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Boldog újévet!
A Szálloda- és Vendéglőipari Szemle a meg

kezdett úttörő munkának második esztendejébe lép. 
Midőn az új év hajnalán olvasóink szerény táborát 
szivünk egész melegével üdvözöljük, nem mulaszt
hatjuk el, hogy ne utáljunk az eddig elért ered
ményre és ne jelöljük meg azt a célt, amely felé 
törtetni az új esztendőben legfőbb kötelességünknek 
tartjuk.

A magyar vendéglős társadalom már évtizedek 
óta érezte egy nivós szaklapnak a hiányát, amely az 
ő gondolatait és érdekeit felkarolva, annak irodalmi 
színvonalon hangot adjon. Nem szaklapot akartunk 
csupán a vendéglős társadalom kezébe adni, hanem 
olyan munkát, amelynek olvasása örömet s büszke
séget szerez. Büszkeséget azért, mert a szaklap tar
talma, belső értéke a világ előtt annak bizonyítéka, 
hogy iparunkban mélységes értékek rejlenek, ame
lyeket csak megismerni, kiaknázni kell. A társadalom 
ezeknek az értékeknek megismerése után annak 
tudatára kell hogy ébredjen, hogy az eddig méltány
talanul mellőzött vendéglősipar nemcsak az iparosok, 
de a magyar társadalomnak is értékes és integráns 
része. Nem hisszük, hogy szerénytelenek volnánk, 
ha azt hangsúlyozzuk, hogy az első év munkásságá
ban ennek a várakozásnak és kívánalomnak minden
ben megfeleltünk. Szaklapunk tartalma, hangmodora, 
szinvonala olyan volt, amelyről a magyar irodalmi 
körök neves képviselői is úgy emlékeztek meg, amely 
a legszebb dicséretnek felel meg. A magyar ven
déglős társadalom krémje s a vendéglői alkalmazot
tak elitje megértett bennünket. Siettek is az előfize
tők táborába. Számuk azonban nem az, amit a ven
déglős társadalomtól méltán elvárhatnánk. Tisztában 
vagyunk a kezdet nehézségeivel s tudjuk, hogy az 
úttörő munka keserves és háládatlan, ámde nem 
hallgathatjuk el azt sem, hogy erőfeszítésünk, a 
megkezdett munka diadala, a társadalom elismerő 
kijelentése csak akkor következhetik be, ha minden 
magára és iparára büszke vendéglős a mi gondol
kodásunk és munkánk táborába siet, ha a lap fenn
tartását előfizetésével biztosítja s megteremti azt a 
lehetőséget, amely egy ilyen irodalmi értékű lap 
fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. E  tekin
tetben utalunk arra a felfogásra, amely Amerikában 
úgy a szálloda- és vendéglőtulajdonost, mint az alkal

mazottat egyaránt áthatja. Ott a szaklapok jelentő
sége már a köztudatba ment át s nemcsak a tulaj
donos, de az alkalmazott is természetes kötelességé
nek tartja az ilyen irányú szaklapnak legteljesebb 
támogatását. Érthető, hogy ez a tudat gazdag arányú 
s fényes kiállítású szaklapot tarthat fenn, amely az 
amerikai vendéglős társadalom fő büszkesége és 
méltán.

Ha azt akarjuk, hogy a magyar társadalom a 
vendéglős ipart belső értékei szerint Ítélje meg s a 
vendéglős társadalom oda emelkedjék a köztudatban, 
ahol ma a nyugati államok nemzeteinél van, akkor 
tegyünk tanúbizonyságot érettségünkről, mutassuk 
meg, hogy a nemes gondolattal és elsőrangú szín
vonallal szemben érzékünk van. Értékeinket bizo
nyító irodalmi értékű színvallásunkat, szaklapunkat 
megértjük, szeretjük és megfelelően támogatjuk! 
Ennek a szaklapnak nem szabad hogy egyes lelkes 
emberek buzgalmának visszfénye legyen, hanem az 
egész vendéglős társadalom egyetértő szívverésének 
kél] bizonyítéka legyen.

Ennek megértésére és megfontolására hívjuk 
fel a magyar vendéglős, szállodás és a vendéglői- 
szállodai alkalmazottak táborának figyelmét. Az ön
tudatnak leghívebb kifejezője egy oly szaklap, amely 
egyben az ipar belső értékének is legbiztosabb 
fokmérője. Szivünk egész melegével! kívánunk ol
vasóinknak boldog új évet, mi a magunk részéről1 
ígérjük, hogy megértésüket, támogatásukat igyekezni 
fogunk megfeszített tevékenységgel s lapunk gazdag 
tartalmával kiérdemelni.

A lap gazdag tartalma és terjedelmessége meg
okolná teszi azt a lépést, hogy a Szálloda- és Ven
déglőipari Szemle előfizetését szerény keretekben 
felemeljük. A kezdet nehézségeit megtörtük s most 
már teljesen reuzáló szaklapot teremthetünk meg, 
amelynek évi előfizetési díját 200.000 koronában 
állapítottuk meg. Az előfizetési díj emelését a viszo
nyok kényszerűsége teszi szükségessé s nem hinnők, 
hogy annak kerete az iparáért lelkesedő szakembert 
visszatartaná az előfizetéstől. Amerikából: érkező 
elismerés jóleső örömet vált ki bennünk, de egyben 
azt is igazolja, hogy ott az amerikai szaklap fenn
tartásából a legszerényebb alkalmazott is kiveszi a 
maga részét s azt belső meggyőződésből teszi. Mi a



166

magunk részéről arra törekszünk, bogy a megkezdett 
munkát lankadatlan erővel folytassuk tovább. Szem
lénket változatos és gazdag tartalommal adjuk át a 
köznek s igyekszünk megfelelni annak a reménynek, 
amely a magyar lelkesedni tudó vendéglős társada
lomból eddig is felénk sugárzott, amidőn életképes, 
értékeinket bizonyító szaklapot teremtünk meg s 
tartunk fenn.

A kölcsönös megértés, a támogató jóindulat 
teremthet harmóniát iparunkban, bizonyíthatja erőn
ket, aminek érdekében mindenkit táborunkba szólí
tunk. Ennek megvalósítására eredményekben gazdag, 
fokozott öntudattal eltelt boldog újévet kívánunk.

KRY.
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a szuszt is kiszorító — könyörtelensége?!
Számadatokkal mutattuk ki a forgalom csökke

nését azóta, amióta az idegent és rajta keresztül a 
szállodát sújtó adózási rendszer fennáll s mégis a 
közönyösség égbekiáltó nemtörődömségével állunk 
szemközt. Minden állam segítőkarját nyújtja a ver
gődő szállodaiparnak, hiszen akkor saját érdekét 
ápolja, csak minálunk láthatunk mozdulatlan merev
séget és a saját érdek felismerése elől való elzár
kózást. Mindezeknek hatása alatt pontokba össze
foglaltuk azokat a sérelmes rendelkezéseket, amelyek 
iparunkat tönkre teszik:

1. Az új rendelkezés sérti az 1872. évi XXXVI. 
t.-c. 10. §-át, mert az az ipar érdekeit veszélyezteti.

2. A szabályrendelet 1924. évi december 31.-én 
érvényét veszti s így az új adó kivetésének joga a 
tanácsot az 1920. évi IX. t.-c. 23. §-a alapján nem 
illeti meg.

3. Az 1922. évi XXIII. t.-c. 46. §-a a kereseti adót, 
az 1924. évi IV. t.-c. 2. §-a elsősorban a pótadót jelöli 
meg a költségvetési hiány pótlására alkalmasnak.

4. A szálloda-adó a 171.000 és a 171.001/1924. 
В. M. rendeletekben lefektetett irányelvekkel ellen
kezik.

5. A szabályrendelet sérti a 145.484/1923. IV. sz. 
В, M. rendeletet, amely határozottan felhívja a fő
várost az adónak 1924. évi december 31.-ével való 
beszüntetésére.

6. A szálloda-adó az egyenlő közteherviselés 
elvébe ütközik, egyben egy adóalanynak kettős, 
illetve többszörös megadóztatását eredményezi.

7. A szobabér után forgalmi adó is fizetendő, 
melyből a város amúgy is részesedik.

8. A szanálási terv szerint a szállodák házbér- 
terhe egy év alatt 18%-róI 50%~ra emelkedik. 
Ugyanígy a kincstári részesedés. A városnak ez 
viszont adótöbbletet jelent, pedig a városi házak 
jövedelme is emelkedik.

9. A közszolgáltatásokban, az áram- és víz- 
fogyasztósban súlyos burkolt adónemeket fizetünk. 
Ez a teher évenként több milliárdra, egy-egy nagy 
üzemnél évenként 500—600 millió koronára rúg.

10. Az áram háromszor annyiba kerül a buda
pesti szállodáknak dollárban számítva, mint ameri
kai kollégáiknak. Viszont nálunk a legdrágább szoba 
annyiba kerül, mint Amerikában a legolcsóbb.

11. A községi kölcsöntörlesztéseket a magasabb 
áramárak után fizetjük. Súlyos és igazságtalan teher.

A szállodaipart tönkretevő 
adópolitika összegezése

Régóta hangoztatjuk azokat a sérelmeket, ipa
runkat egyoldalúan sújtó adópolitikát, amely végre 
is iparunk teljes megsemmisüléséhez vezet. Kon
gresszusokon, memorandumainkban reámutattunk a 
fennálló adózás súlyos terheire, amelyek teljesen 
elsorvasztják az ipart, anélkül, hogy az állam és a 
főváros teherbíró képességét fokoznák. Európa min
den állama eltörülte azokat a rendeleteket, amelyek 
a szállodákra reánehezedve kezdetben nagy jöve
delmet jelentettek a bevételező hatóságnak, de az 
utána támadó visszaesés még idejében figyelmeztette 
minden ország vezetőségét az egyoldalú adó
politikában rejlő veszedelemre.

