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A munkaszerződés.
Jól megszívlelendő olvasmányul ajánljuk összes 

olvasóinknak azt a „F e lh ív á s imelyet a „Budapesti 
szállodások, vendéglősök ás korcsmárosoh ipái társulata" 
intézett a „Budapesti pinczér egylettel" kötött szerző
dés tárgyában az ipartársulat tagjaihoz és amelyet a 
hivatalos közlemények sorában első helyen találhat meg 
az olvasó.

Amig maga a szerződés, melyet lapunk egyik meg
előző számában egész terjedelmében közöltünk, komoly 
bizonysága annak, hogg a munkaadók alkalmazottaik 
igényeit, számolva a viszonyokkal, a haladó kor igé
nyeivel, készséggel, habár nagy erkölcsi és anyagi áldo
zatok árán teljesítették, addig a szerződés elfogadására 
vonatkozólag kiadott felhívás beszédes igazolása annak, 
hogy a vendéglősök a szerződés jelentőségét komolyan 
fogják fel ős el vannak határozva arra, hogy annak 
minden irányban érvényt is szerezzenek.

Ám azért e kollektív munkaszerződés jelentősé
géről mégis nehány szót kell szótanunk, mert bizonyára 
nagy még azok száma, kik annak horderejével nincse
nek tisztában, az ellen ellenszenvvel viseltetnek, előtte 
a viszonyok kényszerítő hatása előtt fognak csak meg
hajolni és — mert abban a tévhitben szenvednek, hogy 
a szerződős aláírása rájuk nézve megszégyenítő, jó 
ideig a szerződéssel szemben — még ha alá is írták — 
elégedetlenkedni fognak, elégedetlenkedni anélkül, hogy 
az egyedüli mentségre, a szervezkedésre gondolnának.

Régen, és bizonyára nagyon is gyakran hangoz
tattuk lapunkban, hogy — úgy mint minden más ipar
ban — a vendéglős- és kávés-ipar terén is a régi, 
megszokott viszony helyét a főnök és alkalmazott között 
egy uj alakulás foglalta el, hogy a patriarchális viszony 
helyét az Üzletszerű jelleg fogja elfoglalni, hogy az 
egyesületek életo is uj irányok felé fog tereltetni és 
hogy nálunk is csakhamar be fog állani az a kénysze
rűség, hogy a munkaadó és a munkás közötti jogviszony 
egységes alapon szerveztessék az eddig szokásban volt 
„megegyezés" megszüntetésével.

Az események, amint látjuk, nekünk adtak igazat. 
A munkások, akik kezdettől fogva arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy a munkafelesleget a foglalkozás nél

=  Megrendeléseknél kérjük

küliek javára kell értékesíteni, a szabadnap kötelező 
igénybevételére vonatkozó kérdésben sem engedtek, a 
vendéglősök (és kávésok) ellenben, miután igy a „hatalmi 
kérdés" is eldőlt, mint munkaadók az anyagi kérdé
sekben, a munkafeltételek, bérviszonyok megjavításában 
is kénytelenek voltak elmenni a legszélsőbb határokig.

így jött létre ama békét biztosító szerződés, mely
nek elfogadását az ipartársulat oly komolyan ajánlja 
tagjainak. Akik a szerződés jelentőségével nincsenek 
tisztában, azzal elégedetlenek vagy attól megszabadulni 
óhajtanak, korántse higyjék, hogy ez az ajánlás behódolás.

Nem behódolás, nem megalázkodás egyszerűen 
azért, mert a fennállott bajokkal és fenyegető zavarokkal 
szemben egyedül — egy időre legalább — ezen szerző
dés alkalmas a béke biztosítására, melyért viszont a 
munkások szervezete kell hogy kezességet vállaljon. Az 
igy beállott változás üdvös következményei egyelőre még 
beláthatlanok ugyan, de kétségtelen, hogy mihamar 
jelentkezni fognak.

A munkaadók szervezkedésének szükségességét sokan 
már most hangoztatják s habár a formákkal ma még 
nincsenek tisztában, sejtik, hogy az uj idők fognak első
sorban a vendéglős-ipar terén felburjánzott illoyalis 
versenynek véget vetni, mert legalább a munkát teszik 
mindenkire nézve egyenlő drágává; a régi patriarchalis 
viszony helyét érdekközösség fogja elfoglalni a munkaadó 
és munkás közt; a szerződés alapján dolgozó munkást 
a gazda előnyben részesítvén, a szervezett munkás is 
jobb szemmel fog nézni vele szemben jóakaratot tanú
sító munkaadójára, akiben ezentúl nem láthatja ereje 
igazságtalan kizsákmányolóját. Nagy előnye a szerződés
nek az állandóság biztosi'ása is, valamint az, hogy 
emellett lehetővé teszi a munkafeltételek revízióját nagyobb 
megrázkódtatások nélkül is és végül, hogy a felmerül
hető ellentétek ltiegyenlilésére egy fórumot teremt a 
a békéltető-bizottságok révén.

Kiviláglik ezekből, hogy az ipartársulat okkal és 
joggal ajánlja a szerződés elfogadását és hogy mindenki 
helyesen fog tenni, ha ez ajánlatot megszívlelve, okosan 
él az adott tanácsosai.

tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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A szegedi kérdöpontok.
(Hírmaciik közlemény.)

9-ik kérdés.
Ha a 8-ik kérdésre igen:
1. Képes-o a pinczér nagyobb forgalom elérésére, 

ha a liz százalék kiszolgálási dijat megkapja?
2. Mellőzheti-e a vendéglős az üzlet felügyeletére 

hivatott főpinczért ?
Az a szakadatlan munka, mely az egész napon 

fo^va farija a közönséget, az idegenek beözönlése, a 
színházaknak, mulatóhelyeknek a késő éjjeli órákban 
való záródása, mind egy-egy indító oka annak, hogy 
a vendéglők zárórája mind jobban kitolódik a késó 
éjjelre, de az ezáltal előidézett nagy munkahalmaz s 
s a nagy forgalom miatt viszont a munka már a kora 
reggeli órákban kezdetét veszi. Csak erre a körül
ményre rámutatnunk is elég ahhoz, hogy füllüntessiik 
azt a nagy különbséget, mely a mai kor s a múltnak 
a munka iránti követelményei közt fennáll kétségte
len, hogy a megtöbbszöröződött munka az időnek más
nemű beosztását kívánja meg, mint ahogy az annak- 
előtte volt.

A társadalom egy-egy rétege időnként elviselhe
tetlennek érzi a rásulyosodó terheket s olyankor meg
mozdul, könnyíteni óhajtva magán. A fölötte álló kö
rökhöz fordul,' kérve őket, segítsenek nyomasztó terhein. 
A budapesti pinczérség is igy van. Azt a szakadatlan 
munkát, mely vállára nehezedik, nem bírja tovább s 
munkaadóihoz egy kis teherkönnyebbitésért folyamodik.

A magyar társadalom legsorVasztóbb betegsége, a 
tüdővész sorainkból veszi a legtöbb áldozatát, mint 
akik e szörnyű betegségnek természetellenes, idegsor
vasztó életmódunkkal a legtöbb alkalmat adunk a kifej
lődésre. Szükségünk volna egy kis szabad időre avég- 
ből, hogy kimehessünk a zöldbe friss levegőt szívni, a 
szivarfüstös levegőtől elgyengült tüdőnket felfrissíteni.

Csak végig kell nézni sorainkon, alig akad köz
tünk erőteljes, kifejlett magas ember, majdnem vala
mennyien csenevészek vagyunk, mert testünket kellően 
nem ápolhatjuk.

Ha a törvényhozás ez idő szerint még nem tar
totta helyénvalónak a vasárnapi munkaszünetnek a 
vendéglői iparra való kiterjesztését s még eddig föllebb- 
valóink nem gondoskodtak arról, hogy mi egy hétköz
napon pihenjük ki a hét fáradalmait, nem lehet tőlünk 
rossz néven venni, ha mi a saját erőnkből törekszünk

arra, hogy ezt a munkaszünetet megszerezzük, mikor 
látjuk, hogy a müveit világ összes munkásainak van 
hetenkint egy napjuk, amikor önmaguknak is élhetnek s 
a mindennapi kenyér megkeresése nem köti le éle
tüket megszakítás nélkül. Munkaadóinkhoz fordulunk, 
tegyék lehetővé nekünk a heti egy napi pihenőt, melyet 
a vasárnapi általános munkaszünetről szóló törvény 
meg nem adhatott.

ll- ik  kérdés.
Alkalmasnak véli-e ezen munkaszüneti egy napot 

arra, hogy ezen napon a pinczér művelje magát?
Nem-e véli elegendőnek az általános művelődésre 

az üzletet, ahol nagyobb műveltségű emberekkel is 
érintkezik a pinczér és óriási sajtótermék áll rendelke- 
Z(ssére ?

Egyáltalán van-e szüksége a pinczérnek más szem
pontokból is a munkaszüneti napra?

A müveit nyugaton a pinczér tiszteletreméltó 
helyet foglal el a társadalom munkásai közölt, vele a 
közönség nem szolga módjára bánik, hanem olybá 
tekinti, mint a kereskedösegédet. S ez azért van, mert 
a pinczérnek van alkalma magát művelni, van ideje 
arra, hogy ismereteit bővítve, modora, fellépése, maga
tartása öntudatosabbá váljon. A vendég a pinczér egy
két szavából kiérzi, hogy akinek parancsokat osztogat, 
nem durva munkás, de finomodott lelkű egyén. Ben
nünk, kik a társadalom legelőkelőbb rétegeivel érintke
zésbe jövünk. S azt nem kell hangsúlyoznunk, hogy 
nincs keservesebb dolog, mint vágyódni a művelődésre 
s nem juthatni hozzá, mert nincs egy percznyi arra 
való időnk. Igaz, hogy a jelenleg ránk jutó egy-két 
órai pihenés idején tanulni is lehetne, de sajnos, azt a 
mi helyzetünkben az ezredik ha ugyan képes megtenni 
s az átlagot kell nézni, nem a kivételt s ettől eltekintve 
a pihenés szükséges az életkedv fenntartásához is.

Testi és szellemi erőgyűjtésre való törekvés s nem 
henyélésre való hajlam az, ami a pinczérek ezen kérel
mét irányítja. Az élet, mely mindig többet és többet 
követel, száz közül kilenczvenet fog rákényszeríteni 
arra, hogy szabad ideje alatt művelje magát, hogy igy 
eleget tehessen az élet követelményeinek.

12-ik kérdés.
Ugyanezt alkalmazza-e a pinczértanulókra ?
Mindennek a világon pihenésre van szüksége, 

hogy uj erőt gyűjtsön, s ez főleg a nehéz munkát végző 
pinczértanonczokra áll. Szomorú tapasztalataink van-

uw V endéglős, szá llodás és k á v és  u r a k ! - w
A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszermügyáros Európában a 

„ H u p fe ld 4* világezég Leipzigben, Budapesten

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

„ Z O N G ÓRA - ORCHESTRION - CONTINENTAL “
henger- ás sulyfolhuzóval, V ILLA M O S ZO NG O RÁK  É S  HANG V EK -
S E N Y -O R C IIE 8T K IO N O K  papir- és préselt hangjegyekkel (minden mii 
pénzbedobóval ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

Az önműködő Z O N G O R A -O R C IIE ST R IO N  „CONTINENTAL.*4
haranghangokkal és mandolinjátékkal van ellátva; ugyanezen kellékekkel bir 
a legutóbbi újdonság is a
ZONGORA-ORCHESTRION VONÓS ZENÉVEL
Igen rövid idő alatt Budapesten 85 ós a vidékre 300 db müvet szállítottam. 
Árak -180 koronától 10000 koronáig. Kényelmes részletfizetések kamat
nélküli havi részletre. — Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink 
szives megtekintését, óva intem a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon 
reményben, hogy minél többen megtisztelnek becses látogatásuk al. maradok 

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

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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nak azonban afelől, hogy tanonczaink a rövid alvá
son kívül nem pihenvén, testileg is, szellemileg is na
gyon hátramaradnak. Föltétlenül szükségesnek találjuk 
azért, hogy hetenkint egy napon át ők is pihenjenek.

(Folytatjuk.)

Az uj franczia kávéházi és italmérési 
szabályzat.

A franczia belügyminiszter a kávéházi és ilalmé- 
resi üzletekben rendezett hangversenyek körül tapasztalt 
visszaélések orvoslása iránt 1907 február hó 6-án a 
következő rendeletét bocsátotta ki :

1. §. A holyszinén való fogyasztásra szánt italok kimé
ről üzletükben nőm rendezhetnek sem állandóan, sem 
ideiglenesen hangszeres vagy énekes hangversenyeket, 
vagy bármiféle előadásokat, vagy szórakoztatásokat, 
hacsak a polgármestertől erre Írásbeli engedélyt nem 
nyertek.

Emellett kötelesek az alább felsorolt általános 
feltételeket és a polgármester által a rend és közrend 
érdekében elrendelt különleges intézkedéseket betartani.

Azon hangverseny-kávéházak, melyek nem von
hatók a színházak fogalma alá, bármilyen elnevezést is 
viselnek, szintén ily előzetes engedélyhez vannak kötve, 
mely bármikor visszavonható.

