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VENDÉGL•lI ^ T sI ^ C sX ôLOSOK ES KORCSMAROSOK .IPARTÁRSULATA. -  A .KASSAI VENDÉGLŐSÜK. KÁV ÉSO K . K O R C SM Á R ncrvK  És p im o z é t j u kFGYIFTF. A7 > araüt VFWnÉrr Ácíiy 7 c  "i-imípn .KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSMÁROSOK ÉS PINCZÉREKEGYLIi 1E « — AZ .ARADI VENDÉGLŐSÖK ES KÁVÉSOK IPARTARSULATA« — A -------- '
VENDÉGLŐSÖK ES KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — .GYŐRI SZAB.

SZEGEDI SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, 
KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS

AA^ O N Y RIzAB.ULraRt\ARMI,S“ ^ n f s ^
A .BORSODMEGYEI VENDÉGLŐSÖK.

TÁRSULATA. A .KIS-KUN

© .

SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — 
OK, KÁVÉSOK ES KORCSMÁROSOK EGYESÜLETE. — A .PÉCS-BARANYAI VENDÉGLŐSÖK IPAR- 
N-FELEGYHAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA.

HIVATALOS LAPJA.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK
. 3 korona | Egész évre 
. 6  | Egyes szám

Felelős szerk esz tő :
F. K I S S  L A J O S

. 1 2  korona 
ára  50 fillér.

„ T e l e f o n  : 9 4 —8 7  “

Megjelen
minden hó 1. és 15. napján 

Kéziratok nem adatnak

Szerkesztőség és k iadóh ivata l :
B u d ap es t, V III ., B é rk o o s ls -u to z a  18.

Hirdetések felvétele ugyanott.

» » » » » » »

Főszerkesztő :
B A R T  A B É L A

Keserves küzdelmek.
A budapesti szállodások, vendéglősök ós korcsmárosolc iparíár- 
sulata választmányának az 1907. évi XXXIII. rendes közgyűléshez 

intézett 1906. évi jelentése.

Tisztelt közgyűlés!
Az italmérési illeték ügygyei kell jelentésünket 

kezdenünk ezúttal is, mert az okoz nekünk legtöbb bajt 
s míg az meg nem változik, addig mi sem hallgatha
tunk róla és folytatjuk az ostromot. Hiszen a legutóbbi 
kivetésnél is felemelték megint az illetéket a vendéglősök 
nagy sérelmére. Kénytelenek voltunk tehát újból fel
szólalni ellene. A kivetésnek minden mozzanatára, az 
alapmunkálatot képező adatgyűjtés helytelen részleteire 
is kiterjedő, alaposan megokolt beadványt intéztünk a 
kormányhoz. Felsoroltuk abban a kivetésnél követett 
igazságtalan, tehát reánk nézve felette káros és sérelmes 
eljárást, mely leginkább abban nyilvánul, hogy a kor
látlan kimérési engodélylyel biró vendéglősöket túlságos 
teherrel sújtja, míg ellenben a kismértékben elárusítókat 
nagyon is enyhén érinti. Kimutattuk az állami záró- 
számadásokból átvett számadatokkal, hogy az illeték 
folytonos emelése azon a czimen, hogy az előirányzatot 
nem sikerült elérni, nem lehet indokolt, mert a befolyt, 
illetőleg behajtott összeg 1899. év óta minden évben 
túlhaladta az előirányzatot. Hiszen 1899. évben 1.400,000 
korona volt az előirányzat, de 3.051,125 korona folyt 
be; 1903. évben már 3.150,000 koronára szökött fel az 
előirányzat és 3.638,202 korona folyt be az állam
pénztárba. 1899. évtől pedig 1904. év végéig összesen
15.600,000 korona volt az előirányzott összeg, azonban 
befolyt 19.646,992 korona. Ennek a mesés összegnek 
körülbelül 70 százalékát mi vendéglősök fizettük. 11 a 
most ehhez hozzáképzeljük azt a még sokkal nagyobb 
összeget, melyet fogyasztási adó és keresetadó fejében 
szállítottunk az államkincstárnak, akkor azt hiszszük, 
méltányos dolog lenne, ha egyik-másik indokolt pana
szunk figyelembe vétetnék. Nyillan kijelentettük bead
ványunkban, hogy a pénzügyigazgatőságtól sohasem 
kapunk, tehát nem is várunk bajainkra orvoslást, azért 
vagyunk kénytelenek minden alkalommal a kormányhoz 
fordulni. Ismételten reámutattunk az italmérési illeték 
rohamos emelkedésének forrására is. Ugyanis az 1888.

évi XXXV. t.-ezikk 12. $-a a kimérési vállalatok (ven
déglők stb.) osztályba sorozásánál az italmérési illeté
ket együttvéve községenként úgy rendelte megállapí
tani, hogy az például Budapesten minden 500 lélek 
után legalább 200 koronát tegyen ki. A megálla
pításnál első Ízben az 1884. évi népszámlálás volt irány
adó. Akkor Budapesten 370,767 lakos volt. De az 1901. 
évi népszámláláskor már 734,165 lakosa volt Budapest
nek. Már a lélekszám rohamos szaporodása folytán 
úgyis emelkedett az illeték. A pénzügyi közegek által 
kierőszakolt eredmény láttára pedig az 1899. évi XXV. 
t.-cz. 18. §-ában minden 500 lélek után 300 koronában, 
vagyis 100 koronával magasabban állapíttatott meg az 
i llel ék.

Arra kértük tehát a kormányt, hogy az 1889. évi 
XXV. t.-cz. 18. §-ának módosítása iránt javaslatot tenne 
az országgyűlésnek oly irányban, hogy az italmérési 
illeték alapszámitása Budapesten minden 500 lélek után 
megint 200 koronában állapittasék meg. Keámutattunk 
továbbá ama önkényes eljárásra, melyet a pénzügyőri 
közegek az italmérési illeték kivetéséhez szükséges ital
forgalmi adatok összegyűjtésénél követnek s megjelöltük 
azt a módszert, melynek alkalmazása állal — szerintünk
— az italmérési illeték kivetését helyes mederbe lehetne 
terelni. Végül nem hallgattuk el azt a tűrhetetlen 
bánásmódot és azokat a sarezolási műveleteket, melyeket 
a pénzügyőri közegek minden eljárásuk alkalmával 
velünk szemben tanúsítanak.

Beadványunk még nem nyert elintézést, de azt 
hiszszük, hogy a jelenlegi kormánytól helyes elintézést 
várhatunk.

A borospinezék miatt is bajszát indított a pénzügy- 
őrség ellenünk. Ugyanis vizsgálatot folytatott azon 
vendéglősök ellen, akiknek a vámvonalon kívül is van 
borospinezéjük és bírságolással zaklatta őket azért, 
meri a pinezét annak idején nem jelentették be a 
pénzügyigazgatóságnak és igy annak az engedély
okmányban nincsen nyoma.

A sanyargatásnak ezen uj módja ellen — mihelyst 
az többrendbeli panasz alakjábban tudomásunkra jutóit
— azonnal lépéseket tett elnökünk a pénzügyigazgató
ságnál s midőn annak nem lett foganatja, e tárgyban 
is fölterjesztést intéztünk a pénzügyminiszterhez és rá
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mutattunk, hogy az állami italmérési jövedékről szóló [ 
1889. évi XXV. t.-cz. életbeléptetése óla egész 1906. 
évig soha sem követelte a pénzügyigazgatóság a ven
déglősöktől a vámvonalon kívül lévő borospinczék be
jelentését. Ha tehát mulasztás történt ez irányban, 
ennek konzekveneziáját a vendéglősök nem viselhetik, 
mert ebben az ügyben a törvény végrehajtása tárgyá
ban kiadott utasítás az irányadó. A végrehajtási uta
sítás pedig a pénzügyigazgatóságnak és közegeinek 
szól. Felszólalásunk- jogosultsága mellett bizonyít az a 
körülmény, hogy a megkezdett zaklatás panaszunk 
folytán abbamaradt.

Az ipartörvény revíziója tárgyában a múlt évben 
azt jelentettük, hogy annak megvalósítása az akkori 
politikai viszonyok között nem volt lehetséges. A jelen
legi kormánynak elég érzéke van az ipar fejlesztése 
iránt és csodálatos, az ipartörvény revíziójánál alig lát
ható haladás, pedig mily rendkívüli nagy érdeklődés
sel lesi az iparosság a törvény keretébe már beillesz 
tett sok égető kérdés mielőbbi megoldását, arra tanú
ság a körleveleknek egész özöne, mely ez ügyben az 
ország ipartestületei között keletkezett. Mindenesetre 
érdeklődni fognak a törvény sorsa iránt, hogy legköze- 
lekb kimerítő jelentést tehessünk róla.

A szállodás- és vendéglős-ipar gyakorlásáról szóló 
uj szabályrendelet, melynek tárgyalása 1901. év óta 
húzódik, s melynek szerkesztésénél a hatóság ipartár
sulatunk véleményét is több Ízben kikérte és figyelembe 
vette, a múlt évben a miatt szenvedett halasztást, 
mert az államrendőrség főkapitányságának sok kifogása 
volt ellene. Azóta újból átment valamennyi szakfórum 
tárgyalásán s igy most már remélhető, hogy rövid idő 
alatt jogerőre emelkedik s mi többrendbeli üdvös intéz
kedését iparunk javára fordíthatjuk.

A pinczér-ügy az év második felében teljesen le
kötötte minden gondunkat, mert a kezdetben nyugodt 
és helyes utón haladó pinczér-mozgalom olyan me
derbe csapott át és olyan irányzatot vett fel, amely 
irányzat veszedelemmel fenyegette iparunkat. Annak bi
zonyságául, hogy mi minden lehetőt megtettünk a fel
merült kívánságok békés és kielégítő megoldására, tör
téneti sorrendben felsoroljuk a tett intézkedéseket. A 
budapesti pinczéregyesület által ipartársulathoz intézett 
memorandumot, mely a pinezérek kívánságait foglalta 
magában, az ö óhajtásukhoz képest a magyar vendég
lősök országos szövetségének Miskolczon tartott köz
gyűlésében előterjesztettük. A közgyűlés arra utasította 
a központi igazgatóságot, hogy a memorandumot vala

mennyi vendéglős ipartársulatnak küldje meg és véle
ményadásra szólítsa fel őket. Minthogy a vidéki ipar
társulatoktól csak nagyon késedelmesen és szórványosan 
érkeztek jelentések, az ügy pedig égetővé vált, ennél
fogva ipartársulatunk önállóan fogott a megoldáshoz. 
Bizottságot küldött ki a memorandum tanulmányozá
sára azzal a feladattal, hogy a budapesti pinczéregye
sület kiküldötteivel együtt tanácskozva, békés megegye
zésre alkalmas javaslatot dolgozzon ki. A bizottság az
után több ízben folytatott eredményes tanácskozás után 
megfelelt feladatának s a pinczéregyesület kiküldötteivel 
egyetértőleg megállapította mindama feltételeket, melyek
nek alapján az egyezség megköthetőnek Ígérkezett. A 
választmány ezek után f. év január hó 24-ére rendkívüli 
közgyűlést hivott össze s annak javaslatot tett a meg
egyezés módjára nézve. A közgyűlés a választmány 
javaslatait elfogadta, kimondván ezáltal, hogy a pinezé
rek kívánságainak nagyrészét az ipartársulat összes 
tagjainak elfogadásra ajánlja, de egyúttal hangsúlyozta 
határozataiban, hogy megfelelő törvényes hatáskör hijján 
nem áll módjában az elfogadásra bárkit is kötelezni.

Mindazonáltal azt hittük, a hangulat azt mutatta, 
hogy az egyensúly munkaadók és alkalmazottak érdeke 
között helyreállott.

Sajnos! csalódásunk mihamar kiderült, mert rövid 
idő múltán a pinezérek mozgalma már annyira elfajult, 
hogy az erőszakos követelés jellegét vette fel s alig 
te'jesithelő kívánságokban nyilvánult. Ennek következ
tében, mielőtt végzetes lépések történnének, újból fel
vettük tehát a pinczérekkel a tárgyalás fonalát, de 
annak kimenetele még ismeretlen. Mindenesetre köteles
ségünknek tartjuk arról, rövid időn belül egy rendkívüli 
közgyűlésnek számot adni.

A szövetség közgyűlésén a múlt évben is részt 
vettünk, hozzájárulván ipartársulatunk tekintélyével az ’ 
ott hozott határozatok értékének emeléséhez. Ezzel kap
csolatban mély sajnálattal kell felemlítenünk, hogy az 
összetartás, melyre a mostani válságos időkben egész 
szakiparunknak és minden szaktársunknak oly nagy 
szüksége lenne, éppenséggel nem emelkedett, ellenkező
leg azt kellett tapasztalnunk, hogy némely szaktársaink 
egyenesen annak szél robbantására szövetkeztek, midőn 
a múlt év őszén egy külön vendéglős-kongresszus 
összehívása által a szövetség közgyűlésén is rontani 
szerettek volna. Serencsére a kísérlet kudarezczal végző
dött. De az legyen belőle a tanulságunk, hogy igazi, 
tartós alkotásokat teremteni, valódi sikereket aratni,
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A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszermügyáros Európában a 

„llupfcld** világezég Leipzigben, Budapesten
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tart, ahol önműködő, önjátszó

„ Z O N  G O R A -  O R C H E S T R IO N  - C O N T I N E N T A L “
heng-r- és sulyfelhuzóval, Y IL L U IO S  ZONGORÁK É S  H ANGV EU-
SEN Y -O R C IIESTK IO N O K  papír- és préselt hangjegyekkel (minden mű 
pénzbedobóval ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutalva.

Az Önműködő ZO N G O K A -O K CIIESTK IO N  , CONTINENTAL**
haranghnngokkal és mandolinjátékkal van ellátva ; ugyanezen kcllókokkel bir 
a  legutóbb; újdonság is a
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Igen rövid idő alatt Budapesten 8 5  és a vidékre 3 0 0  db müvet szállítottam 
Árak <180 koronától 1 0 0 0 0  koronáig. Kényelmes részletfizetések kamat
nélküli havi részletre. — Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink 
szive3 megtekintését, óva intem a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon 
reményben, hogy minél többen megtisztelnek becses látogatásuk al. maradok 

kiváló tisztelettel
lA fC T O PU I OVIM A magy .ronzágl képviselőség és mlntaraktár 
tYLIOumL U i ULM Budapest, Vili., Baross-utcza 129. 
Ügynökök nálam nincsenek alkalmazva. Óvakodjunk silány utánzatoktól.Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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csak rendíthetetlen összetartással lehet. Ez legyen tehát 
a jövőben jelszavunk.

Ezek után áttérve az ipartársulat belügyeire min
denekelőtt jelentjük, hogy: ’

az ipartársulat által fenntartott szakiskolában a 
zárvizsgálatok a múlt évben is a már megszokott dicsé
retes eredménynyel végződtek s ezért az elismerés pál
mája elsősorban Glück Frigyest, a felügyelő-bizottság 
ügybuzgó elnökét, azután a derék tanári kart illeti 
meg. Az iskolába 291 tanuló vétett fel a múlt évben, 
akik — miként ez a felügyelő-bizottság jelentéséből 
kitűnik — lelkiismeretesen látogatták az iskolát, mert 
igazolatlan mulasztás nem fordult elő. A tanulók szor
galma és haladása mellett bizonyít, hogy a felügyelő
bizottság, a tanári kar javaslata alapján, sokat talált 
közülök megjutalmazásra érdemesnek. A Glüek-alapit- 
ványi 400 koronás ösztöndíjat ezúttal Stohr Viktor 
szakácsiul nyerte el.

A múlt év márezius 7-én rendezett bál jövedel
méből 5240 K. 80 f. jutott a szakiskola fenntartása 
czéljára. Mulasztást követnénk el, ha itt hálával nem 
emlékeznénk meg a rendező-bizottság fáradhatatlan és 
leleményes elnökéről: Petanovits József derék kartár
sunkról, akinek báljaink fényes sikerét köszönhetjük, 
rátermett ő e szerepre, hogy az ö szakavatott közre
működése nélkül ipartársulatunkat alig elviselhető teher
rel sújtaná az iskola fenntartása.

Általában szerencséje ipartársulatunknak, hogy 
kartársaink között mindig találunk a közjóért lelkesedni 
tudó, nemes gondolkodású, áldozatkész férfiakat, akik 
elősegítik cselekvő képességünket. így örömmel jelentjük, 
hogy legutóbb Malosehik Antal kartársunk, születésének 
60-ik évfordulója alkalmából 12,000 koronás alapít
ványt adott át ipartársulatunknak azzal a rendeltetéssel, 
hogy 10,000 koronának a kamatai minden évben kiosz 
tandók segélyre szoruló, elszegényedett ipartársulati 
tagok között; 2000 korona pedig a menedékház alap 
gyarapítására fordítandó. E nemes cselekedet méltán 
számíthat az ipartársulat hálájára.

Azonban gyászban is volt részünk a múlt évben. 
Az ipartársulat tagjai közül sokan költöztek jobblétre. 
A halottak között van néhai érdemes alelnökünk: Koch 
József is, kiről igaz kegyelettel kell megemlékeznünk, 
mert egyik lelkes előharczosa volt iparunknak. Az el
hunytakon kivül 32 tagot vesztettünk tizletmegszünés 
és kilépés által. Ezzel szemben vigasztalólag hatott 
119 uj tag fölvétele, kik közül 52 az úgynevezett „Jó 
barátok" társaságából csatlakozott hozzánk. Jelenleg 
458 tagja van ipartársulatunknak.

Midőn még előterjesztjük a számvizsgáló bizottság 
által felülbírált és helyesnek talált 1906. évi számadást, 
egyuttal bejelentjük, hogy két évre terjedő megbízatá
sunk lejárt, minélfogva a tisztújító választást a köz
gyűlés napirendjére tűztük. Mindezek után a t. közgyű
lés bizalmáért köszönetét mondva, tisztelettel kérjük, 
hogy a l'elmentvényt az egész tisztikarnak megadni 
raéltóztassék.

Budapest, 1907 márezius hó 20-án tartott ülésből.
A választmány.

omnibusz
Két jó karban levő használt omnibusz azonnal el
adó V a d á s z  és G ro s z  czégnél Nagyváradon.

(3 „DTtagyar "©cncíéglősök C rs z .  S z ö v e ts é g e 4* 
közlem ényei.

K ére lem .
A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" alant fel

sorolt tagjainak jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen 
lévén, tisztelettel kérjük a t. szaktársakat, hogy amennyi
ben a felsoroltak cziinei előttük ismeretesek, szívesked
nének azokat alulirt elnökséggel közölni.

Budapest, 1907. márcz. hó 21-én.
Kartársi üdvözlettel

F. Kiss Lajos, Qundel János,
titkár. elnök.

Straidt Perencz (Arad), Sonka ints .János (Makó), Sa
lamon dános (B.-Csaba), Somogyi Gyula (Temesvár), Lendl- 
bauer Kálmán (Debreczen), Schafhauser Mihály (Szatmár), 
Fischer Mór ( Szatmár), Singer Lipót (Pozsony), Boros Mi
hály (Debreczen), Makovich dános (Fiume), Leblovits Sán
dor (Ungvár), Gerö -József (Módos, Torontálm.), Wenczel 
Antal ( Pozsony), Griinfeld Salamon (Uzsok). Ebenspanger 
-Jenő (Mór).