Minden állam, Anglia, Franciaország, Olasz
ország, Németország, Ausztria, sőt Csehszlovákia és 
Jugoszlávia is, egymásután megmozdul, hogy ide
genforgalmát emelje, megszünteti azokat az intézke
déseket, amelyek az idegenforgalom emelkedésének 
útjában állanak, egyedül Magyarország ragaszkodik 
konokul a megteremtett jövedelmi forráshoz s rövid
látása nem engedi észrevenni azt, hogy az adókulcs 
bár a legmagasabb, de a beszolgáltatott adó foko
zatosan csökken. Hol van az a finánczseni, aki végre 
észretéríteni képes a köztudatot, hogy a normális 
adózó rendszer, de egyben a nyomóban emelkedő 
idegenforgalom, fog annyi jövedelmet hozni az ál
lamnak és a fővárosnak, mint az adóprésnek — még
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12. A bejelentőlapok ara még- mindig- közel 
80 aranyfillér. Az adómentesség* értékhatára 1 arany
korona.

13. A szállodák forgalma megdöbbentően apadt. 
Az elszakított országrészekkel való forgalmunk 
10%-ra csökkent. Nagy feladat hárul a szállodákra 
különösen ezen forgalom újraszervezése tekintetében.

14. A szállodák önköltségüket sem képesek meg
keresni. A Gellért-szálló összes brutto bevétele a leg
szükségesebb leírásokra sem elegendő.

15. A szállodáknak nemcsak a forgalom lebonyo
lítása, hanem a változott viszonyok mellett annak 
fejlesztése és szervezése is hivatása. Ez újabb nagy 
hirdetési és szervezési költséget ró reájuk.

16. Még a konjunktúra idején is veszteséggel 
dolgoztak a szállodák, mert az ármegállapító bizott
ságok nem engedték az utánpótlási elv érvé
nyesítését.

17. A katonai beszállásoláson a szállodák 60 mil
liárd papirkoronát veszítettek. A kommun és román 
megszállás nagy veszteségeket és rongálásokat 
okozott.

Az Omge, Omke, Gyosz felebbezései igazolják, 
hogy minden társadalmi réteg* érdekeit sérti ez az 
adó. A tartózkodási időtartam átlaga 4 napról 2-re 
apadt. Ez a város mérhetetlen kára.

18. Közvetve a szállodák legkisebb fellendülése 
több hasznot jelent a polgárságnak és a főváros 
pénztárának, mint az elmaradt adóbevétel.

Wienben két hét alatt több idegen fordul meg, 
mint nálunk egy év alatt. Wien a világ turistáinak 
egyik gócpontja. A wieni szállodák összehasonlít
hatatlanul olcsóbb ipari cikkekkel dolgoznak és min
den téren játszva konkurálnak velünk. Nálunk előbb 
meg kell teremteni az idegenforgalmat.

19. Anglia, Franciaország stb. nem ismeri a 
szálloda-adót, Olaszországban csekély turista-illeték 
van, ellenben évenként egy millió idegen fordul meg 
ott. Németországban a vendéget sújtó adót az idegen 
valuta kizsákmányoló vásárlásai miatt állították be, de 
az is megszűnt már.

20. A szálloda-adó a szállodák fejlesztését, az 
égetően sürgős beruházásokhoz szükséges tőke meg
szerzését lehetetlenné teszi.

21. A szállodák fenntartása nemcsak az ipar, 
hanem a főváros és az ország érdeke is.

; KOGUM A.

Szállodai bútor-berendezések
elsőrangú minőségben

„X YLO S“ rugalmas faágybetétek
H A Z A I  F A T E R M E L Ő  R.-T.
városi üzlete: Budapest, V., Nádor-utca 18. Telefon 8-79.

Franciaország- borai
Most, amikor valószínűleg ismét megjelennek 

piacunkon Európa bortermő államainak borai, leg
alább is a különlegességek, talán mégsem végzek 
fölösleges munkát, ha a „Szálloda- és Vendéglőipari 
Szemle hasábjain Európa országainak borait foly
tatólagosan ösmertetem.

Legjobban szeretném Nagy-Magyarország* bo
rait elsőnek ösmertetni, mert ezzel igazolhatnám, 
hogy mit vesztettünk el. A sorrend kedvéért azon
ban kénytelen vagyok előbb azon bortermő államok
kal foglalkozni, melyek a legtöbb szőlőt, azaz bort 
termelik, így a világkereskedelemben első helyen 
állnak.

Az első helyet Franciaország foglalja el. Szőlő- 
művelése a legmagasabb színvonalon áll. A legfino
mabb és a legértékesebb bőrtípusokat produkálja. 
Éghajlati viszonya a szőlő művelésére rendkívül ked
vező, minden borfajtát nagymennyiségben tud elő
állítani. A legfinomabb licjueurt ép úgy, mint a leg
nemesebb pecsenyebort, melyet Burgund és Gironde 
vidékén termelnek, elő tudja állítani. Tömeg (com
merce) borai pedig mindkevésbé értékesek.

Franciaországnak borai minőség és jelleg tekin
tetében különbözőek, aszerint, hogy hol s milyen 
vidéken termettek. Valamennyit felsorolni igen hosz- 
szadallmas volna, így csupán azokat fogom ismertetni, 
amelyek a világforgalomban is ösmertek.

Elsőrendű vörös borai Franciaországnak a Gi
ronde vagy Bordelais-megyékben (Departement) 
teremnek, amelyek bordeaux-i elnevezés alatt ismer
tek. Továbbá a Burgund és Dauphine provinenziák- 
ban termelt borok. A bordeaux-i borok abban külön
böznek minden más vörös bortól, hogy ízharmó
niájuk teljes, fanyarságuk finom, színük kiválóan 
szép, illatuk sajátos, úgy, hogy méltán a vörös borok 
ideáltípusának lehet mondani.

A burgundi vörös borok tüzesek, telik, amellett 
simábbak, nem oly fanyarok mint a bordeaux-i, za- 
matuk különleges. Dauphine borai a fenti kétféle 
minőség között helyezkednek el.

László Lajos és Gyula
prágai módra készült sonka, 
valamint szalámi és egyéb 
H E N T E SÁ R U K  GYÁ RA.

Elsőrendű z s í r  és s z a l o n n a  nagybani eladása.

BUD APEST , VIII., N É M E T -U T C A
Telefon : ОТ Távirat:

József 15-34. Lászlósonka.
2 - 8
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A bordeaux-i borok Gironde-megyében terem
nek. Gironde legnagyobb megyéje Franciaország
nak, fővárosi Bordeaux. 1873-ban a filoxera pusztí
tásai előtt 188.576 hektár területen 1,241.000 hekto
liter bort termelt.

Bordelais borai a terület mineműsége szerint 
csoportokra oszlik és elnevezésüket az egyes hegyek, 
dombok, magaslatok után nyerték. Azonkívül! szoká
sos az egyes típusok szerinti elnevezés is, például a 
bordeaux-i boroknál1: Haut és Bas-Medoc, Entre- 
Deux-Mers-Blayais, Baurgeais, Réolais, Frondsadais, 
Saint-Emilionnais, Pomerol és Sauternes. Továbbá 
szokásos még a minőség és szőlőfaj szerinti osztályo
zás is. Médoc borait öt osztályba sorozzák aszerint, 
hogy milyen szőlőfajtából származnak.

Médoc a legelsőrendű vörös szőlőfajtákat 
termeli.

Elsőrendű termékei:
(1-er crü classe)

Cháteau-Lafitte.......... Panillac községből
,, -Margaux — Margaux „
„ -La Tour ___ — Panillac „
„ Haut-Brion — Pessac (Graves) közs.

Másodrendű termékei:
(2-er crü classe)

Mouton........ .........  Panillac községből
Montrose — .... — St. Estéphe „
Ranzan-Ségla ......  Margaux „
Ducru-Beaucaillon...... St. Julien „
Branne-Cantenac ... — Cantenac „ stb.

még több község és birtok, összesen öt osztályba 
sorozva.

A graves-i vörös borok, a médoc-i vörös borok 
mögött állanak. Igen szép színűek, de nem oly fino
mak és nem oly illatosak. Graves legjobb borai:
Pessac, Tdlence, Mérignac, Léognan, Grandignan, 
Billenave =  d'Ornon, Martillac és a burges-i. Az 
úgynevezett petites graves másodrendű fehér és 
vörös borok, szintúgy a palüs-i borok is. Amint a 
bordelais-i bortermő kerület a legjobb minőségű 
borokat adja, éppúgy teremnek ezen területen a leg
nemesebb és a legfinomabb fehér borai Francia- 
országnak sauternes-i borok elnevezés alatt. Ezen 
vidék elsőrendű termékeit későn szüretelik és az 
aszalt szemeit bogyozzák, tehát bő cukortartalom
mal bírnak. Nem-édes fehér borai is kedvelt, finom, 
asztali borok. A sauternes-i borokat termő terület a 
Ciron-folyó baloldalán fekszik, amely a Garonne- 
folyó mellékfolyója. Szőlőfajták, területi éghajlat,

gondos szüretelés és borkezelés egyesülnek itt arra, 
hogy egyikét a legfinomabb bőrtípusoknak előállít
hassák. Sauternes elsőrendű borai:

(Grand 1-er crü)
Cháteau-Yquem ........ . Sauternes községből,

„ La-Tour-Blanche, Bommes, „ stb.
A libourne-i járás legkitűnőbb termékei: St. 

Emilion, St. Martin de Mazerat, St. Christophe des 
Bardes, St. Laurent des Combes, St. Hippolyte, St. 
Etienne de Lisse.