2. §. Az italmérési üzletekre nézve a községi 
szabályrendeletekkel előirt zárórák az előbb említett 
üzletekre is alkalmazhatók, hacsak a prefektus külön 
engedélyével, melyet a polgármester meghallgatása után 
ad ki, a rendes záróráktól eltérést nem állapit meg.

Minden esetben azonban a hangversen}7 vagy 
előadás vége egyúttal az üzleti zárórát is jelenti, feltéve, 
hogy a hangverseny vagy előadás a rendes italmérési 
vagy kávéházi üzletek zárórájánál korábban végződik.

3. §. Ez üzletek tulajdonosai, igazgatói vagy 
vezetői az előirt zárórán túl üzletükben családtagjaikon 
és cselédszomélyzetiikün kívül senkit sem fogadhatnak.

A zeneművészek vagy egyéb személyek, melyek az 
üzlethez tartoznak és előadásokat tartanak, a záróra után 
az üzletben egy fél óránál tovább nem tartózkodhatnak.

4. §. Az első szakaszban említett községi engedély 
csak az esetben' adható meg, ha a kérelmező fél kötele
zettséget vállal az iránt, hogy a művészeket üzletében 
sem élelemmel, sem lakással el nem látja és azok élel
mezési és lakáskérdésébe semmi néven nevezendő módon 
be nem folyik, kivéve, ha a polgármestertől külön Írott 
engedélyt nyert, amely azonban csakis kivételes és külön
leges esetekben adható ki.

5. §. A művészek a hallgatósággal, illetőleg közön
séggel nem érintkezhetnek és ettől teljesen elkülönitendők, 
még pedig szükség esetén, legalább egy méter magas 
emelvény utján.

A művészek csakis a próbák idején és a hangver
senyek és előadások alatt tartózkodhatnak az üzletben.

A próbák minden esetben a közönség jelenléte 
nélkül tartandók meg.

Az előadások alatt a művészek a közönség részére 
fenntartott helyre be nem léphetnek és pedig sem étkezés 
czéljából, sem egyéb czéiból és nem gyűjthetnek a 
közönség között.

Úgy a gyűjtés, mint mindenféle lutri, tombola 
vagy egyéb szerencsejáték rendezése tiltva van, hacsak 
ezeket, kivételes esetben és jótékony czélra a polgármes
ter nem engedélyezte.

6. §. A művészek csakis az alatt az idő alatt jelen
hetnek meg és tartózkodhatnak a színpadon, illetőleg a

terem azon részében, mely az előadás czéljára szolgál, a 
melyet a programúinak az illető mii vész által előadandó 
része igénybe vesz.

7. $. Oly énekek, szavalatok, spanyol tánezok vagy 
egyéb szórakoztató előadások, melyek a közrendet vagy 
közerkülcsiséget veszélyeztetik, szigorúan tiltva vannak.

E tilalom megszegése az üzlet tulajdonosa, igazga
tója vagy vezetője részére kiszolgáltatott községi enge
dély azonnal való bevonását vonja maga után, érintetle
nül maradván a büntetőjogi felelősség.

8. §. Minden hangverseny vagy előadás programm- 
jának egy másolata legalább huszonnégy órával előbb a 
polgármesternek mutatandó be, ki az előző szakaszban 
jelzett tilalom helyes és tökéletes betartását ellenőrzi.

A polgármester az általa akár módosítással, akár 
módosítás nélkül elfogadott prograramot átteszi a ren
dőrbiztoshoz vagy az illetékes rendészeti közeghez, ki a 
hangverseny vagy előadás igazgatóját nyomban értesíti.

A láttamozott programul kifejezett engedély nélkül 
semmiféle tekintetben nem módosítható.

9. ij. Az előadásokon a közhatóság egy kiküldötté
nek kell jelen lennie és a prograram minden módosítá
sát kihirdetnie, akár az előadás előtt, akár ennek 
fotyaina alatt és jeleznie a törvénybo ütköző kihágásokat, 
különösen pedig azokat, melyek tettel, szóval vagy 
mozdulattal a jó erkölcsök megsértését képezik.

10. §. A jelen rendelet, minden a jelen rendelet 
hatálya alá eső helyiségegy szembetűnő helyén kifüggesz
tendő és kifüggesztve tartandó oly módon, hogy ugj7 a 
közönség, mint a művészek azt könnyen elolvashassák.

11. §. A jelen rendelet minden községben kihir
detendő.

A polgármesterek, csendőrparancsnokságok és 
rendőrbiztosok kötelessége annak betartását ellenőrizni.

: : : : : : : : :  t á r s u l a t o k  : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : :  e g y e s ü l e t e k  : : : : : : : : : :

Cl „Quclapesfi szállodások, vendéglősök és korcsma- 
rosok iparíársulafa“ közleményei.

Felhívás.
T. Kartársak!

A pinezérek mozgalma, közel egy évi szakadatlan 
tárgyalás után megoldást nyer ama szerződésben, melyet 
az ipartársulat a budapesti pinczéregyesiilettel 3 évre 
kötött.

A szerződést elfogadta a választmán}r, azután elfo
gadta a f. évi április hó 27-én tartott rendkívüli köz
gyűlés is, minélfogva a szerződést elfogadásra ajánljuk 
minden kartársunknak, mert ennél jobb egyességet a 
mostani viszonyok között elérni nem lehetett.

A szerződés mindenesetre békét teremt s azonkívül 
szabatosan rendezi a munkaadók és alkalmazottak egy
máshoz való viszonyát.

A szerződés egy példán}rát ide mellékelve küldjük 
t. Ivarlárs urnák s az eljárásra nézve a következő felvi
lágosítással szolgálunk :

Azon kartársunk, aki a szerződést elfogadja, aláírja 
a szintén ide mellékelt levél alakú nyilatkozatot s azt az 
ugyancsak ide mellékelt borítékban megküldi az ipar
társulatnak.

Az ipartársulat a hozzá beérkező, aláirt nyilatkoza
tokat átadja azután a budapesti pinczéregyesiiletnek: 
mire a pinezéregyesülot minden nyilatkozatra egy a szer-

LEFKOTITSI. és TÁBSA, Budapest, Király-ntcza 36.
cs. 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 költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.
Az országos iparegyesület ezüst diszérmével kitüntetve, valamint az ezredéves országos 
• ■ - rr=^-------r , ----- =  kiállítás nagyérmével. -------  ----- -
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ződésnek megfelelő ellennyilatkozatot küld az illető 
munkaadónak.

Végül figyelmeztetjük t. Kartársainkat, hogy az 
ügyet l‘. évi május hó 24-ig le kell bonyolítani, inért aki 
a szerződést a határnapig alá nem Írja, annak az érde
keit megvédelmezni nem álland módunkban.

Budapest, 1907 május hó 9-én.
A „Budapesti szállodások,'vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipartársulata“ nevében: A választmány.

(3 „Szállodások, vendéglősök, kávésok, piitczérek és 
kávéssegédek orsz. m?ugdijegvesüleíe“ köziemén?.i.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1907 május hó 2-án a Szállodá

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

Jelen voltak: Sztar.oj Miklós alelnök, Petanovits József,
Glück E. János, Dökker Ferencz, Ehm Jáno3, Schnell József,
Miltrovácz Adolf, Payer Ferencz igazgatósági tagok, Francois 
Lajos, Majer József felügyelő biz. tagok, Dr. Solti Ödön jog
tanácsos, Maczkó Kálmán főkönyvelő.

1811. Sztanoj alelnök megnyitja az ülést, üdvözli a szép 
számban megjelent igazgatósági tagokat, megállapítja a lutározat- 
képességet, napirend előtt Bokros elnök ur levélbeli óhajtásához 
képest őszinte köszönetét mond az igazgatóság és egyesület 
nevében Pelanovics József urnák azon eredményes fáradozásáért, 
mit az idei vendéglős és pinezér bál fényes és eddigelé páratlan 
sikere érdekében kifejtett. Jelenti alelnök, hogy ezen fáradozás 
eredményekép a budapesti pinczéregylet és önképzőkör ez évben 
712 K 50 fillért küldött be az idei báli jövedelemnek rá eső 
részéből, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét.

Az igazgatóság őszinte örömmel üdvözli Petanovits Józsefet 
az idei vendéglős-bál fényes sikere körüli fáradozásáért, s úgy 
néki, mint a Budapesti pinczéregylet és önképző körnek adomá
nyáért jegyzőkönyvi köszönetét mond, egyben a jegyzőkönyvet 
hitelesíti.

1812. Jogtanácsos bemu'atja az 1800. határozattal átutalt 
3000 K elhelyezési okmányait, ezúttal 5 '0  K átutalását kéri, mit 
az igazgatóság tudomásul vesz, illetve elrendel.

1813. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 
ápril havi bevétele 1273 K 43 fillért, a miskolezié 109 K 20 fillért 
tett ki, hogy továbbá a szegedi, szombathelyi és aradi választ
mányok e hónapban pénzt és elszámolást be nem küldöttek.

A jelentés tudomásul szolgál és a késedelmes választmányok 
sürgetésére ügyész utasittalik.

1814. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány ápril 
havi jegyzőkönyvét, jelenti hogy ezen választmány havi bevétele 
368 K 17 fillér volt, hogy a hátralékosok egy havi halasztást 
kaptak, hogy Puczik Pál, Asbó’h Pál és Deutsch Fábián uj 
tagokul beléptek, hogy Lőw Béla nyugdíjigényének 3000 K-ra 
felemelését kéri.

Az igazgatóság a jelentést tndomásul veszi és Lőw Béla 
kérelmét teljesiti.

1815. Jogtanácsos bemutatja a győri választmány jegyző
könyvét: jelenti, hogy ezen'választmánynak 9 tagja van, kiktől 
befolyt november hóban 72 K 36 fillér, deczemberben 72 K 36 f., 
januárban 88 K 68 fiU., februárban 88 K 68 íi 1. és 40 K a pénz- 
beszedői 1904. évi hátralékra, összesen tehát 362 K (8 fii. Erre 
kiadás volt negyedévi titkári fizetés 25 K, hat hóra pénzbeszedői 
fizetés 6 ) K és postaköltség 2 K 50 fill., igy két tételben bekül
dőitek 97 K 22 fillért és 177 K 36 fillért, összesen 262 K 08 lil ért.

Az igazgatóság a jelentést ezúttal tudomásul veszi, tekin
tettel azonban arra, hogy az alapszabályok 80. § a a választ
mányok minimális taglétszámát 3J-ban Alapítja mpg, továbbá 
arra, hogy a győri választmánynak 9-re leapadt taglétszáma, sem 
pedig az ezektől befolyó tagdíj é3 kezelési dij a felmerült havi 
kiadásokkal arányban egyáltalán nem á ll: az igazgatóság egy
hangúlag elhatározza, hogy ezen választmányt ilyen minőségében 
csak az cselben hagyja meg, ha addig is mig a választmány tag
létszáma újból az alapszabályáért! 30-at eléri, a választmány a 
teendők díjmentes ellátására vállalkozik. A mennyiben pedig erre 
az elnökséghez intézendő ajánlott levél vételétől 8 nap alatt a 
választmány nem vállalkozik, a választmányt az igazgatóság fel- 
osfiatja, s tagjait arra utasítja, hogy jövőben mint választmányon 
kívüli tagok chc<|ue utján közvetlenül a központba fizessenek.
Minden esetben Kikérendő a választmány elnöksége, hogy a 
választmányi titkár és pénzbeszedö állását haladéktalanul mondja 
fel és Javadalmazásukat 19 >7 junius hó 1-éro szüntesse be és 
erről tegyen a központnak jelentést.

(Vége következik.)

------ Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.

Nem kell gyógyszer,
ha naponta reggeli e'őtt egy pohár 

valódi

Baraczk-pálinkát
iszunk.

Gyomortisztitó. =  Étvágygerjesztő.
3 literenként franco szállítja 12 koronáért

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

\  világhírű franczia

MM & Ci
peim̂i pezggöbor

és a

M üncheni M ó r á i
magyarországi íölerakata.

=  Budapest, =  
IV .ker.,M uzeum -könit23.

Telefon 612.

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

Szabályrendelet.
a fogadó-, vendéglő-, kávéház- és kávémérési iparoknak (1881. 
éri ATII. t.-cz. W. ft-ának a) pontja) Budapest székesfőváros 

területén való gyakorolhatása tárgyában.
Általános határozatok.

B) Vendéglők.
‘21. Vendéglő czéljára szolgáló helyiségek lakásul 

lel nem használhatók.
22. §. \  

folytatható, h 
az érvényben 
kellékeknek.

23. Tartozik az üzlettulajdonos az üzletében ki
szolgáltatásra készletben tartott minden fogyasztási czikk- 
rőlczek minősége szerint is elkülönítve szerkesztett árjegy
zéket az üzletnek a vendégek által látogatott minden 
helyiségében szembetűnő helyen tartani és a közönség 
használatára bocsátani. A fogyasztási czikkeket az ár
jegyzékben kitüntetettnél magasabb áron kiszolgáltatni 
nem szabad.

24. £. Tanköteles gyermekeknek a vendéglőben 
való tartózkodását az üzlettulajdonos csakis akkor enged
heti meg. ha azok felnőttek társaságában jelennek meg ; 
kivéve azt az esetet, ha a főváros környékén lakó vagy 
nyaraló szülőknek fővárosi iskolát látogat ó gyermekei 
a szülők felkérésére az üzlettulajdonos felügyelete alatt 
ebédelés végett keresik fel a vendéglőt.

