 
kifejezést adni, hogy a lap iránya és működése iránt 
bizalommal viseltetünk, hanem elismerésünknek is kife
jezést óhajtottunk adni ama érdemeltért, melyeket a 
lap eddigi fennállása alatt iparunk körül magának meg
szerzett.

Maradunk kartársi szeretettel 
Dósay Jenő, Kneffel Ede,

jegyző. elnök.
A nagy magyar alföld hazafias érzésű, derék és 

szinmagyar vendéglősei részéről nekünk juttatott e szép 
és nagyértékü kitüntetést azzal a tisztelettel és becsü
léssel fogadjuk, melyet az a benne rejlő erkölcsi érték
nél fogva megérdemel. Jutalmát látjuk benne iparunk 
szolgálatában eddig kifejlett önzetlen munkásságunknak, 
bátorítást évtizedes törekvéseink folytatására. Ama nagy 
vidéki emporumokon kivül — melyek eddig is lapunk 
erős várai voltak — Kiskunfélegyháza kitünlelő bizalma 
nemcsak nekünk jelent újabb térl'oglalást, hanem a 
vendéglősipar mindama közérdekű törekvéseinek is, 
amelyek leghübb letéteményesei vagyunk.

Budapest, 1907 február 1-én.
A „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" 

szerkesztősége.

Döntés.
— A „Budapesti Pinczéregylet“ emlékiratának tárgyalása 

ipartársulatunkban.

Választmányi határozat alapján a „Budapesti Szállo
dások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata“ f. évi 
január hó 24-ikén Oundel János elnöklete alatt látogatott 
rendkívüli közgyűlést tartott a Hungária szálloda nagyter
mében ama emlékirat tárgyalása czéljából, melyet a 
budapesti pinozérek kívánalmainak megvalósítása érde
kében a „Budapesti Pinczéregylet“ intézett a ipartársu
lathoz és mely már az 1906. évi szeptemberi (miskolczi) 
szövetségi közgyűlésen is tárgyalás tárgyát képezte. A 
közgyűlés egyetlen tárgyát képező, és úgy a vendéglős, 
és kávésipar, mint a pinczérség szempontjából rend
kívül fontos kérdések eddigi előzményei sokkal inkább 
közismertek, mintsem hogy azokkal bővebben foglalkoz
nunk kellene, a közgyűlés méllóságos és emelkedett 
lefolyása, a hozott határozatok preczizitása és szabad- 
elvüsége pedig, — melylyel a közgyűlés a háladó kor 
igényeivel — melyek a pinozérek kívánalmaiban nyil
vánultak, számolt és azoknak elegei tett, minden kom
mentárt feleslegessé tesznek. Oundel János elnöki meg
nyitója, valamint Stádler Károly záróbeszéde biztosítékai 
annak, hogy a vendéglösipar érdekei az alkalmazottak 
körében mindinkább erősödő modern áramlatok daczára 
továbbra is meg lesznek védhetők, de egyúttal annak is, 
hogy a pinozérek jogos, méltányos és igazságos kívánalmai 
az érvényben levő törvények és szabályrendelelek, vala
mint az ipar specziális viszonyai á'tal megszabott lehető
ségek határain belül — a munkaadók részéről sohasem 
fognak sem merev visszautasításra, sem indokolatlan 
ellenszenvre találni.

A közgyűlésről szóló részletes tudósításunk a 
következő:

A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs
márosok Ipartársulata f. évi jan. 24-én tárgyalta a 
budapesti pinczéregylet memorandumát. A rendkívül 
látogatott közgyűlésen az elnökségen kivül az ipartár
sulat következő tagjai vettek részt: K ia m r  Miksa, 
Kamarás Mihály, Iiriszt Sándor, Sumiczky Pál, Steiner 
Pál, Simon Pál, Petanovits József, Danrzinuer József, 
Palkovics Ede, Maoer Ferencz, Miakits Mihály, Drechs-
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ler Béla, Kass Béla, Sprung János, Meiszter József, 
Buzik András, Búnk  Ferenez, Mdclay Lajos, Bauer 
János, Trciber l ’élor, Potzmann Mátyás, Herz Rafael 
Rezső, Macskissy Sándor, Kommer Ferenez, Stádler 
Károly, Prindl Nándor, Wagner Vilmos, Hack István, 
Konya Sándor, Kohrl István, Doffing Frigyes, Mohos 
Ferenez, Neiger Jalíab, Kommer Antal, Döclcer Ferenez, 
Stötzl Nándor, Puinoky István. Schmidt Konrád, Hartay 
György, Schnell József, Erna Lajos, Vdrady József, 
Ehm János, Baár József, Soós István, Horváth Dániel, 
Malosik Ferenez, Takács János, Katona Géza, Hagy 
Jenő, Barlusek Ernő, Blaschlca István, Lippert Lajos, 
Fejér Gyula, Bittner Alajos, Kovács E. M. Holstein 
Zsigmond stb. ipartársulati tagok, Poppel Miklós ipar
társulati ügyész, dr. Solti Ödön jogtanácsos, Barta Béla, 
F. Kiss Lajos és Szép Lajos szerkesztők.

Qundel János elnök megnyitván a közgyűlést, 
szívélyes szavakkal üdvözölte a megjelenteket és a 
jegyzőkönyv vezetésére dr. Solti Ödön jogtanácsost, 
hitelesítésére Stádler Károlyt és Steiner Pált kérte fel. 
Ezután bejelentette, hogy a közgyűlést a választmány 
határozata alapján szabályszerű módon hivla egybe és 
hogy a közgyűlés a megjelentek számára való tekin
tettel határozatképes. Ezután ismertetvén a tárgyalásra 
kerülő emlékirat jelentőségét — kérte a megjelenteket, 
hogy számolva az abban jelentkező szocziális törekvések
kel, adják meg a munkásoknak mindazt, ami azokat 
jog- és igazság szerint megilleti. „Más világot élünk 
mint régen — úgymond — és a haladó kor szocziális 
igényeivel nekünk is számolnunk kell." Majd ismertet
vén az ipartársulatnak az emlékirat ügyében eddig kifej
tett munkásságát, az ismételten tartott ipartársulati 
választmányi ülések és a Budapesti Pinczéregylet kikül
dötteivel tartott értekezletek tárgyalásait és határozatait, 
bejelenti, hogy az ipartársulat oly határozati javaslatok
kal lép a közgyűlés elé, melyek — noha azok betartására 
a társulati kényszer hiányában nem áll módjában az 
ipartársulatnak tagjait kötelezni, mindkét fél — főnökök 
és alkalmazottak igényeinek kielégítésére alkalmasak. 
Ezután elrendeli az emlékirat felolvasását.

Poppel Miklós titkár az emlékiratot egész terjedel- 
mébén felolvasván, a közgyűlés pontonként tárgyalta az 
emlékiratban foglalt kívánalmakat. Ezek közül első sor
ban a közvetitésügy kérdése került tárgyalásra. Az ipar
társulat választmánya a Budapesti Pinczéregyesiiletnek, 
a saját hatáskörében szervezett és fenntartott hely- 
közvetitő intézete kötelező igénybevételére irányuló kíván
ságára nézve a következő javaslatot terjesztette a köz
gyűlés elé:

„Mondja ki a közgyűlés, hogy a Budapesti Pinczér- 
egyesiilet helyközvetitő intézetét hivatalosan elismeri 
és kívánatosnak tartja, hogy az ipartársulat tagjai üzleti 
személyzetüket csakis onnan szerezzék be, ha annak 
szervezetében egy mindkét részből választott tagokból 
alakítandó békéltető bizottság is közreműködik. De 
mondja ki egyúttal, hogy az esetben, ha a pinczér
egylet helyközvetitő intézete nem képes a szükséges 
személyzetet 48 órán belül helybe küldeni s a gazda 
károsodás nélkül tovább nem várhat, akkor szükség
letét bárhonnan beszerezheti.1*

A közgyűlés ezen javaslatot egyhangúlag elfogadta 
és magáévá tette.

A pinezérek által kívánt hetenkénti szabadnap 
kötelezővé tételére nézve a választmány javaslata a 
következő volt:

„Mondja ki a közgyűlés, hogy a heti 24 órai 
munkaszünetet helyesli és kívánatosnak tartja, hogy 
azt minden munkaadó megadja pinezéreinek, azonban 
az ipartársulat tagjait erre kötelezni nem áll módjában. 
De mondja ki azt is, hogy a szabadnapos pinezérnek 
nem szabad az üzletben megjelenni. A mnnkaszünet 
alól kivételnek a kifejezetten nyári üzletek, melyekben 
a szabadnap junius i-től szeptember 1-ig nem kötelező, 
hanem munkaadó és alkalmazottak közt szabad egyez
kedés tárgyát képezi.“ E javaslatot a közgyűlés Prindl 
Nándor, Jajczay János és Erna Lajos felszólalásai után, 
kik a kivételes napok kiterjesztését óhajtották, valamint 
Némethy Mátyás, Stádler Károly, Kommer Ferenez, 
Qundel János és Katona Géza felszólalásai után, kik 
az eredeti szövegezés fenntartása mellett érveltek — 
szintén egyhangúlag elfogadta.

A pinczéregylet emlékiratának harmadik, a tanoncz- 
ügyekre vonatkozó kívánalmakat magában foglaló pont
jára nézze a választmány ezt a javaslatot terjesztette 
a közgyűlés elé :

„Mondja ki a közgyűlés, miszerint kívánatosnak 
tartja azt, hogy minden vendéglős segédeinek szám
arányához képest tanonezokat tartson és azoknak, ha 
csak lehet, a házban lakást is adjon; továbbá, hogy 
saisoniizletekben csak felszabadított pinezér alkalmaz
ható és tanoneznak csak orvos által megvizsgált és 
egészségesnek talált fiú szerződtethető. A tanonezokra 
vonatkozó többi kívánságot, úgymint: hogy tanoncz 
csak szerződés mellett alkalmazható, hogy a tanoncz a 
szakiskolát rendesen látogassa, hogy a tanoncz heten- 
kint egyszer és pedig vallásához illő napon Istentiszte
letre járjon, végül hogy a tanoncz ne legyen munkával 
túlterhelve, az ipartörvény úgyis szabályozza, de minden
esetre szükséges, hogy a munkaadó ezen törvényes 
követelményeknek mindenben megfeleljen, illetve azok
nak betartása fölött szigorúan őrködjék. A tanonezok 
heti szabadnapjára vonatkozó kívánságát a pinezér- 
egyesület egyelőre felfüggesztette."

A közgyűlés ezen indítványt megjegyzés nélkül, 
helyesléssel elfogadta.

A főpinezéreknek a törékeny leltárért -való fele
lősség alól leendő felmentésére vonatkozó kívánságra 
nézve a választmány ezt a javaslatot terjesztette a 
közgyűlés elé:

„Mondja ki a közgyűlés, hogy a föpinezérek a 
törékeny leltárért csak úgy lehetnek felelősek, ha a 
gazda őket ezért, a forgalom arányához képest kellően 
kártalanítja. A revier és couponrendszer életbelépteté
sére vonatkozó kívánságot a pinczéregyesiilet egyelőre 
függőben hagyta."

A közgyűlés ezen javaslatot egyhangú helyesléssel 
elfogadla.

Az emlékirat ötödik pontjában foglalt és a frakk
viselet eltörlésére vonatkozó kívánságra vonatkozólag 
a választmány ezen javaslatához:

„Mondja ki a közgyűlés, hogy az öltözék meg
határozása minden üzlet legbelsőbb hatásköréhez tar
tozik és pedig az üzlet sajátságához képest",

elsősorban Lukács János lelkeshangu beszédben
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érvelt a frakkviselet eltörlése mellett, mire a közgyűlés 
többek ismételt felszólalása után — az eredeti javas

latot fogadta el. Végül változatlanul fogadta el a köz
gyűlés a pinczérek szervezkedésére vonatkozó követ
kező határozati javaslatot :

„Mondja ki a közgyűlés, hogy a pinczérek szer
vezkedését nem gátolhatja, azonban kívánatosnak tartja, 
hogy az békés mederben és hazafias szellemben tör
ténjék."