S z í v e s k e d j é k  l a p u n k  p o n t o s
C Z IM É R E  Ü G Y E L N I!  <*,g\ gn, 6̂

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =
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TÁRSULATOK
EGYESÜLETEK

Cl „ S z á llo d áso d , vendég lősök , kávésok , p in czérek  és 
k ávéssegédek  o rs z . n?ugclijegvesü le te“ köziem én?* i.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1907 márcz. lió 11-én a Szállodá

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

Jelen voltak : Sztanoj Miklós alelnök, Glück E. János, Peier 
Ferencz igazg. tagok, dr. Solti Ödön jogtanácsos, Müller Antal.

1783. Alelnök üdvözli a megjelenteket, bejelenti, hogy mi
után a febr. 28-ra. majd márcz. 5-re egybehívott igazgatósági 
ülések nem voltak határozatképesek, a mai, a megjelentek szá
mára tekintet nélkül, határozatképes, miért is az előző ülés jegyző
könyvének felolvasása után az igazgatóság annak 1770—1782. 
sz. a. hozo't határozatait hitelesíti és ezeket a fenti számok alatt 
folytatólag jegyzőkönyvbe iktatni rendeli.

1784. Jogtanácsos bemutatja az 1771. sz. határozattal át
utalt 7000 K. elhelyezési okmányait és ezúttal 7550 K. átutalá
sát kéri.

Az igazgatóság ezt elrendeli.
1785. Jogtanácsos bemutatja a budapesti választmány feb

ruár havi leszámolását, melv szerint egy havi bevétele 1946 K. 
55 f.-t tett ki.

Tudomásul szolgál.
1786. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány jegyző

könyvét. mely szerint a havi bevétel 466 K. 35 f.-t tett ki, hogy 
Szálasi Alajos urat, ki betegségére hivatkozással állásáról lemon
dott, elhatározásának megváltoztatására kéri.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi s a választmány 
kérelméhez a legmelegebben csatlakozik,

1787. Jogtanácsos jelenti, hogy a miskolczi választmány 
február havi bevétele 128 K. 52 f.-r, a győrié 161 K. (4 f.-t, a 
szombathelyié 350 K. ( 2 f.-t tettek ki, az aradi és szegedi jelen
tést nem küldtek.

Tudomásul szolgál.
1788. Jogtanácsos jelenti, hogy miután az alelnök úrral 

együtt meggyőződött arról, hogy Delfin Samunak a Borhegyi F. ezég- 
nél ez év végéig terjedőleg állása van, mely mellett azonban a 
taggyüjlői teendőket teljes sikerrel elláthatja, részére a bérlet
jegyét kiszolgáltatta. Ismerteti a vele megkötött és az elnökség 
által már aláirt szerződést.

Az igazgatóság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
1789. Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin S. utján február ha

vában a következők léptek be az egyesületbe :
Kaszás Sándor 2000. Székely Károly 1000, Seper Mihály 

2000, Sugár Sándor 1000, Wolf István 600, Kóhrer Gusztáv 600, 
Csonka Jenő 100 \  Wascbitz István 1*. 00, Rehling Sándor 600, 
Drobitsch János K 00 Szombathely, Varga János 12( 0, Ciaál József 
10 0 0  Győr, Pevecz Gyula 120 > Érsekújvár, Sohber István 6u0, 
Vavró István 800 Budapest, Szorkovszkv Zoltán 600 S.-A.-Ujhelv, 
Pausch Mihály 1000 Nagykároly, Puthé György 1000 K. Temesvár.

A felsoroltak az egyesület rendes tagjaiul felvétetnek.
179a. Ügyész jelenti, hogy Zsombor László özvegyének, 

Jureczky Vilmos édes atyjának, Tarnóczy Bélának a kiutalt össze
geket kifizette. Zsombor árvái részére pedig 144 K.-t az árva
székhez küldött be.

Az okmányok betekintése után a jelentés tudomásul szolgál.
1791. Jogtanácsos jelenti, hogy Zweskó Lajos pécsi tag 

nyugdíjigényéi 26 'O K.-ra kívánja felemelni; miután ezen tag 
eredetileg már 40L0 K.-ra fel volt véve s miután a 2600 korona 
utáni járulékot is befizette, orvosi bizonyítványt küldött, a kérel
met elfogadásra ajánlja.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad.
1792. Jogtanácsos jelenti, hogy néh. Kristóf József özvegye 

jelenleg férjezett Szabó Lajosné most beküldte három gyermeke 
életbenlétet és korát igazoló okmányokat, miért is részükre 90 K. 
végkielégítés kiutalását kéri.

Az igazgatóság a 90 koronát kiutalja.
1793. Ügyész bemutatja Kovács Dezső Debreczenben elhunyt, 

rendes tag özvegyének kérvényét végkielégítés utalványozása irántt
Jelenti, hogy Kovács Dezső 1200 korona nyugdíjigénynye 

81 -2 éven át volt rendes tagja az egyesületnek, igv özvegyé- 
480 K. végkielégítés illeti meg s ez kiutalandó, miután az okmá 
nyok rendben vannak.

Az igazgatóság ezt az összeget kiutalja.
1794. Jogtanácsos bemutatja özv. Steer Ferenczné kérvé

nyét, ki azon alapon, hogy férje 9 hónapon át volt fizető tagja 
a;, egyesületnek s őt a legnagyobb nyomorban hagyta 4 apró 
gyermekével, némi segélyt kér.

Az igazgatóság méltányosságból 50 koronát utalványoz 
segély czimén.

1795. Jogtanácsos jelenti, hogy Csizmadia Lajos és Klatsch- 
mann Károly egy-egy csomag dugót küldtek.

Az igazgatóság a küldőknek köszönetét mond.
1796. Ügyész jelenti, hogy Egyed György teljesen befizette 

tartozását s igy részére a visszamenőleges biztosítást igazoló 
okmány kiadható

Az igazgatóság az Egyed György okmányát kiadja.
1797. Ügyész jelenti, hogy Varga János győri tag hátralé

kának heti 10 Koronás részletekben fizethetését úgy kéri, hogy 
ezenkívül a folyó v. havi részleteket is be fogja küldeni.

Az igazgatóság a kérelmet teljesiti.
1798. Ügyész jelenti, hogy Frangois Lajos ur alapítványának 

folyó évi részletét, 200 koronát befizette.
Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi és a küldőnek 

jegyzőkönyvi köszönetét mond.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

K. m. f.
A jegyzőkönyv hiteléül : 

D r .  S o l t i  Ö dön.

Kitűnő szabású P i n c z e m e s t e r  k ö p e n y

G U T M M  J, és TÁRSÁNÁL, Budapest, Rákóczi-ut 16. sz.
ntwr M in ta  és  á r je g y z é k  b é rm e n tv e  é s  in g y e n .

L£W~ B e h á z a s o d á s  " W S
czéljából vendég ős vagy kereskedelmileg képzett, intelligens, 
45 50 év körüli, vállalkozó szellemű, becsületes, jellemes
szakembert k e r e s e k .  Szorga om, házi szivncmcsség megkí
vánt atik. Előnyben, ki szorgalmát, tak a fék osságát anyagilag 
igazolni tudja és némi befektethető összeggel rendelkezik. Ko
moly, nem anonvm ajánlatok czimzendők: „Borvidék 03025“ 
alatt Schwarz József küzp. hirdetőjébe Bpest, Andrássy-ut 7.

Első Magyar Üveggyár Részv.-T.
Budapest, V,, Gkella-tér I,
Legfinomabb vendéglői ,  
kávéházi és szállodai üveg- 
nemüek nagy raktára, vwv 
Legújabb tulipán jelvény
nyel festett boros poharak 
d a r a b o n k é n t  60 fillé r

E la d o m  1ÓO h e k to l i t e r  K lad acsony-K évfü löp i
saját 1906. évi termésű

boromat
Révfülöpi pinc/.émböl ju tá n y o s  á ro n . Bővebb felvilágosí
t j a 1 szolgál: K r á f é r  E . és T á r s a ,  Budapest, Váczi-ut (>.

------  Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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: t ö r v é n y e k , r e n d e l e t e k . : : : :

Büntetett egyén iparengedélye. A kereskedelmi mi
niszter abból az esetből kifolyólag, hogy Székesfehér
várott úgy az iparhatóság, mint a városi tanács, mint 
másodfokú iparhatóság azért nem adott engedélyt egy 
fehérvári polgárnak kávéháznyitásra, mert ez a folyamodó 
annakidején lopás miatt négy esztendeig fogházban ült, 
az elutasított follebbezesere hozott határozatában kimondta 
hogy a kert iparengedély kiadása ellen közrendészeti 
szempontból akadaly nem forog fenn, mert folyamodó 
pusztán azon körülmény miatt, hogy 1889-ben, tehát 
18 evvel ezelőtt lopás büntette miatt 4 évi fogházra volt 
Ítélve, ezidőszerint nem tekinthető olyan egyénnek akinek 
részére az ipartörvény 12. $-a alapján kávéházi ipar
engedély nem volt adható, mivel a büntetésnek nem 
lehet és nincs olyan joghatálya és jogi következménye, 
hogy az illetőt kifogástalan magaviseleté daczára is élete 
végéig' elzárja bármely tisztességes életfenntartási foglal- 
kozástol, mivel továbbá folyamodó ellen büntetésének 
kitöltése óta panasz nem merült fel, mivel végül az 
állami italmérési jövedékről szóló 1899. évi XXV. t.-cz. 
3. ij-ának 1. pontja értelmében azoknak, akik bűntett 
vagy nyereségvágyásból elkövetett vétség, stb. miatt jog
erősen elítéltettek s akik a büntetés kiállása után 5 év 
alatt teljesen kifogástalan erkölcsi magaviseletét tanúsí
tottak, italmérési vagy italelárusitási engedély adható, 
tehát a kávéházi iparengedély megtagadása se lenne 
indokolt.

\ világhírű franczia

D e l t i e c k  &  C i
reiragi pezggöboi>

és a

Müncheni Hofbráu
magyarországi fölerakata.

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

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

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

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

Í907. évi április hó 5-én: Özv. Jahn Edéné ven
déglőjében (Király-u. és Valero-u. sarkán.)

1907. évi április hó 13-én: Ozv. Prioitzer Sán- 
dorné vendéglőjében (IV., Korona-u. 2.)

„J ó  b a r á to k *4 ö s s z e jö v e te le i .
Április hó 3-án: Pázmán Fülöp Jakab vendég

lőjében (Lukács-féle vendéglő, IX., Lónyay-u. 5.)

(1.,
Április hó 10 én: 

Fehérvári-u t 14.)
Lukács János vendéglőjében

Április hó 17-én : Weisz Ferencz vendéglőjében 
(X., Asztalos Sándor-ut 14. Közlekedés a Külső-Kerepesi 
utón a Schottola-gyár mögött.)
 ̂ Április hó 24-én: Palády László vendéglőjében (VI., 

Eötvös-utcza 41/b.)

K Ö Z G A Z D A S Á G

Uj sö rg y á r  Pilsenben. Ezideig 3 sörgyár volt Pil- 
senben, melyek tulajdonosaiknak, a pilseni polgároknak 
úgy jövedelmeztek, hogy akinek a sörgyárban része 
van, az gazdag ember. Az egész világon iszszák a pilsenit 
és mind a három gyár söre egyaránt keresett, elannyira, 
hogy ez a három gyár több sört termel, mint az összes 
magyar sörgyárak. Emellett az ára is jóval nagyobb. 
Es most a meggazdagodott, óriási vagyonokat összegyűj
tött sörgyári résztulajdonosokat nagy csapás érte. Min
dent elkövettek, hogy ezen csapást maguktól elhárítsák, 
de sikertelenül, mert egy Pegal Voit nevű birtokosember 
keresztül tudta vinni, hogy mégis engedélyt nyert újabb 
sörgyár létesítésére, ami egész Csehországban valóságos 
eseményt képez. Ibisen sörtermelése révén ma egyike a 
legszebb, legvirágzóbb vidéki városoknak és aki ezt még 
nem látta, sejtelmével se bírhat annak, mit jövedelmezett 
a világhírű sör ezen cseh-német város lakosságának, 
mely mégis annyira féltékeny szerzett jogára és Pegal 
Voitnak jól kell majd arra ügyelnie, hogy valamely baj 
ne érje, amiért megbolygatja a három pilseni mono
póliumát.

H alkonzervgyár D ebreczenben. Halkonzervgyár és 
hal fiistölde részvénytársaság czimen uj vállalat alakult 
Debreczenben. Az alapítás élén egyik helyi bank s egy 
fővárosi szakember állanak.

BO R Á S Z A T I Ü G YEKBEN ELŐ FIZETŐ IN KN EK LA P U N K  S Z A K 

ÜGYI M U N K A T Á R S A  T A N Á C S C S A L  D ÍJT A L A N U L  S ZO LG Á L

LEFEOVITS J. és TARSA, Budapest, E irály-utcza 36.
es. és kir. szab. tekeasztal, dákó és elefántcsont-golyó gyárosok. —  Teljes kávéházi 
berendezési vállalat. T E L E F O N  14— 74.

Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvet-tssel díjtalanul szolgálunk.
A z  országos iparegyesület ezüst diszérmével kitüntetve, valamint az ezredéves országos 
- ........ . ■ ■ -------kiállítás nagyérmével. -----

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni- =
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Nem kell gyógyszer,
ha naponta reggeli előtt egy pohár

valódi

Baraczk-pálinkát
iszunk.

G y o m o rt is z t i tó .  -  É tv á g y g e r je s z tő .
3  literenként franco szállítja 12 koronáért

G á l  M ó r  termelő, K e c s k e m é t e n .

■ A A A A A A A A A A A A A A A A A A B
^  A t. ez. szálloda-, vendéglő- és kávéház- 

tulajdonos urak figyelmébe.
^  K á v é h á z i,  vendéglői berendezések, karambol és fordító ^  
T  billiárdasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, márvány- ^  

^  asztalok, székek tömören hajlított fából, tükrök és kávé- W  
házi kasszák, jégszekrények, borkimérő asztalok és ^  

^  sörkimérő készülékek n j  é s  h a s z n á l t  .á l la p o tb a n  ^  
^  a  le g o lc s ó b b  á r a k o n  W

a Glück Márton-nái t
 ̂ Budapest, Hajós-utcza 17. szám. ^

^  T e le fo n  80-61. ^

■ T 7 T T T T ? T T T T T f T T T T T >

HFRMANN J L '8|9e-Sé»̂ e"^|ápsiztoM°I ILdI I Ivi n i l l !  U l L l országos szabadalmazott —

a l p a c c a - ,  c h i n 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 .  (Clotild-palota.)
(Raktárak: Becs, Grácz, Prága és Trieszt.)

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

•X O 'O 'O tO tO tO 'O 'O tO tO IO tO 'O ftX O 'O K K O K B

* KATZKY LAJOS jj
x épiiletmiilakatos mester

„ZEPHIR“ szab. ajtócsukók és 
elsőrendű tűzhelyek raktára —

* B U D A P E S T ,
X VI. kér..

x  Gyár-u. 5. szám.
^  Telefo;’ 22— 78.
•KOK3KM KOK)K)t()K)KX )K)K)K)tO K)K)lC)Kt

: VEGYES HÍ REK ! !! !
Ipar társulati közgyűlés. A „Budapesti Szállodások, 

Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata" f. évi inárczius 
hó 2I-én d. u. 3 órakor tartotta meg Gundel dános elnök
lete alatt XXXIII. rendes évi közgyűlését. A közgyűlé
sen, mely a „Hungária-szálloda“ földszinti nagytermé
ben folyt le, a következő ipartársulati tagok vettek 
részt: Putnoki István, Kommer Ferencz, Gundel Károly, 
Kramer Miksa, Wágner Vilmos, Blaschka Ferencz. Csuti 
Gyula, Doktor László, Krist Károly, Prindl Nándor, 
Jajczay dános, Mehringer Rezső, Blaschka István, Baldauf 
Mátyás, Förster Konrád, Bittner Alajos, Kamarás Mihály, 
Wühurger Károly. Ma jer Ferencz, Schnell dózsef, Steiner 
Pál, Nősek Ignácz, Seich Károly, Wühurger Antal, Steiner 
Lajos, Lukács dános, Krist Károly Ferencz, Kass Béla, 
Sehald dózsef, Hartay György, Mayer dózsef, Bruckner 
dózsef, Dvorzsák dános, Adamszky dózsef, Macskássy Sán
dor, Dökker Ferencz, Ladányi dózsef, Miiller Antal, Szüts 
Lajos, Schwartz Zsigmond, Petanovits dózsef, Filrst Tivadar, 
Lippert Lajos, Panda Béla, Klopfer Hermán, Hruska János, 
Veres Tibor, Palády László, Kerécz Ferencz, Schermann 
Sándor, Danzinger dózsef, Glück Frigyes, Maloschik Antal, 
Glück Erős J., Baar József, Tarant Prokop. Simon Pál, 
Meister József, Todor István, Pósch Antal, Hack István, 
Horváth Dániel, Potzmanu Mátyás, Kommer Antal, továbbá 
Poppel Miklós ipartársulati titkár, dr. Solti Ödön jog
tanácsos. dr. Fehér Jenő, F. Kiss Lajos. Ihász György, Szép 
Lajos szerkesztők. BartaBéla szerkesztő kimentette elmara
dását. Gundel dános elnök megnyitván a közgyűlést, üdvö
zölte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés, 
mely alapszabályszerűen hivatott egybe, határozatképes 
és a jegyzőkönyv vezetésére dr. Solti Ödön jogtanácsost, 
hitelesítésére Doktor László és Lukács János ipartársulati 
tagokat kérte. Ezen alakulási ügyek elintézése után Poppel 
Miklós titkár a közgyűlési napirend első pontja értelmé
ben felolvasta az évi jelentést, melyet a közgyűlés egy
hangú helyesléssel tudomásul vett. Az évi jelentés ki
egészítésekéi) a tudomásulvétel után Gundel János elnök 
behatóan ismertette a budapesti pinczéregylet emlékirata 
kapcsán az ipartársulat és ezen egyesület között tartott 
értekezletek eddigi lefolyását és ama megállapodásokat, 
melyek a közel jövőben ujabb tanácskozásokat fognak 
szükségessé tenni. Figyelmeztette a közgyűlést, hogy a 
társulat tagjainak számolniuk kell a mai kor jogos köve
telményeivel, végül a meleg elismerés hangján emlékezett 
meg Mehringer Rezső tiz éves ipartársulati pénztárnoki, 
munkásságáról, kinek a közgyűlés iigybuzgó munkál 
kodásáért jegyzőkönyvi köszönetét'szavazott. Mehringer 
Rezső köszönő szavai után Poppel Miklós titkár be
mutatta a számvizsgáló-bizottság jelentését, melyet a köz
gyűlés helyesléssel tudomásul vett. A jelentés szerint az 
ipartársulatnak az 1906. évben 16,544 korona 79 fillér 
bevétele, 13,412 korona 23 fillér kiadása és igy összesen 
3132 korona 56 fillér jövedelme volt. Az ipartársulat 
vagyona 203,583 korona 76 fillér, terhe 90,201 korona 
80 fillér, tehát valóságos vagyona 113,381 korona 96 
fillér. A napirend harmadik pontja értelmében előterjesztett 
11)06. évi pénztári mérleget, úgyszintén a 4-ik napirendi 
pont értermében bemutatott 1 9 0 7 .  évi költségvetést, mely 
az ipartársulat bevételeit 13,900 koronában, — a ki
adásokat pedig ugyanilyen összegben irányozza elé, — 
a közgyűlés bemutatás, illetve felolvasás után szintén 
egyhangú helyesléssel tudomásul vette, mire ;i közgyűlés 
a felmentvényt ugy az elnökségnek és választmánynak, 
mmt a lelügyelő-bizottságnak és a pénztárosnak egyhan
gúlag megadta. A napirend 6. pontja értelmében a vá- 
lasztásokra kerülvén a sor, elnök a közgyűlést 15 perezre 
felfüggesztvén, a választások megejtóse czéljából Lippert 
Lajos elnöklete alatt öttagú szavazatszedő bizottságot 
küldött ki, majd ugy a maga, mint az elnökség és az 
egesz tisztikar nevében hálás köszönetét fejezve ki az 
eddig élvezett bizalomért, az ipartársulat tagjait szoros 
összetartásra buzdította. A választások megejtése után 
Lippert Lajos azok eredményét a következőkben jelen
tette be. Elnök lett: Gundel János, alelnök: Maloschik An- 
tal, pénztárnok: Wühurger Károly, választmányi tagok : 
Baar József, Bittner Alajos, Blaschka István, Csuti Gyula,