25. A főváros területén levő vendéglők (a fogadó
beliek is) éjfél után 1 órák* )r bezárandók és reggeli 4 
óráig zárva tartandók, mely idő alatt az üzleti helyisé
gekben vendégeket megtűrni, azokat kiszolgálni vagy 
vendégeknek ott időzni még zárt ajtók mögött sem szabad.

26. A m. kir. államrendőrség főkapitánya méltá
nyos indokok mellett egyes vendéglőknek vagy fogadók
nak akár esetről-esetre, akár hosszabb időre engedélyt 
adhat arra, hogy üzletüket a 2. §-ban megszabott zár
órán tid is nyitva tarthassák. -Jogában áll a főkapitánynak 
az is, hogy oly vendéglőkben, vagy fogadókban, amelyek 
közbiztonsági vagy közerkölcsiségi szempontból alapos 
kifogás alá esnek, a zárórát akár esetről-esetre, akár 
huzamosabb időre, mely azonban három hónapon tnl 
nem terjedhet, éjjeli 11 órára korlátozhassa. A főkapitány 
úgy a záróra meghosszabbítása, mint annak korlátozása 
tárgyában hozott határozatát a székesfőváros tanácsával 
közölni tartozik.

27. i?. A székesfőváros területén levő vendéglők
ben kizárólag rézfuvóhangszerekből és dobból álló zene
karral való zenélés éjjeli 10 órától kezdve az éjjelen át 
ogyáltalábban tilos. Ezen üzlethelyiségekben vegyes zene
karral való zenélés éjjeli 11 óráig van megengedve, de 
csakis olyképp, hogy a rézfuvóhangszereken és dobokon 
játszó zenészek száma az összes zenészek számának, 
egyharmadát meg nem haladhatja. Éjjeli 11 órától éjjeli 
1 óráig ezen üzletekben csakis vonós és fafuvó hang
szerekből álló zenekarral szabad játszani. Udvari és kerti 
helyiségekben éjjeli 12 óra után a zenélés tilos. Ezen 
időn túl csak zárt helyiségben, betett ajtók és ablakok 
mellett szabad zenélni. Éjjeli 1 órán túl reggeli 8 óráig 
mindennemű zenélés szigorúan tilos. A lármás dalolás 
egyáltalán tiltva van.

28. Jh A zenélési záróra kivételesen éjfélutáni 3 
órában állapíttatok meg: a) búcsúk vasárnapján azon 
kerületre nézve, melyben a búcsú van, valamint a kerület 
határát képező utczák túlsó oldalára nézve, b) farsang 
utolsó keddjén és Sylvester estéjén a székesfőváros egész 
területére nézve. Az államrendőrség főkapitányának jogá
ban áll, hogy a zenélést a vendéglőkben és fogadókban 
egyes esetekben a székesfővárosi szegényalap javára 
íizetendő és az ongedélydij-jegyzékben meghatározandó 
üssszegü engedélydij előzetes lefizetése mellett reggeli 
3 óráig egyébkor is megengedhesse.

29. ij. Vendéglőkben, melyek kórházaktól 100 mé
teren belül fekszenek, mindennemű zenélés szigorúan

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. ■

'endóglőüzlet pinczehelyiségben csak akkor 
a a helyiség minden tekintetben megfelel 
levő építésügyi szabályzat 241. §-ában foglalt

H E R M A N N  J  I ■ ® ■ ® ©n a* ap »<!««?

alpacca-, china-ezüst- és 
fémáru-gyárának főraktára: 

Budapest, IV., Eskü-ut 6. (Clotild-paloii.)
(Raktárak: Bécs, Grácz, Prága és Trieszt.)

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

■ 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
◄ billiárdasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, márvány- ^  

asztalok, székek tömören hajlított fából, tükrök és kávé- 
^  házi kasszák, jégszekrények, borkimérő asztalok és ^
◄ sörkimérő készülékek tij é s  h a s z n á lt  á lla p o tb a n  ^  

a  le g o lc só b b  á r a k o n  w '

\ Glück M árton - n á l  >
^  B u d a p e s t, Hajós-u tcza 17. szám. ^

^  T e le fo n  80-61. ^

■  T T T T T T ? T T V f ? ? T T W ? i

N a g y m é lt 's íL ú  e r r ő l ' A p p o n y l  S á n d o  
borainak A-Jegy éks

Szekszárdi borvidék.

l lo r e la d ils
ng  o’.i 8 ; á t  le r résti

Számos kiállításon kitüntetve.

Fehér borok
i*71 in )M 11.

Vörös borok
o :h i t.

p ÜfcC kb‘ n p iU c z  ' un

K K K K

Gabinél — _ 2.00 1.20* Chateau Lengyel 1 .3 0 0.80
Burgundi fehér 2.00 1.20 Mer]rőt —____ 1.30 0.80
Tramini ......... 1.20 0.70 Cabernet ... ... 1.20 0.70
Olasz riz lin g_ o.oo 0.50 Kadarka ____ 1.00 0.60
Ezerjó .— 0.90 0.50

A borok m egrendelue.ők  az u r a d a l m i  k u t m ii t r l  h i v a t a l n á l  
L r n x . e l ,  T o l n a  m e ir y e . V a s ú t  A lt o n iA s . K n r t l-C 's lb r r t k .
Az árak a lengyel 1 p nozőbun Kiírd C sil rák állom ásra szállítva é -tendők, 
készpénz flzotés vuiry utáavé mollett. CsomagolAst önköltségen számí
tunk  s az érték  70 százalékával bérm entve v  asz vállunk ! Üres palaczkot 

vis-za-A ltunk , 071 llt re s t 8, 0-36 lite res t 4 fillérrel !
&W- B o ro k  h o rd ó b a n  i s  kaphatók:._______

• ) K X > l 0 a > t 0 K ) * 0 K ) t 0 * 0 « ) « a 0 » t > K ) « » 0 I C 3 t ( #

•KATZHY LAJOS;
épületmülakatos mester

V „ZEPHIR“ szab. ajtócsukók és 
5  elsőrendű tűzhelyek raktára —

*  BUDAPEST,
K VI. kér.,

x  Gyár-u.5. szám. J | |  U H
8  Telefon 22— 78.
• ) « ) I C J « ) K ) « J * : X ) K » 0 1 0 K > t 0 « X ) t 0 » ( X » 0 « J
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tilos. Kivételt képeznek azonban 
gyógyfürdők, hol az eddigi zene 
engedve.

(Vége következik.)

fennálló
ezentúl

természetes 
s meg van

Kiállítási ügyek.
(Nemzetközi sütő-, ezukrász- és rokonipari biállilás.)
A nemzetközi sütő-, ezukrász- és rokonipari kiállí

tás f. évi május hó 28-án nyílt meg a városligeti ipar- 
csarnokban. A kiállítást, mely áttekinthető és Ízléses 
berendezésével a sikert már előre biztositolta magának, 

i Gelléri Mór kir. tan,, az Orsz. Iparegyesület igazgatója 
a megelőző napon mutatta be a sajtó képviselőinek. A 
bemutatást bankett követte Szüts és Balilta kiállítási 
vendéglősök pavilonjában, melyen megállapították, hogy 
a kiállítás minden tekintetben méltó ama hatalmas ipar
ágakhoz, melyek a kiállítás keretében képviselve vannak.

Növelte a kiállítás jelentőségét, hogy a védői 
tisztet József királyi herezeg vállalta el, a diszelnök- 
ségre pedig Welcerle és Kossuth miniszter, az elnök
ségre pedig Siterényi államtitkár vállalkozott, de Gelléri 
Mór fáradhalallan buzgalma kellett hozzá, hogy a 
kiállítás számára megszerezze a szakmabeliek vállal
kozó kedvét és a nagyközönség érdeklődését. A meg
nyitás napján megjelent a kiállítás katalógusa is, diszes 
kiállítású, vaskos kötet, elsőrangú szakírók munkájával, 
a látnivalók teljes lisztájával.

A megnyitás napján az Iparcsarnok területe már 
kora délelőtt megélénkült. Egymásután robogtak elő a 
fogatok, köztük pár perezezcl tizenegy óra előtt Kossuth 
Ferenez fogata, aki Szterényi József államtitkárral jött 
és a közönség zajos éljenzése közben szállt le kocsijá
ról. Pontban tizenegy órakor megérkezett József kir. 
horczeg is feleségével. Auguszta királyi herczegasszony- 
nyal, Szegedy Gina udvarbölgygyel és Batthyányi Béla 
gróf kamarással. A herezegi párt Kossuth és Szterényi 
fogadta a kiállítás bizottságával és a hódolatteljes éljenző 
közönség sorfala között a fenséges vendégek a főbejáió- 
val szemben levő, szőnyeggel és virágfüzérrel gazdagon 
díszített emelvényre vonullak, ahol előbb Gelléri Mór 
üdvözölte a minisztert, majd a miniszter a herczegi 
védő1. E beszédek elhangzása után József kir. herezeg 
mondott lelkes beszédet, melyet a közönség perczekig 
tarló tapssal és éljenzéssel fogadott. A herezrgi pár 
ezután megkezdte körútját, melyen Szterényi állam
titkár szolgált magyarázatokká'. Különösen tetszett a 
néprajzi, történeti és a malomipari osztály, amely a 
vízimalomtól kezdve a legtökéletesebb gőzmalomig 
miniatűr épületekkel mutatja be malomiparunk fejlődé
sét. De figyelemmel nézték az egyes kiállítók gyűjtemé
nyét is és a kir. herczeg nem egy helyen őszinte tet
szésének adott kifejezést. Útközben a magyar szakácsok 
körének pavilonjában Ízléses reggelivel fogadták a fen
séges vendégeket.

Olasner Ede császári és királyi udvari sülő kiállí
tásán a különlegességek ragadják meg először a közön
ség figyelmét: kétszersültek, ezukorbetegek részére való 
gyógykenyér és gyermektápszerek, csupa olyan készít
mény, ami azelőtt külföldről jött, most pedig itthon 
készül s még külföldre is kimegy. A kiállítás létrejötte 
Olasnernek is érdeme, mert ő az elnöke a „Magyar 
Sütők Országos Szövetségé“-nek, amely a kiállítást szer- 
vozte. A szövetség pavillonjában Olasner üdvözölte a 
királyi herczeget s egyúttal megkérte, hogy Írja be nevét 
a. szövetség diszalbumába. A királyi herczeg Olasner 
kiállítását is nagy érdeklődéssel nézte s érdeklődésével 
méltóképpen honorálta azt a sok fáradságot, amelyet 
Olasner a kiállítás rendezésére fordított.

k  Steiner 'J^sef  ös Fia ezég kétszersülljeivel tűnik 
ki a kiállításon. A ezég sok levelet kapott már Herzka dr.

karlsbadi fürdőorvostól és más karlsbadi és márienbadi 
orvosoktól, akik kétszersültjénok kiváló gyógyító hatását 
dicsérik. A ezég alapítója, az egyik tulajdonosa, Steiner 
József volt a Stefánia-kiíli első készítője; ő csinálta 
először ezt az elegáns alakú és finom izü süteményt, 
amelyet egy bécsi kiállításon mutatott be s mikor föl
ajánlotta Stefánia herczegnőnek, aki akkor trónörö
kösné volt még, hálás köszönetét kapott figyelmességéért. 
A mostani kiállításon a Steiner József és Ha ezég gondos
kodott arról, hogy legyen valami szokatlan látnivaló és 
készített két méternél hosszabb kenyereket és akkora 
kalácsot, mint egy billiárdasztal. A finom fonott kalács
ból a kirakott föliratok is nagyon tetszettek a királyi 
herczegnek, a herczegasszonyt pedig meglepte a király
nak a ezég kiállításán elhelyezett arczképe. A ezég több 
hazai és külföldi kiállításon nagy kitüntetést kapott.

Világítási ■ ■ 
berendezések

városok, kasté'yok, gyárak, 
szállodák, üzletek, malmok és 

magánházak részére.
Legújabb szabad, és enged.

„ L U X “
ucetylén g-ázíejlesztűk. 

T e lje s e n  v e sz é ly te le n .
V illa n y  v i lá g ít á s i  és erőátviteli 

berendezések. Különlegr s ég : önálló kis 
telepek (eleetrogének). C s i l lá r o k  leg
modernebb kivitelben, villanyra, leg- 
szeszre és acetylenro nagy választék
ban. M otorok  benzinre, gázra, nyers
olajra, bármilyen czélra.

Szerelési czikkek, izzólámpák és egyéb 
k llékek nagy raktára.

Költségvetések, tervezetek és árjegyzék 
kívánatra díjtalanul.

F E J I ilt  és S C IIM ID T
B IIB A P H S T , É 8 tT ö s-tér

K Ö Z G A Z D A S Á G
• A pécsi kiállítás megnyitása. A pécsi országos kiál

lítás megnyitása f. évi május hó 15-ón ment végbe. A 
nagyszalmsu ünnepélyen megjelentek Frigyes főherczeg, 
Izabella íoherczegasszony, a kir. kormány és a törvény
hozás tagjai A minden irányban már is sikerültnek 
mondható kiállítás nagy látogatottságnak örvend.Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Sörgyár r.-t. Resiezán. Kesiczán Nelsch Sándor ser
főzőmester kezdeményezésére sörgyári részvénytársaság 
van alakulóban 250,000 K. alaptőkével (250 db 100 K.-ás 
részvény).