A burgundi borok ugyancsak Franciaország 
azon legnemesebb boraihoz számítanak, amelyek a 
francia borok világhíréhez nagyban hozzájárultak. 
Ezen borok termőterülete Dél-Franciaország köze
pén fekszik. Átlagos termése 3,110.000 hektoliter. A 
legfinomabb borok felső, azaz Haute-Bourgogne-ban 
teremnek, Cőte d'or megyében és pedig a Cőte d'or- 
nak nevezett Jura mészhegyeken. A Cőte d'or átlag
termése 560.000 hl. tüzes, nehéz vörös bor, amely 
zamatos és sima. Elsőrendű vörös bor termékeit: 
Chambertin, Grand-Musigny, Bommes-Mares, St. 
Georges és Corton szűri. Tüzes fehér borait pedig 
Montrachetben Puligny mellett, amelyek Burgund 
legfinomabb fehér borai.

Alsó Burgund, amely Yonne-megyében van, na
gyobb mennyiséget termel, mint felső Burgund, de 
minőségben csak másodrendű borokat. Átlagos ter
mése 950.000 hl. Alsó Burgund finomabb fehér borai 
a Chablis és Boumorilllon, Gyengébb borait ezen 
szőlőterületnek pezsgőgyártására használják, amelyre 
igen alkalmasak.

Bourgogne harmadik kerületét Máconnais és 
Beaujolais alkotja, amely Saőne-et Loire és Rhone 
megyékben fekszik. Itt gyengébb minőségű vörös 
bort és jobb minőségű fehér bort készítenek. Mácon
nais átlagos termése 900.000 hektoliter, Beaujolais-é 
700.000 hektoliter. Különösebb hírnévnek Cőte Má
connais fehér borai örvendenek.

Franciaország legkiválóbb bortermőterületeihez 
tartozik egyúttal az a terület is, amelyet a lsére, 
Drőme, Loire és Rhone megyék határolnak. Drőme 
megyében készített borok vetélkednek a Bordelais 
és Bourgogne-i vörös borokkal, leghíresebbek a 
Rhone balpartján, a gránithegyeken termelt Henni- 
tage-borok. A Hennitage kitűnő fehér borait: Sa 
Chantalonette, Beaume, Le Méal1 stb. adja, amelyek 
„Clarette" elnevezés alatt ösmertek. lsére megyében

Budapesti Tejkereskedelmi R.-T.
(B u dap esti Á ltalános Te jc^a rn o k  R . -T  és Budapesti 

K ö zp o n ti Te jcsarno k R.*T. egyesített üzem e) 6— 6

Budapesti VII., Rottenbiller-utca 31. szám.
46—68 45 40 Tojásosztály IX Drégely- 

Telefon : József 50—16 45 41 utca 2-8. Telefon: J 23-07 
128 02 45—42 Sürgfinycimt Horgonvtej Bu^apot
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termelt borok közül1 a legjobbak: St. Chef, St. Savin, 
St. Béraud, stb. Rőhne megyének leghíresebb bora a 
Cőte-Rőtie.

Champagne bortermő területe nagy fontosság
gal bír a francia szőlőművelés történetében, mert 
termékei alapozták meg a francia borok világhírne
vét. A champagnei szőlőterület Ardennen, Aube, 
Haute-Marne, Marne és Seine-et Marne-megyékben 
terül1 el. Ezen terület borait két fő tipusba osztályoz
zák és pedig nem pezsgő (non-mousseux) és pezsgő
borokra. A nem pezsgő champagne-i borok fehérek 
és vörösek. Fehér borai, erős, finom, kemény borok 
különleges zamatúak és kellemes Ízűek, csak meg
felelő tárolás után fejlődnek ki teljesen. Például mint 
nálunk az aradhegyaljai, érmelléki, somlói borok. 
Vörös borai másodrangúak. A pezsgőborok, amelye
ket általánosan „champagner“-nek neveznek, sze
rezték meg ezen bortermő vidék világhírét. Főbb ter
melő helyei: Chalons, Epernay, Rénus, St. Men- 
schould és Bitny. Átlagos termés 700.000 hl., amely
ből 180.000 hl.-t pezsgőgyártásra használnak fel. A 
nem pezsgő champagne-i borok közül a leghíreseb
bek a Sillery községben termelt borok. (Sillery sec 
non mousseux.)

A pezsgőgyártás a XVII-ik században vette kez
detét. Állítólag egy páter pincemester találmánya 
Haut-Billiers-ből.

A pezsgőgyártás központjai Reims és Epernay. 
Hogy milyen arányban emelkedett a pezsgőgyártás, 
azt a reims-i kereskedelmi kamara kimutatása il
lusztrálja legjobban. 1853—54-ben 17,769.000 palack 
pezsgőt gyártottak, ebből eladtak belföldön 2,528.719 
és külföldön 7,878.320 palackot. 1894—95-ben, tehát 
41 évvel később már 108,531.393 palackot gyártottak, 
amelyből belföldön 4,267.214 palackot, külföldön 
16,130.274 palack pezsgőt fogyasztottak el. A háború 
alatt valószínűleg úgy, mint nálunk is, ez a szám 
csökkent.

A pezsgőgyártás igen sok embert foglalkoztat, 
sok gyárban készítik, amelyek közül több világhír
névnek örvend. Hírneves pezsgőgyár cégek: G. H. 
Mumm, Louis Röderer, Heidsiek et Comp., N. H. 
Schneider, Veuve Cliquot, stb. Reims-ban; Mercier 
et Comp, de Benoge et Comp., Chanoine Fréres, 
Gaigniere et Comp, stb., Epernay-ban Ayala et 
Comp., Diesel et Aubert, Bollinger et Comp, stb., 
Ay-ban; Giesler et Comp, Koch fils, Avize-ben.

Franciaország déli vármegyéiben liqueur, azaz

P E T Z  T E S T V É R E K
Hercegprimási Vasöntöde és Gépgyár 
* J d  kereskedés, fém- és vasöntések
Esztergom C Budapest. IV., Városház-utca 8
Telefon  108. 3  Telefon  188-00, 191-03.

édes aszúborokat is készítenek. A leghíresebb édes 
bor a rivaltes-i muskotály. Rivaltes a Pyrénées- 
Orientales-megyében fekszik, bora ízes, finom és 
telve zamattal. Ehhez hasonló minőségű borokat 
ezen a vidéken még a következő termőhelyeken ké
szítenek: Grenaches, Colioure és a salces-i Maccabeo. 
Herault-megyében az édes muskotályborokat For- 
tignan és Lunel bortermővidékein Montpellier köze
lében készítik.

Franciaország déli részein tömegesen termelnek 
olcsó és közönséges consumborokat, továbbá nehéz, 
házasításra alkalmas borokat is. Az ottani borkeres
kedelem gócpontjai: Marseille, Cette, Béziers, Mont
pellier.

Charante-Inferieure és Charante-megyékben 
ugyancsak tömegtermelés van a középminőségű 
borokból. Különösebb jelentőséget ad ezen vidéknek 
az, hogy itt van a hazája a cognac-főzésnek. Épúgy 
mint a magyar Hegyalján termelt borok a tokaji el
nevezést Tokaj városától nyerték, szintúgy a Fran
ciaországban készült borpárlatok Cognac városától 
nyerték az általánosan ösmert „Cognac“ elnevezést.

A Corsica-szigetén termelt borok, nehéz, erős, 
fehér és vörös borok, amelyek közül a St. Lucia di 
Talfano és a sarténe-i fehér aszúborok népszerűek. 
A sziget átlagos bortermése 200.000 hl. Francia- 
országnak még afrikai gyarmatain is nagy szőlőtele
pei vannak Algírban és Tunisban.

Franciaország jelenlegi átlagos bortermése 50— 
70 millió hektoliter között váltakozik. Borkereske
delmi gócpontja Bordeaux, amelyre szerencsés föld
rajzi fekvése predesztinálja.

M a l o s ik  F e r e n c .

A fűtőanyag beszerzése
Nem régen a fűtőanyag beszerzése az üzemek 

legnagyobb problémája közé tartozott. A bizonyos 
mennyiségben kiutalt szénmennyiség bizonytalan 
minősége oly mizériákat eredményezett, amiknek 
keserű utóize még ma is szájunkban van. Ma — 
szerencsére — ez a helyzet megváltozott, annyit és 
olyan minőséget vehetünk, amennyit és aminőt 
akarunk. Mindezek dacára a fűtőanyag beszerzésének 
kérdése ma sem könnyű feladat, annál a körülmény
nél fogva, hogy az anyag nagy tömegű beszerzése 
horribilis pénzösszeget igényel. Gondoljunk csak

CÍFKA JÓ Z SEF
P I N C E G A Z D A S Á G I  C I K K E K  S Z A K Ü Z L E T E

BUDAPEST, V., VILM OS CSÁSZÁR-UT 48.
TELEFON 28-92. 4-6
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arra, hogy egy kisebb — 100 szobás — szállodának 
és a hozzátartozó étteremnek fűtőanyaggal! való 
ellátása ma legalább is félmilliárd koronába kerül.

Ez a körülmény megváltoztatta azt a helyzetet 
is, amely a múltban volt, amidőn minden üzem tulaj
donosa arra törekedett, hogy minél több fűtőanyagot 
halmozzon fel. Ily óriási összeg mellett a fűtőanyag 
felhalmozása valóban lehetetlen megterhelést jelent. 
Az áraknak mai magas voltát főleg abban találjuk, 
hogy a beszerzett anyag — javarészben — hazánk 
megszállott részeiből kerül mihozzánk s így azt ha
talmas szállítási és vámtételek terhelik. Ezen meg
felelő gazdaságpolitikai eszközökkel föltétlenül segí
teni kell. Be kell! hogy következzék az az idő, amidőn 
a gazdaságilag egymásra utalt területeket nem lehet 
egymástól elválasztani rövidlátó államhatalmi intéz
kedésekkel1.