A memorandumban foglalt pontozatok ezzel letár
gyalva lévén, Stádler Károly hosszabb beszédben mél
tatta a közgyűlés határozatainak jelentőségét a munka
adók és alkalmazottak szempontjából, kiemelve, hogy 
amily sajnálatos egyrészt az, hogy az érvényben levő 
ipartörvény rendelkezései folytán a ma hozott határo
zatok nem lehetnek kötelezők, épp oly örvendetes és 
nagy méltánylást érdemlő tény az, hogy a pinczérek 
kívánalmaikkal teljes bizalommal — minden idegen 
elem mellőzésével — a főnökökhöz, illetve az ipartár
sulathoz fordultak, tudva azt, hogy jobblétre való törek
vésükben itt számíthatnak a leghathatösabb támogatásra. 
„Nekünk régieknek — úgymond — kötelességünk e 
törekvések segítésére sietnünk, mert ezek nemzedékről- 
nemzedékre fognak átszállani, és atyai jóindulattal jó
szántunkból kell megadni mindent azoknak, akik idővel 
elöreláthatón a mi helyünket fogják elfoglalni iparunk
ban." Az ipartársulat ma elfogadott összes javaslataiban 
ezt a szellemet örömmel látja érvényesülni és amidőn 
azokhoz szivvel-lélekkel hozzájárul, csak azon óhajtását 
fejezi ki, hogy a magyar pinczérség maradjon meg a 
jövőben is a fejlődés eddigi becsületes és hazafias 
utján és ne ereszszen a maga körébe bomlasztó, idegen 
elemeket.

Gundel János elnök az ülést bezárva, nagy tet
széssel fogadott beszédben csatlakozik Stádler Károly 
szavaihoz és arra kéri a közgyűlésen jelenvoltakat, 
hogy távozván, szerezzenek kartársaik körében minél 
több hívet a közgyűlési határozatok elfogadása és gya
korlati érvényesítése érdekében, hogy a vendéglősipar 
terén főnök és alkalmazott között a jó, igaz, békés 
és barátságos viszony épp oly benső lehessen, amint 
eddig volt.

PANNÓNIA szálloda, Miskolczon,
f .  é v  á p r i l i s  3 0 - tó l  hosszabb időre B L R R K A D A T 1 K . — Ajánl- tok 
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A vidék állásfoglalása.II.
Az „Aradi vendéglősök és kávésok ipartársulatán" 

és a „ Somogy vármegyei vendéglősök és korcsmárosok 
egyesületén" kívül a véleményadásra felszólított ipar
társulatok közül eddig csak a pécsi, temesvári, debreczeni, 
szegedi, kassai ipartársulatok válaszoltak a szövetség 
megkérdezésére. Közülök mai számunkban a kassai és 
temesvári ipartársulatok szakvéleményeit közöljük:

Kassai vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és 
pinczérek egylete.

Tekintetes Elnök U r!
A „Budapesti Pinczéregylet" memoranduma foly

tán összehívott gyűlésünk jegyzőkönyvét 1. alatt ide
csatolva lisztelettel felterjeszteni.

Seress Márton 
elnök.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a kassai szakegylet 1906. évi nov. hó 

19-én megtartott választmányi ülésében. Jelenlevők: 
Seress Márton elnök, Szálasi Alajos alelnök, Greiner 
Márk pénztáros, Dogner Károly, Schaumann József, 
Kondás József, Stern Lajos, Löw Béla, Lesch Károly, 
Steurer Lipót választmányi tagok, Ladomerszky Gyula 
jegyző.

Seress Máidon elnök megnyitván az ülést, felol
vastatja a M. V. 0. Sz. elnökségének leiratát, melylyel 
lárgyahís czéljából beküldi a „Budapesti Pinczéregylet“ 
memorandumát a pínczérlestület helyzetének javítása 
érdekében. Ezen memorandum pontról-pontra tárgyalás 
alá vétetvén, a választmány alapos megvitatás után a 
következőkben állapodott meg, illetve határozatát 
ekképpen hozla:

1. A budapesti elhelyező intézetnek igénybe véte
lére a kassai szakegylet tagjait határozatilag nem köte
lezheti, egyesek azonban tetszés szerint, esetről-esetre 
igénybe vehetik.

2. A revier rendszer meghonosítását a helyi vá- 
laszlmány elfogadhatónak nem tartja. A fővárosban ez 
talán előnyös lehet, de a vidéken ez idő szerint keresz
tül nem vihető.

3. A heti egy napi pihenőre nézve általános a 
vélemény, hogy a vidéken megvan a személyzetnek a

ttm- Vendéglős, szállodás és k á v é s  u r a k ! -*ts
A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszermügyáros Európában a 

„ l l i i p f e ld “  világezég Leipzigben, Budapesten

Á L L A N D Ó  H A N G S Z E R  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 IO N -C O N T IN E N T A L  “
henger- és sulyfelhuzóval, V IL L A M O S  Z O N G O R Á K  É S  H A N G  V E R -
S E IV Y -O R C IIE S T R IO N O K  papír- és préséit hangjegyekkel (minden mü 
pénzbedobóval ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

Az önműködő Z O N G O R á -O R C H E S T R IO Y  , C O N T lN E N T A 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 IO N  V O N Ó S  Z E N É V E L
Igen rövid idő alatt Budapesten 8 5  és a vidékre 3 0 6  db müvet szállítottam 
Arak 1 8 0  koronától 1 6 0 0 0  koronáig. Kényelmes részletfizetések kamat
nélküli havi részletre. — Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink 
szives megtekintését, óva intem a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon 
reményben, hogy minél többen megtisztelnek becses látogatásuk al. maradok 

kiváló tisztelettel
| i f r T C P I i l  O V II I  A magyarországi képviselőség és mlntaraktár 
W L l O O n L  U T U L H  Budapest, Vili., Baross-utcza 129.
Ügynökök nálam nincsenek alkalmazva. Óvakodjunk silány utánzatoktól.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =
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kellő szabad ideje, ezt a pontot tehát kötelezővé tételre 
nem javasolja.

4. Ama pontra nézve, hogy minden szállodás és 
vendéglős köteles üzletének megfelelőleg tanonezot tar
tani, a választmány kimondja, hogy az a munkaadó 
tetszésétől tétessék függővé.

5. A tanonezszerződtetésre vonatkozó pontot, 
valamint

6. a pinczérek és tanonezoknak a nyári idény
ben való alkalmazására vonatkozó propozicziókat a 
válaszlmány helyeseknek tartja.

7. A tanonez lakhatására. vonalkozó indilvány is 
egyhangúlag elfogadtatik.

8. Hogy a tanonez vidéken tiz óránál többet ne 
dolgozzék, keresztül nem vihető.

9. A tanoncziskola kötelező látogatását és a 
továbbiakat — a büntetést — illetőleg a választmány 
helyeseknek tartja, de csakis ott, ahol tanoncziskola van.

10. A frakk viselésére vonatkozó kérdést a választ
mány jelentéktelennek tarlja, ezért azzal nem is fog
lalkozik.

A gyűlésre kitűzött tárgysorozat teljesen kimerítve 
lévén, elnök az ülést berekeszti.

kmf.
Bognár Károly Seress Márton

vál. tag. elnök.

3 szó  . • •
„ A ltv a te r “

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

Jegyzőkönyvhitelesitők:
Steurer Lipőt Ladomérszky Gyula

vál. tag. jegyző.

Délmagyarországi vendéglős- és kávésipartársulat.
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ 

tekintetes Elnökségének
Budapesten.

F. év és hó 13-án kelt b. átiratukra, melylyel a 
„Budapesti Pinczéregylet“ emlékiratát tanácskozás végett 
nekünk átküldte, van szerencsénk tisztelettel jelenteni, 
hogy a folyó év és hó 24-én tartott választmányi ülés 
következően határozott:

Az elhelyezökérdés nálunk nem képezi vita tár
gyát, mert a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium 
81908/1905. sz. határozata értelmében a „Délmagyar
országi vendéglős és kávésipartársulat" az elhelyezést 
saját hatáskörében látja el.

A revier-rendszer olyan értelemben, ahogy azt a 
„Budapesti Pinczéregylet" kívánja, nálunk be nem 
vezethető; 10°/o-ot adni teljesen ki van zárva, különö
sen addig, mig a nyersanyagok oly drágák és az adók 
oly magasak, a vendégnek százalékot felszámítani 
nem lehet.

A 24 órai munkaszünetre vonatkozólag az a néze
tünk, hogy azt, aki dolgozni akar, vagy pedig azt, aki 
nem akar dolgozni, kényszeríteni nem lehet, a pinezér- 
nek azonban most is annyi szabad ideje van, hogy 
eleget pihenhet a 24 órai munkaszünet nélkül is, mert 
minden nagyobb üzletnél gondoskodva van kétszeres 
személyzetről, a kisebb üzleteknél pedig munkaszünetre 
szükség nincs.

Mivelhogy tanoncziskolával rendelkezünk, ahol a 
tanonezoknak alkalmuk van mindent tanulni, ezen tárgy 
vita tárgyát nem képezheti.

A frakkérdést illetőleg csatlakozunk a M. V. 0. Sz.
nézetéhez.

Temesvár. 1906 november 28.
'■teljes tisztelettel az elnök ur megbízásából:

Halmágyi Arnold 
titkár.

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.

I í r n m i  h I l i i  l l cs. és kir. udvari szállítóHrKMANN ll I I8I0. évben alapított,I I L I I I f i m i l l  U l  Ll országos szabadalmazott —

a lp a c c a - ,  c h in a - e z ü s t -  é s  
f é m á r u - g y á r á n a k  főraktára: 

Budapest, IV., Eskü-ut 6. (Ciotiid-palota.)
(Raktárak: Bécs, Grácz, Prága és T rie sz t.)

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

K á v é h á z  tu la jd o n o s o k  ! V e n d é g lő s ö k  !

Személyli
H o rv á t  A .

j f p l f  a legmagasabb összegig 
l l ü i l  gyorsan és kulánsan eszközöl 

Budapest, Felsö-erdösor 25. sz.

------ Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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H á za s s á g i a já n la t . 1
Szállodai könyvelő és titkár, 27 éves, n szállodai és von- 5  

déglősipar minden ágában nagy járlasságu, önálló üzlet- *  
vezetésre képes, fenti minőségben tiz év óta működik 3  
csakis elsőrendű szállodákban, házasodni óhajt. g

Rendkívül jómodoru, kellemes megjelenésű, négy nyelvet *  
tökéletesen beszélő agilis fiatalember, a kiben elsőrendű *  
vidéki szállodás jelentékeny támaszt nyerne. Igényei szc- <3 
rények. 20—30,000 korona hozományra esetleg üzlettársi *  
alkalmazásra rellektál. 2

Feleségül venné vidéki szállodás 18—20 éves háziasán 5  
nevelt leányát. Csakis komoly ajánlatok, esetle? fényképpel J  
„H. J.“ jel ge a la tta  „Magyar Vendéglős-és Kávés-lpar“ kiadó- S  
hivatalába kéretnek. A legnagyobb diszkréczió becsület dolga. 2

Szálloda bérbeadás.
Az újonnan épült

Korona szálloda
a hozzátartozó épületek uj berendezéssel, jó for
galmú helyen, vasúti állomás a városban, izraelita 
vallásu vendéglősnek folyó évi márczius 1-jére 
b é rb e a d ó . Szakemberek előnyben részesülnek. 
Részletes felvilágosítással szolgál a tulajdonos 
M A N D E L  M Ó R , V á s á ro s n a m é n y .

 ̂ világhírű franczia

D e l e k  & C i
neimpi pezpgöboi1

és a

M üncheni Hofhráu
magyarországi fölerakata.Bibi HÉ

=  Budapest, =
IV.ker.,Muzeum-ltörut23.

Telefon 612.

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

T ö rv é n y e s e n  m e g e n g e d e tt  a n y a g o k 
ból á lló  leg jo b b  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 itó  h e ly e :

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

W
a New-York nagyvendéglő és kávéház 
és a Hungária rituális zsidó vendéglő 
az 1907. évi idényre kiadó. Felvilágo 
sitást nyújt a Fürdöigazgatóság, Buda 
pest, VI. kér., Váczi-körut 45. szám

= Bártfafürdőn : f

1
legjobb asztali- és üdíti ital, J

kltfinó hatásúnak bizonyult köhögésnél, 1. 
gégobajekaii, gyomor- ss hslyaghu- 

rntnál
SaÜABÍ Mciirik, Uíiitai ú ikíipíL i

yia tto n i 
i l l  Henrik 
ludapest,
eréz-körut37.