Magyar ásványvizek. Dr. 11 ’ekerle Sándor miniszter
elnök mint pénzügyminiszter leiratilag értesítette a Bal- 
neologiai Egyesületet, hogy a külföldi ásványvizeknek a 
jövő esztendőben való községenkinti fogyasztási adóval történő 
megadóztatását megengedhetőnek tartja. I la ezen megadózta
tás általánossá válik, úgy egy nagy lépéssel közeledünk 
annak a megvalósulásához, hogy a külföldi ásványvizek 
helyett a magyar ásványvizeket fogja közönségünk 
vásárolni.

Sörfogyasztásunk emelkedése. A sörfogyasztás ná
lunk az utolsó két év alatt, daczára bortermelésünk növe
kedésének, erősen megnagyobbodott. A sörtermelés az 
1904—5. évadban 1,522.440, az 1905 — 0-iki évadban pedig 
1,681.404 hektoliter volt. Daczára termelésünk jelentékeny 
emelkedésének, a behozatal az utolsó évben mintegy 80 
ezer hektoliterrel emelkedett. A kivitel is emelkedőben 
van és az elmúlt évadban meghaladta a 74 ezer hekto
litert. A belföldi fogyasztás összesen P82 millió hekto
literre tehető. A sörfogyasztási adóbevételek 154 millió 
koronára rúgnak. E jelentékeny számok daczára Magyar- 
ország jóval elmarad a sörfogyasztás terén Európa 
államai között. Magyarországon a sörfogyasztás íejenkint 
évi 9 és fél literre tehető. Kisebb fogyasztási arányokat 
tüntet fel ezenkívül még csak Orosz- és Olaszország. A 
sörfogyasztás Belgiumban évente íejenkint 109 literre 
tehető, Németországban 100 literre.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Koresmárosok Ipartársulata" minden héten 
pénteken

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

1907. évi jun. hó 7-én: Özv. Scharhann Jánosné 
vendéglőjében (VII., Akáczfa-utcza 12. sz.)

1907. évi junius hó lé é n :  Délután. Uzsonna 
Mehringer Rezső vendéglőjében Déczelen. (Indulás a 
Keleti pályaudvartól d. u. 2 óra 25 perczkor és 5 óra 
20 perczkor.)

H A SZ N O S TU D N IV A LÓ K

párolható legyen. így az első és második üstre szánt 
czefróből is Unom élvezhető pálinkát nyerünk. Ha ez 
megtörtént, gondoskodjunk jó finom édes izü ivóvízről. 
Töltsük meg az üstöt három rész czefre és egy rész 
liliom ivóvízzel, de a pára fejlődésének az üstben mindig 
elég helyet hagyjunk. 11a igy a czefrét egészen lepárol
tuk, a lepárolt pálinkát töltsük az üstbe és újból párol
juk le. Ily módoni lepárolás mellett pálinkánk pompás 
ital lesz. A pálinka a sárga sziliét csakis a hordótól 
kapja, azonban igen hamar kap szép sárga szint és 
finom ó-izt, ha a frissen lepárolt pálinka közé finom 
8—4 éves pálinkát öntünk, minden 10 literhez 1 litert.

:::: k é r d é s e k  és f e l e l e t e k  ::::
Ezt n rovatot Állandóan vezetjük. A hozzánk In tézett kérdéseket közzé eszszük 
8 ha azokra olvasóink részéről válasz nem  érkezik , a szerkesztőség' gondos

kodik róla, hogy m egbízható szakem berek feleljenek m eg reájuk.

Kérdések:
10. sz. kérdés: Hogy^an ismerhetjük meg a friss és 

régi tojást ?
11. sz. kérdés: Záróra be nem tartása esetén csak 

az italmérőt bünteti-e a törvény ?
12. sz. kérdés: Kapható-o italmérési engedély, ha 

a létszám be van töltve ?
Feleletek.

Felelet a 10. sz. kérdésre: E czélból többféle próbát 
használnak. Igen egyszerű és jó a vizpróba. Oldjunk fel 
120 gr. konyhasót egy liter vízben és az igy telitett folya
dékba tegyük bele a kipróbálandó tojásokat. A frissen 
tojt tojás lassan a fenékre fog szállni, az egynapos nem 
egészen a fenékig, az egynaposnál régibbek pedig a 
felszínen maradnak. Ha nagyon régi a tojás, akkor a 
folyadékban először a szélesebb végével fordul felfelé s 
igy úszkál benne. Hogy eltartásra alkalmas-e a tojás, 
azt úgy tudjuk meg, ha egy rész konyhasót 10 rész 
vízben feloldunk. Amely tojás ebben a fenékre száll, azt 
bízvást eltehetjiik, mert jól fog elállani.

Felelet a 11.sz.kérdésre: Nem. Mert a rendőri szabály- 
rendelet 15. §. szerint „az, aki a záróra után az ital
mérési helység tulajdonosának, vagy megbízottjának, vagy 
a hatósági közegeknek felhívására a helységből el nem 
távozik, 20 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő.“ Ezt pedig az 1879. évi XL. t.-cz. 74. §. alapján 
vették föl a szabályrendeletbe.

Felelet a 12. sz. kérdésre : Korlátolt kimérési engedély 
csak az esetben kapható, ha a létszám nincs betöltve. Az, 
hogy már van korlátolt kimérési engedélye, nem ok arra, 
hogy a korlátlan kimérési engedélyt el ne nyerhesse oly 
községben, ahol a korlátlan ki mérési engedélyek létszáma
3-nál több.

Pálinkakészités gyümölcsből. VEGYES HÍREK
Finom szilva vagy más gyümölcspálinka előállítá

sára a következő eljárás ajánlható: A szilva magától 
hulljon le, a fát megrázni nem szabad. A faedeny, amelybe 
a szilvát szedjük, egészen teljen mog,̂  ugyannyira, hogy 
az élesztő az edényből kifolyjon, a lé az edény szódét 
érje, miáltal a czefre a bebőrösödés után teljesen lég
mentesen lesz befedve. így sem íi levegő nem mehet a 
czefrébe, sem az erő ki nem párologhat. Addig nem 
szabad a czefrét párolni, amíg a czefre nem kezd leüle
pedni, ekkor válthatunk csak bárczát. Aki előbb kezd a 
lepároláshoz, mielőtt a czefre leülepedni kezdene, annak 
a pálinkája kellemetlen czefreizü lesz; Az első és máso
dik üstnél nem szabad czefrét párolni, mert ha az üstbe 
először czefrét párolunk, az egész pálinka nem lesz ki
fogástalan. Tehát az első és második üstnél vizet kell 
lepárolni, hogy azonban sok időt no veszítsünk, mielőtt 
a párolási idő jönne, töltsük meg az üstöt vízzel, a vizet 
melegítsük meg, úgy, hogy amire a főzési idő eljő, a 
víz már forrjon; a sisakot tegyük az üstre es a vizet 
pároljuk le. A második üst vizet egy másik mosóustben 
melegítsük meg, hogy az is a leltöltés után mindjárt le-

Igazgatóságl ülés. A Sz. V. K. P. és K. Országos 
Nyugdíj egyesülete központi igazgatósága múlt hó 25-én 
d. u. 5 órakor ülést tartott, mely a rendes napirendi 
tárgyakon kívül az alaptőke elhelyezésével is foglalko
zott. Az ülés jegj^zőkönyvét lapunk legközelebbi számá
ban közöljük.

Nyitrai vendéglősök szervezkedése. A nyitrai korcs- 
márosok f. évi május 25-én látogatott gyűlést tartottak a 
Hungária szálló egyik termében, melynek czélja a szer
vezkedés, a szakszervezet, illetőleg ipartársulat alakítása 
volt, miután a koresmárosok is felismerték a szervettség 
nagy előnyét és ezúton akarják elérni a jobb boldogulást. 
A gyűlés megnyittatván, néhány jelentéktelen felszólalás 
után Eiser Sándor azt indítványozza, hogy a korcsmáro- 
sok a nyitrai kereskedőkkel egyesüljenek, ezek társula
tába lépjenek be. Nahlovsky dános adta meg ezen indít
ványra a választ, kifejtette, hogy ennek értelme nem volna, 
mert a filszerkereskedök nagyobbrészt kimérnek üzleteikben 
szeszes italokat és pedig egyesek sokkal nagyobb mértékben, 
mint a koresmárosok, igy tehát a koresmárosok társulása ered-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni-
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menyre nem vezetne, sőt egyenesen alá volnának vetve a, keres
kedők érdekeinek, ha a társulat ezekkel együtt alakíttatnék 
meg. A korcsmárosok szövetkezésének nem kizárólag az 
egylotalakitás a ezélja, hanem az, hogy egyletalakitas áltál 
létrejöjjön a korcsmárosok közt a szoros összetartás; az 
egyesületnek pedig ezélja csak akkor van, ha önállóan 
működik, már pedig a korcsmárosok czéljukat el nem 
érik, ha a kereskedők társulhtához csatlakoznak. \ égül 
megalakították a szakegyletet érdekeik megvédésére buda
pesti mintára. ,

A soproni ipartársulat. A szállodások, vendéglősök 
és kávésok soproni ipartársulata, amelynek az élén 
Bupánovics József vendéglős áll, a megyebeli vendéglősük 
sérelmei orvoslása tárgyában nagyarányú mozgalmat 
kezdeményezett oly őzéiből, hogy a vármegyebeli összes 
szaktársak lépjenek be az ipartársulat kötelékébe. Okid 
erre a szervezkedésre az a körülmény szolgál, hogy az 
italmérési engedélyek protekczióval adoinányoztatnak, 
hogy továbbá kárositja a vendéglősipart a palaczkbor 
és palaczksör kimérése és a pálinkamérések köreben 
tapasztalható számos visszaélések. Az italmérési jogról 
szóló törvény minden üdvös intézkedését megbénítja a 
tisztességtelen verseny. A íogyasztási adók bérletét is 
nem a községek, nem az összesség élvezi, hanem egyes 
pénzsóvár vállalkozók. A társulat által kibocsátott íel- 
hivás folytán a csornai járás vendéglősei már szervezkedtek 
is Beer Vincze kezdésére ; példájukat hihetőleg követni 
fogják a többi járás vendéglősei is. Ez esetben az egyes 
járásokban fióktársulatokat fognak alapítani.

h u h h i ^ b í

Köszönetnyilvánítás
Felejthetetlen édes atyám elhalálozásával az 

ország minden részéből oly tömegesen érkeztek hoz
zám a jóleső résztvétnyilatkozatok, hogy a legjobb 
akaiat mellett sem vagyok képes azokra egyenkint 
köszönetemet nyilvánítani, miért is ez utón mondok 
legmélyebb hálával köszönetét mindazoknak, úgy 
a magam, mint a gyásszal sújtott összes hozzám tar
tozók nevében, akik boldogult jó atyámnak elhalá
lozásánál a véglisztességre megjelenve, utolsó útjára 
elkísérték s akik az általa visszahagyottak fájdal
mát, akár szóval, akár Írásban, enyhíteni igyekeztek.

Kelt, Budafokon, 1907. május hó 18-án.

Krist Károly Ferencz.

A Törley-gyár jubileuma 1907 május 25-én volt 
huszonöt esztendeje annak, hogy Törley József megalapí
totta budafoki pezsgőgyárát, amely termékeivel azóta 
nemcsak itthon, hanem a külföldön is nagy elismerést 
szerzett a magyar névnek. A jubiláris ünnepet Törley 
József tisztelői, barátai és ismerősei bensőséges szives 
óváczióval ünnepelték meg, minek viszonzásául Törley 
budafoki kastélyában f. évi május 25-én fényes estét 
rendezett, amelyen jelen volt a kormány, az arisztok- 
ráczia és a közélet számos kitűnősége, valamint az iró- 
és művészvilág kiválóságai. Az estélyre meghívott ven
dégeket maga Törley József fogadta az Ízlésesen deko
rált gyárépület főbejárójánál. A ragyogó köntöst öltött 
gyárépület miliőjét a fényesen ragyogó kastély képezte. 
A gyárépület megtekintése és egy gazdagon terített 
buffet után a kastély csarnokában megkezdődött a kaba
rét, amelyben a Vígszínház legkiválóbb művészei mulat
tatták a vendégeket humoros apróságokkal. Éjfélkor vége 
szakadt az előadásnak s a fiatalság átvonult a táncz- 
terembe, ahol a czigány ropogós csárdásba fogott és 
megkezdődik a táncz, amelyet tüzes jókedvvel, fáradha
tatlanul járnak a szép asszonyokkal és leányokkal.