A fűtőanyag beszerzésében nemcsak a mennyi
ség', de a megfelelő minőség is fontos szerepet ját
szik. Köztudomású, hogy gépházaink berendezése 
bizonyos fűtőanyaghoz alkalmazkodik.

A nagyszemű szénre berendezett kazán apró 
avagy porszenet nem tud használni, mert a szén a 
rostélyon javarészében átesik s nem ég el, ami nagy 
veszteséget jelent. Ezért ajánlatos a szenet avagy 
kokszot használat előtt a megfelelő nagyság elérése 
végett átszitálni.

A fűtőanyag beszerzésénél nagyon jélentős sze
repet játszik a jó időjárás is, mert a nedves időben 
bevásárolt fűtőanyag nemcsak annak jóságát, de a 
vásárlandó mennyiséget is hátrányosan befolyá
solja. A nyáron szállított anyag felraktározva, szá
radása folytán nem veszít annyit súlyából, mint 
amennyit kitesz a víz a nedves időben megvásárolt 
fűtőanyagban. Már ez a szempont is szükségessé 
teszi a fűtőanyagnak nagyobb mennyiségben való 
beraktározását, eltekintve attól a körülménytől, hogy 
a nagyobb mennyiségű fűtőanyag felhalmozása füg
getlenít az időjárás szeszélyeitől és a közlekedési 
mizériáktól.

A nagyobb mennyiségű fűtőanyag beszerzését 
leghelyesebb szerződéses szállítóval lebonyolítani. 
Természetesen a megkötendő szerződés feltételei 
körültekintést követelnek s azért helyesnek véljük, 
ha annak egyik-másik pontjára reátereljük a figyel
met.

A szén és koksznál ügyeljünk a szerződésbe be
veendő következő feltételekre :

Wein Károly és Társai
vászon* és asztalnemű gyárosok. *

Vállalunk
kórházi, szállodai és vendéglői berendezéseket. 

_________Főraktár; Budapest, IV., Vóczi-utca 30/b. f i - в

1. A fűtőanyag bányászati helye pontosan meg
jelölendő, koksznál a gyár, amely azt előállítja.

2. A fűtőanyag nagyságának megemlítése, kocka, 
diószén, rostált avagy nem rostált, briquett.

3. A szállítás csak szép időben történhetik.
4. Biztosíték arra, hogy a szállítandó fűtőanyag 

10%-nól több nedvességet nem tartalmaz.
5. A kalória, vagyis a hőfoknak a megállapítása, 

amely a szén jóságával áll egyenes arányban. E  tétel 
azért fontos, mert ennek kikötése nélkül a kisebb 
hőfejlesztő képességű szenet is kénytelenek vagyunk 
elfogadni.

6. A kalória mellett a szerződésben utalunk a 
szén salakképződésére, amelynek nem szabad 15 
nál magasabbnak lenni a vásárlandó jóminőségű 
szénnél.

Úgy az ötödik, mint hatodik pont kikötései 
között szerepelhet az a feltétel, hogy az esetben, ha 
a cég a kikötött minőségnek meg nem felelőt szállít, 
úgy a szénmennyiség a szállító terhére fuvaroztatik 
vissza.

7. A vevőt a cég a szállítás előtt köteles érte
síteni, hogy megfelelő kíséretről gondoskodhassék.

A fának beszerzésénél hasonló eliővigyázattal 
kell lennünk, a fentemlített 1., 3. és 7. pont mellett 
főleg arra legyünk tekintettel1, hogy kifogástalan szá
raz és két év óta kitermelt fát szállíttassunk.

A szállított fűtőanyagot vegyi úton vizsgáltassuk 
meg, mert csak így lehet meggyőződni arról, vájjon 
a megrendelt minőséget kaptuk-e meg ? í Az a ki
adós, ami ilymódulag támad, búsásan visszatérül 
abból a haszonból, ami a kikötött minőségű és kaló
ria értékű fűtőanyag szállításából és használatából 
származik.

A szénnél nem előnyös a gyenge minőségű, 
tehát kis kalória jú minőségnek a használata. Ebben 
a tekintetben számítások igazolják, hogy a maga
sabb kalória értékű és drágább szén használata gaz
daságosabbnak mutatkozik, mint a kis kalória értékű 
olcsó széné. Legelőnyösebb az a szén, amelynek 
6000 kalória hőképessége van. M. O.

Schaumburg-Lippe herceg
udvari pincészete

Villányi pezsgőgyár és borpince r.-t.

Bor ®  Pezsgő

BUDAPEST, V.
N Ä D O R - U T C A  16.SZÄM
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A cukor
Az édesség szeretető legalább is olyan régi, 

mint maga az ember. Az ősember a különböző gyű- 
mölcsnemek felkutatásában föltétlenül felismerhette 
az édes fajtákat s azokat éppen ennél a tulajdonsá
guknál fogva megkedvelte, sűrűbben felkereste, sőt 
egyes fajtákat lakása közelében termeszteni is igye
kezett. Az embert már ősidők óta jellemző édesség- 
szeretet ma is feltalálható úgy a primitiv népek, 
valamint a kultúremberek között. Dél-Afrikóban van 
egy növény, amely az ottani mezőkön hatalmas tö
megben fordul elő. Ez a növény virágzásakor gaz
dagon fejleszt cukormennyiséget (nectarium), amely 
a virágokból bőségesen csöpög ki s azt a hotten
tották összegyűjtik és élvezik. Indiában honos az 
u. n. viaszvirág, amely gazdag méztartalmat választ 
ki. Ismeretes egy tamariskus faj, amelynek cukor
váladékát az arabok a „puszta mannájának“ neve 
alatt kenyérre kenve eszik. Az Amerikában honos 
Agavénak bizonyos időben oly gazdagon fejlődik az 
édes nedvtartalma, hogy oly bőségesen csepeg róla, 
mintha eső esne.

Érthető, hogy mindezek a jelenségek az ember 
figyelmét el nem kerülhették s az embert reávezették 
a cukor szeretetére és élvezésére.

A  cukor élvezete és szeretete visszanyulik mór 
az ókorba, hiszen mór a bibliai Mózes is olyan or
szággal kecsegteti népét, amelyben a „tej és méz 
folyik . . .“ Legnagyobb jelentőségre emelkedett a 
cukrot adó növények között a cukornád. Ez a növény 
a forró égőv alatt fejlődik, termetében és növény
szerkezetében legjobban a mi kukoricánkra emlékez
tet. Hosszú keskeny levelei a bambusznádra emlé
keztető izekből álló szór oldalán fejlődnek. A  nö
vénynek szárában fejlődő nedv gazdag cukor-tarta
lommal rendelkezik, amelyet megfelelő időben le
vágva kioldanak s tisztítanak, ez a „nádcukor“ .

A nádcukrot mór az ókorban ismerték. A  világ
hódító Nagy Sándor egyik hadvezére indiai had

járataiból küldött jelentésében megemlíti ezt az édes 
növényt.

Theophrastus Kr. e. a negyedik században em
lítést tesz egy édes sóról, amely egy nódszerű növé
nyen magától terem s azt „nádméz“ -nek nevezte el. 
Ez a nódméz már ismert volt az ókorban is, amit 
igazol annak szanszkrit neve; ebből vette át az arab 
a „sukhar“ , a perzsa a „sakar“ , a görög a „zakar“ el
nevezést, amiből a német „Zucker“ s a magyar 
„cukor“ szó támadt. Európával a cukornádat és a 
nádcukrot az arabok ismertetik meg. Hódító útjára 
Indiából indul egyformán nyugatra és keletre. Kele
ten Khina is érdeklődik a mézetadó növény iránt 
s khinai feljegyzések bizonyítják, hogy Krisztus 
utón 650 körül a khinai császár egy követséget küld 
az indiai Bahar tartományba a cukrot adó növény 
tanulmányozására. Az arabok a hatodik században 
kezdik meghonosítani különösen a mai Arábiában. 
Náluk a nádcukor megfelelő élvezeti cikk és orvos
ság volt. Az arabok voltak azok, akik a nádcukrot 
Európával megismertetik, ők honosítják meg a 
növényt Sicilia szigetén és Spanyolország déli részén.

A  termelt mennyiségnek nagy részével erős 
kereskedelmet űztek, amely így lassacskán Európa 
északibb országaiban is ismertté válik. Későbbi idő
ben Spanyolország átviszi Amerikába, ahol óriási 
területeket ültetnek be vele, mert úgy a talajviszo
nyok, mint az éghajlati viszonyok nagyon kedvez
tek a cukornád termesztésének. A  cukornád-földek 
megművelése azonban nagy fizikai erőt igényel s 
ezt a munkát az amerikai benszülöttek nem birtók, 
így ehhez a munkához a sokkal erősebb szervezetű 
afrikai négert kezdték átszállítani, ami az emberiség 
legnagyobb szégyenfoltjának, az emberkereskedés
nek kifejlődésére vezetett. Az ingyen munkaerő ter
mészetesen olcsóbbá teszi a nádcukor előállításának 
költségeit, ami maga utón vonja azt, hogy Európa és 
Ázsia nádcukor-produkálását Amerika teljesen el
nyomja s a spanyol és olasz cukorkészítést teljesen 
megszünteti. Az igaz, hogy az emberek a kezdetben



SZÁLLODA- ÉS VENDÉGLSZEMLE 1 7 3
М111111111ННММ11111Н1М11111ННН11Н1Н11111И11111НИИМ1111И1И111И11111И111П|1П111111И1||||1И1111111111И11111П1||1И11111||||||||||||||11111!11|||||||||||||||||||111|||||1ММ111|1М111М11||||1М111111111И1111111|11111М1111||1М1111111||1111111111М11|11И11||111111111М|1111М1М11Н1111И111111М1111

csak orvosságképpen használt nádcukrot annyira 
megkedvelték, hogy az a mézet és édesgyökeret tel
jesen kiszorította s az emberek kis dobozban 
magukkal hordozták, úgy kinálgatva vele egymást, 
mint később a tubákkal tették.