T Ö R L E Y  J Ó Z S . É s T t í

(Budapest.)
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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  : : : : : : : : : :

Cl „Szállodások, uendéfllSsök, kávások. pinczárek ás 
kávássegáSek orsz . nvugaijegvesülalo" köziemén? i.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1906 decz. hó 27-én a Szállodá

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

Jelen voltak : Sztanoj Miklós alelnők, Gundel János tb. 
elnök, Petanovics József, Mittrovácz Adolf, Peyer Ferencz igaz
gatósági tagok, Francois Lajos, Hack István, Páris Vilmos, Mayr 
József felügyelő-bizottsági tagok, dr. Solti Ödön jogtanácsos, Barta 
Béla lapszerkesztő, Delfin Samu taggyüjtő.

1757. Elnöklő alelnök megnyitja az ülést, megállapítja annak 
határozatképességét, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét, 
melyet az igazgatóság hitelesít.

1758. Jogtanácsos bemutatja az 1740. sz. határozattal át
utalt 5200 K. elhelyezési okmányait s ezú tta l----- K. átutalását
kéri, mit az igazgatóság tudomásul vesz, illetve elrendel.

1759. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 
1401 K. 07 f.-t, a győri 427 K. 08 f.-t, a szegedi 43 < K. 99 f.-t, 
a miskolczi 144 K. 08 f.-t vett be és küldött be tagdijak czimón 
és elszámolás kapcsán. A jelentés tudomásul vétetik.

1760. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány jegyző
könyvét, Jelenti, hogy a választmány havi bevétele 428 K. 20 f.-t 
tett ki. Hogy kicserélésre tb. lapokat küldtek fel, hogy közgyűlésüket 
1907. jan. 16-ára tűzték ki.

Tudomásul szolgál.
1761. Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin taggyüjtő az október 

és november havi tagfelvételek után az egyesületet megillető össze
get tejesen befizette, a deczember havi felvételek után 50 K. 
40 fillért fizetett be. Delfin előadja, hogy a múlt évi tartozásból 
még hátralékosnak maradt összeg törlesztésére felajánlja a fel
vételi dijak 30"/o-át, mindaddig, mig az törlesztve lesz, ezenkívül 
fizeti a 20%-ot. Ezzel szemben azt kéri, hogy az éves vasúti jegy 
néki megváltassék.

Jogtanácsos bejelenti, hogy Bokros elnök úrral közölte 
Delfin mostani ajánlatát, ki erre nyomban válaszolva hozzájárul 
ahhoz, hogy Delfin a fenti feltételek me lett alkalmaztassák.

Előadja továbbá jogtanácsos, hogy Berger Leó ur Klein 
Jaques urat ajánlja a taggyüjtöi állásra, aki a szakkörökben álta
lán ismerős, mert éveken át ügynökölt oly árukkal, mik ott 
kelendőek.

Többek hozzászólása után az igazgatóság elhatározza, hogy 
Delfin ajánlatát fogadja el, az éves bérletjegy megváltására 802 
K.-t kiutal s utasítja ügyészt, hogy Delfinnel szigorú szerződést 
kössön s részére annak aláírása ellenében a bérletjegyet szolgál
tassa ki.

1762. Francois Lajos az 1756. sz. határozatra utalással be
jelenti, hogy a választmányi titkár és központi könyvelő ügykeze
lését a felügyelő-bizottság jelenlévő tagjaival együtt tüzetesen 
felülvizsgálta. Az általában rendben, gondosan vezetve találta, 
mégis kifogásolta, hogy a karthotek-rendszer az e czélra szolgáló 
szekrénynyel együtt nem a vasszekrényben őriztetik. Ami a titkár 
teendőit illeti, ezeket oly terjedelmüeknek, annyi munkát és gon
dosságot igénylőknek találta a felügyelő-bizottság, hogy a titkár 
kérelmét, mint méltányosát, elfogadásra ajánlja.

Az igazgatóság a felügyelő-bizottság kifogását alaposnak 
elfogadja, ehhez képest utasítja üyyészt, hogy a karthotek-rend- 
szert tartalmazó faszekrényt a vasszekrényben őrizze, egyben 
titkár kérelméhez képest elhatározza, hogy fizetését 1907 január 
1-től kezdődő hatálylyal havi 80 K.-ban állapítja meg.

1763. .Jogtanácsos jelenti, hogy Michalek János az 1753. sz. 
határozat értelmében beküldte a tiszti orvos bizonyítványát, mely 
szerű t teljesen egészséges.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul véve, az 5 éves 
visszamenőleges nyugdíjjogosultság biztosítását Michalek részére
most már engedélyezi.

1764. Jogtanácsos bejelenti, hogy Kriszt Ferencz ur fel- 
igyelőbizottsági tagságáról lemondott.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi s tekintettel
hogv a jövő évben úgyis általános választások lesznek, az
betöltésre kerül.

765. Jogtanácsos bemutatja Jureczky Vilmos londoni tag 
lev ki azt kéri, hogy részére atyja kezeihez 60 K. segély 
ut;ö . ‘vtnssék ki, tagsági viszonyának fentartása mellett.

■’' igazgatóság a kérelmet, miután az az alapszabályokba
ütkú. ily értelemben nem teljesítheti.

(Folyt, köv.)

♦JtCXOtOKXXOKXOKHOIOKJtOtOtOKXUtCJK*
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£ épületmülakatos mester
Q „ZEPHIR“ szab. ajtócsukók és 
Q elsőrendű tűzhelyek raktára —

*  B U D A P E S T ,
X VI. kér.,

x Gyár-u. 5. szám.
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Budapest székesfőváros szabályrendelete a 
fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési 

iparok gyakorlásáról.
A székesfővárosi törvényhatósági bizottság közgyűlése az 

1904. évben megállapította a fogadói, vendéglői, kávéházi és 
kávémérési iparnak a székesfőváros területén való gyakorlására 
vonatkozó szabályrendeletet és azt jóváhagyás végett felterjesztette 
a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez.

A kereskedelemügyi miniszter a  szabályrendeletre nézve a 
belügyminiszter véleményét kérte ki, a belügyminiszter pedig a 
rendőrfőkapitánynak általa bekivánt észrevételeivel felszerelve, a 
szabályrendeletet újabb tárgyalás végett visszaküldötte a törvény- 
hatósághoz.

A tanács jogügyi osztálya újabb beható tárgyalás alá vette 
a szabályrendeletet, bekivánta az érdekelt ipartársulatoknak véle
ményeit s ezen véleményeknek, továbbá a jelenlegi rendőrfőkapitány 
megokolt és tárgyilagos észrevételeinek, végül a kávéssegédek 
szakegylete részéről tett előterjeszté nek kellő mérlegelése és 
megfontolása után a szabályrendeleten többrendbeli módosítást 
javasolt.

E módosítások arra hivatvák, hogy a már megállapított 
szabályrendeletnek egyes hézagait pótolják, s ezáltal az egész 
szabályrendeletet a szóbanlévő iparoknak a mai viszonyoknak 
megfelelő szabályozására alkalmasabbá tegyék.

A javasolt módosítások közül a fontosabbak a következők:
Elejtendőnek mondja az előterjesztés a szabályrendeletnek 

azt a rendelkezését, mely a szóbanlévő iparoknak gyakorlásától 
a büntetett előéletű egyéneket teljesen s egyszersmindenkorra 
eltiltja és megengedendőnek tartja, hogy az ily egyének közül 
azok, kik utolsó büntetésüknek kiállása, elévülése vagy elengedése 
utón öt éven át kifogástalan magaviseletét tanúsítottak, a jelzett 
iparok gyakorlására kivételes esetekben, iparengedélyt nyerhes
senek. Ugyancsak e módosítást javasolja az üzleti alkalmazottak 
alkalmazhatására nézve.

E módosításokat megokolja azzal, hogy a büntetési rend
szernek a javítás elméletén kell alapulnia, szoczializálni kell a

r=  Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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büntetéseket oly czélból, hogy a bűnös ember visszaadassék a 
társadalomnak teljes lelki erővel és erkölcsi képesítéssel arra, 
hogy újra elfoglalhassa helyét és hasznos polgára lehessen 
városának és hazájának.

Nevezetes újítása a javasolt módosításoknak az, hogy meg- 
engedendőnek jelzi a női nappali kiszolgálásnak a kávéházakban 
való alkalmazását.

Az előterjesztés reámntat a szocziális fejlődés újabb irány
zatára, mely hovatovább mind követelöbben lép fci abban az 
irányban, miszerint a nők részére mennél több életpálya és 
keresetág nyittassák meg. Hangsúlyozza, hogy a változott társa
dalmi és gazdasági viszonyok miatt a nőnek létfenntartási bizto
sítását nem lehet kizárólag a házasságban keresnie, lehetővé kell 
tehát tenni, hogy azt a saját egyéni erőinek és képességének 
kifejtésében és felhasználásában, vagyis a saját becsületes mun
kájában kereshesse és találhassa meg.

Számol azonban az crkölcsrendészeli szempontokból ez 
újítás ellen táplált aggodalmakkal s éppen ezért a női kiszol
gálást csak nappalra, reggel 5 órától este 8 óráig véli megenged
hetőnek, mely idő különben l* Ijesen leköti az egyén teljesítő
képességét, de azonkívül magában a szabályrendeletben gondos
kodik a kellő rendszabályokról is, melyek biztosítékot foglaljanak 
magukban arra nézve, hogy a női kiszolgálás erkölcsrendészeti 
szempontból hátrányossá ne váljék.

így meghatározza, hogy a kiszolgáló nők csakis teljesen 
egyszerű sötétszinii, a karokon és nyakon zárt s a női ruhákon 
szokásos kivágás nélküli rúnákban szolgálhatják ki a vendégeket. 
Eltiltja, hogy a kiszolgáló nők a vendégek mulatozásaiban bármi 
módon részt vegyenek s azokat költekezésre csábítsák.

A női személyzet tisztességes viselkedéséért felelőssé teszi 
az üzlettulajdonost, kinek e tekintetben a kellő ellenőrzés gyakor
lása a saját existencziális érdekeivel válik kapcsolatossá, mert 
abban az esetben, ha üzlet ben a női kiszolgáló személyzet 
erkölcsileg kifogásolható magatartást tanúsít, nemcsak a női 
kiszolgálás alkalmazhatásának jogát vesztheti cl hosszabb időre, 
vagy egyszersmindenkorra, hanem ráadásul még iparengedélyét is.

Azonfelül a rendőrség ellenőrzésének is teljesen tág teret 
nyit a szabályrendelet, midőn megengedi, hogy az üzleti helyiségek 
bármely részébe bármikor beléphessen s erre való tekintettel 
megtiltja, hogy vendégek az üzlethelyiségnek a vendégek látoga
tására szolgáló bármely részében zárt ajtók mellett időzhessenek.

Érdekes az előterjesztés azon része, mely a kávéssegédek 
szakegyletének a kávéházi női kíszolgálat engedélyezésével szem
ben tett azon ellenvetésére vonatkozik, hogy a női kiszolgálás 
esetén a férfimunkások mintegy 50%-álól vonná el a kenyeret, a 
megélhetést.

E kifogással szemben hivatkoznunk kell arra, hogy a 
nagyobb teljesítőképességgel bíró férfimunkásmk soha sem kell 
félni attól, miszerint a szervezeténél és egyél iségénél fogva 
kevesebb munka elvégzésére alkalmas, kisebb teljesítőképességű 
nő vele szemben a munka terén, a versenyben győztes marad. A 
nagyobb munkaértékkel biró féríinninkás ezután is éppen úgy 
a keresettebb munkaerő lesz, mint eddig volt, mire bizonyság az, 
hogy a vendéglőkben, daczára annak, hogy azokban már régebben 
szabad női kiszolgálást alkalmazni, alig-alig találunk pinezérnőket.

De meg amidőn az egyéni szabadság részeként vitatott 
jognak, a munkára való jognak érvényesítésében a közhatalom, 
mint erkölcsi szervezet további lépést akar tenni, úgy, mint az 
előterjesztés 9 midőn a közszabadságnak — habár csekély mérvben 
is — kiterjesztéséről van szó, akkor nem lehet méltányolni és 
figyelembe venni azt a törekvést, melyet éppen a niunkástársada- 
lomnak tagjai tanúsítanak abban az irányban, hogy saját érdekeik 
körültekintés nélkül való védelmében, embertársaink egy részét 
elzárják attól, hogy megélhetésüket a pinezérnői tisztességes 
polgári foglalkozásokban biztosítsák.

A tiltott játékok elterjedésének megakadályozására javasolja 
az előterjesztés, hogy a kihágási eljárás során ^megállapítandó 
pénzbüntetésen kívül, a vétkes üzlettulajdonostól, ki a tiltott 
játékok üzését üzletében megengedte, mellékbüntetésképpen kártya
játszási engedélye is megvonható legyen.