Áremelés a pécsi kávéházakban. A pécsi pinezérek 
tudvalévőén megalakították a vendéglői és kávéházi 
pinezérek szakszervezetét. A főnökök — a szervezet 
emlékiratba foglalt kérelmére — szó nélkül megadták a 
pinezéreknek a kórt béremelést (30 kor. havi fizetés 
helyett 12—15 kor. heti fizetés), a hetenkénti szabadnapot

és beleegyeztek abba, ^hogy 
szervezet irodája eszközölje, 
üzemköltségemolkodés folytán 
4 fillérrel emelték.

a közvetítést kizárólag a 
Az igy előállott lényeges 
a kávésok a kávé árát

Borászati ügyekben előfizetőinknek  lapunk sza k 
ügyi MUNKATÁRSA TANÁCSCSAL DÍJTALANUL SZOLGÁL

Az uj magyar bortörvény. Ausztriában tudvalévőén uj 
bortörvény fog életbe lépni, melyet ő felsége már szen
tesített is, daczára annak, hogy érdekelt körökben fék
telen agitácziót fejtettek ki a törvény szentesítése^ ellen. 
Úgy látszik, erre a sorsra jut az uj magyar bortörvény 
is, mely már készen van s legközelebb a képviselohaz 
elé kerül, ahol hamarosan le is tárgyalják és meg a 
nyári szünet előtt törvény is lesz belőle. Az uj törvény
javaslat nemcsak a mostani törvénynél lesz sokkal szigo
rúbb, hanem jóval túlmegy az uj osztrák bortörvény szi
gorúságán is, igy a ezukrozást teljesen eltiltja, holott 
maguk a szőlészeti és borászati kongresszusok is azt az 
álláspontot fogadták el, hogy a ezukrozás egyes adott 
viszonyok között megengedhető.

Sörgyárosok panasza. A Magyar Serfőzők Egye
sülete f. évi május hó végén tartotta rendes évi  ̂köz
gyűlését Aich Ferencz elnöklésével. Az évi jelentés ki
emeli, hogy a sörtermelés az 1905/1906. évadban 1.681,404 
hektoliterre emelkedett, ellenben felpanaszolja, hogy a 
sörgyárosok helyzete a tulmagas söradópótlék, a pénz
drágaság, a munkásbérek rohamos emelkedése, a szén 
és az egyéb szükségleti czikkek megdrágulása és az 
óriási verseny folytán rendkívül megnehezedett. Javulás 
e téren csak akkor állhat be, ha a sör tömegfogyasztási 
czikké válhatnék, mint másutt, de ennek előfeltétele az 
adóteher megkönnyítése. A közgyűlés tudomásul vette az 
igazgatóság jelentését, elfogadva az abban foglalt indít
ványokat. Végül a közgyűlés megválasztotta elnöknek 
Aich Ferenczet, a Dreher serfőzdéi részvénytársaság igaz
gatóját; alelnöknek Haggenmacher Oszkárt és az igaz
gató-tanács tagjaivá Freiml Antal, Glück Alfrédet (Sop
ron) és ifj. Haggenmacher Henriket.

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

Üzleti hirek. Deutschenschmidt Ferencz kávés Sze
geden az újonnan épült Bazár épületben „Rákóczi** né
ven uj kávéházat nyitott. — Horváth Ferencz a czeglédi 
vasúti állomás volt főpinezére Czegléden, a volt Czikora 
helyiségben uj vendéglőt nyitott. — Kiss Lajos a hód
mezővásárhelyi Vigadó bérlője üzletét a jnult hó végén 
újból megnyitotta. — Jámbor Mihály vendéglős Székes
fehérvárott f. évi május hó 1-én átvette a „Fehér 
bárány** beszálló vendéglőt. — A marosujvári ligeti ven
déglő bérletét Szilágyi Leopoldné vendéglős nyerte el. — 
Wittlinger Béla szállodás Pancsován bérbevette a polgári 
lövölde vendéglőjét. — Glásinger Benő kaposvári ven
déglős május 8-án nyitotta meg „Hattyúhoz** czimzett 
vendéglőjét. — Groszner Pál soproni vendéglős megnyi
totta „Erzsébetkert** nevű nyári vendéglőjét. — Haas 
Vilmos a gyulafehérvári „Európa szálloda** tulajdonosa 
megnyitotta teljesen újjáalakított üzletét. — Wessel Adolf 
verseczi vendéglős e hó elsején saját házában uj bor
mérést nyitott. — Munteán-Gábel Johanna Brassóban 
átvette ugyanott a Petrovits-féle vendéglőt. — Kapeller
M. budapesti vendéglős kibérelte Munkácson a „Csillag" 
uradalmi szállodát. — Kánya Géza aradi vendéglős meg
nyitotta az ottani színházépületben levő városi sörcsarno
kot. — Surányi Sándor hódmezővásárhelyi vendéglős a 
„Fekete sas" szálloda előtti térre egy kioszk felépítésére 
nyert engedélyt. — Böczögő József iniskolczi vendéglős 
kibérelte az ottani népkerti Vigadó vendéglőjét. — Deutsch 
Lajos a szentesi „Korona" kávéház tulajdonosa üzletét 
Ízléses berendezésű kerthelyi seggel bővitette. — A Székes- 
fehérvári Takarékpénztár, a Fejérinegyoi Takarékpénztár 
és a Fejérmegyei Kereskedelmi Bank egy szálloda épi-

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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lését határozta el, melynek vezetésével -  mint értesülünk
— Nyrszl Viktor vendéglőst fogják megbízni. — Fleisch- 
ner es Tana Pápán átvették a „Hungária" szállodát étter- 
mot es kavehazat. -  Szigetky és H o ff lW lt az Apácza- 
utoza 4. sz. hazban egy kiállítási nagyszállódat nyitottak.
— Schrauder Antal szállodás l’emesvárott átvette a temos- 
var-belvarosi „Arany iikür" szállodát. -  Munkácson 
Hirtenstem Lajos országgyűlési képviselő Hegyesi-féle 
telken modern szálloda fog épülni, melynek bérletét Kiss 
Lajos, a munkácsi „Csillag" szálloda bérlője fogja átvenni.
— A nagykallói vasúti állomás mellett levő községi von- 
déglő bérletét Beinitz Mór vondég-lős nyerte el -  A mis- 
kolczi „Ipar" kávéházat eddigi tulajdonosától Weisz 
Miksa az ottani Horváth szálloda volt üzletvezetője vette
ín ítfr    A m n m m n F T ti! /í A /.—1 r » r . Á . .

r  - -----v------képezett Gampert
kavenazat. Baldauf Karoly kőszeg1! vendéglős május 
12-én nyitotta meg nyári vendéglőjét. -  Deutelbaum Mór 
vendéglős Nyitrán megvette a volt Jellinek-félo vendég
lőt. — Molnár István vendéglős Váczon megvette a „Kis 
csillaghoz11 czimzett vendéglőt. — Dózsa József vendég
lős Komáromban f. évi május 8-án átvette a tiszti Kaszinó 
vendéglőjét. — Hochmeyer Antal váczi vendéglős üzletét 
díszes nyári helyiséggel bővitette. — Dancz Ferencz ko
máromi vendéglős üzletét a Mester-utcza 19. sz. házba 
helyezte át. — Knipl Gáspár zombori vendéglős május 
12-én nyitotta meg „Park kioszk" vendéglőjét. — Tivoli 
Gyula zalaegerszegi vendéglős uj vendéglőt nyitott. — 
Fixl György vendéglős Debreczenben átvette a Degenfeld- 
téren levő „Kis pipa" vendéglőt. — Fonal István ven
déglős f. évi május 9-én nyitotta meg Kaposvár legszebb 
kiránduló helyét a „Fáczános" vendéglőt. — Kiirthy 
László vendéglős Soltvadkerten vendéglőt nyitott. — Sohr 
Henrik petrozsényi vendéglős a Szurduk szorosbeli 
Gambrinusz vendéglőt átvette. — Schwarz Emil soproni 
vendéglős f. évi junrus hó 19-én nyitja meg „Tulipán" ven
déglőjét. — Witzenetz Márton a temesvári „Korona" szál
loda bérlője május végén nyitotta meg az ottani tiszti 
Kaszinó kioszk vendéglőjét. — A nagykőrösi városi szál
lodát 7000 kor. évi bérért Schi/fer Mór vette bérbe. — 
Weisz Ignácz Czinkotán a vasúti állomás mellett uj ven
déglőt nyitott. — Nahlovszky János vendéglős Nyitrán „A 
neielejtshez" czimzett nyári vendéglőjét múlt hó végén 
nyitotta meg. — Knotek Lőrincz nyitrai vendéglős meg
nyitotta az ottani sátortáborban levő vendéglőjét.

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!

Hymenhirek. Lorbeer Gyula, a komáromi „Grand 
Caffé" tulajdonosa eljegyezte Steiner Aranka urhölgyet, 
Steiner Gáspár nagybérlő bájos leányát. — Klein Sándor 
czelldömölki kávés, a napokban váltott jegyet Deutsch 
Mariska kisasszonynyal Monostorapátiból. — Schermann 
István vendéglős Kőszegen nőül vette Oriovits Klára 
kisasszonyt. — Benedek Gyula kőszegi vendéglős f. évi 
május hó 2-án vezette oltárhoz Balogh Hermina kisasszonyt. 
—' Pserhoffer Béla, a IJacker Mór ezüstárugyár magyar- 
országi vezérképviselőségének beltagja, f. hó 9-én fogja 
oltár elé vezetni Schneider Anicza kisasszonyt, Schneider 
Manó budapesti vendéglős kedves és szép műveltségű 
leányát. — Kopácsi Ferencz (Budapest) eljegyezte Tóth 
Friduska kisasszonyt, néhai Tóth László pápai ven
déglős leányát. — Normann Ignácz eljegyezte Kanczler 
Margit kisasszonyt, Kanczler Gyula, az „Ámor" kávéház 
tulajdonosának leányát Budapesten.

Pinczérek tüntetése. Pécsről Írják lapunknak május 
23-iki kelettel: Valóságos ostromot intéztek vasárnapról 
hétfőre virradó éjjelen az itteni szakszervezeti pinczérek 
a „Mátyás király" szálloda ellen. Az ostrom oka az, 
hogy a tulajdonos a pinczérek bérfelemeléséről szóló 
memorandumot nem fogadta el és nem alkalmaz szak- 
szervezetbeli pinczéreket. A pinczérek ezért a jelzett 
időben összogyülekeztek a szálloda előtt és kövekkel 
behajigálták az ablakokat. Tettüket néhány pillanat alatt

hajtották végre. A rendőrök nyomban üldözőbe vették a 
menekülő alakokat, de nem sikerült egyet sem közülük 
elfogni. A rendőrség most a tettesek kilétének megálla
pításán dolgozik.

Ősi község és a korcsmaszünet. A veszprémi járás
ban fekvő Ősi község képviselőtestülete a korcsmák 
vasárnapi szünetéről határozatot hozott, mely szerint 
szombat este a zárórától kezdve hétfő reggel 4 óráig 
korcsmák és pálinkamérések zárva tartandók. Hogy ezen 
határozat mostanában végrehajtható legyen, alig hisszük. 
A szeszitalokból befolyó jövedelmére nagy szüksége van 
az államnak, mely erről a nagy jövedelemről a kis köz
ségek kedvéért bizonyára nem fog lemondani.

Torma, nürnbergi óriás, sajáttermésü, nemes s édes, 
hosszú vastag gyökerekben, métermázsánként 18 korona, 
25 kilogramm 5 korona Keménynél, Regeteruszka, posta 
Garbóczbogdány. Viszontelárusitók kerestetnek.

BJ1PTJXTXC C Z IM É T  TTS TBSSÉXC  
E L T É V E S Z T E N I  T

Póksztrájk és pinczérek. A múlt hó folyamán az 
aradi pékek süteményeik árát közös megegyezéssel fel
emelték. E változás elsősorban a vendéglői és kávéházi 
pinczéreket sújtotta, akik egy nyomban egybehívott ülé
sen egy szövetkezeti pékmühely felállítását határozták el.

Halálozások. Bánóczy Kálmán Kenese nagyközség 
vendéglőse f. évi május hó 9-én 62 éves korában el
hunyt. Halálát széleskörű rokonság gyászolja. — Németh 
Izabella Ilonka, Németh Károlyné szül. Somlyódy Mimi 
leánya f. évi május hó 18-án öt éves korában elhunyt. 
Budapesten.

Uj, modern szálloda. A lapunk mai számában foglalt, 
hasonló czimii hirdetésre külön is figyelmeztetjük szak
társainkat.

Pinezórmozgalmak mindenfelé. A budapesti mintára 
megindult mozgalom országszerte mindinkább terjed. A 
nagyváradi pinczéregylet ingyenes helyköz vetítő intézet lépte
tett életbe; a győri pinczérek május 3-án megalakították a 
szakszervezetet, mely ellen a főnökök szolidaritást vál
laltak. E városból a pinczérmozgaloin folytán 13 pinczér 
rendőrségi intézkedésre Budapestre volt kénytelen utazni. 
Szegeden a szervezet 150 taggal alakult meg. A szervezet 
megbízta az elnökséget, hogy memorandumban dolgozza 
ki a pinczérek követeléseit, amelyeket aztán a vendéglő
sök ipartársulata elé terjesztenek. A pinczérek hetenkint 
huszonégyórai szabadságot, íizetésrendezést és büntetés
levonások törlését kívánják. E mozgalom folytán a 
szegedi ipartársulat sürgős beadványt intézett a város 
tanácsához, melyben a női kiszolgálás engedélyezését kéri.

Jó üzlet. Dunántúl legnagyobb városában, igen nagy 
jövőjű nyári üzlet, mely télen is nagy forgalmat érhet 
el, dunafürdővel, kádfürdővel 42,000 koronáért eladó. írás
beli ajánlatokat „Jutányos" jelige alatt továbbit az Álta
lános Tudósitó, Erzsébet körút 41. (5—4)

A magyar ipar haladása. A technika terén kiküz
dött eredményről kapunk hirt, melynek a szokatlanul 
gyorsan beállott hőség folytán fokozott aktualitása van. 
Hűtőgépekről van szó, melyek segélyével jég nélkül 
hüthetők már kisebb helyiségek is, úgyszintén mester
séges jeget is lehet velők előállítani. A segesvári köz
kórház rendelt újabban ily berendezést a dr. Wágner- 
féle gyárban, ahol azt elszállítás előtt üzembe hozták és 
hivatott szakembereknek bemutatták.