A cukornád termelése nem könnyű feladat. A 
növényt rendesen virágzása előtt vágják le s így 
érthető, hogy magról szaporítani nem igen lehet, 
hanem csak dugványozással. A cukornádföldet időn
ként vízzel kell elborítani s a gaztól való gondos 
megtisztogatás után átlag 2 év alatt fejlődik ki a 
növény. Ilyenkor magassága 3.5—6 méter között vál
takozik. A cukornád cukortartalma állandóan válto
zik s azért a nád aratása rendkívül nagy gondosságot 
s szakismeretet kíván. Legkevesebb a cukortartalom 
a nád hegyében s azt részben takarmánynak, rész
ben dugványnak használják el.

A cukornád alsó részében levő nedvet kioldják, 
azt főzés és megfelelő szűrés után szörpsűrűségre 
bepárolták, ezt különböző növényi nedvekkel, ibolya
vagy rózsaszínűre festve hozták a kereskedésbe. 
Később reájöttek a kristályosító eljárásra s mint 
kristályosított vagy porcukor „moskorrade" néven 
került forgalomba, mely mint édesítőszer és élvezeti 
anyag csakhamar egész Európa kedvencévé válik.

A cukornád termelése nagyon jövedelmező kere
seti forrássá fejlődik, amire Humboldt érdekes sta
tisztikai adatot közölt. Mexikóban 5368 □  m. terület 
búzával bevetve 180—200 frankot jövedelmezett. 
Ugyanaz a terület pamutcserjével beültetve 250 frank 
hasznot, viszont cukornáddal' beültetve 450 frank 
jövedelmet biztosított tulajdonosának. Ez adja ma
gyarázatát annak, hogy Amerika óriási arányokban 
kezdte a cukornádat ültetni s termelése rövidesen 
leszorítja az arabs és európai cukortermelést. A 
cukornád nagyarányú termelésével lépést tart a 
nádcukornak egész Európában általánossá váló

használata, amely évtizedről évtizedre mindig foko
zódik, meghonosodva a legegyszerűbb családnál is. 
Ennek igazságát élesen világítja meg Berghaus 
egyik statisztikai adata, amely szerint Franciaország
nak 1700-ban a cukorfogyasztása 1 millió kg.-ot tett 
ki, 79 év múlva évi cukorfogyasztása 23 millió kilo
grammra emelkedett.

A cukornádból előállított cukor évszázadokon 
át uralta a világpiacot s ugyanaddig volt az emberi
ség kedvence. Fő hibája csupán az volt, hogy a forró 
égövet szerette, a mérsékelt égőv tehát nem bírta 
el s így minden olyan törekvés, amely Közép- 
Európában való meghonosítására irányult, az éghaj
lati viszonyoknál fogva meddő maradt.

Ez utóbbi körülmény arra a gondolatra vezette 
az európai nemzetgazdószokat, hogy olyan cukor- 
tartalmú növényt kellene termeszteni, amely a mér
sékelt égőv időjárási viszonyai mellett jelentős szá
zalékban fejleszti a cukrot. Ennek a törekvésnek 
nyomán Marggraf berlini kémikus 1747-ben ahhoz a 
kísérleti eredményhez jutott, hogy bizonyos takar
mányrépa fajok gazdag cukortartalommal rendelkez
nek. Ezt a cukortartalmat kivonni s hasznosítani 
igyekezett a tudomány, amely olyan eredményre 
vágyott, ami a nádcukorral felvett versenyre vezes
sen. A kezdeti kísérletek nem biztattak nagy ered
ménnyel, mert a répa cukortartalma 2—3% volt 
csupán.

A speciális kitermelésnek azonban sikerült oly 
fajtát produkálni, amelynek jóval magasabb cukor- 
tartalma volt. Ennek eredményeképpen III. Frigyes 
porosz király támogatásával megépült 1796-ban az 
első répacukorgyár Németországban. Mi magyarok 
bizonyos nemzeti büszkeséggel említhetjük meg, 
hogy 5 évre reá 1801-ben megkísérelték a répacukor 
előállítását nálunk is. Gettinger János eperjesi gyógy
szerésznek sikerült az előállítási művelet, de nem

Thiergärtner és Stöhr r. t.
Budapest, I., Budafoki-ut 9—11

Telefon: József 8 5 -1 7

^Központi fűtéseH  / cfüvdőöevendezéseti 
‘V izvezetéü  / C satornázás 
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tudta megszerezni sem az állam, sem a város támo
gatását s így az első cukorgyár közel 50 esztendő 
múlva létesült Magyarországon. A cukorrépa terme
lésére a franciák nagy császára I. Napoleon adta 
meg a főimpulzust. A császár törekvése az angol 
világkereskedelem letörése volt s azért az import 
nádcukorral szemben állami támogatásban részesí
tette azokat a gyárakat, amelyek répából állították 
elő a cukrot. Egyben szárazföldi zárlatot rendelt el 
mindazokra az árúkra, amiket az angol gyarmatok 
ontottak Európa felé. Ennek a politikai helyzetnek 
köszönhette a répacukor gyártása a maga felvirág
zását. A répacukor csendesen kiszorítja a nádcukrot, 
aminek megvilágítását az alábbi statisztikai adatok 
adják :

Míg 1855-ben a cukorszükségl'etnek 86% -át a 
nádcukor, 14%-át a répacukor fedezi, addig 1886-ban 
az arány már egyenlő volt 50—50%. 1900-ban 83% 
volt a répacukor fogyasztása, viszont a nádcukor a 
szükségletnek már csupán 17 %-át képviselte.

A répacukornak ez a térfoglalása az állami tá
mogatással csak emelkedik úgy, hogy csendesen 
kiszorítja a nádcukor használatát saját hazájában, a 
forró égövi országokban is. Ennek a helyzetnek 
Anglia igyekszik más fordulatot adni azzal a szerző
déssel, amelyet 1902-ben kötött az európai országok
kal, hogy szüntessék meg a cukorgyárak állami tá
mogatását és szállítsák le a zárlat óta fennálló magas 
vámtételeket. Ennek nyomában megindulhatott volna 
a nádcukornak hatalmasabb térfoglalása, de azt a 
mindegyre felmerülő politikai nehézségek megvaló
sulni nem engedték. A világháborúhoz vezető ese
mények pedig kikapcsolták a vetélkedésből ezeket a 
nemzetgazdasági kérdéseket, aminek eredménye
képpen még ma is a répacukor monopolizálja a vi
lágpiacot. dr. Kritsfalussy István.

A vendéglős szakiskola ünnepélye
A budapesti vendéglős szakiskola (Lónyay- 

utca 6. sz.) december hó 17-én fényes műsor kereté
ben tartotta meg ünnepélyét, amelyet a vendéglős 
szakiskola felügyelőbizottsága elnökének — P a  1- 
k о v i c s Edének — kormányfőtanácsosi méltóságra 
emeltetése, valamint a szakiskola 30 év alatt műkö
dött szaktanárainak tiszteletére rendezett.

Az ünnepélyt К e s z e у Vince, az ipartestület 
kiváló képességű elnöke nyitotta meg. A szak
iskola igazgatója dr. K r i t s f a l u s s y  István meleg

hangon üdvözölte P a 1 к о v i c s Ede felügyelőbizott
sági elnököt, kiemelve mindazokat az érdemeket, 
amelyeket P a 1 к о v i c s Ede kormányfőtanácsos 
50 éves közéleti munkássága alatt szerzett. Az el
hangzott beszéd után K e s z e y  Vince ipartestületi 
elnök üdvözölte az ősz mestert, megköszönve azt a 
lelkes tevékenységet, amelyet az iskola s a vendéglős 
ipar érdekében kifejtett. Ipartestületünk — úgymond 
— erkölcsi intézmény, amely érdemeket méltón meg
jutalmazni képtelen, de szeretetének és megbecsülé
sének külsőségekben is kifejezést ad akkor, amidőn 
a felügyelőbizottság szeretett elnökének az Ipartes
tület művészi kivitelű elismerő oklevelét átnyújtja. 
Utána W a l t e r  Károlynak nyújtja át az elismerés
nek Írott bizonyítékát, aki 25 éves munkásságával 
szakiskolánkat oda emelte, ahol az ma van. A beszéd 
után S t i g i n s z k y  József másodéves növendék 
kiváló lendülettel egy alkalmi költeményt szavalt el 
nagy hatás mellett. Kellemes meglepetést szerzett a 
szakiskola ifjúsági énekkara, amely T ó t h  Árpád 
buzgólkodása és kitartó munkája után precíz töké
letességgel adta elő a Magyar hiszekegyet. Az ünne
pélynek nagyon szép programmpontja volt a pincér
dalárda szereplése. A dalkör elnöke: P o p p e r  
Lászlónak és karmestere : L a n t o s  tanár buzgólko
dása a vendéglői alkalmazottak dalszeretetéről tett 
tanúbizonyságot, amidőn tökéletes összhatás mellett 
előadták a „Munka dala“ és a „Liliomszál“ című 
dalt.