A már megállapított szabályrendeletnek azt a rendelkezését, 
mely a vendéglőkre nézve eltörölte a zárórát, főként a rendőr- 
főkapitány határozott ellenzése folytán, a javaslat elhagyandónak 
véli s javasolja, hogy a vendéglőkre nézve az éjjeli 1 órai záróra

A rendőrfőkapitány észrevételei szerint ugyanis a zárórá
nak a vendéglőkre nézve eltörlése, amellett, hogy ez a livor- 
nyázó, korhelykedő életmódra való hajlandóságot fokozná a fő
város lakosságában, azonfelül nagy rendészeti hátrányokkal is 
járna, mert felszaporitaná és felvirágoztatná azokat az alsóbb
rendű vendéglőket, melyek a rendőrileg üldözött csavargóknak 
és egyéb kétes elemeknek éjjeli menedékhelyéül szolgálnának, s 
melyeknek a kellő rendőri ellenőrzéséhez az államrendőrség 
elegendő személyzettel sem bírna.

Megjegyzendő, hogy a záróra eltörléséhez maguk a vendég
lősök sem ragaszkodnak.

Azonban, hogy egyes vendéglők kivételes esetekben a 
zárórán túl is nyitva maradhassanak, arra nézve javasolja az

ügyosztály, hogy - a rendőrfőkapitány erre esetröl-esetre vagy 
hosszabb időre engedélyt adhasson, de ily határozatait a fővárosi 
tanácscsal közölni tartozik.

l'gyancsak a rendőrfőkapitány adhatna engedélyt arra is, 
hogy egyes esetekben és egyes vendéglőkben, természetesen a 
szegényalapot megillető dijak fizetése mellett, kivételes alkalom
kor a zenélés reggeli 3 óráig legyen folytatható.

„Általánosságban az előterjesztés a gyakorlati élet meg
figyeléséről és az ügyosztály helyes szocziális felfogásáról tesz 
bizonyságot."

K Ö Z G A Z D A S Á G

A Magyarországi szálló- és fürdővállalat részv.-t.
F részvénytársaság11906 október 15-én befejeződött üzlet- 
évében 6522 kor. tiszta nyerséget ért el, melyet az 19015. 
és 1904. évi veszteségek csökkentésére fordítanak, minél
fogva a mérleg veszteség-egyenlege 20,224 kor.-ra apad.

Nagykanizsai serfőzde és malátagyár r.-t. A nagy- 
kanizsai serfőzde r.-t. folyó évi január 12-én tartotta köz
gyűlését. A közgyűlés az igazgatóságnak a részvénytőke 
felemelésére vonatkozó javaslatát elfogadta s elhatározta, 
hogy az alaptőkét 15,000 darab uj, szintén 50 korona 
névértékű részvény kibocsátása által 1.000,000 koronára 
emeli fel. A művelet végrehajtásával az igazgatóság biza- 
tott meg. Két uj igazgatósági tag is lett választva és pedig 
Fellner Henrik és Fehér Miksa Pesti magyar kereskedelmi 
bank igazgatói.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Koresmárosok Ipartársulata11 minden héten 
pénteken

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

1907. évi február 9-án: Kovács E. M. vendég
lőjében (Curia-u.)

1907. évi február hó 8-án: Ladányi József ven
déglőjében (V., Lipót-körut 27. sz.)

1907. évi február hó 15-én: Putnoki István ven
déglőjében (Vili., .József-körut 46. sz.)

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

A boritaladó eltörlése. A boritaladó eltör
lése érdekében a bortermelők és borkereskedők 
által indított mozgalom, melyhez kezdeménye
zésünkre az ország vendéglősei is csatlakozni 
fognak, hatalmas lépéssel haladt előre azáltal, 
hogy Wekerle Sándor pénzügyminiszter tárczája 
költségvetése alkalmával a boritaladó esetleges 
leszállítását helyezte kilátásba. Térszüke miatt 
e rendkívül fontos kérdéssel lapunk legköze
lebbi számában fogunk behatóbban foglalkozni, 
annyit azonban már most is jelezhetünk, hogy 
eddig már is több előkelő vidéki városból jelen
tették be nálunk vendéglőseink csatlakozásukat, 
úgy, hogy velünk a boritaladó ellen küzdők tá
bora bizonyára tekintélyes segitöosoporttnl fog 
erősödni.

A ml bálunk. A rendező-bizottság hozzánk érkezeit 
jelentése szerint a budapesti szállodások, vendéglősük és 
koresmárosok iparlársnlata és a budapesti pinczéregylet 
bálja folyó évi márczius hó 12-én a Vigadó összes ter
meiben fog megtartatni. A rendezőség a bál tiszta jöve
delméből 100 koronát a Hírlapírók Orsz. Nyugdijegyesülete

'------  Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig (apunkra hivatkozni. =
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részére már is megszavazott. Petanovits József elnök ismert 
tása és a rendező-bizottsági tagok iigybuzgalma foly- 
a bál sikere előreláthatóan felül fogja múlni az előző 

években rendezett bálok szép eredményeit is.
Hogyan pusztul'a székelység. Elárasztják a kormányt 

a korcsmák vasárnapi munkaszünetét sürgető kérvények
kel, de maguk egyik pálinkásbutikot nyíljak a másik után. 
A székely világ közepéből Írja B. levelezőnk : Hogy nálunk. 
Maros-Vásárhelyt nincs felkarolva a szeszkiárusitás, nem 
lehet mondani. Sőt, sőt! Nincs itt és a vidéken annyi spiritusz- 
gyár, amiknek a termékeit helyben el ne tudnák árulni a napon
kint megnyíló újabb és újabb pálinka-depókban. A pénzügy- 
igazgatóságoktól csak úgy ömlik kifelé a sok pálinka
mérési engedély. a rendőrségtől pedig az ehhez szükséges 
erkölcsi bizonyít ványnyal ellátott jó véleményezés. így 
közösen, közös munkával városunk legszebb részét, a Széchenyi- 
tért májustól fogva jóformán pálinkás-depókkal töltötték meg, 
melyek akármilyen szempontból is vizsgáljuk a dolgot, 
olyan foltok a városon, amelyek nem tisztítanak. A leg
csodálatosabb pedig ezekben az engedélyekben az, hogy 
amíg egyet-egyet 2 -  3 év alatt sem intézhetnek el, mert a 
koresmalótszám be van telve, addig némelyik hihetetlen 
gyorsasággal megy keresztül 2—3 hét alatt.“ Gyönyörű 
állapotok valóban! Csak az a baj, hogy nem egészen újak 
és ismeretlenek.

Hymenhirek. Schöpf Sándor köztiszteletben álló 
iparos eljegyezte Takács Irént, Takács Jenő győri ven
déglős nővérét. — Juhász György pénzügyőri szemlész, 
a gyulai pénzügyőri szakasz vezetője, eljegyezte Kopasz 
Francziskát, özv. Kopasz Péterné vendéglősné leányát. — 
Bagó István MÁV. állomási felvigyázó eljegyezte Gergics 
Miklós szabadkai vendéglős és szállodás leányát, Mariskát.

Soproni vendéglősbál. A soproni szállodások, ven
déglősök és kávésok ipartársulata f. évi február 5-én a 
„Pannónia11*szállodában tánczmulatságot rendez.

Üzleti hírek. Steinbergcr Bertalan a beregszászi Royal- 
szálloda tulajdonosa üzlete szállodai, vendéglői és kávé
házi részét teljesen uj és modern berendezéssel látta el. - 
Herrnel Frigyes debreczeni vendéglős, ki mint a nagy
erdei Dobos-pavillon bérlője, kitűnő hírnévre tett szert, 
átvette Máramarosszigeten a Vadászkürt-szálloda bérletét, 
melynek kedveltségiét működésével előreláthatóan csak 
fokozni fogja. — Ó-Becsén a Máv. szegedi üzletvezetősége 
az érdekelt helyiérdekű vasutakkal egyetemben egy vasúti 
vendéglő felállítását határozta el. — Lengyel József kapos
vári vendéglős, a ..Soinogymegyei vendéglősök lapja" 
volt szerkesztője, Budapestre költözik, ahol — mint kapós- i 
vári levelezőnk Írja — egy szálloda részv.-társ. igazgatói i 
állással kínálta meg. — Perepatics Zoltán vendéglős Pápán I 
átvette Schmidt Károly Batthyány-utcza 20. szám alatt 
levő (előbb Tóth-féle) vendéglőjét. — Szakölczay Lajos 
Székesfehérváron az ottani Lövész-társulat egyik telkére 
szállodaépítés czéljából árajánlatot nyújtott be. — A kis- 
kunfélegyházai állomáson Csillag József jóhirnevii vendég
lős uj vendéglőt nyitott. — A lugosi Kaszinó-vendéglő 
legközelebb gazdát cserél, amennyiken Politzer, az eddigi 
bérlő az orsovai Schweizer-szállodát bérelte ki. Helyét 
Kocsonka Sándor a vendéglő közkedveltségének örvendő 
főpinczére foglalta el. -  A keszthelyi városházi korcsmát 
Töpler Károly vette bérbe.

Kaposvári vendéglősök bálja. A Somogyvármegyei 
Vendéglősök és Korcsmárosok Egyesülete 1907. évi január 
hó 21-én Kaposvárott, a Korona-szálloda dísztermében 
rendkívül szépen sikerült jótékonyczélu bált rendezett. 
Igazi kedélyes hangulat uralkodott a mulatságon mind
végig, a jókedv még a hajnali órákban sem csökkent.
A mulatság tiszta jövedelmét a kaposvári pinczériskola 
javára fordítják.
) Rendelet a szódásüvegekről. Kaposvárott — akárcsak 

Budapesten — a vendéglősök ismételt ízben panaszszal 
voltak kénytelenek a rendőrséghez fordulni, hogy a vevők 
;l sörös és szódásüvegeket nem adják vissza, hanem 
zsihamsuknak adják el. A főkapitány most szigorú ren- 
delctct bocsátott ki, melyben figyelmezteti a közönséget 
i's különösen a házalókat, zsibárnsokat, ócskavas keres
kedőket és lemmel dolgozó egyéneket, hogy a forga
lomba hozott s czégjegyzékkel ellátott tartályokat ”és 
szódavizes üvegeket, az azt elárusítani szándékozóknak

adják vissza ; azok jogtalan elidegenítésétől, illetve össze
vásárlásától tartózkodjanak, mert az eladók ellen a büntető 
törvénykönyv 355. §-ába ütköző sikkasztás vétsége, a 
vevők ellen pedig büntető törvénykönyv 370. §-ába ütköző 
orgazdaság vétsége, illetve az 1879. évi 40-ik t.-czikk 
129. £-ába ütköző tulajdon elleni kihágás miatt a büntető 
eljárás azonnal megindítja.

A legújabb zenepör. A zenepörök még mindig kísér
tenek. Ha pedig nem jelentkeznek, mint jól nevelt, enge
delmes kísértetek, akkor előidézik őket, ha kell szép 
szóval, dicsérettel, ígérettel, egy kis ravaszsággal, néha 
— sőt elég gyakran egy kis élelmességgel is. Mindez a, 
„Zeneszerzők jogvédő egyesülete" palástjába burkolva 
bukkan a kiszemelt vendéglős vagy kávés elé, hogy nem 
mindig az óhajtott eredménynyel, kitűnik az alábbi bírói 
ítéletből, amelyből újra bebizonyosodott, hogy úgy mint 
a Bronner esetben, a rosszul töltött fegyver visszafelé 
sül el. Vendéglőseink és kávésaink jól teszik, ha ezt az 
ítéletet jól megőrzik. Ki tudja, mikor vehetik hasznát. 
A legújabb zenepörben hozott érdekes Ítélet szövege a 
következő :
36297/1906. sz.