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Ehm -János, Ebner Ferencz, Förster Konrád, Fiirst Tiva- 
^  Glilck bngyusllack  István, Jajczay dános, Kamarás 
Mihály, Kovács E. Mátyás, Kramer Miksa, id Krist Fe
rencz, Máday Lajos, Miiller Antal, Mayer József, Neiszid- 
ier °eza, Nősek Ignácz, Falkorics Ede, Paládi László, 
/ etanomts .József, Pelzmann Ferencz, Prindl Nándor 
Piitnoky István, Schnell József, Stádler Károly Steiner 
Pál, Sziícs Lajos, póttagok: Doktor László, Dokker Fe
rencz, T/akács János, Hofbauer Lipót, Hruska János, 
Kass Béla, Kerecz Ferencz, Kreisz István, Maloscliik Fe
rencz, Schermann Sándor, Seich Károly, Wilburger Antal 
számvizsgálók: GliicJc Erős, Kommer Ferencz, lAppert 
Lajos. Mig â  választások még folytak tartotta meg a 
„Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ijiar- 
társulatának temetkezési egyesülete“ — ugyancsak Gandel 
János elnöklete alatt — rendes évi közgyűlését. E köz
gyűlés napirendje első pontja értelmében Poppel Miklós 
titkár mindenekelőtt az évi jelentést olvasta fel, mely 
szerint a temetkezési egyesület bevétele az 1906. évben 
3691 K. 02 HU., kiadása 3251 K. 08 fill., összes jövedelme 
tehát 169 K. 94 íill. volt. A temetkezési egylet vagyona 
készpénzben és értékpapírokban 5131 K. 22 fill. A 
jelentést, mely elszomorító tényként állapítja meg, hogy 
az egyesület az elmúlt évben sem tudott fellendülni s 
hogy erre a jövőben sincs remény, a közgyűlés tudo
másul vette, úgyszintén tudomásul vette a számvizsgáló
bizottság évi jelentését, az 1906. évi zárószámadást is, mik
nek megtörténte után a felmentvényeket is egyhangúlag* 
megadta. Az ezután következett választásoknál az elnök
ség és választmány következőleg alakult meg. Elnökség
nek az alapszabályok értelmében az ipartársulat elnöksége 
választatott meg. Választmányi tagok lettek: Barabás József 
Bernhardt Nándor, Biltner Alajos, Burger Károly, Brückner 
Lőrincz, Dökker Ferencz, De/itsch Pál, Ehm .János, Förster 
Konrád, Fiirst Tivadar, Goschenhofer Károly, Hruska 
János, Kamarás Mihály, id. Kriszt Ferencz, Kubanek 
Vendel, Mertl Istnán, Prindl Nándor, Potzmann Mátyás, 
Paga Ferencz. Simon Pál, Spalt Mátyás, Sch/retz Mihály, 
Schiller Ferencz. Póttagok : Bálik a György, Brandstadter 
Dávid, Heckcr György, Illenz Káról}', számvizsgálók: 
Sprung János, Ebner Ferencz, ÍÁppert Lajos. A választások 
eredményének kihirdetése után Gundel János elnök 
mondott a közgyűlésnek köszönetét a maga és az 
összes megválasztottak nevében, utánna Mehrinyer Rezső 
köszönte meg a tiz éven át élvezett bizalmat, Wilburger 
Károly pedig az ipartársulati tagok bizalmát és párt
fogását kérte, mint újonnan megválasztott pénztáros. 
Végül a közgyűlés köszönetét szavazott Burger Károd
nak, a „Hungária" igazgatójának a közgyűlési terem 
átengedéséért, mire a közgyűlés Gundel János elnök lelkes
éltetésével véget ért.

Nyugdíj igazgatósági ülés. A Sz. V. K. P. és K. 0. 
Ny. központi igazgatósága f. évi márcz. hó 28-án igaz
gatósági ülést tartott, melyen a folyó ügyi ken kívül az 
évi mérleg is bemutatásra, illetve tárgyalás alá került. 
Idők jele és reánk nézve jellemző, hogy dr. Solti Ödön 
jogtanácsos a meghívót ezen ülésre következő meg
jegyzéssel volt kénytelen szétkiildeni: Nyudijegyesületünk 
igazgatósága a legutóbbi időben ismételten nem tudta üléseit 
megtartani, mert a tagok részéről oly lanyhán nyilatkozott 
meg az érdeklődés, hogy csupán 1—2 igazgatósági tag 
jelent meg. Miután az évek múltával folyton szaporodnak 
azon ügyek (végkielégítés, nyugdíjazás),  ̂melyek az igaz
gatóság beható tanácskozását, g’ondos határozatát igénylik, 
mély tisztelettel kérem t. czimet, hogy az igazgatósági 
üléseket szorgalmasan méltóztassék látog*atni. Hát igy 
állunk kedves feleim! Házunk lelett ég a tető, üzletünk 
külső falán a piros és zöld szakszervezeti plakát, benn 
a bizalmi férfin és a fenyegető sztrájk, de mi vígan — 
alszunk tovább. Dr. Solti már beszél, hátha még Gundel 
János is meg fog szólalni . . .

K ávésok közgyűlése. A „Budapesti kávésipartársnlai" 
I’. évi márczius hó 18-án d. u. 3 orakor tartotta meg Né
mái Antal ipartársulati elnök vezetése alatt kilenczven- 
kettedik rendes évi közgyűlését Katona Géza tiszti ka
szinóbeli vendéglőjének külön termeben. A közgyűlésen 
az ipartársulat tagjai közül Arvay Ottó Ede, Bauer Ignácz, 
Berger Ábrahám, Berger Leó alelnök, Beyer Marczell, Bodó

Adolf, Bronner Miksa, Briick Károly, Drechsler Béla, Evva 
Lajos, Fantó Henrik, Fábry Henrik, Freund Henrik, Gaál 
Arnold, Gárdonyi József, Gebauer t József. Glaser Fülöp, 
Goldberger Salamon, Groszmann Ármin, Gruber Károly, 
Griineck Gusztáv, Markai Mór, Holstein Ármin, Holstein 
Zsigmond, Hevesi Adolf. Kaiser J. Márkus, Kallós Márkus, 
Kanzler Gyula, Kasznár Nándor, Katona Géza, Katona 
Gyula, Klein Ignácz, Petánovits József, Róth -Jakab, Sachs 
Ödön, Salzer Albert, Salzer Ignácz, Salzer Mór, Schan- 
zer Nándor, Schoicanetz -János, Seemann Károly, Szabó 
Imre, Szeiffert Antal, Sztanoj Miklós, Tauber Salamon, Ti
hanyi óőzsví, Upor • József, Wassern ann Mór, Weinberger 
Lajos, Weingruber Ignácz, továbbá Gelléri Mór kir. taná
csos, az orsz. iparegyesület igazgatója, Goreczky Zsig
mond IV. kér. h. elöljáró, dr. Soltész Adolf, az orsz. ipar
egyesület titkára, dr. Kemény Géza ipartársulati titkár, 
Barta Béla, F. Kiss Lajos és dr. Fehér - Jenő szerkesztők vet
tek részt. Némái Antal elnök a közgyűlés megnyitása, vala
mint szabályszerű egybehivásának és határozatképessé
gének megállapítása után rövid visszatekintésben vázolta 
az elmúlt év történetét, a kávéssegédek és kávéfőzők kü
lönböző mozgalmait, melyek főleg közvetitésügyi és bér
kérdések körül forogtak. Ezután a jegyzőkönyv hitelesí
tésével Kallós Márkus és TJlits Lőrincz tagokat bízva 
meg, elrendeli az 1907. évi febr. hó 18-án tartott rend
kívüli közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasását, melyet 
a közgyűlés megjegyzés nélkül hitelesített. Ennek meg
történte után elrendeli az évi jelentés előterjesztését. A 
közgyűlés a tagok közt nyomtatásban szétosztott évi jelen
tést felolvasás és megjegyzés nélkül egyhangú helyes
léssel tudomásul vette. Az évi jelentés a kávésipar
1906. évi helyzetének ecsetelésével, az ipartörvény 
módosítása érdekében tett intézkedésekkel, valamint 
a kávésipari uj szabályrendelet életbeléptetése érdeké
ben tett intézkedésekkel stb. foglalkozik. A jelentés leg- 
integránsabb részét a munkásügyeket ismertető rész 
képezi, valamint az 1906 nov. 5-iki és decz. 3-iki rend
kívüli közgyűlések ismertetése, magába foglalja ezen
kívül a segélyalap, a karácsonyfaalap, a segélyek, adomá
nyok stb.-ről szóló kimutatásokat. A társulatnak az elmúlt 
évben 7540T5 kor. bevétele és 4799 20 kor. kiadása és 
igy 2740*95 kor. tiszta bevétele volt. A társulat törzs
vagyona 58,319-11 kor., segélyalapja 14,319-24 kor., ka
rácsonyfaalapja 2086 26 kor., a kávéssogédek és kávé
főzők segélyalapja 29,028-53 kor. Az évi jelentés után 
titkár felolvasta az 1906. évi pénztári kimutatást, az 1906. 
évi vagyoni állapotról, valamint a segélyalapról, a kará
csonyfaalapról és a különböző letétekről szóló és a 
számvizsgáló-bizottságok által megvizsgált és helyben
hagyott kimutatásokat., melyeket a közgyűlés egyhangú 
helyesléssel tudomásul vett, valamint tudomásul vette az
1907. évi költségelőirányzatot is. Ezután megejtették a 
választásokat. Választmányi tagok lettek: Bodó AdolJ', 
Evva Lajos, Salzer Ignácz, Szeiffert Antal, Sztanoj Mik
lós, Weingruber Ignácz, póttagok: Illits Gyula, Ólmosi 
József, Upor József, felügyelő-bizottsági tagok : Fantó Hen
rik, Gárdonyi József, Wertheimur Lajos, póttagok : Sprung 
-János, Strausz Antal. A segédek alapjára felügyelő 
bizottság tagjai: Berg r Leó, Gruber Károly, Harsányi 
Adolf, Holstein Zsigmond, Weingruber Ignácz. Az indít
ványok során — többek ismételt felszólalása után — a 
közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy mindenben ra
gaszkodik azon egyességhez, mely febr. 18-án a segédek 
képviselőivel szóbelileg köttetett meg s az abban meg
állapított fizetési módozatokat — akár hozzájárulnak 
azokhoz a segédek, akár nem — 1907 április 1-én 
életbelépteti. Végül tudomásul vette a közgyűlés, hogv 
a kávéfőzőkkel folytatott tanácskozásokat szakegyletük 
időközben történt feloszlatása miatt félben kellett hagyni. 
Ezzel a közgyűlés véget ért. A közgyűlést barátságos 
lakoma követte, melyen számos sikerült felköszöntő hang
zott el.

Glück Frigyes ünnepélye. Az igaz munkaszeretet, 
az őszinte lelkesedés és a haladó tudás omberei; köz
legények, vezérkari tekintélyek, fő- és altisztek egy
aránt meleg szeretettől áthatva immár másodszor 
hódoltak iparunk szeretett és tisztelt vezérének, Glück 
Frigyesnek. Folyó évi márczius hó 20-án délután

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =
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Ünnepelte ugyanis u „Magyar Szakácsok Köre" Gliiok 
Frigyest, aki nemcsak a szakiskola apostola, de önzetlen, 
l'áradhatlan támogatója, lelkes harezosa mindama törek
véseknek, melyek arra hivatottak, hogy szakiparunkat a 
a tudás gazdag kincsesbányájával megismertessek, iej- 
lödésében előre vigyék, eredményekben gazdagítsak. A 
becsületes, törekvő munkások tisztelotet érdemlő igyeke
zete' nyilvánult meg ezen a szerény ünnepélyen, mely 
azonban magasan felül emelkedett a megszokott banket
teken és jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy a szakácsok 
részéről tapasztalt gyakorlati tudás és a magasabb szel
lemi minősítés csak buzdításra sorkent bizodalmunkban 
iparunk jövője iránt. Ahol ilyen nemes intencziók, törekvé
sek vezérlik egy munkástestület minden egyes tagját, ott 
iparunk ereje mély gyökereket ver és a kezdet kezdete 
bizvást arra enged következtetni, hogy a magyar szakács- 
művészet nálunk is arra az útra lépett, melyen más meg
annyi külföldi nemzet világhírt szerzett magának. Az egye- 
sülét elnöksége Palkovics Ede elnök és Mayer Lenárd alelnök 
bizonyára a jövőben is mindent elfognak követni, hogy a 
magyar szakácsmiivészet mesterei necsak exclusiv helyen 
és társaságoknak, hanem a nagy nyilvánosságnak is be
mutathassák becsülésre méltó tudományukat, hogy népsze
rűvé tehess ük egyelőre legalább itthon a magyar konyhát.

Az ünnepélyről különben a következőkben szá
molunk be.

A „Mensa Akademica“ földszinti nagy termében 
Giindel -János ipartársulati elnökön kívül Baár József, 
film János, Gliick Erős, Kmmer Ferencz, JMiller Antal, 
Pelczmann Ferencz, Petanovics József, Stádler Károly, dr. 
Solti Ödön jogtanácsos jelentek meg, inig az Országos 
Iparegyesületet Gelléri Mór kir. tanácsos képviselte. 
A vendégek között ott láttuk: dr. Szuly Aladárt, a 
Brázay Kálmán ezég agilis és szimpatikus főnökét, aki 
nemcsak a vendéglősök, hanem a szakácsok körében is 
nagy népszerűségnek örvend. A szaksajtót Ihász György 
és Barta Béla szerkesztők képviselték. A szakácsok 
körének tagjai elnökük élén teljes számban jelentek meg, 
midőn a kitűzött időre az ünnepelt megérkezett. Elénk 
éljenzéssel fogadta az egész társaság Gliick Frigyest, 
kihez Palkovics Ede a következő beszédet intézte: „Igen 
tisztelt Barátom ! Engedd meg, hogy a mai napon, melyen 
a te sohasem hervadható érdemeid ünneplésére ma ide
jöttünk, hogy körünk nevében őszinte tisztelettel és 
meleg szeretettel üdvözöljelek. Másodszor tiszteled 
meg ifjú egyesületünket kitüntető megjelenéseddel és 
körünk felvirágzása máris, elválaszthatatlanul összeforrott 
személyeddel, neveddel. Midőn ezen önzetlen fáradozá
saidért mindnyájunk nevében hálás köszönetét mondok, 
azon kéressél fordulok hozzád, hogy a jövőben is légy 
körünk pártfogója és tudásodat jóakaratu támogatásod
dal egyetemben továbbra is szenteljed jó ügyünknek.

Bizonyára meggyőződtél arról, hogy idődet és párt
fogásodat nem pazaroltad méltatlanokra. Látod a kezdet 
nehézségeinél küzdelmünket s tudod, hogy szükségünk 
van erős, becsületes támaszokra s ha kitartasz mellettünk, 
e küzdelemből győztesekként fogunk kikerülni, ami nem
csak a szakácsok, hanem a hazai vendéglősiparnak is 
győzelmét fogja jelenteni.

Kérlek állj továbbra is oldalunk mellett és légy 
segítségünkre nehéz munkánkban, fáradtságos küzdel
münkben. Élj sokáig!

A lelkes beszédre, melyet kitörő éljenzés követett, 
az ünnepelt általános figyelem között elragadó hatású 
beszéddel válaszolt. Kiemelte az általános elvet, hogy a 
mai életharezban a tudás az a fegyver, mely gazda
ságilag előbbre viszi a nemzeteket és kinek jobb és 
biztosabban hat e fegyvere, az mindinkább győz haladá
sában és az erkölcsi győzelem mellett anyagi siker is 
kiséri utjain.' ()römmel jött a munka e felszentelt papjai 
közé. akik iparunkban a tudás fáklyáját tartják kezük
ben és meggyőződése szerint e fáklya fokozatosan 
mindinkább bevilágít a konyha művészetébe, hogy 
lássa a világ: ime a magyar szakácsmüvészet halad 
a korral, lépést tart a müveit kulturállamok modern törek
véseivel. Köszöni a szives és őszinte fogadtatást és azon 
óhajának ad kifejezést, hogy a kör áldásos működése 
váljon szeretett iparunk hasznára. ígéri, hogy e kör

komoly, czéltudatos törekvéseit mindenkor szívesen elő
mozdítja és a kör további eredményes működésére Isten
áldását kéri. , , .. .. 1 * 1A jelenlevők lelkes eljenzese követte e tartalmas 
és mély meggyőződésből fakadó beszédet, melynek el- 
hangzása után a kör tagjai a mulattató műsor következő 
részeit adták elő : Ezer év, induló, Burghardt fivérek, Tréfás 
ének kettős. Burghardt fivérek, A búvár, parodisztikus 
költemény, Vertnik András, Magyar ábránd, czitorán játszta 
a szerző Qrünwald Riohárd cziteramüvész, Fregoli, Csáley 
Sándor ’Rákóczy kesergője, fuvolán előadta Beisz Béla,, 
Tréfás elbeszélések, elmondta Wrabetz Gusztáv,  ̂ Záró induló, 
Burghardt fivérek. Baumann Károly, a fővárosi orfeum 
derék komikusa pedig megszokott humoros előadásával 
töltötte be a műsor egy pontját.

A kedélyes, ügyesen rendezett hangverseny után a 
tároneno1 t.no’init 6£TV kis rögtönzött ozsonnahoz kerte a
szakácsok köre.

Dr. Solti Ödön a kör jogtanácsosa, hivatalos felszó
lalásában a kör elnökére, Palkovics Edére és Gliick Fri
gyesre, a szellemi vezerekre emelte poharát, akinek neve 
oly varázszsal hat szakiparunkban, hogy itt ebben a kör
ben is megtermi a maga gyümölcsét.