Az ünnepély másik fénypontja volt mindazoknak 
a szakelőadóknak kitüntetése, akik 30 év leforgása 
alatt munkásságukkal igyekeztek a szakiskolai tudást 
emelni. Erre az alkalomra a szakiskolai igazgató 
meghívta mindazokat az urakat, akik a múltban és 
jelenleg az iskolának szakelőadói voltak. A megjelen
teket P a 1 к о v i c s Ede kormányfőtanácsos üdvö
zölte, megemlékezve arról a nagy érdemről, amelyet 
a szakelőadók maguknak az iskola fejlődésében sze
reztek. Utána W a l t e r  Károly üdvözölte a volt és 
jelenlegi szakelőadókat, hangsúlyozva annak a mun
kának pedagógiai jelentőségét, amit a szakelőadók 
30 év alatt a szakiskolának nyújtottak. Ennek igazi 
értékét.csak a pedagógus tudja valóban értékelni. A 
régi szakácsok nevében W r a b e t z Gusztáv beszélt 
kiváló lendülettel, utána P a t a t Lajos, a Nemzeti 
Kaszinó éttermének fiatal tulajdonosa köszönte meg 
az Ipartestületnek az átnyújtott oklevelet. Hálával 
emlékezik meg a szakiskola jelenlegi igazgatójáról, 
dr. K r i t s f a l u s s y  Istvánról, akiben az elismerő
oklevéllel való kitüntetés gondolata támadt. Utána a

HARMATVIZ Megrendelhető. B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  á s v á n y v i z - ü z e m e  
I. k é r . ,  G e l l é r t - r a k p a r t  1. д  székesfőv. saját kezelésében 

A Hungírla-llthlamos gyógyforrás siónsavvil telített ásványvize. telefon Jto8f 112-59
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jelenlegi szaktanárok nevében R e i c h h a r d t  
György, a genfi szövetség tehetséges elnöke beszélt, 
aki hitvallást tett amellett, hogy a vendéglős ifjúsá
got hazafias és szaktudást nyújtó szellemben igye
keznek nevelni. A rendkívül szép és iparunkat belső 
értékében jellemző ünnepélyt az ifjúsági énekkar 
Himnusza fejezte be, bizonyságot téve arról az érték
ről, amelyet ma szakiskolánk képvisel.

Alfa.

Szardínia-halászat Korzika szigetén
Megengedem magamnak azt a bátorságot, hogy 

feltételezzem mindenkiről, miszerint ha már nem lá
tott, de bizonyára evett szardíniát. Ennélfogva meg
takaríthatom a szardíniának, ennek a szimpatikus 
kis halacskának a leírását. Ki ne ismerné, hol vajas 
zsemlye közé dugva, hol szendvicseken, hol meg 
bádogskatulyákba elzárva, de mindig fej nélkül . . . 
Tényleg furcsa gondolat. Pedig hát volt idő, mikor 
még feje is volt a kis halnak és nem mindig olajban 
úszott, amit lehetséges, hogy szívből utál, hanem a 
nagy örök vízben, a tengerben. Úgy bizony, úszott, 
sőt talán vidáman lubickolt kedves pajtásaival ker
getőzve, vagy talán melankolikusan gondolt örök el
lenségére, a cápára meg a bálnára, ezekre az undok 
ragadozókra, kik mérhetetlenül nagy számban pusz
títják e kis halakat. Vidáman élhette kisded életét, 
midőn egy napon halászzsákmány lett . . . Csúnya, 
ködös októberi reggelen egy halászbárka dagadó 
vitorlákkal kel útra, hogy szardiniahalászatra indul
jon. Metsző hideg szél fúj. A bárka mélyen hajlado
zik az erős, szélfútta vitorlák nyomása alatt. Erős 
köd lepi be a látóhatárt, mintegy új világot képez
vén maga körül. Alig néhány száz méterre látni, ami 
igen furcsa érzést vált ki az emberből. Úgy érezzük, 
mintha egy más világon járnánk, ahol nincs semmi 
csak ez a kis hajó. Ilyenkor érezzük, hogy milyen 
kicsinyek vagyunk a nagy mindenségben. De álmo
dozásomból hamar észre térít egy nagy hullám, 
amely keresztül csap a bárkán, vízzel borítva el min
dent. Szerencse, hogy a halászoktól megfelelő bőr
ruhát kaptam, melyről a víz lefolyik, mert ellenkező 
esetben a szél és a hideg víz jóvoltából talán már a 
„circum dederunf'-ot énekelnék felettem. De azért 
így is elég kellemetlen.

A halászok káromkodva szidják a csúnya, a 
piszok időt. Topogva járják az óriási csizmában a 
„halászcsárdást“ és a hidegtől összehúzott szemek
kel kémlelik az eget és folyton szipákolnak. A szük

séges munkát dühösen végzik, de ez nem gátolja 
a bárkát víg futásában. A sziget már régen eltűnt a 
ködben szemünk elől, misztikusan tüntetve fel a 
nagy Napoleon egykori szülőhelyét. Egyszerre 
csak a kormányos megállást parancsol, kiadván a 
jelszót: „Arreteí“ A vitorlákat erre bevonják, mire a 
bárka lassan megáll. Odakötik egy közelben úszó 
bójához és kezdetét veszi a halászat. Nem szívesen 
csinálják, de a létért való küzdelem kényszeríti őket. 
Ilyenkor októberben van a halvándorlás és ezt ki 
kell használni. Nem szabad egy napot sem veszteni. 
Úgyis néha megjelenik egy-egy cápatársaság, amely 
hátára fekve százszámra nyeli el a halakat. Éppen 
most meséli egy öreg halász, hogy a múltkor ki is 
kezdtek egy ilyen szörnyeteggel. Nem sokat teketó
riáztak vele. Egy szigony . . .  és minden ellenkezése 
dacára kihúzták. Mikor aztán a hasát felnyitották, a 
következő kis bazár került napfényre a gyomrából, 
íme: 2 fogkefe, У2 sárcipő, 1 esernyőfej, 1 kalap és 
körülbelül vagy 150 kis hal. Elég változatos leltár. 
Csak azt nem értem, miért kellett neki egyszerre 
két fogkefe?

Na de hát kezdődik a halászat, nézzük mint csi
nálják. Egész egyszerűen megy az egész. A hajó 
párkányáról egy vaskosarat dobnak a vízbe, mely 
kosárnak az oldala és feneke aprószemű hálóból áll. 
A vízben hagyják két percig, aztán minden további 
nélkül kihúzzák, de ekkor már teli van hallal a kosár. 
Szegény kis állatok borzasztóan ficánkolnak, de ez 
mitsem használ. Kellemetlen ügy lehet az igaz. 
Olyan rengeteg mennyiségben úsznak a vízben, 
hogy szinte kézzel lehet összefogdosni őket. A 
kosarak tartalmát egy óriási teknőbe gyűjtik. így 
megy egész délig, akkor két óra pihenés jön. Azalatt 
megebédelnek, ami nem soká tart, mert csak hideg- 
húst esznek kenyérrel. De annál bővebben locsolják 
magukba a pálinkát. Utána rágyújtanak kurta pi
páikra és szörcsögve szinte nyögve élvezik halszagú 
dohányukat. Majd leheverednek a fedélzetre és kéje- 
legve élvezik a „dolce far niente“ gyönyörűségét. 
Most már persze ez elég kellemes, mert a szél tel
jesen elállt, a nap is kibújt és bár a fénye gyenge, 
de azért kellemesen melegíti a meggémberedett 
tagokat. Miután a köd felszívódott, a panoráma is 
teljesen megváltozott. Most már messze végtelen
ségbe láthatni, ami kellemesebb a szemnek. A távol
ban feltűnik egy postagőzös, amelyről szorgalmasan 
integetnek felénk egy lobogóval, nyilván össze
tévesztvén bennünket egy gőzössel. De nem csoda, 
mert a legények olyan irtó füstöt bocsájtanak az ég

Gschwindt-féle likőrök, gyümölcs és 
főzelék konzervek.
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felé, hogy bármely gyárkéménynek iskolapéldául 
szolgálhatnának.

No de most aztán vége a pihenőnek és kezdődik 
iijra a komoly munka. Ugyanaz ami délelőtt, csak 
most már sokkal1 kellemesebb az idő. Folyik a 
halfogás egész alkonyaiig. Addigra a kis hajó egész 
megtelt hallal. Nagyszerű napjuk volt. Ugylátszik 
erre vall az is, hogy másnap a zsebemben egy halat 
találtam.

Kezd sötétedni, a bárka megindul hazafelé a 
jól végzett munka utón. Öreg este lesz, mire a Ki

kötőbe érünk. A parton mór várnak a halászok 
hozzátartozói, kik ezer kérdéssel ostromolják őket a 
fogós eredménye felől. Megköszönöm, hogy elvittek 
magukkal, aztán elbúcsúzom tőlük. Borzasztó lassan 
megy a búcsúzós. Ki tudja látjuk-e még egymást az 
életben.

Másnap aztán kezdődik a kis hal kálváriája. Az 
egész rakományt a gyárba viszik, hogy előkészítsék 
a Nirvána számára. Itt aztán osztályozzák őket nagy
ság szerint, majd a fejét egész egyszerűen lecsapják. 
Utána következik egy titkos eljárás, melyet nem 
árulnak el. Minden gyárnak megvan a maga készítés
módja. Sejtésem szerint azonban a portugál szardinia 
a legkiválóbb. De azért itt is nagyarányú termelés 
folyik. Majdnem az egész sziget ebből él. Mindenki
nek van valami köze a gyártáshoz. A gyár több ezer 
embert foglalkoztat.

Elkészülvén, a kis halakat dobozokba rakják, 
majd bőven olajozva, leforrasztjók. Ezt már egész kis 
gyermekek csinálják, de nagyon ügyesen. így készül 
az árú. Most mór az expediálás van csak hátra. 
Hatalmas ládákba rakják a dobozokat, majd bevago- 
nirozzók, hogy a vonat most már elvigye az árút a 
világ összes tájai félé . . .