Ö Ftlsége a király nevében!
a budapesti kir. törvényszék dr. Schmidt Károly ügyvéd 
által képviselt Zipser és König budapesti bej. czég fel
peresnek, dr. Magyar Nándor ügyvéd által képviselt Hebel 
Mihály budapesti kávéháztulajdonos alperes ellen az 1906. 
évi február hó 16-án 8026. szám alatt beadott keresettel 
szerzői jog bitorlásának megállapítása és járulékai iránt folya
matban tett rendes perében az alul kitett napon meg
tartott nyilvános ülésében a következő Ítéletet hozta : 
A kir. törvényszék a felperest a keresetével elutasítja és 
végrehajtás terhével kötelezi, hogy az alperesnek 15 nap 
alatt 116 kor. 20 fül. perköltséget fizessen. A felperesi 
ügyvéd diját és költségét 66 kor. 20 fili.-ben, az alperesi 
ügyvédéét pedig 54. kor. 20 fill.-ben állapítja meg a saját 
feleikkel szemben. Indokok: A kir. törvényszék Schőntheil 
József és Károssá Ödön tanuk vallomásai alapján meg
állapította azt, hogy a felperes czégnek Zipser nevű tagja 
az alperes kávéházában játszó Bácz Gyula czigányprímás
nak hangjegyeket küldött és érdeklődött az iránt, hogy tudják-e 
már azokat játszani és szóban forgó „Kató, szivem, szép 
Katója" czimü dalt a czigány csakis azután kezdte játszani, 
hogy Zipser annak előadását már szorgalmazta és volt eset 
reá, hogy meg is rendelte a szóban forgó dalt és amikor 
azt jelenlétében eljátszották, azt meg is tapsolta és még 
a czigányt is megdicsérte A fentebb felsorolt tényekből 
következik az is, hogy a többször említett dalt a fe'peres 
czég egyik tagjának kívánságára kezdték az alperesnél játszani 
és az annak előadása ellen nemcsak nem tiltakozott, hanem 
maga is kívánta annak előadását. Ezek szerint ezt a zene
darabot a felperes czégtag engedelmével játszották el az 
alperes kávéházáben, az engedély terjedelmét pedig a felperes 
nem korlátozta, ennélfogva még hogyha a dalt a felperesi 
czégtag különös megrendelése nélkül is eljátszották: az 
engedély ezen előadásra is kiterjedt, mert bizton maga 
kívánta a dalnak betanulását és maga tette szóvá azt, 
hogy mért nem játszák. Ilyen tényállás mellett a felperes 
sérelmére az a szerzői jog bitorlását el nem követte az 
által, hogy a „Kató dalt" kávéházában eljátszották. A per
ben követelő fél gyanánt a felperes lépvén fel, nem szol
gálhat a felperes védelmére az észrevételekben felhozott 
azon állítólagos körülmény, hogy a dal előadásának joga 
nem a felperes, hanem szerzők, zeneszerzők és kiadók 
kívánságából szerzendő meg és igy a felperes nem tud
hatta, hogy az alperes megszerezte-e a dal előadási jogát V 
Mert hiszen az alábbi levél szerint ezen társaság tagjai 
tehát a felperes jogait védi. de a felperes nincsen elzárva 
attól, hogy jogait elejtve, avagy olyan cselekményeket 
kövessen el, aminek folytán az ezáltal érvényesíteni kívánt 
jogát elveszítette. Ezen okokból a felperest a keresetével 
elutasítani és mint pervesztett az 1868: VIII. t.-cz. 25. §-a 
értelmében a perköltség fizetésére kötelezni kellett. Az 
ügyvédi dij és költség az 1868: TV. t.-cz. 25. §-a értelmé
ben állapíttatott meg. Budapesten. 1906 október hó 13-án. 
A budapesti királyi törvényszék. 36297. Schmidt elnök. 
Frenreisz jegyző.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Fólegyházai vendóglös-ipartársulat. A fólegyházai 
és vidéki szállodások, vendéglősök és korcsmórosok 
Kneffel Ede szállodás kezdeményezésére ipartársulat ala
kítását határozták el és az alakulás, miután az előkészítő 
munkálatokat egy e őzéiből alakított asztaltársaság elvé
gezte, folyó évi január hó 16-án végbe is ment. Az 
ipartársulat megalakítására legfőbb okul az italmérési 
törvény rendelkezéseinek a szatócsok, kifőzök stb. által 
be nem tartása folytán előállott s mindinkább szaporodó 
panaszok és sérelmek képezték, amelyek szükségessé 
tették, hogy azok orvoslása .czéljából a vendéglősök 
összesége mint erkölcsi testület lépjen fel. Az alakuló 
közgyűlésen, mely folyó évi január hó 16-án idősb. Bakos 
Sándor vendéglőjében tartottak meg, a helybeli és 
vidéki szakiparosok közül megjelentek: Lajos ^Sándor, 
Fekete Makány József, Feuer Júlia, Eddi Ágoston, 
Csillag Géza, Mák Mihály, Nagy László, Kneffel Ede, 
Kiss József, Halász János, Darányi József, Tóth Má- 
tyásné, Pallagi Ferencz, jBerta Imre, Borbélyt Gyuláné, 
özv. Fazekas Ágostonná, Szabó István, Nagy József, Schwei- 
ger Lajos, Hideg János (J.-Szt-László), Bóth Salamon, 
Sallai Márton, Ágai Mártonné, Decker -János, Ring Lajos, 
Némedy-Varga Vincze, Perényi Sándor, Makay Kóla, Dosay 
-lenő, Kneffel Béla, Schtceiger Mór, ifj. Bakos Sándor, 
Wcrnitz Gyula, Onódy Benedekné és Bakos Sándor, végül, 
mint meghívott vendég, lapunk szerkesztője F. Kiss Lajos 
szövetségi titkár. Miután a közgyűlés Némedy-Varga Vincze 
ajánlatára korelnökkó Lajos Sándort választotta meg, el
nök szívélyes szavakkal üdvözölte a megjelenteket, a 
jegyzőkönyv vezetésére Dósáig Jenőt, hitelesítésére Kneffel 
Edét és id. Bakos Sándort kérte fel. Az aláírások ezt követő 
egybegyűjtése után Kneffel Béla hosszabb és nagy tetszés
sel fogadott beszédben fejtegette az ipartársulat létesítésé
nek szükségességét, melynek erkölcsi és anyagi indító 
okain kívül a szakoktatási és nyugdíjintézmények létesí
tésének s az országos szövetséghez való csatlakozásnak 
szükségességét is behatóan fejtegette. Indítványára a 
jelenlevők egyhangú lelkesedéssel elhatározták, hogy a 

Kis-Kiin-Félegyliázai és vidékei szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatát" megalapítják, <i szakiskola 
létesítése czéljából Gliick Frigyessel a „Magyar Vendég
lősök Országos Szövetsége11 tanonczügyi osztálya elnö
kével, a nyugdíj-választmány létesítése czéljából pedig 
dr. Solti Ödön jogtanácsossal közvetlen összekötte
tésbe lépnek. Ezután megalakították a tisztikart. Elnök 
le tt: Kneffel Ede, alelnökök: Idősebb Bakos Sándor és 
Lajos Sándor, pénztáros : Makay Béla, ellenőrök : Némedy 
Varga Vincze és ifjabb Bakos Sándor, titkár: Kneffel 
Béla, jegyző: Dóság Jenő, ügyész : Deskó József ügyvéd, 
választmányi tagok: Ring Pál, Ring Lajos, Kiss József, 
Dekker János, Perényi Sándor, Schireiger Mór, Sáling Már
ton, Halász János, Mák Mihály és Schiveiger Lajos. Az 
alapszabályok elkészítése czéljából Némedy Varga Vincze, 
Ring Lajos és Kneffel Béla tagokból álló bizottságot kül
döttek ki, mely munkálataival a kecskeméti alapszabályok 
alapján február második léiében lesz köteles elkészülni. 
A társulat hivatalos lapjáid a „Magyar Vendéglős és Kávés 
Ipart“ választották meg, majd ifj. Bakos Sándor indítvá
nyára elhatározták, hogy az orsz. szövetséghez csatla
koznak. Id. Bakos Sándor, Kneffel Ede, Némedy Varga 
Vincze, Perényi Sándor, Makay Béla, ifj. Bakos Sándor, 
Sclnveiger Lajos, Mák Mihály, Rá dg Ágoston és Ring 
Lajos nyomban be is iratkoztak az orsz. szövetség 
tagjai közé. Ezen közgyűlési ügyek elintézése után Kneffel 
Ede, újonnan megválasztott elnök, nagy tetszéssel fog'adott 
beszédet intézett a jelenlevőkhöz, buzdítván őket, hogy 
viseljék lelldikön közös érdekeiket s támogassák kitartó 
buzgóságukkal az ipartársulat vezetőségét. Indítványára 
a közgyűlésből a következő sürg’önyök küldettek e l: 
Holló Lajos orsz. képviselőnek : „A félegyházai szállo
dások, vendéglősök, korcsmárosok ipartársulata mai meg
alakulása alkalmából, mint városunk képviselőjét őszinte 
szeretettel üdvözöljük és egyesületünket jóindulatú párt
fogásába ajánljuk. Kneffel Ede elnök". — Gandel János 
szövetségi elnöknek: ..Á félegyházai és vidéki szállodá
sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata megala
kulása alkalmából kartársi szeretettől,  ̂ ragaszkodással 
üdvözöljük, mint iparunk érdemdús vezérét és uj egye

sületünket jóindulatába ajánlva tiz taggal az országos 
szövetséghez csatlakozunk, Kneffel Ede elnök". Gliick 
Frigyesnek, mint a szövetség tanonczügyi szakosztály 
elnökének: ..A félegyházi szállodások, vendéglősök,
korcsmárosok ipartársulata megalakulása alkalmából 
igaz lelkesedéssel üdvözöljük a szakoktatásügy lelkes 
előharczosát, pártfogásába ajánlva uj egyesületünket, 
Kneffel Ede elnök. “ — Bárt a Béla szerkesztőnek : „Ipar- 
társulatunk, lapját ma hivatalos közlönyül egyhangú lel
kesedéssel megválasztotta, mely alkalomból kartársi szere
tettel üdvözöljük, közérdekű ügyeinket szives pártfogá
sába ajánljuk. Hazafias üdvözlettel Kneffel Ede szállodás, 
elnök.

Halálozások, líj. Mondovics István győri vendéglős 
és földbirtokos f. óv jan. 16-án 43 éves korában elhunyt. 
Temetésén az ottani ipartársulat és a függetlenségi 48-as 
párt, melynek oszlopos tagja volt, testületileg vettek részt. 
— Id. Cserzy Mihályné szül. Kovács Rózába f. évi jan. 
25-én 66 éves korában elhunyt. A megboldogultban 
jeles tollú irótársunk Cserzy Mihály (Homok) felejthetlen 
édes anyját gyászolja. A Szegeden városszerte osztatlan 
tiszteletben álló úrnő végtisztessége nagy részvét mellett 
ment végbe. — De la Casse Ignácznó 78 éves korában 
Pomázon elhunyt. Az elhunytban De La Casse János 
dunabogdányi vendéglős édes anyját gyászolja. — Torkos 
Lajos volt nagyváradi vendéglős f. évi jan. hó 11-én 74 
éves korában hosszas betegség után elhunyt.

Keszthelyi vendéglős- és pinezérbál. A keszthelyi 
szállodások, vendéglősök, kávésok és pinezérek f. évi 
február 6-án az Amazon-szálloda nagytermében fényes 
bált rendeznek.

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 bórbeadatik. Bővebbet 
Hanzmann Ignáez vendéglősnél Zomborban, Bajai-ut.

(6—4.)
Betörés. F. évi január 15-ére virradó éjjel egy eddig 

ismeretlen tettes a kassai Schalkház-szálloda főpinezére, 
Zartl Lipót szobájából ennek 1300 kor. váltópénzét ellopta. 
A rendőrség megindította a nyomozást, melynek ered- 
mónyekóp két veszedelmes, fegyházviselt betörőt, kiknek 
egyike tettét beismerte már le is tartóztatták.

Balatonfüred eladása. A tihanyi apátság 1.600,000 
koronáért el akarja adni Balatonfüred fürdőt. S bár a 
fürdő évi jövedelme körülbelül 375,000 korona, vevő 
nem igen jelentkezik. A vásárlók, úgy látszik, a telep 
feltétlenül szükséges modernizálásának és kibővítésének 
költségeitől félnek. A hir megerősítésre szorul. Illetékes 
helyen érdeklődtünk Balatonfüred eladása iránt, de hiteles 
választ még nem kaptunk. Mindenesetre érthetetlen, hogy 
a fürdőt éppen most, igyekezzenek eladni, mikor a 
balatonparti vasút kiépítésével annak nagy felvirágzása 
várható.

Öngyilkos pinezór. TJnger Adolf kassai, felsőlövői 
származású 24 éves pinezér folyó évi január 24-én 
halántékon lőtte magát. Életveszélyes sérüléssel szállí
tották az ottani köz Kórházba, ahol kihallgatásakor tettének 
okául nyomasztó anyagi viszonyait hozta fel.