Az éljenzéssel fogadott beszéd után Gliick Frigyes 
emelkedett szólásra. Beszédében hivatkozott a múlt évi 
márczius 20-iki ünnepélyre, melyet e körben az Urániá
ban tartott felolvasása után töltött el. Nagy örömére szol
gált ez a barátságos találkozás, mert jóleső érzéssel látta 
az összetartást, az igyekvést és a nemes czélt, melyet a 
kör zászlójára tűzött programm gyanánt, hogy az ipar 
fejlődése érdekében ezeket megvalósítsák. Czéltudatos 
törekvéssel, szorgalommal, takarékossággal, összetartás
sal és a tudás felhasználásával a szakács szakipar is ki 
fogja vívni azt a jelzést, melyet Francziaországban a „mű
vészet szóval szoktak jellemezni. Mert uraim, t. kartársaim, 
— folytatja a szónok — az együttérzés, az erők össz
pontosítása, ha becsületes törekvések elérésére van ala
pítva, ennek áldása mindenkor megjön. Reményiem, 
óhajtom, hogy ebben a körben is megérik e nemes tö
rekvések gyümölcse és a „Magyar Szakácsok Köre" is 
felemelkedik arra a magaslatra, mely a magyar szakács
nak méltó helyet jelöl iparunkban. Hiszen mindnyájan 
látjuk és meggyőződtünk róla, hogy a vezetés szilárd 
kezekben van letéve és kifogástalan, az összetartás párat
lan és az erőszakoskodásnak ebben a körben nincs helye 
és a kör tagjai mintha egy családot képeznének, őszinte 
igazsággal és szeretettel támogatják egymást. Es helyes, 
elismerésreméltó ez a szeretet és összetartás és midőn 
ragaszkodásának és nagyrabecsülésének ad kifejezést a 
körrel szemben, bejelenti, hogy Ede névre egy 400 koro
nás ösztöndijat alapit oly czélból, hogyha a jövő évre a 
szakácsiskolában nem szakácsiul nyerné el az ösztöndíjat, 
ez az összeg 1908. évben márczius 20-án az ösztöndijat 
nyert szakácsfiunak adassék ki. A biráló-bizottságot az 
egylet fogja megválasztani és ez a zsűri dönt arra nézve, 
hogy ki érdemli meg a dijat. Kívánom és óhajtom, hogy 
minden cselekedetüket kisérje Isten áldása szeretett ha
zánk és iparunk javára!

Alighangzottak el a nemes emberbarát és lelkes vezér 
szavai, melyek az összes jelenlevőkre mély benyomást 
gyakoroltak, nyomban felkelt még az éljenzés és taps 
közepette Petánovits József, az érdemes vezérkari tag és 
a látottak és hallottak felett örömét fejezvén ki, nyomban 
csatlakozott Gliick Frigyes emberbaráti elhatározásához. A 
lelkesedés magasraható hangjai és perczekig tartó tapsvihar 
mellett ő is felajánlottugyanazonfeltételekmellett400 K. uta
zási ösztöndíjat 1907.évre. Majd Palkovics Ede elnök megha
tott szavakkal tolmácsolta a fiatal szakácsok nevében a hálát 
és köszönetét, melylyel a nemes adakozóknak tartoznak és 
azon reményének adott kifejezést, hogy a fiatal gene- 
ráczió méltó lesz az adakozók kitüntetéseire. Gelléri Mór 
kir. tanácsos nemcsak a maga, hanem a szaksajtó nevé
ben is köszönetét mond a vezetőségnek és a kör tagjai
nak is, hogy a gyakorlati munkával a szakácsok ily 
szép eredményről győződtették meg. A választmány 
figyelmét felhívja arra, hogy a különböző banketteken 
mindenkor a főszakács nevét is szerepeltessék az étlapon, 
hogy a nagyközönség ismerje meg az étlap felelős szer-"■  Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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kesztojét, mert ezáltal az egyes szakácsok bocsvágvát 
ömölik az íUetekos körökben. Ma már a szakkiállítások 
idejét óljuk, melyekből nemcsak a közönség merit tapasz
talatokat, hanem a szakiparos és munkás is tanul. Ezért 
helyesli egy szakaosmüvószoti kiállítás rendezését, mely. 
nek technikai részében szívesen támogatja a kiirt. Minta- 
ebedeket, reggeliket es vacsorákat rendezzen a kör. 
hogy ezeken mindenki érvényesülhessen és mindenki 
bemutathassa tudományát.

A nagy figyelemmel és élénk helyesléssel fogadott 
beszed után a jelenlevők azzal a benyomással távoztak 
a szop ünnepélyről, hogy szakiparunk a modern 
haladással lépést tart es a munkában, tudásban pár
huzamosan halad a külföld fejlett iparával.

A szakácsok igen kedves, gyakorlati munkát 
végezték, midőn a szünet között bemutattak különböző 
hideg eteleket, melyek mindegyike a szakácsmiivészét 
remeke volt. A kiállításban közreműködők névsora a 
következő: Testen E Fábri Béla, Pientak Heinrik. Zeiner 
herencz, Dobos Károly, Schnur Mihály, Mundy Aladár 
Molnár János, Deli Antal, Csáky Pál, Papp Ferencz’ 
Stöckl Ferencz, Kovács étterem, Gruber, Prockl Gyula’ 
Geszner János „Angol királynő" konyhafőnöke, Eclcer 
János, Taraba Mihály, Sclimitthofer Vilmos, Huszár -János 
Nagy Károly és ifj. Dankovszky Ede.

A budapesti k á v és ip a rtá rsu la t 1907 m árczius 28-iki 
ren d k ív ü li közgyűlése. Napok óta puskaporos levegő tölti 
be a budapesti kávéházak levegőjét. A kávéssegédek izzó 
szenvedelemmel tárgyalják az ipartársulat legutóbbi köz
gyűlésének határozatait, a kávéfőzők feloszlatott állapo
tukban  ̂ és talán, mert nem kapták meg az ipartársulat
tól a kért erkölcsi bizonyítványt — a szolidaritás elvé
nek alapján szítják a jól élesztett tüzet, mindenfelől a 
sztrájk rémei kisértenek, még egy nap, ránk köszönt 
husvét vasárnapja, a hideg szürke légben fenyegetőn 
csillámlik-villámlik a szakszervezet kivont Damokles- 
kardja. Mindenki érzi, hogy ütött a tizenkettedik óra . . .

Márczius hó 27-én d. u. 2 órakor röppennek szét 
az ipartársulat távirati meghívói a szélrózsa minden irá
nyában, két igaz jó ember. Harsányi Adolf és Weingruber 
Ignácz, két jószelleme az ipartársulatnak, talán épp akkor 
kezdik meg a békités szelíd munkáját az ellenfél táborá
ban. mikor a drága meghívók nyomán sűrű rajokban 
tolong a kávésok felvert hada a Vigadó oszlopos csar
nokai aljában . . .

Felvonulnak még a mezei hadak is. Hiába! Eg a 
kunyhó, a tető, ropog a nád, az ősi nembánomság, pénzbe 
megy a játék uraim, felvert méhrajként zug a tömeg . . .

-Jelen vannak: Steiner -József, Grossmann Ármin, 
Ólmosi -József, Kauzler Gyula, Klein Ignácz, Polkák 
Salamon, Orosz Samu, Sachs Ödön, Bodó Adolf, Mészáros 
Győző, Fanto Henrik. Salzer Ignácz, Strasser Gyula, 
Goldberger Salamon, Freund Henrik, Egerváry Géza, 
Kenutz Béla, Wagner József, Katona Gyula, Schanzer 
Nándor, Hebel Mihály, Steiner Marczel, Gál Arnold, 
Holstein Zsigmond, Berger Ábrahám, Fasznál* Nándor, 
liapszky Zsigmond, Bayer Marczel, Arvay O. Ede, Máday 
Sándor, Orosz Bernát, Gebauer József, líarkai Mór, Evva 
Lajos, Bojtok Ferencz, Gundel János, Mitsek Anna, 
Mitsek Teréz, Uoth -Jakab, Mandl Albert, Kertész József, 
Illits Gyula, Petrovics .György, Veress Kálmán, Labesz 
Frigyes, Szabó Imre, Árvay Lipót, Schabenbock József, 
Bieber József, Kardos Simon, Hajdú Sándor, Friedmann 
Adolf, Ulits Lőrincz, Weinberger Lajos, Tihanyi József, 
Glazer Fülöp, Katona Géza, Strausz Antal, Bronner 
Zsigmond, Grüneck Gusztáv, Berger Leó, Fejér Gyula, 
Salzer Albert, Upor -József, Bauer Ignácz, Kohn Fülöp, 
Kolyerszky Viktor, Silberschütz Adolf, Simon István, 
Bruck Károly, Vámos Dezső, Ilolzer Bernát, Silienthal 
Vilmos, Uóth Kálmán. Pelczmaim Ferencz, Fábri Henrik, 
Kaiser Márkus, Kesztenbamn Ferencz, Gzugorair Szilárd.i\aiser iMarKiis, ívcszieiiuiium r mciu-*, * w/iumu,
Albcilor Sándor, Groszmanu Lázár, Schütz Mór, Sztanoj 
Miklós, Gruber Károly, Császár Gyula, Löwy Miksa,

.1__ M , - . .  1/ iii./.lvr Antal I .issnnnr

Némái Antal halotti csendben nyitja meg az ülést. 
Hej, de sokan vannak, akik először hallják a hangját. 
Azok tölcsért formálnak a kezükkel. Most tudják’csak, amit 
az elnök már százszor elmondott, nekik mindez uj, 
hogy ők már jóformán megegyeztek a segédekkel, 
kikkel  ̂ime hallatlan ! újból meggyűlt a baj és gond, hogy 
a kávóssegédek, most már nemcsak a „fizetség irányában" 
elégedetlenkednek, hanem „hatalmi" irányban is mozgo
lódnak, hogy ő tulajdonkép nem is annyira egy „hálás 
adóalany", hanem inkább egy „hígvelejű poczakos mun- 
kásnyuzó" stb. Mindezt csodálkozva hallja ő, aki soha 
közgyűlésen nem volt, ám most ijedten kap oda, „ahol 
székel az,agy", a zseb és ijedve kérdi: „Hát nincs már 
késő ?“ Ám abba, hogy a mai jegyzőkönyvet Ólmosy 
■József (Hej, de gyomrában van a segédesnek ez a volt 
MOPE. elnökj), meg a modern Weinberger Lajos lógják 
hitelesíteni szívesen beleimigosznak. Bánják is ők, ez 
nekik Hekuba.

Aztán újra csend lesz . . .
Upor József, ez a modern műveltségű derék liatal 

kávés kel fel és magára vállal egy nagy, szép, de hallat
lanul hálátlan szerepet.

Az elnökség és választmány határozati javaslatát 
terjeszti elő. Es lecsap a bomba :

, »A közgyűlés utasítja a választmányt, hogy az 
ipartársulati munkaközvetítőt az 1907. évi február hó 
18-án tartott közgyűlés határozata értelmében folyó évi 
márczius hó 29-én léptesse életbe. Kimondja a közgyűlés, 
hogy az ipartársulat a budapesti kávéssegédek szak- 
egyesiiletével minden további összeköttetést megszakít és 
az ipartársulati tagok üzleteikben szakegyesületi tagot 
többé nem alkalmaznak. Kimondja továbbá a közgyűlés, 
hogy a kávéssegédek munkaviszonyaira nézve továbbra 
is változatlanul érvényben marad az ipartársulat 1907. 
évi február hó 18-iki közgyűlésének határozatai; az ipar
társulati tagokat a Közgyűlés figyelmezteti, hogy annak 
a határozatnak legpontosabb betartása minden egyes 
ipartársulati tagnak erkölcsi kötelessége. Végül ki
mondja a közgyűlés, hogy azokat a munkásokat, akik 
a sztrájk alatt munkában maradnak, a legmesszebb 
menő támogatásban részesíti és azok is — kik sztrájkba 
lépnek, ha 24 órán belül önként jelentkeznek — 
a munkaadók által visszaveendők, akik azonban ezen 
határidőn belül nem jelentkeznek, budapesti kávéházakban 
alkalmazást nyerni nem fognak. Az ipartársulati tagok 
kötbér különbeni lefizetésének terhe alatt becsületszavukra 
kötelezik magukat, hogy ennek a határozatnak eleget 
fognak tenni."

Lendületesen ugyan, de nyugodt méltósággal indo
kolja a fiatal előadó a határozati javaslatot, melyet dörgő 
éljenzés fogad ugyan, de amelyet nyomban csend, halotti 
csend vált fel a barátságos elnöki invitálásra : „Tessék 
hozzászólni !“

Gá'donyi József az első. Kínos gonddal keres megint 
(mint mindig) valami kibékítő formulát. Akárcsak a nagy 
politikai alkusz Széli Kálmán. Utána lavinaszerűen indul 
meg egy soha nem hallott beszédáradat. Kaszuár, Ólmosi, 
Britek, Evva, (Fantó, Schanzer, Keszlenbaum egymás után 
jelentik ki közben becsületszavukra, hogy ők még semmit 
sem írtak alá), Salzer, Harkai, Berger egymás után szólal
nak fel, csatlakoznak hozzájuk Tihanyi. Sachs és a szoli
daritás, kitartás, szilárd elhatározás méze csak úgy csepeg. 
Gyönyörűség látni, hogyan fogják egyhangúlag elfogadni 
a határozati javaslatot, elképzelni, hogyan fog abból idő
vel a „kollektív szerződés" kifejlődni, valaki „krimicsaut 
emleget" (mellette valaki mély álomba lendül!) és gvönyör- 
konvulziót kap, mikor Evva szájából hallja, hogy a 
pinezérsztrájknak befellegzett, mert hiszen ők csak pót
kávé szerepet kaptak, mivelhogy a „központ" „kőműves- 
kimerülésben" szenved . . .

Közben azonban egy váratlan esemény csap bele 
az isteni összhangba . . .

Hírnök j ő ! Kettő. Hozzák hírül, hogy a közérdek 
és a béke megóvása czéljából 24 órai fegyverszünet 
lesz . . .

Mindenki fellélegzik . . .
IJjabb beszédek. Sztanoj, Steiner Henrik, Fábri. Egcr- 

ráry, Gruber, Gál, Upor. Berger, Weingruber újra és ismé-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. ------
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telten szólalnak fel. Most is árad a méz, de ez már a 
halasztás, a béke méze, melyet nyolez apostol fog meg
hozni az olajággal kezében . . .

Ha ugyan meghozza.
Majd kitudódik a vallatásnál, szép vasárnapján hus- 

vót ünnepének . . .
Végül, mikor Némái elnök az óriási izgatottságban 

már már felbomlással fenyegető közgyűlésnek „teltetie a 
kérdést", a különböző indítványozók zárszójogukkal is 
éltek, a közgyűlés az elnökség határozati javaslatát elej
tette és Berger Leót, Tipor Józsefe*, Ólmosi Józsefet, Wein- 
grnber Ignáczot, Grósz Bernátot, Harsányt Adolfot, Britek 
Károlyt, Salzer Ignáczot küldte ki, hogy mint teljhatalmú 
megbízottak tárgyaljanak pénteken este a szakegyesület 
szintén teljhatalmú inegbizottaival, csináljanak békét, ha 
lehet . . .

Ha nem lehet?
Erre a kérdésre vasárnap jön meg a csattanós vá

lasz. Mi lesz e válasz ?
Nemo propheta in patria sua.
A kaposvári ipartársulat választmányi gyűlése. A

„Somogyvármegyei vendéglősök és korcsmárosok egye
sülete" 1907. évi márczius hó 14-én d. e. 9 órakor a 
„Ferencz József" szállodában a következő tárgysorozattal 
választmányi gyűlést tartott: 1. Vendéglős-szikvizgyár 
felállítása. 2. Vendéglős-szövetkezet felállítása. 3. Jelentés 
a szaklapot illetőleg. Indítványok. A választmány kimon
dotta, hogy részvénytársasági alapon felállítja és a leg
rövidebb idő alatt üzembe helyezi a vendéglősök szik- 
vizgyárát. Ezen kívül még egy fogyasztási szövetkezet 
felállítását határozta el. E szövetkezet hivatva lesz a 
vármegye több mint 700 vendéglősének az ipari és 
kereskedelmi czikkek terén a vendéglős-ipar körében 
felmerülhető összes szükségleteit beszerezni és szállítani.

Személyi hírek. Francois Lajos budafoki pezsgőbor- 
gyárost, lapunk kitűnő barátját a Fontenoy vicomte 
franczia főkonzul elnöklete alatt Budapesten megalakult 
„Société literaire de Francé" alakuló közgyűlésén az „urak 
választmánya" tagjává választotta meg. A szép és diszes 
kitüntetéshez azzal a meggyőződéssel gratulálunk, hogy 
kiváló honfitársunk, ki úgy ipari, mint jótékonysági téren 
oly áldásos munkásságot fejtett ki eddig, most már iro
dalmi és művészeti téren is hasznos tevékenységgel 
fogja gyarapítani eddigi érdemeit. — MaloscMk Antalt, a 
„Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata" alelnökét az elszegényedett vendéglősök 
segélyezésére szánt nagylelkű alapítványáért mindenfelől 
a legszivélyesebb üdvözletekkel halmozzák el kartársai, 
így legutóbb a szegedi ipartársulat intézett rendkívül 
meleghangú átiratot hozzá, mely találóan jellemzi az 
adományozó nemes cselekedetének jelentőségét. Az átirat, 
mely egyúttal ékes bizonysága szegedi kartársaink ipari 
közügyeink minden tényezőjére kiterjedő érdeklődésének 
követendő mintaképül állítja Maloschik Antalt és csele
kedetét mindazok elé, kik iparunk terén találták boldo
gulásukat.

A székesfehérvári ipartársulat közgyűlése. A székes- 
fehérvári vendéglősök, kávésok és italraérők ipartársulata 
f. évi márczius hó 21-én az Obermayer vendéglő helyi
ségében rendes évi közgyűlést tartott a következő napi
renddel : 1. A választmány évi jelentése. 2. A számvizs
gálók jelentése, az évi zárszámadás és mérleg tárgyában. 
3. Három számvizsgáló választása. 4. Egy választmányi 
tag választása. 5. Költségelőirái^zat megállapítása. 6. 
Évi tagsági dij megállapítása. 7. Indítványok.