És megindul a „Száguldó sorskerék“, hogy el
vigye a kis halacskát messze idegenbe, távol a ten
gertől. Talán valami fehérabroszos, muzsikás csil
logó étterembe, hogy végzete beteljen, ahol a sok 
éhes ínyenc ember várja . . .

Korzika, 1924 október.
Z a h a r e s c u  S á n d o r .

Konyharovat
Az amerikai étkezésmód. Amerika nagy szállo

dáiban és éttermeiben éppen úgy a francia konyha 
az irányadó, mint akár csak minálunk Európában. 
Mór a kisebb szállodák és éttermek ellentétes jelen
séget mutatnak, ahol az európai ember hiába keresi 
a megszokott európai ételnemeket és étkezési szo
kásokat. Minden túlzás nélkül, az amerikai étkezni 
nem tud, inyes embernek a típusa ott nem fejlőd
hetett ki mór azért sem, mert az amerikai még az 
étkezésidejét is pénzzel értékeli fel1. Ez magyarázza 
meg azt, hogy az amerikai mindent lázas sietséggel 
igyekszik elfogyasztani s ez lehetetlenné teszi azt, 
hogy az elkészített ételt valóban élvezze is. Az 
amerikai pincér a megrendelt ételnemeket egyszerre 
szolgálja fel a levestől — az esetleg megrendelt — 
feketekávéig bezárólag. Az asztalon álló étel termé
szetesen arra sarkalja a vendéget, hogy igyekezzék 
annak elfogyasztósóval, hacsak nem akar teljesen 
kihűlt ételt enni. Mondanunk sem kell, hogy az 
ételnek gyorsmenetű elfogyasztása a legtöbb gyo
morbajnak lehet a szülőoka, eltekintve attól, hogy 
ilyen szokás mellett a francia Ínyencek típusa telje
sen ismeretlen fogalom maradt volna.

A gyors evés sem okoz olyan nagy bajt, mint 
a jeges italnak, főleg a jegesvíznek az elfogyasztása. 
Csodálatos, hogy Amerikában oly keveset gondol
nak arra a veszedelemre, amit magában rejt a meleg- 
étel utón elfogyasztott jeges ital. A „Prohibition“ óta 
különösen elterjedt a jeges víz egészségre ártalmas 
fogyasztásának a szokása s nem akarnak Ameriká
ban annak igazságára reójönni, hogy az ilyen jeges 
víz sokkal több bajnak lehet előidézője, mint egy 
pohár sör avagy bor, mint szeszes ital. Máskülönben 
is furcsa szokások honosodtak meg Amerikában az 
étkezéssel kapcsoltan. Európai gyomorra befogadha- 
tatlan módon eszik az ananász-szeletet mayonnaise- 
mártóssal, a sárgadinnyét nem cukorporral hintve 
élvezik, hanem sóval, avagy még inkább tört fekete 
borssal1 lehintve. Mindezek az európai szokásokkal 
homlokegyenest ellenkeznek, amit megszokni is 
nehéz, de megemészteni még nehezebb feladat.
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Laktometer. Hogy a kávéház- és vendéglős- 
üzemben minő fontos szerepet játszik a tej jósága, az 
minden vitán felül á№. Érthető tehát, hogy mindkét 
üzem vezetőjének érdeke a tej milyenségének fel
ismerése. Tagadhatatlan igazság, hogy kis gyakorlat 
után már szabad szemmel1 is észrevehetjük a tej 
hamisított voltát, de az eljárás bizonyos gyakorlati 
eszközökkel sokkal gyorsabb s az eredmény bizto
sabb. Ilyen meghatározó készülék a laktométer. A 
laktométer — vagyis a tejmérő — fokbeosztással 
ellátott hengerded, a szeszmérőhöz hasonló készü
lék, amelyen vörös vonallal van megjelölve az a pont, 
amelynél a normális súlyú tejben a mérőkészülék
nek lebegve kell megáldania. Ha a tejmérő a meg
határozandó tejben a vörös vonalnál mélyebbre 
súly ed, ez annak a jele, hogy a tejet vízzel hígították. 
Viszont ha a vörös vonal a tej színével összeesik, 
akkor a tej jóminőségű. A vízzel kevert tejet külön
ben színéről is fel lehet ismerni, mert az kékesfehér 
szint mutat. A tej megfelelő sűrűségét úgy határoz
hatjuk meg egyszerű módon, hogy a tejbe egy tiszta 
hosszú tűt mártunk bele és azt kihúzzuk. Ha a tej a 
tű végén gömbalakot képezve visszamarad, akkor a 
tej hamisítatlan, ellenkező esetben kezelt. A tejnek 
összefutása — főleg nyáron — sok gondot és kárt 
okoz. Ezt legegyszerűbben úgy gátolhatjuk meg, 
ha minden liter tejre egy teáskanál boraxot számítva, 
azt hozzákeverjük. Viszont az ilyen tejnek nagy hát
ránya az, hogy nehezebben emészthető, amiért főleg 
gyermeknek ilyen tejet ne igen adjunk. Természe
tesen a tej összemenését leginkább a jórendszerű 
jégszekrénnyel gátolhatjuk meg legbiztosabban. A 
tej eltartása egyébként elég kényes, mert a tej egyike 
azoknak az anyagoknak, amik az erős szagot köny- 
nyen magukba veszik. Ezért a tejet olyan anyag- 
közeiében nem tarthatjuk, aminek nehéz, avagy át
ható szaga van, mert az a tej élvezhetőségét károsan 
befolyásolja.

Különfélék
A legelőkelőbb vendéglős. Párisi híradás után 

örömmel emlékezünk meg arról a sajátos esemény
ről, amely a mi iparunkat is közelről érinti. A híradás 
szerint Nagybritannia királya és India császárja a 
norfolki hercegség egyik városában, Dringhamban 
egy Barnak tulajdonosa. A császári vendéglős üzem
tulajdonossága nem ment teljesen simán, amennyi
ben a fennálló rendelkezések értelmében az enge
dély megszerzése ott is képesítéshez van kötve. A 
nehézségeket természetesen sikerült kiküszöbölni s 
így az angol király ma Anglia egyik — látványosság
számba menő — Bárjának megelégedett tulajdonosa. 
A fenséges kartárs üzletét Anglia legkiválóbb em
berei látogatják, ahol nincs semmi fogyasztási kény
szer. A vendég nyugodtan keresheti fel a társalgót, 
avagy az olvasótermet anélkül, hogy az elfogyasz
tandó étel-ital kínálásával avagy fölösleges érdeklő
déssel zaklatnák. Természetesen a Bar — már elő
kelő tulajdonosára való tekintettel is — a város leg
látogatottabb helyisége lett, ahova az emberek való
ban nem annyira a fogyasztás, mint az előkelő 
társaság kedvéért mennek. A Bar látogatói a leg
nagyobb figyelemben részesülnek s a vendég bármi
nemű kívánságát egy valóságos, eleven lord ellen
őrzi s felügyel arra, hogy azok megfelelő módon 
kielégíttettek-e.

Orosz ötórai tea Parisban. Páris a szórakozás és 
kellemes időtöltés valódi hazája. Pazar fényűzéssel 
berendezett mulatói, éttermei, különböző szórakozó
helyei világszerte ismertek. Ebben a gazdag sok
féleségben újabban egy, a párisi előtt is különös 
szórakozó hely vált ismertté, az orosz teatermek. Az 
orosz teatermek ma Páris legkeresettebb találkozó- 
helyei, ahol a társadalom szine-java ad egymásnak 
találkozót. Eredetileg a teatermek az orosz arisz
tokrácia találkozóhelyei voltak. Itt gyűltek össze a
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menekülő orosz arisztokraták legnevesebbjei s itt 
adták el azokat a családi emlékeket, ékszereket, ame
lyeknek értékénél művészi becsük volt csupán 
nagyobb. Ezeket a helyiségeket természetesen öröm
mel keresték fel azok, akik az orosz arisztokrácia 
megszorult helyzete folytán olcsón igyekeztek olyan 
családi kincshez, avagy ékszerhez jutni, amelyet 
máskülönben megvenni teljesen lehetetlen lett volna. 
Az így támadt eladási forgatagban egyiküknek 
eszébe jutott az a gondolat, hogy egy büffét kellene 
felállítani, amely a venni szándékozók kényelmét 
szolgálja. A megvalósított gondolat mindig széle
sebb kialakulást mutat, végre egy teljesen orosz 
stílusban megépített s oroszos szokásokat vissza
tükröző teaházzá nőtte ki magát, ahova szivesen 
megy az előkelő francia, mert hiszen a vendég foga
dását, asztalhoz vezetését egy valóságos orosz arisz
tokrata végzi. A zene, a szórakozás visszatükrözi az 
orosz karaktert s nemsokára Páris leglátogatottabb 
helyisége lett, amelynek ötórai teáján résztvenni a 
jó körök valóságos előírásává vált. A helyiségben 
állandó jókedv, tánc és zene uralkodik s az orosz 
arisztokrácia jól jövedelmező megélhetési forróst 
nyert vele.

Az ivó emberek életkora. Raymund Peare dr., 
kiváló amerikai tudós érdekes megfigyelést összegez 
abban a statisztikai kimutatásban, amelyet Amerika 
ivó embereinek életéből s halandóságából állított 
össze. Megfigyelései szerint az ivókat három cso
portba lehetne sorozni, kis-, közép- és nagy-ivó 
emberekre. A rendelkezésére álló adatok szerint 
életkor tekintetében a legmagasabbat a közép-ivók 
érték el, míg a kis- és nagy-ivók halandósága sokkal 
nagyobb volt. Az erősen ivó emberek átlag 52 évet 
értek meg’, míg az antialkoholisták életkora közép
számban 56 évet érte el. A mérsékelten ivók átlag 
76 évet értek meg. A tudós amerikai külön foglalko
zik a vendéglősök életkorával is s megfigyeléseinek 
eredményeképpen kimutatja, hogy a múlt évben 
Angliában 66 vendéglős halt meg. Ezeknél átlagos 
életkor 79 év volt. A legöregebb 89 évet ért meg, a

Szinye-Lipóczi

,_8 S alvator-gyógyviz
i s m é t  m i n d e n ü t t  k a p h a t ó .