Első Magyar Üveggyár Részv.-T.
Budapest, V,, Gizella-tér 1. S
Leg finom abb  v e n d é g l ő i ,  
kávéházi és szá lloda i üveg- 
nem üek nagy raktá ra , w w  
L eg ú jab b  tu lip á n  je lv é n y 
nyel feste tt b o ro s  poharak  
d a r a b o n k é n t  60 f i l l é r

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Acetylén világítási berendezések
ümlJló teleppel, a szabada'mazott JLDX K é s z ü lé k k e l .  
Kezelés nélküli, önműködő, carbid a vízbe eső rendszmi, 

teljesen v e s z é ly te le n  fe j le s z t ő k .

i e s
berendezések. Speczialitás: Ö n á lló  k i s  t e le p e k .  
Eli Időgépek) varosok, kastélyok, gyárak, szállodák, mal

mok és magán házak számára. K e z e lé s  n in c s e n , o lc s ó  
v é te lá r . Egy 16 gyf. izzólámpa óránkint 1 fillérbe, egy 

tényleges lóerő 6 fillérbe kerül.
M O T O R O K ;  b e n z in r e , g á z ra , n y e r s o la j r a  

s tb .-r e  b á r m ily e n  ez ó lr a .

Fej ér és Schmidt
Budapest, Eötvös-tér 2. sz.

mm

Vendéglő bérbeadása.
A R á k ó c z i K a th o lik u s  K ö r  

E p e r je s e n  Árok-utczai épüleléiien 
4 szobából és megfelelő mellékhelyisé
gekből álló vendéglőjét

é v i  8 0 0  K . b é r  f e j é b e n
6 é v re  kiadja. Esetleg átvehető a 
teljes vendéglői felszerelés is.

Pályázni lehet f .  é v i f e b r u á r  
hó I 5 ig : d r .  D o b ay  Zsigm onct
eperjesi ügyvéd, mint köri ügyésznél, 
kinél a szerződési feltételek is meg
tekinthetők.

A pályázathoz 200 korona bánat
pénz melléklendő.

Nem kell gyógyszer,
lm naponla reggeli előtt egy pohár

valódi

Baraczk-pálinkát
iszunk.

g y o m o r  t is z t í tó .  =  É tv á g y g e r je s z tő .
3 literenként franco szállítja 12 koronáért

Q á l M ó r  termelő, K ecskem éten .

Ezernél több kiváló orvos és tanár a ján lja !
1304 . S T . L O 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 r d ö i  
K R IS T Á L Y -Á S V Á N Y V IZ E T !

fi d Ü H Z a Q -fo r r á s
szénsavval telitett ásványvize hasznos 11»I é tv á g y z a v a r o K n á l  
és e m é s z té s i  n e h é z s é g e k n é l .  A legtisztább és l e g e g é s z 
s é g e s e b b  as'/tali és borviz. Hathatós s z o m j c s i l l a p i t ó .  — 
Vidékre és külföldre f iiY a r d ijm c n te s  S7állítás. — ICérj'ii 
árjegyzést. — Szénsavlelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló e n y h e s é g e  folytán pótolja a franczia Evian ós St. 

Galmier vizeket.

S z í .  L u k á c s i  ű r  elő K i s v á l l a l a t  B u d á n .

üüi
H
t a
m

s t

Í

ü r . S z ilág y i Gyula
műegyetemi magántanár 

törvényszéki hites vegyész nyilvános vegy- 
Idsérleti állomása

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

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

H u b e r t  J .  E .  P o z s o n y
CS. ÉS KIR UDVARI SZÁLLÍTÓ 
=  ALAP1TT ATOTT 1825. =

„ C E N T R Y - C L U B “
A  B U D A P E S T I  O R S Z Á G O S  K A S Z I N Ó  P E Z S G Ő J E
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Az olasz konyhából.
Mines'rone alla Oenovese. ■—• Qe- 

nuai leves. Egy hagymát finomra 
vagdalunk és kevés olajban megpi
rítjuk. Zellert, fehér répát, sárga ré
pát és milánói kelt szeletekbe sze
lünk, a hagymát hozzáadjuk, befed
jük és párolni hagyjuk. Majd friss 
vízzel felöntjük, kevés paradicsomot, 
sót és borsot adva hozzá, mindezt 
lassan főzzük. Főzés közben egy 
maroknyi olasz tésztát adunk kö
zéje. Közben friss bazsalikumot mo
zsárban összezúzunk, hozzá fog
hagymát, majd kevés olajat és re
szelt sajtot adunk. Ezt jól összeke
verve szilárd tömegetkapunk,mclylyel 
az utolsó pillanatban a levest ösz- 
szekeverjük. Ha a levest nem akarjuk 
soványan, úgy olaj helyett friss 
szalonnát adunk a keverék közé. Az 
olasz tészta helyett apró makarónit 
vagy rizst is vehetünk.

Polpette a la milanese. — Hus- 
hengerkék milánói módra. Sovány, 
porhanyós sertéshúsból kis darabo
kat vágunk, azokat lehető vékonyra 
kiverjük és egyenlő nagy darabokra 
szeljük. A hulladékot, valamint még 
sovány húst, friss szalonnát össze
vagdalunk, közéje kevés friss zsá
lyát és reszelt sajtot adva, tölteléket 
csinálunk. E tölteléket a husdara- 
bokra vékonyan reá kenjük és ujj
nyi vastagságú hengerekre sodorjuk 
össze. Ezeket a hengerkéket kis fa
nyársakkal összetűzzük, lisztben meg
forgatjuk és zsírozott edényben 
finomra szelt füvekre és friss zsá
lyára rakjuk, majd gyakori öntözgc- 
tés közben és sokszor forgatva nyílt 
tűzhelyen sütjük. Ha már szép színre 
hoztuk, kevés paradicsomot és hus- 
kivonatot adunk hozzá és a henger
kéket addig pároljuk, mig a külső 
husboriték megpuhul. Ezután o hen
gerkéket paradicsomos rizs-alzalra 
rakva, mártással megöntözzük. Ez

ételt készíthetjük borjúhúsból is, de 
akkor a tölteléket is olyan húsból 
kell készíteni. Lehet azonban a hen
gerkékhez sertéshúst vagy borjúhúst 
venni és töltelék gyanánt csibemáj- 
vagdalékot használunk. Készíthetők 
ilyen hengerkék marhahúsból is, de 
ezt Olaszországban nem igen szokták.

Botlagio alla Milanaise. — Milá
nói vagdalok leves. Egy nagy hagy
mát vékony szeletekbe metélünk és 
olajban sárgára pirítunk. Továbbá 
koczkára vagdalt . tiszta szalonna- 
bőrkét adunk hozzá, kevés liszttel 
behintjük és igy rövid ideig pirítjuk, 
jó lével felöntjük és főzzük. Sárga
répát, zellert és. fehér répát, vala
mint sertéshúst vastagabb, szálakba 
szelünk és a máriásba vetjük, sóval, 
borssal fűszerezzük, befedjük és las
san főzzük. Közben egy fiatal olasz 
kel fejét goromba szálakra metél
jük, ezt tálalás előtt 20—25 percz- 
czel ugyancsak rávetjük és ismét 
főzzük. E vagdalékot levesestálba 
tálaljuk és reszelt pármai sajtot 
adunk reá bőségesen. Sertéshús he
lyett csibehust vagy szárnyas-aprólé
kot is vehetünk, az elkészítési mód 
egyebekben Ugyanaz.

Ossi Buchi. — Borjucsánk milánói 
módra. Két szép csánkot a czomb- 
jától elválasztunk 3 czontimétér vas
tag lapokra metéljük, csontját ke
resztül fűrészeljük. E husdarabokat 
besózva, borsózva egy serpenyőben 
kevés olajjal lassan lesütjük. Szép 
színre hozva kevés vagdalt zöld petre
zselymet, foghagymát, valamint ke
vés czitomhéját adunk hozzá és egy 
ideig ezzel együtt pirítjuk, végül ke
vés paradicsomot és könnyű levet 
adunk reá. Mindezt azután befedve 
puhára főzzük, illetve pároljuk, majd 
.koszorú alakban tálra rakva találjuk 
és levével leöntve, vagdalt zöld petre
zselyemmel behintjük; közepére ma
karónit töltünk. A makarónit puhára 
főzve, leszűrjük, a lábasba vissza

tesszük, lével megöntözve még ke
vés ideig pároljuk. Utolsó pillanat
ban friss vajjal reszelt sajttal kevés 
sáfránnal és kevés lével jól össze
keverjük és igy a tál közepére önt
jük. (Valódi különleges milánói 
reezept).

Zucche alla milanese. — Tökká
poszta milánói módra. Nagy sárga- 
husii tökből egy darabot kivágunk, 
lehéjázzuk és magját kiszedve, húsát 
vékony kis darabokra szeljük és 
megsózzuk. Közben egy kis hagymát 
olajban megpirítunk, a tökdarabokat 
rávetjük, betakarjuk és pároljuk. 
Azután egy zsírozott tálra öntjük, 
föléje reszelt zsemlyét és sajtot hin
tünk és olajjal beesepegtetve a sütő
ben szép színre megsütjük.

Pomidoro alla Oenovese. — Töl
tött paradicsom genuai módra. Egyenlő 
nagyságú paradicsomokat keresztbe 
1‘elébe vágunk, kitisztítunk és olajjal 
kikent edénybe rakunk. Közben me
rev Béchamel-mártást készítünk, azt 
sóval és szerecsendióval fűszerezzük 
és tojássárgával elkeverjük. Sajt- 
koczkákat, reszelt sajtot és a tojás 
fehérjéből készült habot közéje ve
gyítjük. Ezt az anyagot a paradi
csomokba rakjuk és hirtelen elké
szítjük.

Midet alla genovese. — Bózsahal 
genuai módra. A halacskákat meg
tisztítjuk, bevágjuk, sóval és borssal 
bedörzsöljük és olajban fris bazsali
kommal ropogósra sütjük. Közben 
sűrűre befőzött genuai mártást ké
szítünk (Halié, reszelt sárgarépa, 
hagyma, petrezselyem és finomra 
vagdalt foghagyma vegyülékéből.) 
A halacskákat zsírozott pléhre rak
juk, reszelt sajttal és kenyérmorzsá
val behintjük, vajjal megcsepegtet
jük és a sütőben szép szinre sütjük. 
A mártás közé néha paradicsomot 
is adnak.

Trippa alla milanese. — Paczal 
milánói módra. A paczalt az ismert
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módon megtisztítjuk és előkészítjük. 
Azonkívül hagymát, czellert és sár
garépát négyszegletes vékony lapokba 
szeletelünk és olajban sárgára pirí
tunk. Majd kevés paradicsomot és 
huskivonatot adunk hozzá, a keve
rékbe adjuk a jól leesegtetett paczalt, 
kevés sóval, borssal és vagdalt zsá
lyával vegyítve, teljesen puhára főz
zük, illetve pároljuk. A paczalt ge- 
nuái leves módjáru is lehet elkészí
teni és tálalni.

Animelle di i Hello alla milanese. 
— Borjú1 ese milánói módra. Szép 
nagy darab vesét megmosunk, rózsáit 
kiszedjük; ezeket vékony szeletekbe 
szeljük, sóval és borssal meghintjük, 
lisztben megforgatjuk, reszelt sajttal 
vegyilett tojásba mártjuk és kevés 
olajban lassan szép színre hozva ki
sütjük. E darabkákat szárazon csino
san összehajtott asztalkendőn tá
láljuk, valami zöld füvei körözzük.

Pataié nrrovo alla paisana. — Uj 
burgonya pora zt módra. Az uj bur
gonyát goromba sóval kendővel meg
dörzsöljük és szitára ürítjük. Vastag 
szálakba szelt hagymát és sovány 
szalonnát nyílt tűzön sárga színre 
hozunk és igy a burgonyát belé ke
verve levessel felöntjük, sót, borsot 
és egy szál rozmurint adva hozzá, 
betakarjuk és lassan főzzük. Közben 
meglehetős adag friss paradicsom
levet és kevés reszelt foghagymát 
adunk közéje. Ha már a burgonya 
meglehetős puha, a födelet levesszük 
és levét mártás sűrűségére befőzzük.

Rape alla genovese. — Fehér répa 
genuai módra. Fiatal fehér répát héja
zunk, egészben sósvizben puhára fő
zünk és kiszedve, vastag szel etekre vag
dalva, kendőn lecsepegtetünk. Egy 
sütőpléh kikent aljára egy rétegnyi 
vastag Béchamel-mártást adunk sajt
tal keverve, erre a rétegre helyezzük 
a répaszeleteket, Béchamal-mártással 
borítjuk, e fölé sajtot, kenyérmorzsát 
hintünk és vajat csepegtetünk; majd 
úgy megsütjük.