= =  H Á Z A S S Á G I A J Á N L A T .  = =
Szállodatulajdonos és földbirtokos, 35 éves, rom. kath., özvegy- 
ember nősülni óhajt. Feleségül venné szállodás vagy vendéglős 
24—28 éves leányát, ki 10—12,000 kor. készpénzhozománynvai 
rendelkezik. Csakis fényképpel ellátott komoly ajánlatok P. A 
jelige alatt a „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" kiadóhivatalá
hoz (Budapest, Vili. kér., Bérkocsis-utcza 18. szám) kéretnek. 
S ir  D i s z l i r é c x i ó  b e c s ü l e t  d o l g a .

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1 0  Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1907. junius l .

m « n -----------------------------------------------------------■ ■

' é  w

|  Steiner József és fia |
#  c z u k r á s z d á j a  és s ü t ö d é j e  ®
«  B U D A P E S T ,  |

^  V II., k é r,, K irá ly -u tc z a  67 . szám . #

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

W  S T E iN E R -fé le  #

|! Luxus kétszersülte ||
hTAV T ö rv é n y ile g : v é d v e . Pótolja a friss süteményt.
W  E ls ő r a n g ú  tá p s z e r .
^  Minden egyes darab külön-külön egy W  

pergament borítékba van csomagolva.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) postán 

W  utánvéttel és bérmentve lesznek elküldve. ^
^  Bevezetve elsőrangú san a tórium  okban és ,s*av 
W  -------- gyógyhelyek kávéházaiban. --------  W
®  w

r a l i — — --------------------------  1

V e n d é g l ő - b é r b e a d á s .

A balaton világosi fürdötelepen, a Balaton 
partján épült uj

v e n d  églő  he ly iség
a hozzátarlozó mellékhelyiségekkel és felsze
relésekkel együtt f. évi junius 15-től 3 évre 
bérbeadó.

Érdeklődő bérlőknek bővebb felvilágosdást 
nyújt a fürdőtársaság igazgatója : D r .  T ó t h  
K á lm á n  Budapest, IV., Vámház-körut 10.

IS  SK----------- -------------- ----------—----------------------------■ ■

Maavar királyi vinczellériskola igazgatósága Tarczal.

H i r d e t é s .

A tarczali m. kir. vinczellériskola pinczéjében a folyó év 
junius hó 5-én d. e. VslO órakor tartandó borárverésen 
cladatik a vinczellériskola és hozzátartozó állami szölő- 
telcpekcn termelt borok és cognac egy része. | 

A venni szándékozók az elárverezendő borokat az árve
résig bármily napon az árverés napján is megizlelhotik.

I Az árverezendő borok és cognac jegyzékét az érdeklődők 
kívánságára az igazgatóság megküldi.

A tarczali m. kir. vinczellériskola 
j igazgatósága.

W  J D i c s é r ő - l e v é l -  W  
®  Steiner József és fia uraknak, Budapest, VII., Klrály-u. 67. W
W  A z önöktöl m egrecdelt kötszereim kitűnő, az ize le na- 
W/) gyón j ó > O lyannyira, h ogy én azt g y o m o r ,  és lilllietegek N W  

számára a legalkalm asabb, könnyen emészthető sütem ény- 
t\A/? nek tartom. WW  
W  Karlsbad, 1905. ju lla s 14. Kiváló tisztelettel Jjjj'

I>r. Ili:K i ZHA W
egészségügyi tanácsos, Karlsbad.

■  ■  =  —.... M M■  ■ ------------------------------------------------------ ----------- H ű

"  Uj modern szá lloda "

épül nagy vidéki városban, 50 szoba, kávéház, 
vendéglő, nagy terem (színház 400 személyre).
Erre b é r lő  k e r e s t e t i k ,  kinek legalább 
75,000 kor. van. Építésnél a bérlő kívánságai 
respektáltatnak. Bővebb felvilágosítási nyújt

! U L L M A N N  GYULA
építész, Bpest, Bálvány-u. 22. Telefon 38-44. ||

■  ^ _____________________  h |

S
g j  D b*. Szilágyi Gyula |J
§§j műegyetemi magántanár H l  
8  törvényszéki hites vegyész nyilvános vegy- | f f  pH kísérleti állomása

§  Budapest, VI., Dessewffy-utcza 10., II. em. | f
l l f  ELV Á LLA L: bármiféle élelmi, vagy élvezeti t f |  1H szer (bor, pálinka, sör stb.) | | |  
j | j j  megvizsgálását.

T ö rv é n y e s e n  m e g e n g e d e t t  a n y a g o k 
ból á l ló  leg jo b b  b o r d e r i t ö  s z e r  a

„RAPID" borderitöpor.
1 doboz 25 hektóhoz elegendő. 2 korona.

F ö e lá ru s i tó  h e ly e :

WATTERICH A.-nái
Budapest, VII. kér., Dohány-utcza 5. szám.

Gyógyfürdő-eladás!
10—30,000 forintot kereshet bárki pár hét alatt.

Betegség és operáczió miatt sürgősen eladom potom 
áron, 10,000 forint készpénzzel (krnjezár hiány nélkül) 
természetes, kénes, forró gyógyfürdőmet, vendéglővel, 
szobákkal teljesen felszerelve. Nem levelezek. Aki 

jön, megveszi. Ügynökök dijaztatnak. ::

C z i m  a k i a d ó h i v a t a l b a n .

“Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest, IX., Üllői-ut 25.
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Hogyan, mit és mikor 
együnk.

II.
Az okok és okozatok szakadatlan 

lánczolata által az iszákos ember 
teste és szelleme a legkárosabb 
hatásoknak és legnagyobb pusztítá
soknak martalékává lösz. Mindebből 
természetesen azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy az egyszerű 
étkezés mindannak mellőzése, ami 
étel és ital alakjában ingerlő hatást 
gyakorol reánk, a legjobban megfe
lel evés-ivás teki .tétében életszük
ségletünknek.

Ha az elmondotlakban azt a kér
dést vitattuk: mit együnk, úgy az 
sem lehet közönyös egészségünkre 
hogyan együnk? E részben az evés 
művészete feltételezi a jó megrágás 
művészetét. Jó, egészséges fogak 
képezik az utóbbi művészet alapföl
tételét. Kell, hogy az ételeket lassan 
megrágjuk, hogy azok kellően fe'ap- 
ritva az emésztés szerveit kevésbbé 
terheljék ezzel a munkával,

Még a könnyen emészthető tej is, 
nehezen emészthető tápláléké válik, 
ha egyszerre nagy mennyiségben 
öntjük belénk. A legkárosabb szoká
sok egyike fogainkra és emésztő
szerveinkre nézve az ételeknek fél
forró állapotban való élvezete.

A fogorvosok legjobban tudják, 
hogy a rossz fogak elsősorban annak 
a szokásnak tulajdonithatók, hogy 
forró vagy nagyon hideg ételeket, 
vagy italokat élvezünk gyors egy
másutánban.

Az evés művészete, mint egészsé
günk egy főkelléke, természetesen 
annak a kérdésnek helyes megfejté
sét is magában foglulja, hogy mikor 
együnk? Habár az ember természete 
a maga hajlékonyságánál és simulé
konyságánál fogva gyorsan alkal
mazkodik minden nagyobb baj nélkül, 
mégis szükséges, hogy az evés ide

jének tekintetében bizonyos határo
kat tartsunk be, ha nem akarjuk, 
hogy egészségünk megzavartassék. 
Bizonyos szabályszerűség e tekintet
ben okvetlen szükséges és már 
munkabeosztásunk is megkívánja ezt. 
Ha nagyon gyakran eszünk, ami főleg 
gyermekek szokása, ha a szülők 
kellően nem figyelnek, azáltal, hogy 
a gyomor kellő időközökön át nem 
pihenhet, az emésztés és táplálkozás 
csakhamar érzékenyen megkárosul.

A természet itt is legczélszeiiibb 
módon mutatja a követendő utat, 
a mogéhezés által. Ha a természet 
ezen intő szavát figyelembe nem 
vesszük, ha tuléhesekké nem leszünk, 
a gyomormirigyek, amelyek bizonyos 
meghatározott rendben végzik mun
kájukat, tartalmukat az emésztőcsö 
alsó részeibe vezetik, az éhség érzete 
fogy és az ember később nem képes 
kellően enni, sem nem emészteni.

A kérdés, mikor együnk, különben 
is szoros összefüggésben áll korunk
kal, életmódunkkal, testi és szellemi 
munkánk a szabadban való tartóz
kodásunkkal és mozgásunkkal stb. 
Ámde azt a szabályt, hogy estebé
dünket mindig 2—3 órával lepihe- 
néslink előtt együk, sohasem tévesz- 
szük szemelöl, mert az e szabály 
ellen való vétés nemcsak álmunkat, 
de emésztésünket is jelentékenyen 
megzavarni képes.

Grill-Room.
Az emberiség legelső kísérletei a 

szakácsmüvészet terén arra az időre 
vezetnek vissza, midőn az ember 
valószínűleg puszta véletlenségböl a 
tűz használati módját és a tűznek 
a tápszerekre gyakorolt hatását fel
ismerte. Így a húst, melyet eleinte 
nyersen eltek, úgy mint a Tüzföld 
lakói még ma is, kezdetben izzó 
parázson sütöttek és füstölték scsak

jóval később kezdtek e czélra izzóvá 
tett köveket használni.

A rost használata csak akkor kez
dődött, mikor már a fémek előállí
tási módjait is ismerték, ugyanekkor 
egy időre a füstölést is abbanhagy- 
ták. Homor Írja Ajaxról a trójai 
háborúról szóló költeményében, hogy 
a görögök e hadvezére vendégei ré
szére maga szeletelte és sütötte a húst. 
Úgy látszik, hogy az antik fejedelmi 
urasagok vagy otthon felejtették sza
kácsaikat, vagy egyáltalában nem is
merték az udvari népség e később nagy 
szerepre szert tett képviselőit. Athe- 
neusznak a görögök szakácsmüvé- 
szeléröl irt, későbbi keletű müvében 
szó van már a rostról, de a hús
félék sütéséről, úgy látszik, még az ő 
korában sem tudtak. Sőt úgy látszik, 
még a rómaiak, akik pedig később 
az inyes mesterséget nagy tökélyre 
vitték, szintén nem ismerték a pár- 
lást, sütést. Lehet az is, hogy a hús
félék ilynemű elkészítése nem felelt 
meg Ízlésüknek. Nem találjuk felem
lítve a hús pirítását a legrégibb né
met és franczia szakácskönyvekben 
sem, mivel abban a korban egyáltalán 
csak nagy darab húsok kerültek az asz
talra, még pedig főve vagy nyárson 
sütve. A kotelettesek s más hasonló kis 
darab húsételek feltalálása úgy látszik, 
az angolok érdeme, amit a beefstoak, 
muttonstcak, rumsteak stb. elnevezé
sek is bizonyítanak, aminthogy a nyár- 
sonpiritás is itt lett először általánossá 
s terjedt el Francziaország, Anglia 
és más országok felé. A huspiritásra 
vonatkozó legelső kísérletekkel a 
főúri házak és előkelő vendégek 
konyháin találkozunk. A grill-roomot 
még ma is minden jobb angol ven
déglőben megtalálhatjuk, ahol a ven
dég a nyers beef-, mutton-, rumsteak 
darabokat szépen egymás mellé fek
tetve és teljesen kikészítve láthatja 
ahol aztán a neki tetsző darabot 
kiválasztván, maga adja át a sza
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kacsnak, aki azt szemei előtt pirítja 
s azon forrón és nedvdusan adja 
át. Érdekes, hogy ez a felette érde
kes eljárás mily nehezen tud magá
nak utat törni más népeknél. Így 
például teljesen sikertelen maradt 
Mullert angol szakács kísérlete Ber
linben, minthogy a berliniek nem 
voltak képesek hozzászokni a nyár- 
sonsült, pirított hús sajátságos izé
hez és szagához, melyet semmiféle 
segédeszközzel vagy másféle szerrel 
nem lehet eltüntetni. Pedig maga 
az eljárás nagyon ajánlatos, mert 
meg van azon előnye, hogy a hús
ban az összes izt adó anyagok meg
maradnak. Nem szenvedhet kétséget, 
hogy a grill-roommal való első kí
sérletezés nálunk is számos követőre 
találna.

B O R H O Z  L E G J O B B !
Tojásételek.

Oeufs pochés. (Bevert tojás.) For
raljunk vizet nyílt tűz felett, de oly 
módon, hogy a víz az edénynek 
egyik oldalán forrjon csak; adjunk 
bele két evőkanál eczetet, törjük 
fel a tojást és ejtsük bele lassan 
azon a ponton, ahol a víz forr; 
három perez elteltével egy lyukacsos 
sütőkanál segítségével vegyük ki a 
tojást és helyezzük hideg vízbe. A 
tálalás előtt a czafrangokat levág
juk és meleg levesben felmclegitjük. 
Ha leveshez adjuk fel, előnyösebb a 
tojást nem a levesben, hanem külön 
edényben feltálalni, amelyben egy
szersmind a tojást felmelegilhetjük.