Szuly-estély. Dr. Szuly Aladár, a Brázay Kálmán 
utóda ezég tulajdonosa, aki ebbeli működését annak idején 
a budapesti pinczérszakiskola stb. szakbeli jótékonysági 
intézmények javára tett nagy alapítványokkal kezdette 
meg, jelét adandó a vendéglősök közügyei iránti érdek
lődésének, kik a román király által legutóbb történt 
kitüntetése alkalmával üdvözleteikkel valósággal elhal
mozták, barátait és ismerőseit f. évi márczius hó 15-én 
barátságos vacsorára hívta meg az ipartársulati tagok 
egy részét Doktor László tavaszmező-utczai vendéglő
jébe. Az összejövetel, mely eleinte csak egy fényes va
csorának indult, később valóságos baráti symposiouná 
fejlődött, végül pedig márczius Idusa lévén, lángoló

hazafiasságu ünnepélyben csúcsosodott ki, moly hosszú 
időre íelejthetlen fog maradni azok előtt, akik azon 
részt vettek. A résztvevők közül Maloschtk Antal, Steiner 
Pál Pclzmann Ferencz, Klecker Alajos, E/un János,  ̂ haszás 
Lajos, Kamarás Mihály, BrUckner József, Schuller Ferencz, 
Neiszidler Géza, Putnoky István. Schnell Józset, Nciger 
Jakab, Schmiat Konrád, A hőnyi Géza, Bamnann Károly, 
Mfillér Károly, Bernharclt Ferencz, Tón is Károly, dr. Solti 
Ödön, Teasdale Ottó, F. Kiss Lajos, Ihász György szer
kesztők, Miiller Károly stb. neveit sikerült feljegyez
nünk, de résztvett az estélyen Szuly dr. atyja is, aki e 
napon ünnepelte születése napját. A pecsenyénél az 
első pohárköszöntőt dr. Szuly Aladár mondotta, meleg 
szeretettel üdvözölte vendégeit, mint törekvései ügy- 
buzgó támogatóit. Magas színvonalon álló beszédében 
találóan jellemezte a kereskedelem nemzetgazdasági je
lentőségét s ama nagy és hálás hatáskört, mely a nemzeti 
érdekek megvalósítása körül a vendéglősökre vár. 
Nagyhatású beszédeket mondottak ezenkívül dr. Solti 
Ödön, F. Kiss Lajos, Ihász György szerkesztők. Tgy 
dr. Solti Ödön elismerésének adott kifejezést  ̂afelett, 
hogy dr. Szuly Aladár, amióta előkelő vállalata élén áll, 
1‘őtörekvését a vendéglősök erkölcsi és anyagi czéljainak 
támogatására fekteti, mig viszont F. Kiss Lajos a magyar 
kereskedelemnek gratulált, mely munkásai sorában méltó 
büszkeségének tekintheti, hogy oly modern, európai 
műveltségű kereskedőt láthat, mint az ünnepelt férfiú. 
Ihász György az ünnepelt atyját éltette, mig F. Kiss Lajos 
újabb felszólalásában Schuller Ferenczet, mint a sikerült 
estély egyik értelmi szerzőjét éltette. A társaság pompás 
czigányzene mellett a késő éjjeli órákig maradt együtt.

Á zugszállók ellen. Régi panasza a budapesti ven
déglősöknek, valamint a főváros közönségének, hogy 
egyes zugszállodákban, melyek még most is folyton 
szaporodnak, olyan az élet, hogy a szállodaipar ezégére 
alatt hallatlan dolgok űzetnek és az ilyen környéken 
még a lakásokat is alig lehet kiadni. Ilynemű panaszok 
alapján a kereskedelmi miniszter ma tudatta a fővárossal, 
hogy az ó-utezai Napoleon-kávéház tulajdonosától, Lich- 
tenstein Rózától megvonta az iparengedelmet s az asszonyt 
400 korona pénzbüntetésre ítélte. Megvonta a miniszter 
az iparengedelmet Rosenberg Lajostól, a Nagymező-u.
62. sz. házában levő Minta-szálló tulajdonosától is. A 
kereskedelmi miniszternek ezt az energikus eljárását 
csak elismeréssel fogadhatjuk, mert a miniszteri döntés 
után az elsőfokú hatóságok is szigorúbban fognak eljárni.

Üzleti hírek. Herskovics Márton, a nyíregyházi „Zrínyi 
kávéház" tulajdonosa üzletét teljesen újjáalakította és 
márcz. 17-én nyitotta meg ünnepélyesen. — Weisz Márkus 
vendéglős Szarvason átvette a Központi szállodát és 
kávéházat. — Hartmann Fiilöp és Kiinger Márton ven
déglősök B.-Topolyán átvették B.-Topolyán Guszmann 
Lajos Kaszinó szállodáját. Az uj tulajdonosok kiváló 
szakértelmükkel a szálloda régi jó hírnevének emelésé
hez bizonyára nagyon is hozzá fognak járulni. — Csirszka 
János apatini vendéglős átvette ugyanott az „Árpád 
szállodát" és azt teljesen újjáalakítva a múlt hó folyamán 
nyitotta meg. Csontos Gyula, alugosi „(’oncordia szálloda" 
tulajdonosa megvette a lugosi Neuberger-féle kávéházat
34.000 koronáért. — Aradon a Szabadság-tér és az Eötvös- 
utcza sarkán levő kétemeletes házat, amelyben a Pölczl 
kávéház van, az Aradmegyei Takarékpénztártól kilenczven- 
ezer koronáért megvette Gombás Gyula temesvári ven
déglős. Az uj tulajdonos a kávéházat is át fogja venni. — 
Mint Nagyváradról Írják, A dórján és Knrlünder már hozzá
kezdettek uj szállodájuk telkének beépítéséhez és 1 millió
100.000 korona költséggel építik az uj Sas szállodát, meg
felelő mellékhelyiségekkel, vigadóépülettel, mely egy
maga 200,000 koronába kerül és legnagyobb táneztermo 
lesz a vidéknek. A diszes palota homlokzata a legszebb 
nagyváradi térre, a Szent László térre néz és ott az épü
let 4 emeletnyi magas lesz.

Kávéházi sütömesterek áremelési mozgalma. A 
budapesti kávéházi sütőmesterek között mozgalom indult 
meg, moly az eladási feltételeknek lényeges módosítását czélozza. 
Az egyik nagyobb sütő ezég ebben az ügyben az illető 
sütőkhöz egy köriratot intézett, mely kiemeli, hogy egy 
évtized óta a munkabérek, nyersanyagok ára és egyébHirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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kiadások íolytonosan emelkednek, ók pedig ezzel szem 
ben az áremelés helyett abban versenyeznek egymással 
hogy áruikat minél olcsóbb árakon helyezzék el Ha <> 
mozgalom eredménynyel fog járni, úgy a kávéházi süte 
mények aranak emelkedésére is el lehetünk készülve

Hymenhirek Déri Albert, a gyulai „Otthon kávé- 
ház" tulajdonosa eljegyezte Budapesten Altmann Etelkát.
— Pribék Mihály postatiszt nőül vette Tóth Ilona kis
asszonyt, Tóth János újvárosi vendéglős leányát Gyulán
— Selmán Izidor, a moholi nagyszálloda tulajdonosa /  
évi márcz. hó 24-én déli 1 órakor tartotta esküvőjét Weiss 
Dávid nagykereskedő bájos leányával, Gizellával. -  Lenlc 
Lajos_ szállodás, Lénk Kajetán szombathelyi vendéglős 
fia nőül vette Hutter Aranka kisasszonyt, özv. Mutter 
Pálné leányát Csikszeredán.

Miskolez hazafias pinezérei — a legnagyobb magyar
nak. Az igazi haza és szabadságszeretetnek fényes tanujelét 
adták Miskolez derék pinezérei, midőn f. évi márczius 
hó 15-én Köváry -Jenő nyugdíj választmányi alelnök kez
deményezésére a szabadság apjának, Kossuth Lajosnak 
szobrát egy igen egyszerű, de annál bensőségesebb és 
meghatói)b ünnepség keretében megkoszorúzták. A nyug
díj választmányok működése nem igen szokott hazafias 
enuncziácziókban megnyilatkozni, mégis a miskolezi 
Kossuth-szobor lábaihoz simuló hatalmas babérkoszorú
nak és Köváry Jenő gyönyörű, lendületes beszédének 
szívből örvendünk, mert mindkettőben bizonyítékát látjuk 
annak, hogy a hazafias érzést, mely ott rejlik derék 
pinezéreink szivének mélyén, divatos jelszavak egyidőre 
talán elhallgattathatják, de ki nem ölhetik.

A debreczeni vendéglősbál. A tavalyi fényes sikerhez 
hasonló kiváló eredmény mellett tartották meg minden 
tekintetben pompásan sikerült igen előkelő mulatságukat 
a debreczeni vendéglősök, kávésok stb. ipartársulatának 
és a debreczeni pinezórbetegsegélyző pénztár tagjai a 
Bika-szálloda dísztermében. A mulatság sikere dicséri 
az egész rendezőséget, amely élén az agilitásáról ismert, 
népszerű Hcmer Bertalannal és a pinezérek érdekeiért 
mindenkor sikra szálló Rosenberg Simonnal mindent elkö
vetett a siker érdekében. A mulatságot hangverseny előzte 
meg. Kiss Béla értékes klasszikus-nyitánya után Szathmáry 
Zoltán titkár olvasta fel Abrahám Dezső dr. országos 
képviselő „Régi vendégségek" czimü sikerült csevegését. 
Zilahy Gyula vérvörös ördögjelmezben pompás bohóságot 
adott elő, Ternyey Lajos pedig kaczagtató monológot. 
Sarkady Vilmos az ő nagy bohém-kupiéiból adott elő 
többet, közkívánatra még meg is kellett toldania azokat 
egy-két számmal. Zilahyné S. Vilma az ő gyönyörű hangján 
énekelt viharos tetszés mellett. A műsort Munkácsy János 
hegedűművész művészi hegediiszámai zárták be. Neki is 
meg kellett toldania a müsorszámot. Az ízléses zongora- 
kíséretet Fekete Oszkár látta el. Műsor lezajlása után 
táncz következett, mely kitűnő jókedv mellett reggelig 
tartott.

S za k ip a ri ügyekben  előfizető inknek dij 
ta la n u l  szo lgálunk  felv ilágosítással

A győri vendéglősök köréből. A győri ipartársulat 
szikvizgyári szövetkezetének igazgatósága f. évi márcz. 23-án 
Wölfel Pál elnöklete alatt' ülést tartott. Az igazgatóság 
helyesléssel vette tudomásul a forgalmi jelentést, amely
nek adatai a vállalat emelkedését és a tagok fokozottabb 
érdeklődését bizonyítják, kik saját fogyasztásuk forgal
mával legbiztosabb támogatói a vállalatnak és fejlesztői 
a vállalatba fektetett vagyonuknak, amely az eddigi 7 év 
alatt a részvénytőkének csaknem négyszeresére emel
kedett. Fontos a szövetkezet tagjaira nézve az alap
szabályoknak az az uj intézkedése, hogy a részvényesek 
az osztalékokon fölid fogyasztásuk arányában jutalékban része
sülnek. A győri vendéglősök és kávésok személyzetet 
tartó tagjai ugyancsak márcz. 23-án Erhardt Antal ipar
társulati elnök elnöklete alatt értekezletet tartottak, amelyen 
a pinezérkar küldötteivel a legközelebbi együttes eljárás 
mikéntjéről tanácskoztak. Minthogy azonban a győri 
pinezérkar időközben uj helyi szervezetet alakított, amely

munkaprogrammjába az együttes eljárás anyagát fölvette, 
a jelenvolt főnökök e fordulatot tudomásul vették és a 
további munkát az uj szervezetre bízták. A pinezér- 
szakiskola létesítésére biztató jelenség az a meglepő nagy 
érdeklődés és szives támogatási készség, amely a ven
déglős- és kávésiparra nézve nagyon fontos intézmény 
iránt a legutóbbi bál alkalmából nyilvánult. A rendező
bizottság tudomásul vette az eddigi számadásokat, 
amelyeket azonban nem zár le, mert még mindig érkeznek 
a szakiskola javára adományok.

Bármily italmérési vagy adóügyben lapunk előfi
zetőinek díjtalanul adunk felvilágosítást. « «

Koresmárosok sztrájkja. Sztrájkoltak már a ková
csok, a pékek; volt már sztrájk a szerelemben, az iro
dalomban. Most aztán a koresmárosok akarnak sztráj
kolni. Még pedig — Szabadkán. Ezután már csak a 
pinezérek, szakácsnők, kézilányok, borfiuk stb. sztrájkja 
következhetik. Most már csudák történnek. Szabadkán 
im, ahol pedig meggyőződéssel, ihlettel és hivatástal isz
nak az emberek, — a koresmárosok sztrájkra készülnek. 
De ne tessék hinni, mintha ennek oka abban rejlenék, 
hogy a poharak derék mesterei, akik már a sörgyárala- 
pitáshoz is értenek, vesztettek volna szomjúságukból. 
Nem. Az a baj, hogy a légszeszgyár drágán méri a gázt qs 
ennélfogva a koresmárosok sztrájkot üzentek neki. Ha le nem 
szállítja a légszesz árát, — a koresmárosok gyertyával 
fognak világítani. Nem kell tehát félni. Annál szíveseb
ben hangzik a nóta :

Száz iteze bort, száz szál gyertyát 
Ide az asztalra . . .

Pécsi vendéglők és kávéházak zárórája. A pécsi 
vendéglős-ipartársulat beadványt intézett a városi tanácshoz 
a zárórai szabályrendeletnek a vendéglős- és kávésipart 
korlátozó intézkedései megszüntetése tárgyában. A tanács 
f. évi márcz. hó 13-iki ülésén tárgyalta a beadványt: több 
pártoló felszólalás daczára kimondotta, hogy a zene
engedély nem terjedhet éjjeli 2 órán túl, amikor a ven
déglők bezárandók, de a kávéházak zene nélkül tovább 
is nyitvatarthatók.

Halálozások. Czibák János nagyváradi pinezér f. évi 
márcz. 14-én 35 éves korában elhunyt. Haláláról az ottani 
pinczéregylet adott ki gyászjelentést. — Grósz Adolf, lilla
füredi vendéglős, volt 48-as honvédhadnagy f. évi márcz. 
24-én Miskolczon 75 éves korában elhunyt. Neje és 
nagy rokonság gyászolják. — Schlésinger Mór vendéglős 
f. évi márcz. hó 5-én 62 éves korában meghalt Nagy
kanizsán. A népszerű „Móricz bácsi" temetésén Nagy
kanizsa minden társadalmi rétege képviselve volt.

Névváltoztatás. Schubert Ede kaposvári lakos, ven
déglős, valamint kiskorú Henrik, Emma, József és Ferencz 
nevű gyermekei családi nevének „Siklósi'1 -ra kért átvál
toztatását a m. kir. belügyminiszter megengedte.

Legelterjedtebb, legolvasottabb, legkedveltebb napi
lapja a magyar olvasóközönségnek a Pesti Hírlap, mely 
a radikális szabadelvüség, a független demokráczia lapja. 
Az uj évnegyed alkalmából melegen ajánljuk megren
delésre a Pesti Hírlapot, melynek előfizetési ára negyed
évre 7 korona, a Divat-Salonnal együtt 9 korona; de 
megrendelhető 2 hóra is 4 korona 80 fill;, «gy hóra is 
2 kor. 40 fillér előfizetési áron, mely legczélszeriibben 
postai utalványon küldhető a Pesti Hírlap kiadóhivatalába 
(Budapest, V., Váczi-körut 78.).

Világrekord a budapesti 1907. évi Nemzetközi Sütő
ipar Kiállításon ! Steiner Hugó, fővárosi sütőmester 
(Budapest, VII., Király-u. 67.) a Magyar Sütők Országos 
Szövetségéhez intézett átiratában kijelentette, hogy egy 
világrekord számba menő kiállítási tárgyat készít és alá
veti magát egy nemzetközi jury Ítéletének. Ha ez kijelenti, 
hogy valaha sütőkiállitáson az övénél szebb sütőipari 
műtárgyat állítottak ki, úgy a szövetség javára 5000 kor. 
bánatpénzt fizet. E tárgy 672 m. magas, 8 m. hosszú és 
2 m. széles lesz. Steiner Hugó, ki éveken keresztül kül
földön dolgozott, egyike a legtehetségesebb magyar sütő
mestereknek és a sütőipar világrekordja révén bizonyára 
megérdemelt hírnévhez fog jutni.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Egy közvetítő rekordja! Orosz Ödön (Budapest,
IV., Semmelweís-utoza 4.), az ország legismertebb köz
vetítője, ki pontossága és megbízhatósága következtében 
kávés- és vendéglőskörökben országszerte a legnagyobb 
bizalomnak örvend, 1907 február hóban a következő üzle
teket közvetítette: Marosvásárhely: Breiner 11. Iranssyl- 
vánia szállodáját Schweitzer Adolf vette meg Lipparól. 
Budapest: Mihalicsek Frigyes vendéglőjét Cerovits llia 
vette meg. A Medikus kávéházat Kmetykó Lajostól Schewei 
Lajos vette meg. Frisch Antal kávéházat Szilicsek testverek 
vették meg. Ahnásy t Károly Kisfaludy kávéházát Marosi 
Gerson vette meg Érsekújvárról. Puschnik-íé\e éttermet 
(Kecskeméti-utcza 5.) tries Mihály vette meg’. Irencsen- 
teplicz: A RTM-féle üzletet Königsdorfer Gusztáv vette 
meg, üzletvezetője Müller Mihály Aradról.

Első budapesti kölcsönző-vállalat. Az igen tisztelt 
szálloda-, étterem és idényüzletek tulajdonosai legtöbbször 
azért, mert nem áll rendelkezésükre , kellő  ̂mennyiségű, 
szükséges felszerelés, a banketteket, ünnepélyeket, lako
dalmakat, politikai pártgyiilésekőt helyiségükben nem 
tarthatják meg és kénytelenek az ily kedvező, ritkán 
kínálkozó alkalmat elszalasztani és igy az elmaradt haszon 
következtében anyagi kárt is szenvednek. Ezen régóta 
tapasztalt hiányon óhajt segíteni az országban általáno
san előnyösen ismert Glück Márton czég Budapesten, 
(VI., Hajós-utcza 17. szám), ki is mindennemű alkalomra 
a szükséges felszereléseket, nevezetesen: evőeszközöket, 
pecsenyetálakat, üveg- és porczellánnemüeket, asztali 
fehérnemüeket, sőt asztalokat és székeket is igen előnyös 
és kedvező feltételek mellett kölcsünképpen átenged. Ez
által a czég vevőinek érdekeit két irányban is előmozdítja. 
Tudniillik az 1—2-szer kölcsönadott felszerelési tárgyakat, 
melyek teljesen kifogástalan karban vannak, oly meglepő 
olcsó árban árusíthatja, hogy szolgálatot vél a tisztelt 
szakközönségnek teljesíteni, ha ezen jó hírnevű czégre 
nagybecsű* figyelmét felhívja. Érdeklődőknek a czég a 
legnagyobb készséggel mindennemű felvilágosítást nyújt. 
Czim : Glück Márton kávéházi és vendéglői berendezések 
üzlete: Budapest, VI., Hajós-utcza 17. szám.

Uj sörgyár Kassán. Mint értesülünk a Lepesch és 
fia féle sörgyár helyett egy uj sör- és malátagyár r.-t. 
alakul. A pénzügyi viszonyokat a Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank fogja fmanczirozni.

Uj sörkimérési mód. Lapunk egyik nemrég megjelent 
számában a Németországban nagy elterjedésnek örvendő 
sörkimérési módról értekeztünk és ismertettük a szén
savval való kimérésnek előnyeit. Erre vonatkozólag jelen 
számunkhoz a közismert dr. Wágner czég prospektusa 
van mellékelve, mely a szóban levő rendszerrel foglal
kozik, ajánljuk ezen mellékletet t. olvasóink szives 
figyelmébe.

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

Saeher halála.Sacher Ferencz,a híres szakácsmiivész, 
a róla elnevezett Sacher-torta feltalálója f. évi márczius 
hó első hetében 90 éves korában Badenben meghalt. 
Sachernek nagyon érdekes pályafutása volt. Ifjabb évei
ben a legelőkelőbb magyar mágnásházak, az Esterházyak 
és Andrássyak szolgálatában állott. Nagyon sok ideig élt 
Magyarországon is és a 48-as évek előtti országgyűlések 
ideje alatt a pozsonyi mágnás-kaszinó vendéglőse volt és 
ott étkeztek a diéta tagjai. Pozsonyban annyira megszeret
ték, hogy Széchenyi István gróf rábeszélte, jöjjön le Buda
pestre és vegye át itt a Nemzeti Kaszinó éttermét. Sacher 
le is jött. Akkoriban Széchenyi István gróf volt a Duna- 
gőzhajós Társaság elnöke és mint ilyen utóbb Sachert 
bízta meg az összes hajók ellátásával. Nem is volt 
akkoriban panasz egyik hajón sem, hogy rossz az étel. 
A szabadságharcz után visszament Bécsbe és ott telepe

det le. Először csemegeüzletet nyitott, amely csakhamar 
nagy virágzásnak indult. Ede nevű lia alapította a bécsi 
Augustinerstrassen a híres Saoher-szállót.