Risotto alla piemontaise. — Pie- 
monti rizs. Csibeszárnyakból csibe
gyomrokból, csibe-szivekből, csibe- 
húsból barna vagdal ékot készítünk, 
köréje néhány gombát adunk és jól 
készített rizs közé keverve, esetleg 
díszes formába alakítva tálaljuk.

Saláta-különlegességek,
Saladé maredoine de fruits. — Ve

gyes gyümölcs-saláta. (A londoni 
Carlton-szálló különlegessége.) Ba- 
raczk, őszibaraczk, cseresznye, szőllő, 
fekete és vörös ribizke, ananász és 
banánalma. A baraczkot és őszi- 
baraezkot lehéjázzulc, a cseresznyéből 
a magokat kiszedjük, a többi gyü
mölcsöt szeletekbe szeljük és az 
üvegtálat erős hűtőbe állítjuk. Mi-

' Pátria11 irodalmi vállaiat és

után a gyümölcsöt ezukorlével meg
öntöztük, egy tört jéggel körített 
kristályedénybe rakjuk, maraszkinó- 
val felöntjük és hütjük. Az edény
nek hűtés közben jól el kell zarva 
lennie.

Saladé splendide. — Finom saláta. 
(A Szplendid-szálló különlegessége 
Rómában.) Narancsokat héjázunk, 
magjukat kiszedjük, dinnyét és ana
nászt apró szeletekbe szelünk. Vé
kony héjú, kevés magú szőlőt és 
málnát veszünk. A gyümölcs mind
egyikét külön kristályedénybe, rakjuk 
ezukorlével és fehér kürasszaóval 
megöntözzük. Ha jégen erősen lci- 
hüiöttiik, salála-tálon Ízlésesen egy
más mellé rakjuk és égetett ezukor- 
ral beborítjuk.

Snlade-Ceeil. — Cecil-saláta. (A 
londoni Cecil-szálló különlegessége.) 
Néhány héjazolt és magjától meg
tisztított narancsot szeletekbe szelünk, 
nehány baraczkot és nehány banán
almát vékonyan elhasogutunk, az
után néhány muskotály-szőlőszemet 
adunk közéje, ezukorlével megöntjük, 
mindezt jól elkeverjük és a gyü
mölcsöt narancslében, czitromlében, 
sherryben néhány vaníliával macze- 
ráljuk. A kész salátát azután kristály
edényben erősen hütjük.

Saladé de fruits a la parisienne. 
— Gyümölcs-saláta párisi módra. (A 
párisi Ritz-szálló különlegessége.) 
Muskotályszőllőt, baraczkszeleteket 
és zöld fügéket ezukorlével könnyen 
megöntözünk, konyakban maczcrá- 
lunk és jégen hütünk. Tálaláskor a 
salátát tejszínnel borítjuk és metélt 
pisztácziával meghintjük.

Saladé á la Gafé de Paris. — 
Saláta a párisi Fáris-lcávéház mód
jára. Haraczkokal, részben vérba- 
raczkokat, körtéket, almákat és ba
nánalmákat apró koczkákra vag
dalunk. E koczkákat ezukorlével, 
cseresznyevizzel és maraszkinóval 
megöntözzük. Jégen meghütve kris
tálytálon tálaljuk.

Saladé de noix. — Dió-saláta. A 
diót feltörve magját meghéjazzuk. 
Majd összekeverjük majonnéz-már- 
tással, mely keményre főtt tojás- 
sárgájából, olajból, eczetből, mustár
ból, borsból, sóból és egy adag 
ezukorból készült. Igen tanácsos e 
mártáshoz kevés savanykás tejfelt 
is venni. A salátának felszolgálás 
előtt jóval el kell készülnie.

Kérdések és feleletek:
Ezen rovatban közöljük m indam a közérdekű k é r
déseket, m elyeket tisz te lt előfizetőink In téznek  
hozzánk. T isztele ttel k é rjü k  az i^en tisz telt szak
írókat, hogy ezen kérd ések re  adják meg a választ, 

de m indenkor 8 napon belül.

59. kérdés. Miért nem sikerül 
nekem már évek óta gyümölcs asza
lása? Mindent elkövetek és mindig

nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapes

kudarezot vallók. Kérek erre nézve 
tán némi felvilágosítást.

R é g i  e lő fizető .

59. felelet. Talán éppen a túlsá
gos kezelés az oka a kudarcnak. A 
gyümölcs aszalásánál a következőkre 
kell ügyelni: A gyümölcs, amelyet 
aszalásra szánunk, első sorban tel
jesen érett legyen. Éretlen almát 
még csak lehet használni, de érellen 
szilvából sohasem lesz használható 
aszalt szilva, líothadós, vagy fér
ges gyümölcsöt nem szabad hasz 
nálni. Piszkos gyümölcsöt még héja
zás előtt meg kell mosni és héjazás
nál is nagyon kell ügyelnünk a 
tisztaságra. A magházat mindig el 
kell távolítani, vagy kivágjuk, vagy 
kifúrjuk; nagyobb almát megfelelő 
vastag gyűrűs darabokra vágunk és 
csak apró almát lehet egészben 
aszalni. Egészben aszalandó gyü
mölcsöt egymás mellé rakva, szára 
végével fölfelé állitva aszalunk kez
detben gyengébb hőségnél, hogy 
leve ki ne forrjon. Ha ezután az 
aszalás időtartamának kellő pontját 
eltaláljuk, a siker kimondhatatlan.

Szakácsmüvészeti szótár.
(Az idegen szó vagy kifejezés helyes ki

ejtését zárójelek között jelezzük.)
(Folytatás.)

i.
Illustré (illüsztré) konyhamüvészeti 

értelemben diszitett.
Imlnbé (embibé) szörppel nedve

sített.
Imitation (imitaszion) utánzat.
Imité (imité) utánzott.
Imperatrice (emperatrisz) császári 

étel. A kappant papírba burkolva 
vajban fehérre sütjük, szétvag
daljuk, szeleteit csinos formába 
hozzuk, a többi húst szétzúzva 
finom mártással vegyitjük és a 
szeletekkel együtt a már előzőleg 
lehúzott kappanbörbe burkoljuk, 
szarvasgombával díszítve ezüst- 
tálczára rakjuk.

Tncoloré (eneoloré) színtelen.
Incrusté (enkrüszté) kérgesre sütve.
Incuit (enkui) nem jól főtt.
Indigeste (endizseszt) emészthettem
Infusion (enfüzión) felöntés forró 

vízzel illatos füvekre. Forrázás.
Ingredient (engredián) alkatrésze egy 

ételnek.
Innocents (ennoezán) fiatal galamb- 

hus-keverék.
Insipide (enszipid) íztelen.

J.
■Tambon (zsambón) sonka.
— erű (krü) nyers sonka.
— cuit (küi) főtt sonka.
— grillé (grijjé) pörkölt sonka.

(Folyt, köv.)

I, IX., Üllői-ut 25. (Köztelek).
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Illusztrált közmondás, y e c

— Gratulálok! Nem is hittem volna, hogy ebben 
az Ínséges, széndrágaságos világban ityen jól élsz ! Most 
legalább tudom, miért fordultál hozzám pénzkölcsönért.. .

— Hja barátom, de legalább hii maradok az elv
hez : Szegények vagyunk, ele jól élünk /“

Akinek van szíve. -*e

— Micsoda, hogy nekem nincs szivem ? Ezt a 
szemrehányást éppen nem érdemiem meg! Hisz csak 
tegnap mondta a doktor, hogy az a legnagyobb bajom, 
hogy nagyon is szívelem az italt.

Nyaralás. s& D

Javul az üzlet. —
Barát: Nos! Jobban megy már az üzlete? 
Vendéglős: Oh igen! Köszönöm. Most már a hazaiok 

is bejárnak.

A büszke borfíu. / s o
(Két bortiu irigységgel tárgyal a harmadik 1‘elol): 
_  Igazán nem tudom, miért oly buszke ma a l ista . 
— Hia barátom, könnyű annak! Tegnap a lopni- 

ezér egy bliczczelő vendéget kidobott es megengedte a 
I'istának, hogy a vendég kis Mát o dobhassa ki

Ami nyáron természetes. * —
Vendég: No hallja! Hogy adhat az embernek ilyen

" ^ f J s L r o s :  Hát lobét ilyen melegben éppen a sör 
hideg ?

M eghívás és m egnyugtatás. s s s ü

K .C i“ m! 'lőhet bátran! Nem a magam 
borait fogjuk inni.

— Nos! Hogy nyaralt János bátyáin ?
— Köszönöm? Hát csak úgy közepesen. Csúnya 

esős idő járt felénk, úgy, hogy mindig muszáj volt nap
estig a korcsmában meghúzódnom - —

•---- ,|i-----
•h
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AUelánczolt Prométheusz.

-  Tyüh ! De harapós nézése van ennek a bácsi
nak ! No ezt kigyógyitjuk a bajából.

Ez már baj. sssd
Vendéglős: Miért látjuk nálunk oly ritkán, tanár ur 7 
Tanár: Orvosaim eltiltottak a kerékpározástól, mari

| az újpesti utón nagyon sok — vendéglő van.

Pínczérek közt.
Egyik pinczér: .Szép ember vagy és egy gyönyörű 

kollégát mutattál be tegnap. Ma már kölcsön kért tőlem 
egy zekét és nyomban be is csapta — —

.! másik : Érdekes ! Nekem meg a felöltőmet csapta 
be, de ma visszahozta. Derék ember ez barátom. Ajánld 
csak te is másnak, meglátod gyorsan visszakapod a 
zekédet.

Idők változása.
Aggsziiz (mindenkor mopszli kutyájával, a sétatéren 

fel és alá járva): Hogy változik az idő ! Azelőtt a férfiak 
kutyusom utján közeledtek és azután nekem hódoltak, 
most már azonban az ismeretséget nálam kezdik és 
kutyusom bámulatával folytatják !

A szokás hatalma, -ss- —
Horyáthné: (akinek férje hivatásos tűzoltó, midőn 

este. tűz iit ki a városban és férje idegesen sietni akar) 
Aztán megmondom, nehogy sokáig maradj ki !

Sóhaj, sa sü
Öreg postáskisasszony (egy orvosi kongresszusról 

szoló tudósítást olvasva):
— ívem elég, hogy úgyis sok az agglegény, most 

meg az orvosok is eltiltják a fiatal embereknek a 
házasságot.

Névnapon, -ag-—
. ~  Hej-hej! Ma jó kedvvel ülöm meg névnapomat.
I>e Hol es mi leszek mához egy évre?

— Valószínűleg ugyanitt — — berúgva.

III.

n d  b á m u l  r a j t a m  %7. w ha

A vegetáriánus, sa so
()ruos: Ha nem lesz vegetáriánus egy-kettőre el • 

pusztul. A szeszes italoktól is tartózkodnia kell.
J  beteg: Hála Isten! Csakhogy a sörről nem kell 

lemondanom mert az árpában, malátában talán csak nincs szesz .J

Irigység:. -*s-
-  Hallatlan, milyen gyorsan lábra állott ez a Pista. 
- -Könnyű neki. akinek olyan gazdag lány Ígérte

Borfíuk egymást közt. / a o
-  Hallod-e, kiléptem az üzletből —
— Miért?

A gazdám eltiltotta a czigarettázást
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o o o
A legboldogabb.

Irta : Zsoldos László.
— A „Magyar Vendéglős- é3 Kávés-Ipar" eredeti tárczája. —

(U tánnyom ás tilos.)

Az angyalok egyszer együtt ülének a mennyben 
és akkor Gábriel arkangyal beszélgetés közben szóla 
közülök.

— Isten megteremtette az embert minden fajtájá
ban s tudom, hogy öröm és szenvedés egyaránt nyílik 
a teremtmény számára a földön. Tudom, hogy az 
emberek egy időre, vagy részben boldogok s azután 
ismét egy időre, vagy más részben boldogtalanok, fel
váltva, mint ahogy a felhők váltakozva kergetik egy
mást a Nap előtt; tudom, hogy nincs tökéletes, eszményi, 
örök boldogság a földön; de szeretném tudni, kicsoda 
mégis aránylag a legboldogabb valamennyi embertársa 
között.?