Oeufs pochés a la Provencale. Pirít
sunk olajban világos sárgára két fej 
vágott hagymát, szüljük le az olajat 
és tegyük a serpenyőbe, adjunk 
hozzá egy félgerezd fokhagymát, 
egy kevés kakukfüvet, fél babér
levelet, néhány szem egészborsot, 
sót, négy-öt fej vagdalt urigombát 
és hat darab kisebb paradicsomot, 

„Pátria" irodalmi vállalat é

pároljuk 25 perczig, adjunk még 
hozzá egy kevés huskivonatot és 
törjük át szitán, szedjük le a zsír
ját és öntsük a bevert tojásokra, 
melyeket egy tálra, pirított zsemlye- 
szeleteken elhelyeztünk.

Oeufs a la raviyotte. Vagdaljunk 
igen finomra zöld petrezselymet, 
tárkonyt abáljunk meg forró vízben 
és egy konyharuhában vagy szalvé
tában csavarjuk jól ki. l együnk egy 
kis tojásos formát, vagy olyan kis 
formát, amelyben egy tojás jól el
fér, kenjük ki vajjal és hintsük meg 
gyengén ezzel a vagdalékkal, üssünk 
mindegyik formácskába egy egész 
tojást és főzzük 3—4 perczig forró 
vízfürdőben, tálaljuk fel a tojásokat 
ravigotte-mártással.

Oeufs pocii!■ a la diaUe. Olajban 
vagy olvasztott vajban pirítsunk vilá
gos sárgára 3—4 db finomra vágott 
franczia hagymát, öntsük vagy szűr
jük le az olajat és adjunk hozzá egy 
késhegynyi cayenne-borsót, egy kevés 
angol mustárt és egy kávéskanállal 
indiai curry-port, keverjünk hozzá 
megfelelő mennyiségű Béchamel-már- 
tást és vajat, szűrjük meg és öntsük 
rá a bevert tojásokra.

Oeufs cn matelotte. (Tojás matróz
mártással.) Tegyünk egy serpenyőbe 
egy darab karikára vágott hagymát, 
két franczia hagymát, egy szál kakuk
füvet, fél babérlevelet, nehány szem 
egész borsót, nehány szál, zöld petre
zselymet, 3—4 db úri gombát, pirítsuk 
meg fmom oliva-olajban, szűrjük le 
az olajat, adjunk bele fél pohár 
vörös bort, főzzük nehány perczig, 
adjunk még hozzá jó spanyol már
iást, törjük át jó sürü szőrszilán vagy 
fehér ruhán, végül pedig adjunk bele 
nehány fej urigombát az átszűrt már
tásba. Hat vagy nyolez bevert tojást 
helyezzünk ugyanannyi tojásnagy- 
sigu, vajban pirított zsemlyeszeletre, 
öntsük rá a mártást és adjuk fel.

Oeufs confits au vinaigre. (Eczetes 
tojás.) Főzzünk meg nehány tojást 
keményre, tisztítsuk meg és tegyük 
egy olyan üvegbe, amilyenbe az ecze
tes ugorkát szokták eltenni. Forral
junk annyi eczetet, hogy a tojásokat 
teljesen ellepje, benne főtt nehány 
egészj bors, piros paprika, só, tár
kony és apró mogyoróhagyraával 
azon forrón öntsük rá a tojásokra, 

| vagy födjük be légmentesen és három

nap múlva eczetes ugorka, helyett 
feladhatjuk hideg felvágotthoz.

Oeufs ii la Triple Alliance. Nyelvet, 
szarvasgombát és piszlácziát vagdal
junk össze igen apróra; helyezzünk 
minden egyes tojást egy-egy kis vajjal 
kikent formába, melyet előzőleg a 
font leirt vagdalékkal behintettünk, 
tegyük egy serpenyőben a sütőbe, 
öntsük le félig hideg vizzol és ha a 
tojás félig megkeményedett, ve
gyük ki a formából és adjuk fel 
egy jó demi glace-mártással, melybe 
apróra vágott szarvasgombát tet
tünk.

Oeufs au  gratin. (Pirított tojás.) 
Főzzünk tiz perczig nohány kemény 
tojást, hütsük le hideg vízben és ha 
teljesen lehűlt, tisztilsuk meg és vág
juk szélességben egyenlő szeletekre. 
Ez alatt legyünk egy serpenyőbe 
három-négy kanál lléchamel-mártást 
és három-négy tojássárgáját, adjunk 
bele sót, törött borsot, reszelt szere
csendiót és keverjük a tűz felelt 
anélkül, hogy a mártás felforrjon. A 
tálalótál lapját födjük be egy réteg 
Béchamel-mártással, fektessük rá a 
felszeletelt tojásokat, szórjuk be egy 
rész parmezán, egy rész reszelt fmom 
grój i vagy ementháü sajttal, tegyünk 
rá újból egy réteg lléchamel-mártást 
ős hintsük be egy rész parmezán és 
egy rész reszelt ementháli sajttal, 
végül hintsük meg az egészet gyengén 
egy kevés fehér zsemlyemorzsával, 
rakjunk rá felül igen apró vajdarabká
kat, tegyük jó meleg sütőbe és pi
rítsuk tiz perczig.

Kovácsiéi Mátyás, kinek a „Modern 
konyha" czimü müve nyomán a 
fenti reczeptekot közöltük, ezenkívül 
még többféle tojásételt ismertet, 
melyek a következők: oeufs á la 
coque, — pochés aus beurre d’an- 
chois, — en tomatis á la portu- 
gaise, — en matelotte, — laspic 
á la russe. croqueltes d’oeufs, oeufs 
poché Gladiátor, — farcies, ameri- 
eaine, — farcies chatelainna— á la 
Rossini, — pochées Béarnaise, — 
d’Orlems, — á la Chatre, — Fras- 
cati, — á la reine Margót, — á la 
Morney, — á la Chantilly, — á la 
Victor Ilugo, — á la Metternich,— 
á la Danubienne, — á l’Agnes 
Sorol, — á la liercy stb. stb.

és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest, IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek).
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o o o
A cziprusok tövén.

I r ta : Varsányi Gyula.
Szép ifjú nő holtteste sirveremben 
Nyugszik sötétlő cziprusok tövén,
Tündéri szigeten, mely véghetetlen 
Örök tengernek lágyan ring ölén.

Csók itten a nap mindenik sugara 
S felliöt nem ismer az égboltozat; 
Nappal fehér virágot tűz magára 
S piros rózsát, ha jő az alkonyat.

De ha a csillagok már fellobogtak, 
Ábrándra hivó fényt ragyogva szét,
A zöld parton nesz nélkül köt ki csolnak 
S a legszebb ifjú a szigetre lép.

Oda borul a néma sir fölébe,
Szeméből ott a leghöbb könny ered, 
Minőt csak onthatott kétségbe’sésbe' 
Valaha mély és tiszta szeretet.

Elzárta a világot pompájával 
A halott nő előtt a szemfödél;
Nem játszhatnak már szétömlő hajával 
Az ifjú keze és az esti szél . . .

A gyermekbarát.
I r ta : Géczy István.

— A „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" eredeti tárczája, —
(Utánnyom ás tilos.)

Szaládi Oszkár, a nagy gyermekbarát, dobogó 
szívvel csengetett be a szép özvegyhez, Füzinéhez.

Kezében egy ibolyabokrétát tartott, s maga volt 
a kifogástalan elegánczia, csak a feszesen simuló 
császárkabát hátsó zsebei duzzadtak ki erősen, jelezve, 
hogy valamit rejtenek mélyükben.

A szobalány ismerős mosolylyal nyitott ajtót, mint 
olyan vendég előtt, akit meggyőződése szerint a ház 
asszonya mindig szívesen lát. Szaládi udvarias, előzé
keny úriember; a szobalányhoz is van egy pár kedves
kedő szava, mialatt az bevezette a szalonba és eltűnt 
egy mellékujtón, hogy bejelentse asszonyának a kedves 
vendéget.

Ez az időköz éppen elég volt arra, hogy egy álló 
tükörbe megigazítsa nyakkendőjét és félresimitson egy 
renitenskedő hajfürtöt, aztán hirtelenében átfutott gondo
latban a mondóké,ján, mert hiába nevezetes perez előtt 
állott, mint kérő jelent meg a szép és módfelett gazdag 
özvegynél.

Egyszerre felpattant az ajtó és egy négy éves kis 
szőke babi rontott be, aki egyenesen Szaládi nyakába 
kapaszkodott, majd elhelyezkedett a térdén és lovagolni 
kezdett rajta. A szép özvegy, aki nyomon követte kis 
leányát, gyönyörködve, szinte elérzékenyedve nézett

Szaládira, aki gyorsan kiürítette zsebeit, egyenkint 
szedve elő mélyéből a játékszereket a kis babi számára.

— Isten hozta, Szaládi, — szólt a szép özvegy, 
csókra nyújtva finom formájú vékony kezét.

Szaládi felállt, udvariasan meghajtotta magát és 
mohón kapta el az özvegy kezét s talán kissé hossza
sabban is tartotta kezei közt, mint azt az illendőség 
megengedte.

Füziné elpirult, de nem húzta vissza kezét, ülés
sel kínálta meg Szaládit s maga is leült melléje, mi
alatt a kis babi a sarokba húzódott és szakértelemmel 
kezdett felbonczolni egy pirosbugyogós pojáezát, amit 
Szaládi bácsi csak az imént hozott neki.

Szaládi hódolattal nyújtotta át a kezében tartott 
ibolyacsokrot, amiből az asszony egy szálat kitépett és 
keblére tűzött. Ez a néma, de sokat jelentő beszéd 
megadta a bátorságot Szaládinak a beszédhez.

— Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy egy 
kérdést intézzek önhöz, feleljen rá őszintén: Ismer-e 
engem jól ?

— Azt hiszem jól ismerem, Szaládi.
•— És minő véleménynyel van felőlem? — foly

tatta a kérdést Szaládi. — Nem hiúságból kérdem ezt, 
nem is ok nélkül, tudnom kell, minő véleménynyel van 
irántam, mielőtt elmondanám, miért jöttem ma ide.

— Szaládi, én magát nagyon derék embernek 
ismerem, ez volt véleményem már első találkozásunk 
alkalmával is. Emlékszik rá?

— 0, hogyne, hogyne emlékezném erre a napra,
— válaszolt mohón Szaládi. — Ez volt az életem leg- 
szebbik napja.

— Nem veszem ezt bóknak a személyem iránt.
— válaszolt a szép özvegy. — Ez a nap igazán szép 
és jelentőségteljes nap volt a maga értelmében, nem 
bálteremben találkoztunk mi először, nem is zsuron, 
hanem egy komoly és magasztos ünnepélyen, az elha
gyott gyermekvédelem alapkövének letételénél. Maga 
tette le azt az alapkövet, Szaládi, ott az Akadémia 
nagytermében, azon a gyűlésen, emlékszik rá? amikor 
emberbarátok gyűltek össze, hogy tanácskozzanak, mi
képpen lehetne megmenteni ezer és ezer elhagyott, kita
szított árva gyermeket a társadalom számára. Maga 
tartotta a megnyitó beszédet, oh higyje el, hogy még 
ma is könny szökik a szemembe, ha a hatásra gondo
lok. Hogy beszélt, minő hévvel, szeretettel, lelkének 
teljes meggyőződésével, minő élénk színekkel ecsetelte 
ezeknek az elhagyott páriáknak a sorsát, akik ott nőnek 
fel az utczán, elhagyatva, kitaszítva, anélkül, hogy érez
nék az otthon melegét, az édesanya ölelését, csókját. 
Oh én akkor mindjárt azt mondtam magamban, ime 
egy igazi férfi, egy talpig ember, aki tud érezni, meg
látja a nyomort és segitőkezet nyújt a társadalom kita
szítottjainak.

— Nagyságos asszonyom I A dicséret mindig jól esik, 
mert hiába tagadnék, van bennünk egy kis hiúság is, 
de a nagyságod elismerő szavai engem büszkévé és 
boldoggá tesznek. Én nem tudom érzelmeimet tettetni, 
eltitkolni se tudom azt, észrevehette nagyságos asszonyom, 
hogy engem nemcsak a barátság köt ehhez a házhoz, 
de több annál, egy olyan érzés, amely boldoggá vagy 
boldogtalanná tehet engemet egy egész életre.
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— Szaládi!
— Kérem, ne szakítson most félbe! Feleljen nekem 

őszintén, ha azt mondanám: szeretem, ha azt mon
danám, hogy egyetlen vágyam, hogy hitvesemmé tegyem, 
akkor is megmaradna az iménti véleménye mellett?

— Megmaradnék Szaládi, akkor is! Nemcsak 
magam miatt, do legfőképpen a kis lányom érdekében. 
Az én drágaságom első perezben megérezte magában 
a jó embert, örül ha jön és busul ha távozik. Én anya 
vagyok, Szaládi, jó anya, a gyermekemnek szüksége 
van apára, aki szeretni fogja őt, agy mint az édes apja 
szerette, aki megóvja az élet küzdelmeiben és éles szem
mel áll őrt, hogy hozzá ne férkőzzék a bánat, a csaló
dás, a kétségbeesés, amelynek egy gyenge leánysziv 
annyiszor ki van téve, még akkor is, ha olyan anyja 
van neki, mint én vagyok. Ezért hallgatom én meg 
magát Szaládi és ezért felelek a kérdéseire épp oly 
nyíltsággal, mint ahogy a kérdés fel volt téve.