Egy „magyar" pezsgőgyár (? ? ?) vignettája. A 
Csáktornyái pezsgőgyár ilyen feliratú üvegeket hoz for
galomba : „Animo Medjimuzska, tvornica sampanjca 
Strahia i drug Cakovec“. Ilyen körülmények között talán 
helyesebb volna, ha Strahia és Társa urak „Cakovec* - 
ről Zágrábba helyeznék át gyárukat. Ha olyan nagyon 
szeretik horvát testvéreinket, menjenek oda! 1 árt karok 
várnak rájuk.

: : : : : :  s z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k . : : : : : :
Kr. A. Villány. Vendéglősnek ahhoz, hogy üzletében 

vendégeinek kávét szolgáltathasson ki, nem kell ezukor- 
fogyasztási engedélyt váltania.

L 2 T T K B
„CASINÚ"-pezsgő

k ü lön  tö lté s  
B u d a p e sti főrak tár:
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Házassági ajánlat. J
Szállódo i könyvelő és titkár, 27 éves, a szállodai és ven- g  

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

Rendkívül jómodoru, kellemes megjelenésű, négy nyelvet 
tökéletesen beszélő agilis fiatalember, a kiben elsőrendű 
vidéki szállodás jelentékeny támaszt nyerne. Igényei sze
rények. 20—30,000 korona hozományra esetleg üzlettársi 
alkalmazásra reílektál.

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

Itfjsbb asztali- és Udité ital,
kftfisé hatálynak bizonyult köhögésnél, 
gégobojokaál, gyomor- io kolyaghu- 

nrtnál.
MaUtlli Henrik, Uii»W u Uúpul Teréz-körut37.j

átlőn i 
Henrik 

Budapest,
Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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E L S Ő  M AGYAR Á LT A LÁ N O S B IZ T O SÍT Ó -T Á R SA SÁ G  B U D A P E S T E N .
I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet.

N egyvenkilenczedik évi zárszám la 1 9 0 6  január i-tfil deczem ber 3 1 -ig 
/■AD ÁSO K ________________________BEVftTEl.EK

1HU7. ^Pr̂ ‘s 1* Magyar Vendéglős- és Kévés-Ipar

I .  T ű * b l* to s itá ,s .
Kifiwtett károk és kM tiég.k 9.001,663-03invnnva viszontbiztosított

5 1 . S W ‘ -  -  3.401,301-65
’ [iekében m aradt károk tartaléka 
vpr»áBÍ költségek a viszontbiztosított
ré’r  i u n  bovétél lévooáaáva l--------

relédé lm? «dé éa bélyogilletékek _

I ílkoráaok közhaszna ozélokra _
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazga

tási költségek — — —. — “
Hehajthatlau követelések leírása
A következő évek készpénz-dijtartaléka 

a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül _  

n  S z á l l í tm á n y - b iz to s í tá s .
Kifizetett károk és költségek 279,371-40 

levoova viszontbiztosított 
károk és költségek _  -  .

Függőben maradt károk tartaléka 
Szerzési és igazgatási költs, a viszontbiz

tosított rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénz-dijtartaléka 

a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül — _

H l. Jégb iz tos ítás.
Kifizetett károk és költségek 2.004,786-65 

levonva viszontbiztosított 
károk és költségek _  _  1.304,563 20|

FÜKRŐben maradt károk tartaléka 
Szerzési és igazgatási költs, a viszontbizto

sított rész utáni bevétel levonásával 
Bélyegilletékek — -  7* ~  -
Beliajthallan követelések leírása —
A következő évek dijtartaléka— — -

IV . B e tö r ó s b iz to s i tá s .  
Kifizetett károk és költségek 19,636 04 

levonva viszontbiztosított 
károk és költségek — _  29

Függőben m aradt károk tartalék.
Szerzési és igazgatási költs, a viszontbiz

tosított rész utáni bevétel levonásává 
A következő évek készpénzdijtarlnléka 

a viszontbiztosított rés/, levonása után 
és minden megterhelés nélkül _

V. 1906. é v i  n y e r e s é g - s z á m la .
A f. é. üzletből fenmaradt nyereségért

5550701 48 
606219Ö9

I
113120681 
278! 28 
114949
15650!

126551981
16500,71

6142419
6259399

7002-2345
61-4636

23654563
458531
313SUJ

5192878b

98507
83547?

I. Tűzbiztosítás.
Az 1905. évről áthozott készpénz díjtar

talék a viszoutbiztositott rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül _  

Tuzbi/.tositások után bevett készpénz
dijak és a f. évben lej. dijkötelezvé- 
nyék es dijváltók _ 17 719.318-16

lev. töri. dijak 2 030,630 36 
viszontb. dijak és
díjrészletek 5 609,811-98 7,6<0,442-34

Az 1905. évben függőben maradt károk 
tartaléka _  _

I I .  S z á ll í tm á n y -b iz to s í tá s .
Az 1905. évről áthozott készpénz díjtar

talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül 

Szállítmánybiztosítások után bevett kész- 
péuzdijak -  _  _  532,487 28

levonva: törlesz
tett dijak _  20,227-69

viazontbizt. dij. 413,853 99 434,081 6 8
Az 1905. évben függőben maradt károk 

tartaléka
I I I .  J é g b iz to s í tá s .

Az 1905. évről áthozott díjtartalék „  
Jégbiztosítások után bevett készpénz- 

dijak _  _  _  _  3.240,177-92
levonva: törlesz

tett dijak _  231,937-73
viszontbizt. dij. 1.811,767-33 2,043,705-
Az 1905. évben függőben maradt károk 

tartaléka _  _  _  — _  _  _  
IV . B e tö ré s b iz to s l tá s .

Az 1905. évről áthozott készpénz díjtar
talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül 

Betörésbiztositások ulán bevett kész- 
pénzdíjak és díjrészletek 236,388-74 

levonva: törlesz
tettdijak™  33.842-07 

viszont bizt. dij. 109 331 OS 140,193-15 
Az 1905. évben függőben maradt károk 

tartaléka — — _
V. E g y é b  b e v é te lü k . 

Szelvény,takarékpénztári, váltó és egyéb 
kamatok, valamint árfolyam-nyereség 
eladott értékpapírok és idegen pénz
nemek után_. — — — — — —

Társasági házak tiszta jövedelme

VAGYON M érleg-számla 1 9 0 6 . évi deczem ber 3 1 -én. TEH ER

Elhelyezett tőkepénzek takarékpénztárak- és 
bankoknál — — — — — — — —

3 506,000 K n. é. Magyar földhitelintézeti 
4°/o-os korona záloglevél _  _  á 96.25

4.919.000 K n. é. Pesti hazai első takpénztár 
egyesületi 4®/o-os záloglevél — á 9675

2.979.000 K n. é. Magyar leszámítoló- és pénz
váltóbank 4°/o-os záloglevél— — á 97'—

1.740.000 K n. é. Kisbirtokosok orsz. fold- 
hitelintézeti 40/o-os záloglevél — á 90 50

130.000 K n. é. Kisbirtokosok orsz. föld 
hiteiintózeti 5o/o-os záloglevél — á 100'—

250.000 K n. é. Magyar ált. takarékpénz-
tá:i 4% záloglevél á 97'50—

248.000 K n. é. Temesvári első takarékpénztár
á'/V’/o-os záloglevél ... _ _ á 100.—

250.000 K n. é. Aradi polgári takarékpénz
tár 5%-os z.áloglevól ____ ... á 98.50 —

7956 drb Magyar-franczia biztosiló részvény
társasági részvény.........................  á 200* —

900 drb Bécsi elet- és járadékbiztosító inté
zeti részvény — _ — _ _ á 770.—

649 drb Bécsi bizt. társasági részv. á 470'— 
997 drb Hazai általános biztositó részvény

társasági elsőbbségi részvény ... á 200'— 
A fenti értékpapírok stb . után az év végéig 

■ sedékes kamatok _  „  _  _  —
l i :-zt viselők és szolgák nydijalapjának értékei:
1.180.000 K n. é. Kisbirtokosok orsz. földhitel-

intézet 4,/z%-os záloglevél á 100'—
110.000 K n. é. Egyesült budapesti fővárosi 

takarékpénztár 4*/a°/o-os záloglev. á 100'—
Ezen értékpapírok után az év végéig esedé

kes kamatok
módi Ormódy Amélie alapítványa* értékei: 

i. Kisbirtokosok orsz. földhitel-
á 10 0 * -

50,600 K n. é,
intézet 4l/»°/o-os záloglevelek 

Az év végéig esedékes kamatok 
El- magyar általános biztosiló társaság 

'Tűzoltók segélyalapja* értékei, letétben 
t  in. kir. állam pénztárban:

.amitolt és visszleszámitolt váltók — 
Fm-.,.sági házak — — — — — — —
Ki) viféle adósok :

a Pénzkészlet és maradványok a képviselő
i e k n é l — — — — — — — —

1 Maradványok idegen bizt. intézeteknél 
•égi íztositási osztály folyó számlán _  — 
Központi pénzkészlet— — — — — —

K. |f.
5519918 7:

475913250

988933(1

1180000 -

410000 -

11925

50600
379 50

|
76218 19 

374291:; -9 
345043404

1749212
8(0920
28575
188138

6

Részvényalaptőke: teljesen befizetett 
2000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 2000 fél rész
vény á 500 frt — _ _ — —

Társasági tartaléktőke — — — 
Külön tartalék*— — _  — — 
Árfolyamkülünbözeti tartalék— _  
Tűzbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá
val és minden megterhelés nélkül 

6.0JO,000*—
Szállítmány-biztosítási 

díjtartalék készpénz
ben a viszontbiztosí
to tt rész levonásával 
és minden megter
helés nélkül _  _  100,000'-

Jóghiztnsitási kész- 
péuz-dijtartalék — 519,237*86

Betörésbizt. készpénz- 
dij tartalék a vi
szontbiztosított rész 
levonásával és min
den megterhel, nélk.

Tüzbiztositási függő károk tartaléka 
Szállitmány-bizt. függő károk tártál. 
Jégbizt. függő károk tartaléka... 
Betörésbizt. függő károk tartaléka 
Különféle hitelezők — — — —
Előbbi évekről eddig fel nem vett 

osztalékok — — — — —
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja 
Első m. ált. bl/.t.-lars. •I.évay alap* 
Első magyar által, biztosító-társaság 

• Ezredéves alapítvány*— — —
Ormody Vilmos-alap ... — — —
Ormódí Ormody Amélie alapítványa 
Első magyar általános biztosiló tár

saság * Tűzöl lók segélyalapja* -  
Jubileumi alap ... — — — — 
Életbiztosítási osztály folyó számlán 
1906. évi nyereseg — — — —

200.000*-

* Az idei hozzájárulásokkal 3387199 
kor. 39 fillérré emelkedőit.

6000000 
6OOOOO0 
2 >98237 
3008210

II. Életbiztosítási üzlet.
Negyvennegyedik évi zárszámla 1 9 0 6  január i-tö l decz. 3 1 -ig.

KIADÁSOK_____________  ______________ BEVÉTELEK

Törlesztett kötvények dija — 
Visszaváltott kötvényekért _  
Halálesetek után kifizetett kár

összeg — — — — — —
Lejárt kiházasitási tőkékért _  
Kiházasitási biztosításoknál ha

lálesetkövetkeztében díjvissza
térítés — — — — — — 

Függőben levő károk és díjvissza
térítések tartaléka _  — _  

Függőben levő kiházasitási tőkék
tartaléka _  _ _ _  _

Evjáradékokért —
Viszontbiztosítási dijak — _  
Bélyegekért— _  — _  — 
Irodai bér, postadijak, nyomtatv., 

utí s egyéb költségek — w 
Tiszti fizetések — — — —
Adóért ____ ___  — _  —
Orvosi dijakért _  — _  _  
Szerzési és dijbehajtási költségek 
Behajthatom tartozások leírása 
Kisorsolt biztosítások tartaléka 
Díjtartalék ez év végén — _
1906, évi nyereség _  — —

K | f.
993413 11 

1596061, 81

724471 63

330182' 26 
457I4IÍ 03 
599195! 05 
333246; 25

975682 95 
28842Íj 08 

34312 42 
177392 04 

12805881 39 
39593 88 
80001 — 

104391287: 70 
100G667j 91 

Í2()123023|~85

A m. évből áthozott 
díjtartalék _  — 

Befolyt d ijak : ez év
ben kiállított köt
vények után — 

az előbbi évek
ben kiállított köt
vények után — 

a biztositott töke 
emelésére fordí
to tt nyeremények 

Illetékek _  _  -
Kamatjövedelem 
Múlt évi függőben 

volt károk és díj
visszatérítések 
tartaléka _  —

Múlt évi függőben 
volt kiházasitási 
tőkék tartaléka —

77244 6736323614412503531

VAGYON M érleg-számla 1 9 0 6 . évi decz. 3 1 -én. TEH ER

-  90.609,160 25 K

1. kir. 4°/o-os kor. jár- 

~ földhT 3>/í/o-ö*s

606249 59
02593 .)!

Ül4t. !(
8354 77

60610b80

6844—
1603566 33

260000

lt .0000 _
60 MO '.8
5118.3 70

76218 ti
150000—

27872 392
2326 967 41

Értékpapírok— _  
ugyanis:

1-740.200 Kor.n.é.i 
95*95 K-val _  _

6.488.100 Kor. n. 
záloglevelek 87*75 K-val

15.258.000 Kor. n. é. m. földhit. 4%-oa 
talajjavitási és szabály. zálogl.95*75 K.-val

15.646,800 Kor. n. é. m. földhit. 4"/o-oa 
kor. zlgl. 96*25 K-val— _  _  _  _

10.222.400 Kor. n. ó. pesti m. kér. bank 
4°/o-os kor. zlgl. 97*— K-val — _  —

6.613.000 Kor. n. é. kisbirt. orsz. földh. 
4'/8°/o z.-lev. 100 K-val _  _  — —

6.974.100 Kor. n. é. m. orsz. közp. tkp. 
4°/o-os záiogl. (ápril) 96*50 K-val — _

404.100 Kor. n. é. m. orsz. közp. tkp. 
40/0-os záiogl. (jun.) 98*— K-val — —

991.000 Kor. n. é. m. orsz. közp. takp. 
4V2O/0-OS zlgl. 100 K-val — _  — _

6.159.400 Kor. n. é. egyes, bpesti főv. tkp. 
4°/o-08 záiogl. 96'75 K-val— _  _  _

585 000 Kor. n. é. belvárosi tkpénztár 
4‘/i!0/o-09záloglevél 100 K-val— _  _

4.017.000 K. n. é. pesti hazai első tkpt. 
egy. 4-'/o-os zlgl. 95*75 K-val _  _  _

5.380.000 Kor. n. é. m. jelzálog-hitelbank
4°/o-os záloglevelei 97*— K-val ..........

370.000 Kor. 11. é. m. jelz.-hitelbank 
4l/a°/o-08 zlgl. 100'— K-val _  _  _

Beszterczebánya • brezovai és piski-vajda- 
hunyadi vasúti els. kötv. _  _  — _  

4-40,000 K n. ó. egyes, államad. 4*/io°,o-os 
ezüstjárad. (ápril) 100*— K-val ...

60.000 K n. é. egyes, államad. 4*/io%-os 
papirjáradók (febr.) 100 K-val — —

7.930.000 Kor. u. é. triest-parenzoi h . ó. v. 
40/0-03 elsőbbs. kötv. 99'90 K-val _  _

1.460,600 Kor. n. ó. «Rudolfbahn* állam
adósság 4u/o-os kötv. 99-40 K-val ... _  

1.000,000 Kor. n. é. Wiener Verkehrs- 
Anlagen Ajleihe4o/0-os kötv. 99 60 K-val 

417,300 Lire olasz 5%-os járadék és 
kamatai — _  _  _  _  — — —

Túlélési csoportok értékpapírjai:
205,800 Kor. n. é. m.k. 4"/o-os korona- 
járadék 95-95 K-val— — — — — 

1906-ben esedékes kamatok _  — _  
Jelzálog-kölcsönök — — — _  —
Kötvény-kölcsönök _  _  — — _
Viazontbizt. kötvény-kölcsönök _  — 
A közp. tartozása folyó számlán— — 
Vezér- és fóügynökségek és mások ta r

tozásai — — — — — — — —

108519592,99

K f. K f.
Díjtartalék:

107.015,815-54 K
levonva a viszont-

1669721 90 bizt. díjtartalékot
2 624,527 84 K 04391287 0

5693571 — Biztossagi alap — 796222 50
Kiházasitási tőkék

14609535 — nyereménye— — 722352 84
Függőben levő károk

15060045 — és dijvisszatérité-
sek tartaléka 724471

9915728 — Függőben lévő ki-
házasitási tőkék

6613000 — tartaléka— _ 330182
Túlélési csoportok

6730000 számlája— _  — 198788 39
Előre fizetett dijak 16180

474336 — Fel nem vett nyere-
mények 1905. évről 10 2 53991000 — Kisorsolt biztositá-

800C _
5959219 Viszontbiztosító in-

tézetek és mások
585000 — követelései _  _ 356336 87

3886447 50
190G.évi nyereség 1006667 91

5218601 -

370000 -

1334572 42

440000 -

60000 -

7922070

1481060

995000

40278.

197465 10
7996.li 17
262*51 18

1050535
842i 7-

2787213 ■ 12

Budapest, 1 9 0 6  decz. hó 3 1 -én.

S te in e r Jenő , G erge ly  T ódor,
életbiztosítási könyvvivő. a központi könyvezés főnöke.

Az igazga tóság : B áró H a rk á n y i F r ig y es ,
I/ászló  £ s ig m o n d , O rm ody V ilm os, g ró f £ ic h y  N ándor. 

Szende K ároly , aligazgató.
A fenti zárszámlákat és m érlegeket m egvizsgálván, azokat a tö rvény
ben s az alapszabályokban m eghatározo tt elvek szerint készülteknek 
és azok egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel teljesen m egegye
zőknek találtuk. Budapest, 1 9 0 7  m árczius í-én.

A felügyelő-b izottság: B erzev iczy  A lbert, 
B urchard-B élaváry  K onrád , H a jó s  József, N ém eth  T itu s, 

báró  R a d v á n szk y  Géza.
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POLOSKAIRTOSZER
Kesztenbaum Adolf és Papp György
Miskolcz, Kölcsey-ut 2. sz. Bpest. VII. Szövetség-u. 9. a. 6.

vállalkozók a poloska, svábbogár stb. teljes kiirtására egy 
eddig nem létezett szert fedeztek fel, mely a fal, bútor 

rongálása nélkül tisztit. Nevezettek ilynemű munkákra írás

beli jótállás mellett vállalkoznak, az eljárásuk eddigi ered
ményeit hatósági és magánbizonyiiváiyokkal tudják igazolni 
és c akis küzépüleiek, kastélyok, szállodák tisztítására 

fogadnak el megbízást.