A többi angyal, aki Gábriel arkangyal körül 
üldögélt, összenézett, egymás tekintetében keresve a 
választ a fogas kérdésre. Végre, amiután egyikük sem 
tudott felelni, valaki közülük szóra emelkedett:

— Mi sem tudjuk, amit te nem tudsz, Gábriel s 
mi is szeretnék tudni, amit te szeretnél. Legjobb lesz 
tehát, ha megkérdezzük magukat az embereket és azután 
Ítélünk az ő boldogságuk felől. Hozassunk tehát magunk 
elé néhányat a másvilágon élők közül, hogy megmondanák 
ők maguk, mennyire voltak boldogok és boldogtalanok 
az életben.

Elküldték pedig egy angyalt érettük és ez nem
sokára három embert vezetett az angyalok serege elé.

— Íme — mondotta a három emberre mutatva, — 
kiválogattam valamennyi közül azokat, akiknek beszé
déből leginkább Ítéletet alkothattok magatoknak a dolog 
felől, amelyet tudni akartok. Ez az első és egv 
szelíd arczu aggastyánt vezetett elő a sorból — becsü
letes, erős lelkű és nagyhitü férfin volt életében, aki 
sohasem engedett a gonosz csábításainak és sohasem 
küzködött hiú világi gyönyörükért. Hallgassátok meg, 
minő boldog volt ez aggastyán a földön!

— Én — szólalt meg szerényesen az agg férfiú — 
valóban sohasem futottam hiú világi gyönyörök után, 
sem pedig a gonosztól el nem csábittattam magamat. 
Senkinek kárát a magam javáért nem akartam s min
dig beértem becsületes fáradozásom gyümölcseivel. A 
jó Isten boldog családi éllettel is megáldott, s hosszú 
esztendők munkája árán életem alkonyát egy kis anyagi 
jólét is megaranyozta. Nem panaszkodhattam semmiért 
sem a sorsomra, s most nyugodt lélekkel állhatok meg 
Isten Ítélő széke előtt, hogy parancsait sem meg nem 
szegtem, sem pedig ravaszul ki nem játszottam. Ln
és itt hevesen bólintott ősz fejével — én valóban bol
dog voltam az emberek között, inért Isten minden 
kegyeivel megáldott; de . . .

Az aggastyán itt hirtelen elhallgatott. Lehajtotta 
a fejét, mint a kinek rósz emlékek jutnak eszébe.

Az angyalok, akik eddig szerető figyelemmel 
hallgatták a beszédét, kíváncsian hajlottak feléje;

— De? . . .
— Van valami, ami megrontotta becsületes örö

meidéi, oh halandó?
Az aggastyán fölemelte a fejét és lassú hangon

felelt :
— Isten látja lelkemét, semmi elégedetlenség 

vagy zúgolódás nem volt én bennem az ö fenséges pa
rancsai ellen. Mindig nyugodtan viseltem el a válságo
kat, amelyeket a boldogság között rám bocsátott, s 
hitvesemnek és jó gyermekeimnek szeretete mindenért 
bőséges elégtétel volt nekem. De, hejh, keserű dolog 
az a szeretet boldogságában, amikor az imádott hitvest 
a rajongásig szeretett, féltve féltett drága gyermeket 
kórágyon fekve, lázban, szenvedni, vergődni kellett 
látnom, s reszketve kellett gondolnom a pillanatra: 
nem szakit-e el egymástól örökre a halál ? Amikor éj
szakákat virrasztottam át szeretteimnek testi szenve
dései fölött és nem tudtam segiteni, ha a szenvedő 
azt mondta: fáj, s mosolygó arczczal kellett vigaszt, 
bizalmat és reményt öntenem a betegségtől csüggedő 
lélekbe, amikor magam vigasztalan voltam a csapás 
súlya alatt. Igaz, hogy a becsületes munka, megelége
dés, hit és szeretteink szeretete a legnagyobb boldog
ság ezen a földön, de egy hosszú élet tapasztalatai 
után mondom, hogy a szeretet egyúttal örökös, gyötrő 
aggodalom szeretteink egészségéért, boldogságáért, éle
téért, jelenéért ős jövendőjéért. És szeretteinktől meg
válni a legnagyobb fájdalom az emberi szív összes 
fájdalmai között.

Az angyalok gondolatokba merülve pillantottak 
az aggastyánra, aki — a földön hátrahagyott övéire 
emlékezvén vissza — alig bírta visszatartani zokogását 
a gyötrelemtől, amelyet a válás tudata támasztott benne.

Gábriel arkangyal végigsimitotta a homlokát és 
halkan, hogy az aggastyán meg ne hallja, suttogta a 
körülötte állóknak:

— Íme tehát a szeretet és becsületesség boldog
sága nem az a zavatalan boldogság, amelyet én keresek 
az emberben. Lássuk a második embert, akit elénk 
vezettek.

Az aggastyán, akinek már nem volt több mondani 
valója, hátrahuzódott s előre lépelt a három ember 
közül a második, aki a következőképp szóllolt:

—- Én is becsületes ember voltam, mert sem nem 
gyilkoltam, sem nem loptam vagy raboltam ; hanem 
én bennem mindeneseire több volt a szeretet a világi 
örömök iránt, mint a tiszteletreméltó agg férfiúban, aki 
előttem ezen a helyen állott. Énnekem Isten megadta 
azt a gazdaságot, amelylyel mindent el lehet érni a 
földön s én bizony fel is használtam kincseimet a 
magam gyönyörűségére. Semmi örömet sem vontam 
meg magamtól és mondhatom, sok oly élvezetben volt 
részem, aminöt az aggastyán sohasem Ízlelt. De most, 
miután már túl vagyok az életen, meg kell vallanom, 
hogy szívesebben él lem volna olyan szerény viszonyok 
közt, mint ez agg férfiú, csak élvezhettem volna azt az 
olthatatlan, benső szeretetet, amelyről ő szólott. És 
amikor szeretteim életéért és boldogságáért reszketve
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kellett volna aggódnom: százszorta boldogabbnak érez
tem volna magamat, mint Így, pénzzel megvásárolt 
mulékony gyönyöreim között. Mert a gazdaság csupán 
szerencse, de — belőlem is egy élet tapasztalata szól — 
nem boldogság.

Ezzel a boldoglalan ember visszalépett és — 
mialatt az angyalok ismét tűnődve néztek össze — elő
lépett, könnyedén meghajolva előttük a harmadik.

— Énnekem — szólott szinte derülten — szintén 
meg volt a családi boldogságom, mint az aggastyánnak, 
de megvoltak világi örömeim is, mint eme gazdag 
férfiúnak. A családi boldogságból csak addig vettem ki 
a részemet, amig jól esett s amikor kissé meguntam, 
más gyönyörűségekkel igyekeztem kárpótolni magamat.

Igaz, hogy nem voltak kincseim, mint a szerencsés 
gazdagnak, de hála Isten', volt hitelem s csinálhattam 
adósságot, annyit, amennyire szükségem volt. A sors 
csapásain soha sem tudtam sokat búsulni s ha bánatom 
volt, úgy hiszem, kötelességet teljesítettem magam iránt: 
vigasztalódást keresve az élet uj és uj szépségeiben. 
Nem csaltam, nem loptam, de valami nagy elveket sem 
vallottam soha s adósságaimat is csak fölösleges pén
zemből fizettem. Az embernek — gondolom — végre is 
joga van élni, ha már megszületett s azt mondom, nem 
teszi helyesen, aki nem használja az életet és fiatal
ságát addig, amig lehet. Most ugyan már mindennek 
vége s akikkel annyi kellemes órát töltöttem, alkalmasint 
hamar elfelejtenek odalent, de nem b a j: legalább 
elmondhatom, hogy eleget éltem. Gyermekeim pedig, 
akik árván maradtak utánam, majd csak megélnek 
valahogy. Mert az én vérem olyan, hogy azzal a jég 
hátán is meg lehet élni.

Ezzel még egyszer könnyedén meghajtotta magát 
az angyalok serege előtt s mint akinek nincs több 
mondani valója, mosolyogva szintén visszavonult.

Az angyalok, akik valamennyien mohó füllel 
hallgatták a könnyelmű ember beszédét, élénk suttogást 
kezdtek maguk között, tárgyalva a legutóbb elhangzott 
szavakat. Gábriel arkangyal pedig, miután egy pillanatig 
derülten tekintett maga elé, felvillanyozva fordult a 
gyülekezethez:

— Bizony mondom nektek, ez a könnyelmű ember 
a legboldogabb vatamennyi között. 1

Egy röpke d a l . . .
irta: Prém József.

Egy röpke dal, akár a sóhaj — 
De gyönge, könnyű szárnyain 
Egész világot hord magával,
Ha viszi vallomásain].

Oh, hallgass rá, ha bekopogtat, 
Fogadd, ha nálad megpihen, 
Szivednek elrebegi halkan:
Mi vágy zaklatja hü szivem!

Es higyj neki! Szavát meghallja 
Az égben lakó Isten is,
Mert szent a költő szenvedése, 
Es dala imádsága is 1 . . .

Innen-Onnan.

(P. N.) A vármegye urai nem isznak bort.
Heves vármegye — amint azl annak idején több ízben 
is megírtuk — átiratot intézett az összes törvényhatósá
gokhoz, hogy a kormányhoz intézett föliratukat, mely
ben az alkohol ellen állást feglalva a korcsmák és 
pálinkamérések vasárnapi bezárását kérik, pártolják. 
Baranya vármegye is megkapta ezt az átiratot s elha
tározta, hogy pártolja. Az átirat tárgyalásakor mulat
ságos kis epizód történt. Amint a vármegye tiszti 
főorvosa javaslatát fölolvasta, amelynek az volt a vége, 
hogy vasárnapokon zárják be az összes korcsmákat és 
pálinknméréseket, Toldi Béla dr. fölpattant helyéről s 
azt mondotta, hogy már a szegény embernek a vasár- 
és ünnepnapját is el akarják rontani? Ez mégsem 
já r ja ! Nem fogadja el a tiszti főorvos javaslatát.

— Hat napon verejtéke hullatásával dolgozik a 
szegény ember, a hetedik napon hadd igyék — örö
mében, bujában!

A főispán szavazás alá bocsátotta az ügyet s 
amint feltette a kérdést, hogy kik fogadják el a főorvos 
javaslatát, legelsőknek két főszolgabíró emelkedett föl 
helyéről, akikről köztudomású, hogy Göre Gáborral 
egyetértve, igen gyakran föl-föl fohászkodnak, hogy h á l :

— Ez a világ mi volna, ha egy kis bor nem 
volna!

S néha-napján vidám társaságban el-elzengik:

„Bár az Isten tenne egy csudát,
Változtatná borrá a Tiszát;
En meg magam lennék a Duna,
Hogy a Tisza belém omlana!“

A jó Toldi Béla dr. nagy meglepetéssel kiáltott fö l!
— Micsoda ?! Még ezek az urak is a korcsma- 

bezárás mellett, az alkohol ellen sz av azn ak ? ... No 
hát akkor én is melléjük állok!

Így fogadták el a tiszti főorvos javaslatát egy
hangúlag. A közgyűlés tagjai hangos kaczagásba törtek 
ki. A két főszolgabíró pedig mosolyogva magyarázta ki 
magát:

— Miért ne zárassuk be vasárnaponként a korcsmá
kat, amikor mi hétköznapokon is ihatunk ?!

(<hy. H.) A kiszerkesztett adós. Találékony 
ember volt az a győri vendéglős, aki egyik fizetési 
iszonyban szenvedő adósától a következő hírlapi nyilat
kozattal vasalta ki jogos követelését.

„Nyilatkozat. Vcndéglőslársaim szives figyelmét 
felhívom a következő esetre: Egy fiatalember, ki hogyan, 
hogyan nem, a városban a gavallér szerepét játsza 
körülbelül 4 héttel ezelőtt 10 terítékes vacsorát rendelt 
nálam, melyet ki is íizetetl, A vacsorán résztvettek, nem 
akaróin őket megnevezni, jól mulattak és 62 K. áru 
bort és szivart fogyasztottak nálam, melyet az illető 
fiatalember folytonos felszólításom ellenére sem fizetett 
ki. Miután a gavallér tartozását, nem lévén semmije, 
bírói utón sem hajthatom bo, kollégiális kötelességem
nek tartom, hogy erre vendéglőstársaimat figyelmez
tessem. Kiváló tisztelettel X. V. vendéglős."

Lélokszakadvn rohant másnap a fiatalember a 
leleményes korcsmároshoz fizetni, hogy a kiváncsi Győr 
meg ne tudja, ki az a „fiatalember, ki hogyan, hogyan 
nem a városban a gavallér szerepét játsza".
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