— Nagyságos asszonyom! K lára!... Oly boldoggá 
tett! Ha volt életemnek olyan cselekedete, amely jutal
mat érdemelt — most megkaptam, százszorosán, ezer
szeresen fizetett meg a gondviselés. Feleségem lesz 
Klára, az én. édes, drága kis feleségem, óh mondja el 
még egyszer, mert nem tudom elhinni.

— Az leszek Szaládi, a felesége, hü felesége, mint 
amilyen szerető apja lesz maga a babikámnak. Kell, 
hogy az legyen, hisz maga oly nemes gyermekbarát!

— Esküdt uraim, folytatá beszédét a védőügyvéd. 
Tekintsenek erre a halvány arczra, patakzó könnyekre 
és a bánattól megtört alakra. — Így néznek-e ki a 
bűnösök? — Nem, esküdt uraim — igy az áldozatok 
néznek ki! — Önök most még csak a gyermekgyilkos 
anyát látják, de nem látják a tövissel kirakott kálvária 
útját, amely a szerencsétlen teremtést oda vitte, hogy 
önkezévol vetett véget gyermeke életének. — Szép volt, 
egyedülálló, kitaszítva a világba — szeretett -— elcsá
bították. — S mikor gyermekének életet adott, mikor 
térden állva könyörgött a csábítónak, hogy legalább 
gyermeke életének fentartásához adjon módot, segéd
kezet, az durván eltaszitotta — kidobta házából. 
Nem irom le, mit szenvedhetett ez a szerencsétlen 
teremtés, mikor éhezni látta gyermekét és ő nem tudta 
táplálni. Csoda-e, ha az Isten elvette az eszét és ö 
elkövette a bűnét anélkül, hogy arról sejtelme lett volna. 
— Hogy mennyire szerette csábitóját, bizonyítja az, 
hogy nevét elhallgatta, de az én védői kötelességem 
volt az igazi bűnöst kikutatni. Megtettem és ítélhetnek 
Önök, esküdt uraim, hogy minő csábításnak lehetett ez 
a gyönge teremtés kitéve, ha megtudják, hogy ez az 
alávaló becsuletrabló, nem volt más, mint az országos 
hirii nagy gyermekbarát —■ Szaládi Oszkár!

Egy gyönge női sikoly hallatszott a hallgatóság 
között, aztán siri csend lett, csak a vádlott leány zoko
gása hallatszott, akire részvéttel néztek az esküdtek, 
szemeikben ott lebegett a szánalom, a bocsánat. . .

Szaládi Oszkár másnap ismét dobogó szívvel és 
kezében piros rózsacsokorral csengetett be a szép 
özvegy lakására. A szobaleány nyitott ajtót, de nem 
mosolygott, mint, máskor, hideg, szoborarczczal adta 
tudtára Szaládinak, a nagy gyermekbarátnak, hogy 
onngysága hirtelen elutazott és nem is jön vissza . . .

Innen-Onnan.

(P. N .) A hal. Már rég megnyíltak a kedve3 budai 
nyári vendéglők, mindenütt már szó van róluk. Ez a 
budai speczialitás már foglalkoztatja az emberekéi, 
mikor az első édes tavaszi sugár melegét érzik. Egy 
budai vendéglősről szól ez a rövid törlénet. Tavaly 
nyáron megjelent nála egy előkelő társaság. Halat 
rendeltek.

Ilohan a pinezér a korcsmároshoz és kétségbe
esett arczczal jelenti:

— Kérem, az a társaság halat rendelt!
— Nos ? Talán nincs hal ?
— Van . . .  de már egy kis szaga is van . . .
A korcsmáros a fejét vakarja:
— Baj . . .  baj . . .
Aztán hirtelen ötlete támad és rákiált a pinezérre:
—• Te ! Fogd meg azt a halat és állj vele a konyha

ajtóba. Aztán várj addig, amig egy , automobil megy el a 
kert előtt. Akkor hamar vidd oda nekik . . .

(M . H .) Az italm érési engedély. Egy elszegénye
dett fiatal özvegyasszony italmérési engedélyért folya
modott a városi tanácshoz. De mert az iskola melleit 
volt az aszonyka háza, kérvényét visszautasították.

A városi tanács, mint erkölcsi testület ezennel 
visszautasítja X . . .  né kérvényét stb.

így hangzik a válasz. A szegény asszony most 
fühöz-fához fordult protekezióért, azonban eredmény 
nélkül. Végül eszébe jutott egy jóbarátnője, aki egy 
rendőrfogalmazó felesége. Elhatározta, hogy elmegy 
hozzá s megkéri hogy férjét ügye érdekében megnyerje.

Elhatározását gyors tett követte s a minap este 
tájban elment barátnőjéhez. Az udvaron nem volt senki, 
aki útbaigazította volna s egyenesen benyitott egy 
ajtón. Elég csinos meglepetésben volt része. Barátnője 
épp akkor bontakozott ki, nem férje, hanem a rendőr
kapitány ur karjából.

Az özvegy azonban éppenséggel nem törődött 
ezzel, hanem odaállt a dúlt arczu rendőrfő elé és elő
adta kérvényét. A kapitány hebegve válaszolt . . .

— A városi tanács, mint erkölcsi testület . . .
Itt megakadt a hangja, de aztán folytatta:
— . . . ezúttal kivételt tesz s kérvényét helyben

hagyja.
* **

(F . O.) A megbízható m érleg. Egy sütő mes
ternek több idő óla egy vidéki majoros szállította a 
vajat, mindig három kilogrammos darabokban. Már 
hosszabb idő óta gyanakodott, hogy a, vaj nincsen jól 
megmérve. Végre is megmérte és tényleg a vaj keve
sebb volt. Kapja magát és csalásért bepörölte a majo
rost a járásbíróságnál.

Eljött a tárgyalás ideje.
B író :  Van Önnek egy mérlege?
M ajoros: Van.
B ir ő : Akkor vannak hozzá súlyai is?
M ajoros: Az nincs.
B író :  Hát akkor hogyan mérte meg a vajat?
M ajoros: Hát kérem, ez igy van. Amióta a pék 

a vajat nálam vásárolja, én is nála vásárolom a kenye
ret és pedig minden nap három kilót. Amint én haza
jövök a péktől, fogom a három kilós kenyerei, ráte- 
szom a mérleg egyik oldalára és a másik oldalára 
annyi vajat, hogy az kimérje. 11a most már a vaj nincs 
meg a három kiló, akkor a hiba nem nálam történik, 
hanem a mester urnái, miért nem adóit ő jól megmért 
kenyeret.

A majorost a biró felmentette.
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A vacsorák hősnője. —

— Hallja infanteriszt Kovács, ki volt az a csúnya 
nő, akivel tegnap karonfogva ment?

— A menyasszonyom, jelentem alássan káplár ur, 
Szakácsnő az óbestereknél . . .

— H ej! Jó  kosztja lehet kendnek . . .
ül:-:: ■■■..::;ü;:í:!;í::ü«I!I!, . .i: : - ■ ' '.. -  ■ ....

A bíróságnál.
— A következő tanú Szép Lídia. Lépjen elő ! Hol 

lakik ?
— Tessék ?
— Azt kérdem, hol a lakása?
— A lakásom ?
— Igen, az.
— Ugyan cziczám, ne bolondozz!

A hidegben. —
Nagypéntekem a Deák-téren sétálva találkozom 

Bögre úrral, aki mélyen elgondolkozva haladt az utczán. 
Kérdem tőle, ugyan min tűnődik.

— Öcséin! — szólt nagy komolysággal — azon 
töröm a fejemet, hogy az idén nagypénteken hideg lévén, 
ebben a komisz, hűvös időben volt-e lelke a hollónak a fiát 
megmosni.

Nincs különbség, s& n
B író: Vádlott ön vadházasságban él? Kivel?
Vádlott: Egy nővel.
B író : Ne vicczeljen. Itt nem szabad vicczelni. Ter

mészetes, hogy nővel.
Vádlott: Nem olyan természetes, mert a feleségem 

például egy férfival él vadházasságban.

A kellemes reczept. -ss-—
Egy helybeli orvos beszélte el ezt a kedves kis 

történetet, mely azért is jó, mert daczára, hogy igaz, nem 
bántó. — A napokban beállított hozzám egy fiatalember. 
Sápadt volt, látszott, hogy valami baja van.

— Doktor ur, én azt hiszem, szívbajos vagyok.
Levétettem vele kabátját, mellényét és ingét s aztán

vizsgálom a szivét. Előveszem a hallgató csövet is, azzal 
sem tapasztalok semmiféle rendellenességet a szívben.

— No most sóhajtson egyet — mondom fiatal 
barátomnak, hogy még egyet próbáljak.

A pácziens szemét égnek fordítja, szivére teszi 
kezét és sóhajt:

— Ah, édes Iluskám!
No megvan! gondoltam és rögtön megírtam a 

reczeptet, amely igy szólt:
RP.

Beszéljen Ilonka mamájával!
dr. N.

Azt hiszem, fejezte be a kedves kis történetet az 
orvos, legközelebb eljegyzési hirt fogunk olvashatni lap
jában, amelyhez szívesen fogunk mindannyian gratulálni.

Csavargók egymás közt. s&D

— Hallja komám, az áll az újságba, hogy Pesten 
minden fogház megtelt.

— Ügy? Hát azért oly nagy a lakásszükség?
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Monolog. -*£•

í

— Ilyenkor nyáron minden vondéglős szakácsné- 
hiány miatt panaszkodik. Igazán nem értem! Hiszen 
majdnem minden héten máshoz állunk be . . .

Magyarázat, sa s i
Gyuri: Voltaképpen mi is az, hogy „egyik lábával 

a sir szélén áll ?“
Apa: Azt akkor mondják fiam, amikor valaki halá

lán van, vagy pedig, ha automobilon utazik.

Angol észf magyar ész.
A legutóbbi dorozsmai vasúti összeütközés alkal

mából több napilap megemlékezett arról, hogy egy angol 
a szerencsétlenség pillanatában igy sóhajtott fel;

— D e mi lesz az ebédemmel, mikor én azt Félegyhá
zára rendeltem ?

Hogy a magyar okoskodás se kutya, emellett bizo
nyít az, hogy egyik jómódú vidéki gazda, ki a feleségé
vel Budapestre akart utazni, amint a kocsik közül sze
rencsésen kimászott s felesége véresen jajgat mellette, 
igy fakadt ki keservében:

■ Hej asszony! Te csak meggyógyulsz, hanem hova 
lett a tajtékpipám ? . . .

------------ ,|.-------------

Hogyan lesz ötvenböl harmíncz ? ■*—
Fiatal kadét vezeti haza a századot. Útközben egy

szerre csak szembe találják magukat az ozredessel, aki 
megállitja a csapatot.

A kadét feszesen tiszteleg.
— Ezredes urnák alázatosan jolentem .. . harmincz 

ember !
Az ezredes elcsodálkozva néz a katonákra, szemé

vel megszámlálja őket, aztán hosszasan csóválja a fejét.
— Tiszthelyettes.
— Parancs !
— Ön ugyebár, azt jelentette nekom, hogy harmincz 

ember van ?
— Igenis, ezredes u r !
— Nos, én — ha jól számoltam — ötvenöt látok itt.
A kadét rettenetes zavarba jön. Fülig elpirul, a

katonákra néz, majd megint az ezredesre, majd megint a 
katonákra, de azért mégse veszti el a lélekjelenlétét. 
Egyet-kettőt köhint, aztán ismét kemény haptákba vágja 
magát:

— Ezredes urnák alázatosan jelentem, igaz ugyan, 
hogy itt ötven ember van, de azok közül húsz olyan 
komiszul gyakorolt ma, hogy egyáltalán nem is jön ember
számba. Üarad tehát harminc ember, ahogy jelentettem 1

Amerikai humor. -*£-—
— Tudja mit álmodtam az éjjel kisasszony ?
— Majd megmondja.
— Hogy én magát megcsókoltam. Ugyan mit jelent

het oz ?
— Azt, hogy maga álmában nem olyan ügyetlen, mint 

mikor ébren van.

Megkapta, amit kért.
— Isten! Ki Vagy a világ fölött, mi toneked egy 

százezer esztendő ?
— (Egy titkos hang.) Csak egy pillanat!
— Isten! Ki vagy a világ fölött, mi teneked egy 

millió arany?
— (Egy titkos hang.) Csak egy fillér!
— Isten! Ki vagy a világ fölött, adjál te nekem 

egy olyan fillért.
— (Egy titkos hang.) Szívesen fiam ! csak várj te 

egy olyan pillanatig.

Gondolatok, -tér—
Ki minden czél nélkül él, aki semmi terhet magára 

vállalni nem akar, annak végre az élet válik terhére.
*

A népet a szabadság által kell a szabadságra éretté
tenni.

A nő el tudja titkolni szerelmét, de gyűlöletét nem.

Kétféle nő van a világon ; olyanok, kiknek szivük 
van és azok egyet szeretnek és olyanok, kiknek nincs, 
azok szeretnek százat.

*

Az asszony szive nagy örvény.
*

Az asszony ösztönből zsarnok, ha nem rabszolga. 
*

I la az asszonyok néha-néha őszinték, ilyenkor csak 
elrejtik való természetüket. *

Az élet átkinlódás a másvilágra.
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