Ezernél több kiváló orvos és tanár a já n lja !
1904. ST . LOUIS GRAND PRIX .

Külföldi utazáson kérjen  m indenütt S zt.-L u kácsfü rdö i 
K R IS T Á L Y -Á S V Á N Y V IZ E T !

A E H H H Q - f o r r á s
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital é tv á s y z a v a ro k n á l  
és e m ész té s i n e h é z sé g e k n é l. A legtisztább és le g e g é sz 
ségesebb  asztali és borviz. Hathatós s z o m jc s illa p itó . — 
Vidékre ós külföldre fn v a rd ijm e n te s  szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélkíili töltés is rendelhető, mely 
hasonló en y h eség e  folytán pótolja a franczia Evian és St. 

Galmier vizeket.
S z t .  L u k á c s f ü r d ő  K u t v á l l a l a t  Budán.

Ne hagyja magát reklámvízzel félrevezetni, hanem tart
son az üzletében valódi „ILONA" artézi savanyuvízet.

Rendelési czím: „A RTESIA " BUDAPESTI VEN- 
DÉGLOSÖK SZIKVIZ ÉS PEZSGŐITALOK GYÁR 
R .-T . a városligeti artézi kút bérlői. VII., Egressy-ut 20/c, 
Telefon 50—72. = = = = =  Telefon 50—72.

E rd é ly i  t e j e s - b á r á n y o k a t  " W S
ajánlok bőr né kill, frissen leülve, darabonként 0 koronával — 
bérmentve — ingyen csomagolással — 5 kilogramm súlyban: 
A b r ild llA n ja  K IU É U Y  G É Z I  A ta r iid b iin ja

S E IFER T  H EN R IK  ÉS FIAI
CS. ÉS KIR. UDY. TEKEASZTALCYÁRCS. ÉS KIR. SZABADALM. JÉGSZEKRÉNYLYÁR

B U D A P E S T ,  Y 1 1 ., D O B - U T C Z A  9 0 .  S Z .
»  ARJECYZÉKEK VIDÉKRE INGYEN ÉS BÉRNIENTVE. <

HAZAI IPAR
. I

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 o tten b ille r-u . 17.

őudapcs* Telefon: 6 3 - 5 6 .  Alaplttatott 1824.

HAZAI IPAR

Világítási b b 
berendezések

v rosok, kastó yok, gyárak, 
szállodák, üzletek, malmok és 

magánházak részére.
Legújabb szabad, és enged.

X «
s i ó é t  > 1 ö n  g á z l e j l e s z t  

T e lje s e n  v e sz é ly te le n .
V illan y  v ilá g í tá s i  és erőátviteli 

berendezések. Különleges é? : önálló kis 
telepek (eleetrogének). C s i l l á r o k  leg
modernebb kivitelben, villanyra, leg- 
szeszre és acetylenre nagy választék
ban. M o to ro k  benzinre, gázra, nyers
olajra, bármilyen czélra.

Szerelési czikkek, izzólámpák és egyéb 
kellékek nagy raktára.

Költségvetések, tervezetek és árjegyzék 
kívánatra díjtalanul.

F E J É R  é s  8 C H N I D T
B l ’h A P I  ST, t ö t v ö s - t é r  2 . sz.
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Konyhavegytan.
Ir ta : D r .  T .  I .

A czimet elolvasva bizonyára min
den olvasó arra fog gondolni, hogy 
ugyan mire jó az, hogy a vegyészek 
mindenbe beleütik az orrukat, igy a 
szakácsmüvészetbe is, melytől pedig 
legjobb volna, ha minél távolabb 
maradnának. Mert ezen a téren — 
ez legalább a legáltalánosabb nézet 
— egész tudományuk csak külső
ségekre szorítkozik, csak a hatásra 
számíthat, a „látszatot" szolgálja, a 
látszat pedig sohasem fedezi a valót. 
De hát hiszen nem is ilyenekről, 
nem is holmi újabb vegyészeti trik- 
kekről akarok én írni.

Nem tudományos konyhavcgyészct- 
röl akarok Írni. Ha konyhavegyészet- 
röl szólok is, valósággal csak egy
néhány olyan vegyi folyamatot akarok 
ismertetni, melyekkel a konyhán mind
annyian naponta találkozunk, amelyek 
lényegét úgy a szakács, mint a sza
kácsnő és a gondos háziasszony egy
aránt ismeri, amelyek az inyesmester- 
ség technikájának alfáját és ómegáját 
képezik és amely folyamatok elő
idézése, szabályszerű végrehajtása és 
helyes kihasználása jóformán maga 
a szakácsmiivészet. Amint tehát már 
ebből is látható, ehelyütt olyan dol
gokkal kívánok foglalkozni, melyek 
a szakácsmiivészet avatott művelői 
előtt már ismeretesek és szinte ma
gától értődök, amelyekről azonban 
nem tudja azt, hogy itt oly folyamatok 
mennek végbe, a természet örök és 
megrendi Illetlen törvényei szerint, 
melyekből oly direktívák vonhatók 
le, amelyek a tapasztalati tudással 
minden tekintetben összhangban ál
lanak és amelyeket az ember rend
szerint mint valami maguktól értődő 
jelenségeket fog fel anélkül, hogy 
az előidéző okokra vonatkozólag 
kielégítő megoldást vagy magyará
zatot keresne.

E sorokat olvasva itt a bevezető
ben, minden gyakorlati téren működő 
szakács bizonyára azt fogja kérdezni 
tőlem, mire való mindez, mire jó a 
szürke elmélet a mi körünkben, ahol 
minden és mindenki gyakorlati ezé- 
lokat szolgál ?

Hiszen ha valahol, úgy valóban a 
szakácsmüvészetben a gyakorlatnak 
jut a legfőbb szerep, a gyakorlati 
tudásnak, mclylyel szemben minden 
tudálékosság eredménye csak téve
dés és nem egy modern, csinos, de 
hiányosan avatott tanulója divatos 
háztartási iskoláinknak annyira ki
képzett, hogy talán még kávét is 
tud főzni. A túlhajtott elméletek és 
tudálékosság elleni természetes ellen
szenvet, mely e felfogásban megnyi
latkozik, magam is osztom. Mert ha 
az elmélet tényleg nem más, mint 
egy tudományos köpönyeg, mely csak 
arra jó, hogy az igazi tudás nemes 
formáit eltakarja, eldisztelenitse, 
akkor valóban csak kárt okozhat; 
ha azonban a mindennapi gyakor
lati élethez simul, akkor nemcsak 
hasznunkra válhat, hanem váza lehet 
egy erőteljes testnek, szervezetnek 
is," mely részére a szabad mozgást, 
a biztos haladási, fejlődést teszi 
lehetővé.

Ezért nem szabad sohasem egy 
oly irányzatnak keletkeznie, moly 
tán azt akarná bizonyítani — hogy 
egy hasonlattal éljek — hogy a tojás 
okosabb a tyúknál, viszont azonban 
igenis igaz az, hogy a haladó korral
—  mint mindenkinek —  nekünk 
is lépést kell tartanunk ős ha a tudo
mányos vegyészet a szakácsmüvé- 
szet terén is — tudományos alapon 
és megdönthetien igazságok alapján
— már eleve bizonyos folyamatok 
és kérdésekre vonatkozólag oly ki
elégítő és helyes magyarázatot kínál, 
melyeket a gyakorlat embere csak 
fáradtságos kísérletek után képes fel
ismerni, helytelen dolog volna azo

kat saját czéljainkra fel nem hasz
nálni. Épp úgy mint a kertész majd
nem mindennap felüti a gyakorlati 
kertészet kézikönyvét, mert a drága 
anyagot nem akarja bizonytalan 
eredményű kísérlettel koczkáztatni 
akkor, midőn ama könyvben min
denre vonatkozólag megbízható Út
mutatást talál, épp úgy — akarva, 
nem akarva ■— idővel a szakács- 
művészetben is utat fognak maguknak 
törni a gyakorlati kézikönyvek. Azt 
a tudást, mely ezen müvekben lesz 
lefektetve és amelynek Glüe/c-Stádler, 
Sckalkliáz, Kovácsik stb. müveiben, 
valamint „A Konyha"-bán csak már 
úttörő pionírjait látjuk, minden sza
kács bátran elfogadhatja, mert éppen 
neki nem szabad félnie attól, hogy a 
szakácsmüvészeti tudás ama tem
plomába, amelyben eddig a gyakor
lat uralkodott mint istenség, a mo
dern tudomány és a mai kor Ízlé
sének megfelelő művészet is be 
fognak hatolni oly czélból, hogy ott 
minden meglevőt, minden hagyo
mányokat fenekestől felforgassanak! 
Ó nem! Ennyire még nem j ütöttünk. 
Nem is jutunk soha, mert a konyhán 
a főszerep mindig és mindenha a 
gyakorlati tudásnak fog jutni, mert 
hisz a tapasztalat sokkal régibb mint 
a tudomány, mely a tapasztalati 
tudás kincseiből vonta le a maga 
igazságait és megdönthetien törvé
nyeit. Hogy pedig ezeknek az igaz
ságoknak és törvényeknek a gyakor
latban ma is megvan a maguk nagy 
értéke és haszna, alig hiszem, hogy 
bárki is tagadni merné. (Folyt. küv.<

Érdekes apróságok.
A dán konyha. — Hogyan készítsünk 

finom gyümölcspálinkát? — A plum- 
pudding. —

Dániában, a kövér marha és friss 
és jó vaj országában ugyancsak ér
tik a módját a kitűnő étkezésnek.
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Ott, mint egy kiváló orvosuk meg
mondta, nem a szesz rövidíti meg 
az emberek éleiét, hanem a jó zsí
ros konyha. I’edig Dánia azok közé 
az államok közé tartozik, ahol arány
lag rengeteg pálinka és ital is fogy. 
A dánok szeretnek jól és sokat enni. 
De ez a dolog mégis bizonyos ha
tárok közé van szorítva. Ügyesen 
segített ezen a kis bajon egy úri
ember, aki négy barátja tiszteletére 
egy tizfogásos ebédet adotl. Már a 
hatodik fogásnál nem bírtak az urak 
tovább enni, de ekkor előlépett négy 
tenyeres-talpas masszőr, külön szo
bába vitték az urakat, ahol jól meg- 
gyomrozták őket. Segítettek hamaro
san emészteni. Így lehetett az ebéd 
másik részét is elfogyasztani. Akkor 
a régi rómaiak csak ügyesebbek vol
tak. Azok még egyszerűbb módon 
szabadultak meg a fölösleges ételtől. 
De már Shakespeare elmondattja 
Hamlettel a következő sorokat: „E 
kába lagzi mind kelet s nyugatra, 
más nemzeteknél csúnya hírbe hoz. 
Iszákos a nevünk s utána disznó 
czim is ragad még s e szokás való
ban, bár telteink megütnék a tökélyt, 
jó hírnevünk savát-izét veszi." ügy 
látszik a dán viszonyok Hamlet óta 
sem változtak ezen a téren.

Finom szilva vagy más gyümölcs
pálinka előállítására a következő el
járás ajánlható: A szilva magától 
hulljon le, a fát megrázni nem szabad. 
A faedény, amelybe a szilvát szed
jük, egészen teljen meg, ugyannyira, 
hogy az élesztő az edényből ldfolyjon, 
a lé az edény szélét érje, miáltal a 
czefre a bebörösödés után teljesen 
légmentesen lesz befedve. így sem 
a levegő nem mehet a czefrébe, sem 
az erő ki nem párologhat. Addig 
nem szabad a czefrét párolni, amig 
a czefre nem kezd leülepedni, ekkor 
válthatunk csak bárczát. Aki előbb 
kezd a lepároláshoz, mielőtt a czefre 
leülepedni kezdene, annak a pálinkája 
kellemetlen czefreizü lesz.

Az első és második üstnél nem 
szabad czefrét párolni, mert ha az 
üstbe először czefrét párolunk, az 
egész pálinka nem lesz kifogástalan. 
Tehát az első és második üstnél 
vizet kell lepárolni, hogy azonban 
sok időt ne veszítsünk, mielőtt a 
párolás! idő jönne, töltsük meg az 
üstött vízzel, a vizet melegítsük meg, 
úgy, hogy amire a főzési idő eljő, 
a v íz  már forrjon; a sisakot tegyük 
az tislre és a vizet pároljuk le. A 
második üst vizet egy másik mosó
üstben melegítsük meg, hogy az is 
a feltöltés után mindjárt lepárolható 
legyen. így az első és második üstre 
szánt czefréből is finom élvezhető 
pálinkát nyerünk. Ha ez megtörtént, 
gondoskodjunk jó linóm édes izü ivó-
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vizről. Töltsük meg az üstöt három 
rész czefre és egy rész linóm ivó
vízzel, de a pára fejlődésének az 
üstben mindig elég helyet hagyjunk. 
Fia igy a czefrét egészen lepároltuk, 
a lepárolt pálinkát töltsük az üstbe 
és újból pároljuk le. Ily módon való 
lepárolás mellett pálinkánk pompás 
ital lesz. A pálinka a sárga színét 
csakis a hordótól kapja, azonban 
igen hamar kap szép sárga szint és 
finom ó-izt, ha a frissen lepárolt 
pálinka közé linóm 3—4 éves pálin
kát öntünk, minden 10 literhez 1 
litert.

*
A templomszentelési ünnepélyek 

rendezése nemzetközi szokás. Ang
liában különösen nagy vigasság kö
zepette szokták megünnepelni. De itt 
is legjobban kitesz magáért l’aiguton 
nevű kis városka, ahol a templom
szentelés napján egy óriási tál ételt 
készítenek hatósági költségen. Ez az 
étel az úgynevezett „Plumpbudding" 
és hogy milyen hatalmas porcziót 
készítenek belőle, kitetszik abból, 
hogy 8—12 ökör húzza azt a tálat, 
amelyben az ünnepi étel büszkél
kedik. A disz-étket ugyanis, melyből 
később a városka összes lakossága 
jól lakik, végighurczolják ünnepies 
körmenetben az utczákon. A föl- 
diszitett ökörszekér mellett füstfaragó 
inasok poroszlódnak szamarakon, a 
nép pedig hangos ének és kurjon- 
gaiás közt kiséri az ünnepi kosztot. 
Mikor aztán az egész várost bejár
ták a l’lumpbuddinggal, közprédára 
bocsátják a nemes eledelt, annak 
— a paigutóinak dicséretére legyen 
mondva •— egy szempillantás alatt 
néhaivá válik.

Feljegyzés van arról, hogy például 
1890-ben milyen mennyiség készült 
az ünnepi buddingből. Felhasználtak 
ezek szerint 500 font lisztet, 250 font 
marhazsirt, 200 font mazsolaszőlőt 
és 350 tojásl.

Szakáesmüvészeti szótár.
(Az idegen szó vagy kifejezés helyes ki

ejtését zárójelek között jelezzük.)

(Folytatás.)

Montglas (garniture a la) (garnitur 
á la mongla) friss apró darab
kákra vagdalt libamájból álló 
körzet, kevés madeirával, vajban 
pirítva és főtt szarvasgombasze- 
lelekkel vegyítve.

Moi:lle (moell) csontvelő, ama zsiros 
anyag, mely a csontüregekben 
van; tápláló és kellemes ize miatt 
nagyrabecsült zsiradék. Pastőtom- 
szeletek alakjában mint körzet 
szerepel, de használják főzéshez, 
sütéshez is.

Móka (mokka) egy kávél'aj.

Monaco (monako) potage á la monaco 
(potázs a lu monako) monakói leves, 
tejleves tejfellel, vajjal és tojás- 
sárgájával vegyítve, hozzá piritolt 
kenyeret adnak.

Monté (monté) technikai kifejezés a 
magasan felhalmozóit ételre.

— en béllé vue (án beli vü) fokoza
tosan emelkedett.

Monlmorency (garniture h la) garnitür 
a la monmoránszi) körzet zöld 
borsóval és spárgacsucsokkal töl
tött Articsókákból.

— Potage a la Montmorency (potázs 
a la monmoránszi) gyöngykása- 
leves tejfellel, tojássárgájával el
habarva, friss főtt zöld borsóval 
és spárgacsucsokkal.

Morille (morill) jóizü vargányagomba; 
gyakran alkalmazzák körzet gya
nánt.

Mornay (a la) (a la mornéj) halak 
elkészítési módjának megjelölése. 
A haldarabokat fűszerezik, fehér 
borral s gombalével leöntik, köny- 
nyen megsütik, azután Béchamel- 
mártúsban és reszelt sajttal hintve 
tovább sütik.

Morlifier (mortilié) sanyargatni; igy 
nevezik azt az eljárást, hogy a 
húst, vadat vagy szárnyast száraz 
szellős helyen felakasztják, mert 
egy hús sem jóizü vagy elég por- 
hanyós, ha leöntés után azonnal 
használják. Ennek időtartama az 
évadtól függ. Nyáron a borjúhús 
csak 2—3 napig, disznóhus 1— 
2 napig, marhahús 3—4 napig, 
nagyobb szárnyas 4 napig lóghat; 
tyúkot és galambot leölés napján 
lehet használni; de fájd, nyir- 
fitjd és fogoly, vadkacsa, liba és 
galamb 5—8 napig is lóghat.

Moru (moru) tőkehal, levegőn szárí
tott tökegadócz.

Moscovite au champagne (moskovit ó 
sampánny) különféle felszeldell 
gyümölcs konyakban páczolva.

Mou (mu) tüdő.
Mousse (mussz) meleg előétel gya

nánt, linóm kenyér, znzolt hús 
és tejfel keverékéből mártással 
tálalva.

(Folyt, köv.)

..S P R iT Z E R i'
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Csengetés helyett . . .

A  tö rzsaszta lná l, -fg-—
Egyik budafoki pezsgőborgyárosunk képviselője, 

nevezzük X-nek, hogy amaz emberfeletti feladatának, 
mikép minden áldott este három-négy üveg pezsgőt a 
gyár állandó vevőinek üzleti helyiségeiben megigyék, 
emberségesen megfeleljen, rendszerint két-három barátját 
szokta meghívni a minden este ismétlődő „hivatalos pezsgő
fogyasztást ekszknrziókra".

X. ur és barátai bevetődnek egy vendéglőbe és 
pedig esti 8 órakor. Tehát kissé korán. X. ur megrendeli 
a vacsorát és természetesen egy üveggel abból a oezsgő- 
ből, amelyet képviselt. A pinczér, aki véletlenségből nem 
ismerte X. urat (ami elég különös, mert hiszen a pezsgő
gyári képviselőket minden anyaszülte pinczér ismeri) azt 
hitte, hogy X. ur legalább is egy hitbizomány ura és 
igy az első palaczk pezsgő elfogyasztása után nvomban 
az asztalnál termett egy újabb palaczkkal és rémitő szor
goskodással újra teletöltötte az üres poharakat.

X. ur egyik barátja a következő szavakkal intette 
le a túlbuzgó pinczért:

— Ugyan barátom, ne erőltesse meg magát! Ne 
siessen olyan nagyon. Mert ha azt hiszi, hogy mi passzióból 
pezsgőzünk, akkor nagyon téved.

X. ur erre nevettóben leesett a székről, ami termé
szetes is.

H iá n y o s  öltözete vo lt. sssd

— No hallja ! Maga ugyan alaposan lerongyolódott. 
Jlisz a nap is már a bőrét é r i .. .

— Sebaj ! Közéig a május. Aztán úgyis a nap- és 
fénykura saisonja áll be.

A lsó s  közben . * —
Kőim : Kedves öregem! En ezentúl a parthiet nem 

uhuval, Fedák Sárival, hanem Wekerle Sándorral játszom. 
, Weisz: Hát ez mi ?
Kohn : Mindent bemondani és semmit sem megcsinálni. 
Weisz: Ausser e’so !

A  szent - íz sák -ke rekeg yh áz-m a lo m sza ló k í 
vendéglőben. s& D
Vendég : Hé pinczér !
Pinczér : Prrrancs krrrássan !
Vendég: Kaphatok-e még valami meleget ?
Pinczér: Igenis krrrássan! Egy korsó sört.

h z  ig az i jó barát. -«s-—
Az egészen üres vendéglőben falhoz támaszkodva 

beszélget két pinczér.
— Tudod elvtárs — szól az egyik — azért ne 

busulj, hogy nincs pénzed. Ha minden szakad, szólj csak 
nekem, elmegyünk X-hez és közös elhatározással kölcsön 
kérünk magunknak egy pár koronát.

K ö lc sö n ö s  fe lm ondás. s& D
Föpinczér: Bocsánatot kérek doktor ur, de tovább 

nem várhatok. Tessék fizetni! Már is három napi bevé
tellel vagyok adósa gazdáknak.

Törzsvendég: Úgy ? Maga csinálja az adósságokat 
és én fizessek . . .

N a g y  gond. -se—

Törzsvendég (egyedül ül a törzsasztalnál): Nem me- 
hetok^haza. Egyedül vagyok. Meg kell mentenem a törzs
asztal becsületéi. Meg aztán csak nem engedhetem, hogy 
a vendéglős miattunk szenvedjen kárt! Józsi! Még egy 
fröccsöt!
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A dakszli az oka —

— Az Isten áldja, meg, menjen már kend haza! 
Hogy van lölke beteg ember létire hajnalig kocsmázni ?

— Nem rn’ék !_  ?
— A kutya mián_  ?
— Nem akar még elindulni a beste lelke. Szólin- 

gatom tízkor, tizenegykor, éjfélkor. Füle botját sem moz
gatja. Hajnal fele is csak úgy boldogulok véle, hogy 
fültövön kapom, kilóditom az ajtón, aztán elindulunk 
haza felé.

— No hallja! Ezt már tiz órakor is megtehetné !
— Ugyan kérem! Békessiges ember vagyok. Nem 

gyiivök én ollan gyorsan . . . tüzbe.

A kávéházban előszámlaija a pinczér mindazt, ami 
enni-inni való kapható s kérdi az öregtol:

— Mit kivan ?
— Mit kivánok ? Kívánnék valamit kívánni.

feleli az öreg. ..
Ez az öreg maga volt az öregség.

*
Mentrond az angolok foglyává lesz es egy angol 

kapitány következő tósztjára : „Nem iszom a francziakért, 
valamennyi gazember, kivétel nélkül!“ így vág vissza: 
.Iszom az angolokért, mind gentlemanok . . ., de van

kivétel köztük !

Hiányos képesítés. —
Vendéglős: Barátom, magából sem lesz iopinczér ez 

életben.
Pinczér • ?
Vendéglős: Mert nincs meg a kellő képessége._ 
Pinczér: Képesség ? Volna csak kellő . . . óvadékom!

Lakodalmon, sa sn
Lakodalmi vacsorán csendesen beszélget egymással 

két agglegény.
— Borús, szomorú idő keletkezik úgy látszik ott 

künn — szól az egyik.
— Óh igen! Illik a mai nap jelentőségéhez.

A kulcslyuk. —
Szobafőnök: Gyerünk csak ! Gyorsabban mozogjon. 
Pinczér: Borzasztóan fáj a hátam. Alig bírok 

mozogni . . .
Szobafőnök: Úgy? A háta fáj? Egész jó helyen fáj. 

Máskor ne nézegessen annyit be a kulcslyukon!

Gondolatok. / S ö
Minden ember bolond. Aki nem akar bolondot látni, 

maradjon egyedül é3 — — törje össze tükrét.
*

Az egyetlen mód sokáig élni Auber szerint, hogy 
meg kell öregedni.

.Jövünk, kiáltunk : ez az élet.
Kiáltunk, megyünk: ez a halál.

*
Az angol önérzet franczia világításban : Hervey lord 

Olaszországban utazik, a tengerhez közel egy lagúnához 
ér, melynek vizébe mártja ujját:

— Ah ! — mondja — a viz sós! A mienk !

A szükség és jóllét különböző módon hat — mondja 
Panard. — A jóllét minket ismertet meg barátainkkal, a 
szükség őket ismerteti meg velünk.

*
Rivardtól kérdezték :
— Miért nem jár társaságba?
— Mert nem szeretem többé az asszonyokat és 

ismerem a férfiakat. *
A patkány előtt senki sem ékesszóló, aki nem tud 

czinczogni.

Struensée bevallotta, hogy viszonya volt Dánia 
királynéjával: „Egy franczia — mondá erre Bor de — 
elmondta volna az egész világnak, de nem vallotta volna 
be senkinek".

Jó lesz a sör is. z & J

Kiadta a falusi tanító ur a parancsot, hogy a jövő 
rajzórára mindenki egy kis fekete-kávét hozzon magával. 
Azzal könnyebb színezni. A következő héten H. vendéglős 
fia csakugyan beállit az iskolába egy hatalmas korsó sörrel.

— Hát te fiain mit hozol itt ?
— Tanító ur kérem szépen, tisztelteti az édes apám, 

azt üzeni, hogy mivel mi egész évbe nem iszunk kávét, csak 
söröcskét, hát sört küld a kávé helyett, annak is szép 
a szine, meg hogy ami megmarad, megihassa bátran a 
tanító ur. Csak tegnap csapoltunk . . .
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S L É R I R O b / ^ L O n
A „M AG YAR V E N D É G L Ő S  É S  K Á V É S I P A R “ Á L L A N D Ó  M E L L É K L E T E

o  o  o

Nem. nem halok meg addig . . .
I r ta : E n d r Ö d y  S á n d o r .

Nem, nem halok meg addig,
Mig egyszer, utoljára 
Viharzó szenvedélylyel 
Halálos öleléssel 
Szivemhez nem szoritlak.
Nem, nem halok meg addig,
Mig nem súgom füledbe : 
Szerettelek, te édes,
Te voltál minden álmom,
Az életein te voltál!

Aztán elhallgat ajkam,
Szemem végkép bezárul 
És hosszú éj borul rám,
De éjből, sirsötétből 
Feltör hozzád szerelmem 
S szivedben örök dalként 
Zeng végső vallomásom: 
Szereltelek, te édes,
Te voltál minden álmom,
Az életem te voltál!

A t a c s k ó .
Irta: B enda Jenő.

— A „Magyar Vendéglős- é s  Kávés-Ipar" eredeti tárczája. —
(U tánnyom ás tilos.)

— Most már elég volt, mert igazán megharagszom 
— mondta a leány. S már is haragudott. Halvány, 
finom metszésű areza kigyulladt s szikrázó szemekkel 
nézett az urakra.

Az urak azonban nem vették komolyan ezt a nehez
telést. Még gúnyosabban kaezagtak s a szemükkel hu- 
nyorgattak. A budai kis korcsma hegynek emelkedő 
udvarán, melyre lépcsőn kellett fölmenni, mert egy 
szinben volt a ház ereszével, mulatott ez a társaság. 
Három középkorú, előkelő férfiú, típusai azoknak, akik 
hivatásból nem házasodnak meg és egyre fokozódó jöve
delmüket az élet lehető legtökéletesebb kiélvezésére el
költik. Ruhára, jó vacsorára, szép szeretőre. A leányon 
s az előkelő urakon kivül még ogy ifjú ember ült az 
asztal mellett. A tacskó, amint itt nevezték. Első éves 
jogász. Testvéröcscse annak az úriembernek, aki a leányt 
ebbe a társaságba vezette.

Éjfél felé járt az idő. Rajtuk kivül nem is volt 
már vendég a virágzó akáczok alatt. Az asztalon egy 
sereg üres és félig üres vörösboros üveg sorakozott. 
Nagyon magas fokig emelkedett a hangulat.

A leány lilaszinü könnyű blúzban, bordó kalapban 
ül az asztalion. Finom fehér ujjai közt idegesen tör
delte az asztalon szétszórt száraz kenyérhéját. Szolid, 
bájos megjelenésű hölgy volt, egészen fiatal, felületes 
szemlélésre tisztességes asszonynak tarthatta volna 
akárki, csak gyakorlott szem fedezett föl az ajkain egy

kevéske piros festéket, a szemöldökeinél pedig némi 
kormozó szenet. Viselkedésében azonban nem volt 
semmi kivetni való. Most is egy szalondáma előkelő
ségével utasította rendre az urakat:

— Maga különösen szégyelhetné magát! — for
dult a jobbján ülő gavallérhoz. Az öcscse előtt szégyeije 
magát! Ilyen beszédek !

S fejével az asztalvége felé intett. Ott ült a 
tacskó. Az ajkait keményen összeszoritva, sápadt arczczal 
meredt maga elé. Mintha erőszakkal fojtana magába 
egy nagy belső fölindulást.

A leány szomszédja kaczagolt:
— Hja a tacskó! Ne bántsd szivem! Az most 

járja az iskoláit! Neked sem árt ha okulsz egy kicsit! 
Megállj, mondok egy másik históriát, az még jobb, mint 
az első!

— El ne mondja, mert itt hagyom magukat!
— Tatata! T atata! Nevetni fogsz! Tehát ide 

figyelj! Volt egyszer egy öreg pap s annak volt egy 
fiatal gazdasszonya . . .

A leány haragosan fölugrott:
— Jöjjön Pista! Menjünk!
Az urak harsogó kaezagással kisérték őket. 

A tacskó meg a leány azonban egész komolyan elmen
tek. Az udvar túlsó oldalán egy rozzant kuglizó volt. 
Ennek a félszere alá húzódtak. Egymás mellé telepedtek 
le. Hallgattak. A leány szinte elveszett egy sarok 
árnyékos foltjában. Kényelmesen elhelyezkedett. Kéjes 
érzéssel élvezle a beállott csendet és félhomályt. Amikor 
felnézett, szeme a tacskó izzó pillantásával találkozott. 
Ez a mohó, szomjas tekintet zavarta egy kissé.

— No Pista! Miért ül ilyen csendesen? Beszéljen 
valam it!

A tacskóból kitört a visszafojtott indulat:
— Parasztok ! Durva parasztok !
— Haragszik rájuk?
— Haragszom.
Miért ?
— Mert bántották magát. Mondja! miért tűri? 

Miért nem hagyja itt őket egészen?
A leány hallgatott. Erre bajos volna felelni. 

Mondhatta volna, nem hozzájuk, hanem a finom 
ruhámhoz, a ragyogó gyűrűimhez, a szép lakásomhoz 
ragaszkodom. De ezt nem mondta. Csak sóhajtott s 
maga elé nézett a semmibe.

— Én nem tudom ezt nézni! — folytatta a fiú 
fokozódó izgalommal, ilyen leány mint maga . . . . 
S azok ott . . .  . Hagyja itt őket! Hagyja el örökre 
őket!

A leányra különös hatással volt ennek a gyerek- 
fiúnak a szenvedélyes könyörgése.

— Hiszen ha az úgy lehetne ! — suttogta s a lelke 
legrejtettebb, legtitkosabb zugában megmozdult valami.

Régi eltemetett érzés, határozatlan vágy. Egy el
tévesztett élet fölött való bánat.

— Lássa! — mondta a fölindulástól rekedt han
gon a tacskó. — Én nem régen ismerem magát. De 
szeretem és meg tudnék halni magáért. Jöjjön velem 1

— Ugyan hova? — kérdezte a leány s elmosolyodott.
— Még magam sem tudom. Majd meglátom. Nem 

vagyok már gyerek. Van érettségi bizonyítványom, csak
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akad valamilyen állás. A postánál vagy a vasútnál. 
Vagy segédjegyzőnek megyek el valahova falura. 
Legyen a feleségem. Meg tudok keresni annyit, nmeny- 
nyiböl megélünk. Meglássa, hogy megkeresek annyit. Es 
boldoggá teszem. A legtitkosabb óhajtását is kilesem 
és minden úgy lesz, ahogy maga akaija. No ugy-o meg
teszi? Itt hagyja ezeket! Velem jön!

A leány már nem mosolygott. Könny szökött a 
szemébe, úgy hatott rá ez a zagyva, éretlen beszéd. 
Mennyi melegség, remény, aranyos ábránd van ennek a 
fiatal fiúnak a beszédében! Milyen bátorsággal akarna 
szembeszállni minden bajjal, minden akadálylyal! Bizo
nyos anyai gyöngédséggel nyúlt a fiú keze után s arra 
gondolt, mennyi keserű kudarcz szükséges ahhoz, hogy 
ez a bizakodó, légvárakat építő lélek beletörjön a lehető
ségekkel számitó kicsinyes élet őrlő malmába.

A tacskó megreszketett, mikor a leány kezének az 
érintését érezte.

— No mondja, hogy igen! Mondja, hogy bele
egyezik 1

A leány azonban szomorúan felelt:
— Nem ! Az lehetetlen 1
— Pista! S ári! — hova az ördögbe tűntek ezek! 

— hangzott az asztal felől.
— Később maga is mosolyogni fog azon, amit ma 

este mondott, — mondta a leány. — És azt fogja 
mondani, hogy igazam volt. Jó leány voltam. Okos leány 
voltam.

A tacskó felelni akart, de hang nem jött ki a szá
ján. A leány pedig hirtelen egy forró csókot nyomva 
az ajkára, felugrott:

— No gyere! Menjünk, már keresnek!
— Holla! Éljen! — kiáltották az urak, mikor a 

lila blúzt s a nyomában botorkáló tacskót meglátták.
-— Sári, hallgasd csak ! Volt egyszer egy öreg pap 

s annak egy fiatal gazdasszonya . . .
A leány elmélázó, zavart tekintete, a tacskó bíbor

vörös színe nem tűnt föl senkinek . . .

Innen-Onnan.

(T. H.) A hadbíró előtt. Egy bakakáplár váltót 
hamisított valamelyik vidéki pénzintézet kárára. A had
bíróság annak rendje és módja szerint folyamatba tette 
ellene a bűnügyi eljárást, amelynek során felhívták a 
pénzintétetet, jelentse be a kárát. A bank kiadta az 
ügyet az ügyvédjének, az pedig elküldte az ügyvédjelölt
jét, ellátva a kellő adatokkal.

Az ügyvédjelöltet katonáék lekötelező szívességgel 
fogadták s pontosan jegyzőkönyvbe vették a tőke, kamat 
és költségbeli kárt, amit a jeles baka okozott. Aztán 
elkezdték faggatni:

— Neve ?
Az ügyvédjelölt nagyot nézett, de megmondta.
•— Kora ? Vallása ?
Ez még furább kérdés, no de ezeken is túlestek. 

A hadbíró még tovább kíváncsiskodott.
— Születési helye? Foglalkozása? — Helyes. 

Most álljon fel.
— ?
— Csak álljon fel, tegye a szivére a kezét és 

mondja utánam az esküt: Én . . .
— De kérem ! —• fakadt ki az ügyvédjelölt. •—• 

Én itt nem vagyok tanú, én csak felszámítottam a 
takarékpénztár kárát!

A hadbíró fölényesen mosolygott:
Az minlegy. Vagy igaz, amit mondott s akkor 

nyugodtan leteheti az esküt, vagy fél az eskütől s akkor 
nem mondott igazat.

Az ügyvédjelölt meghajolt a vaslogika előtt és — 
letette az esküt. * **

(P . N .)  A búza súlya. A paraszt furfangos ész
járásáról szól ez a történet. Az ember behozott egy 
kocsi búzát a buzakereskedőhöz, hogy eladja. Útköz
ben megáll és bemegy egy vaskereskedésbo-

— Adjon Isten jónapot — mondja — tessék 
engem megmérni.

A kereskedő eleget tesz a kérésnek, megméri a 
parasztot és közli vele az eredményt:

— Nyolczvanegy kilót nyom kend.
— Köszönöm — szól a paraszt és indul kifelé. 

A kereskedőt azonban érdekli az ügy. Ritka eset, hogy 
a paraszt kiváncsi a testsúlyára. Megkérdi hát tő le :

— Miért mérette meg magát öreg?
Fontoskodó arczczal felel a paraszt:
— Azért, mert az ur mértékjét nagyon pontos

nak tudom. Ha most elmegyek a kereskedőhöz, az lesz 
az első dolgom, hogy megméretem magam a mérték
jén. Ha kiütöm rajta a nyolczvanegy kilót, akkor jó  a 
mértékje és akkor eladom neki a búzát. Ha meg ke
vesebbet nyomok rajta, viszem a búzát egy másikhoz.

* *
*

(K . L.) Egy vendéglős vadásztréfája. Van itt
Budapesten egy vendéglős, aki kitűnő vadászember, 
akinek lövéseinél csak a viczczei találóbbak. Kimegy nem
rég a budafoki erdőség aljában elterülő szántóföldekre, 
hogy Francois barátjának vasárnapi pecsenyéül szánt 
nyulat lepulfantsa. Cserkészés közben észreveszi, hogy 
két csendőr, — akik benne orvvadászt sejtettek — egy 
bokor mellől minden mozdulatát figyeli. „Várjatok csak" 
■— gondolja magában a mi vadászunk — „majd meg
tréfállak én benneteket!" Kis idő múlva feltűnik a várt 
tapsifüles, a Nimród rászegzi fegyverét, a lövés eldör
dül s a meglőtt nyúl hatalmas bukfenczet vet a hóban. 
A lesben álló csendőrök tüstént iramodtak a corpus 
delicti után. Ámde vadászunk fürgébb volt, fölkapta a 
nyulat és futásnak eredt. A csendőrök utána. Már kö
zelébe értek, midőn a futó zsákmányostól felmászott 
egy fára.

— Jöjjön le azonnal! — kiálták a csendőrök, 
lihegve a fáradságtól.

A vadász nem felelt, hanem a tarsolyából kivett 
egy darab kenyeret és szalonnát s a terebélyes fa 
ágain kényelmesen elhelyezkedve, jóízűen falatozni kez
dett. A „hatóságnak" ez a példátlan fumigálása annyira 
felbosszantotta az egyik csendőrt, hogy fölmászott utána 
a fára, amivel azonban a fönnülő egyáltalán nem tö
rődött.

— A törvény nevében! — kiáltott rá a csendőr 
mérgesen, — igazolja magát.

— Tessék! — szólt az uzsonnázó s odanyujlá a 
vadászjegyet.

— Hisz ez rendben van! — csodálkozott a csendőr.
— Persze! — viszonzá flegmatikusán a vadász.
— Miért szaladt hát el, mikor meglátott minket?
■ ' Hát mondtam maguknak, hogy kövessenek ?
— De miért mászott föl a fára?

Mert nem akartam a hóban uzsonnáim’. De 
minek mászott maga utánam, mikor egy szóval sem 
hívtam ?

A csendőr röstelkedve vakarta a fejét.
Hát miért nem tetszett mindezt előbb meg

mondani ?
Barátom, — hangzott a megelégedett válasz — 

nem szoktam addig telelni, mig nem kérdeznek.
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