Magyarországi vezérképviselet:
Budapest, I., Városmajor-utca 10. Telefon  22— 18.

Fisch Márkus és Sperl Nándorné
vad- és baromfikereskedése 

Budapest, IX. kér., Központi vásárcsarnok 52. 
i-в Telefon: József 22— 80.

66 között 12 olyan vendéglős volt, akik a 80-ik évet 
érték meg, a legfiatalabb 45 éves volt. Az amerikai 
statisztikus ebből azt a következtetést vonja le, hogy 
ez az ipar a jó táplálkozás és mérsékelt ivós mellett 
a legnagyobb munkabírású embereket mutatja fel.

A borravaló kérdése Csehszlovákiában. Cseh
országban a borravalót a kiszolgálandó ételek órai
hoz számítják hozzá. Ezt a rendszert főleg a nagyobb 
üzemek karolták fel', amely azonban az ott meg
forduló közönség zúgolódását vonta maga utón. A 
közönség érvelése az volt, hogy a borravaló önkén
tes adomány, amelynek nagyságát megszabni nem 
szabad. Végre azt, hogy bizonyos kiszolgálásért ki
nek mennyit adjon, a vendég mindig magának tartja 
fenn. A hatóság — úgy látszik — a nagyközönség 
érvelésének adott igazat, mert rendeletet bocsátott 
ki, amelyben megtiltja a borravalónak az árakba való 
befoglalását. Megokolása az volt, hogy a borravalót 
a vendég csak akkor adja, ha megfelelő és figyelmes 
kiszolgálásban volt része, minthogy pedig így a 
borravaló bizonyos ellenszolgáltatásért jár, azt anél
kül kikényszeríteni jogtalan dolog, amely sérti az 
ember szabad elhatározását.

Innen-Onnan
Osztrák vendéglősipar válsága. Azok az óriási 

terhek, amelyek — Magyarországhoz hasonlóan — 
Ausztriában is szörnyű súllyal nehezednek az osztrák 
vendéglősiparra, válságba sodorták az osztrák ven
déglősipart. Egyik étterem a másik utón csuk be s 
ismert mulatóhelyek egész sora szünteti be üzemét, 
mert nem képesek hordozni azt a terhet, amelyet az 
egyoldalú adózás a vendéglősipar vállaira rakott. A 
legutóbbi híradások beszámolnak a nagyhírű Café 
Sacher csődbejutásáról. A neves Restaurant Hopfner 
és utána az ismert Trattnerhof zárta be kapuit. Emel
lett a kisebb éttermek egész raja szűnt meg, amely, 
megkésve bár, de gondolkodásra késztette Bécs for
galmi és fényűzési adót gyártó urait. Ennek folytán 
ülésre gyűltek össze a hivatott tényezők, hogy meg- 
hányják-vessék azokat az intézkedéseket, amelyek 
alkalmasok volnának a megindult összeomlás meg
állítására. Keresik az utat, amely a terhek mérsék
lése mellett az adózó rendszert is megmentené. Az 
elhatározás valóban bölcs és nálunk is követendő 
példa, de fennmarad az a gyanú, vájjon a hosszú
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találgatás folyama alatt nem pusztul-e el teljesen az 
eoész vendéglősipar. Itt, valamint nálunk nem mér
séklésről van szó, hanem a teherbíró képességnek 
igazságos elbírálásáról, mert azzal az elvvel', amely 
a tiltakozásban csak egoista megnyilatkozást lát, 
nem pedig a létért küzdő vendéglős jajszavát, oda
jutunk, ahol ma Ausztria van, amely teljes meg
semmisüléshez vezet, pedig ezzel az állam egy fon
tos adózó alanyát, a társadalom viszont értékes tag
jait veszti el a közéletből.

Házilag készített bor Amerikában. A „Prohibi
tion' életbelépte szigorúan megszorította a szeszes
italok eladását és vásárlását Amerikában. Annak 
idején megemlékeztünk azokról a fogósokról, ame
lyekkel az élelmes amerikaiak a rendelet szigorát 
igyekeznek kijátszani, csakhogy a tiltott szeszes
italhoz hozzájuthassanak. Legújabban igen egyszerű 
módon játszók ki a bor árusításának tilalmát. Kis 
könyvecskét terjesztenek a nagyközönség között, 
amely leírja mindazt az eljárást, ami a zamatos bor 
előállításához föltétlenül; szükséges. Ennek az uta
sításnak alapján a közönség odahaza maga állítja 
élő azt a bort, amelyet élvezni akar. A rendelkezés 
szigora természetesen nem vonatkozik a szőlőre, 
amely magában egyike a legegészségesebb gyümöl
csöknek s így nem lehet meggátolni a szőlőnek 
nagy mennyiségben való vásárlását sem. A bort 
kedvelő amerikai tehát odahaza hatalmas szüreti 
mulatságot rendez s maga készíti el a mustot s kezeli 
azt otthon, míg élvezhető bor lesz belőle. Érthető, 
hogy ennek nyomában a szőlő hatalmas import
anyaggá nőtte ki magát s bár a hatóság tudja ennek 
az okát, de tehetetlen vele szemben. De hát fő a 
szigorú rendelet, végre megnyugtathatják magukat 
azzal, hogy ők megtették a magukét, de a furfang 
ezerfélesége ellen védekezni lehetetlen. Ámde akkor 
miért á l  fenn még a tilalom ? í

A londoni Carlton-szálloda 1924 december 1-én 
ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát, a nagy- 
tekintélyű szálloda 1899 december 1-én nyílt meg. 
Kiváló vezetésénél fogva London legkiválóbb szál
lodái közé emelkedett. Az ünneplés visszhangra 
talált a londoni előkelő szállodák tulajdonosainak 
körében is.

A szentbernáthegyi kolostor-szálloda. A szent
bernáthegyi hágó a múltban egyike volt a legfőbb 
közlekedő útnak. A hágó tetőpontján kolostor épült, 
amelynek szent életű lakói abban találták hivatásuk 
magasztosságát, hogy a hózivatartól utolért utasokat 
megmentették az életnek. Amint a hatalmas alagút a 
hágón keresztül vivő közlekedést fölöslegessé tette, 
a hágó és vele együtt a nagyhírű kolostor is jelen
tőségét vesztette. Az újabb időben azonban mind 
nagyobb arányú autóforgalom és túra ismét jelen-
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tőségre emelte a szentbernáthegyi kolostort. Mindig 
több és több autóutas kereste fel a kolostort s vette 
igénybe az ottani szerzetesek vendégszeretetét. 
Megesett az, hogy nyaranta 500—600 vendég fordult 
meg a kolostor vendéglátó falai között. Ez minden
esetre nagy megterhelést jelentett az egyébként sze
gény szerzetre s azért elhatározták, hogy a kolostor 
egy részét szállodává alakítják át, amelyhez meg
felelő éttermet építenek. így az utas most már nem
csak barátságos fogadtatást, de megfelelő kényelmet 
is fog találni, amelyet természetesen kellően meg is 
kell fizetnie.

Szerkesztői üzenet
Szállodai jelzés. Becses megkeresésére a leg

nagyobb örömmel adunk felvilágosítást. A kívánt 
fényjelző rendszer beállítása valóban egy üzem el
engedhetetlen főkeilléke. Működésének megbízható
sága megköveteli, hogy olyan, céggel készíttessük, 
amelyik e téren kiváló gyakorlattal rendelkezik. Az 
olcsó vállalkozás csak pillanatnyilag jelent megtaka
rítást, mert a készülék megbízhatatlan vagy rövid 
ideig működő beállítása az állandó javítással sokkal 
többe kerül, mint a drágább, de abszolút szakértel
men alapuló megépítés. Magyarországon a Holit- 
scher és Társa cég vállal ilynemű megbízható 
munkát.

G. Cs. Megjegyzése valóban helyes, mert mi is 
csak az áttört árpakása-levest ismerjük Richelieu 
név alatt. Créme d'orge á la Richelieu.

Kiváncsi. Érdeklődésére őszinte s nem minden 
malidétól mentes választ adunk. Szemlénk valóban 
megnyerte nemcsak a szakkörök, de a társadalom 
itélőképes rétegének a tetszését is. Nyugodt lelki- 
ismerettel ámíthatjuk, hogy szaklapunk olyan nívós, 
hogy az irodalmi körök dicséretét is kiérdemelte. 
Ámde a magyar viszonyok meddők. Válóban a ven
déglős társadalom — a maga szégyenére — nem 
siet azzal a tömeggel szaklapunk támogatására, 
amelyet az teljesen idegen vélemények után meg
érdemelne. De ez régi baj, az értéket rendesen azok 
nem becsülik meg, akik azt markukban tartják. Ha 
azonban az a sors viszontagsága folytán elveszett, 
akkor jajszavukkal tele az egész világ. Aki okos, az 
ért belőle s ez válaszunk a „kiváncsinak" is.

Szodomka Ignácz és Fia
hentes, kolbászáru- és szalámigyár 

Budapest, VII., Szövetség utca 33. sz. 
Telefon: József 124—49. <-e
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Előkelő üzemben évek hosszú során át dolgozott 
üzletvezető álll'ást keres. Elsőrangú referenciákkal 
rendelkezik. Ezirányú megkeresést kiadóhivatalunk 
a legnagyobb örömmel közvetít.

Nagy üzem megbízható felszolgálószemélyzetet 
keres. Ezirányú megkereséseket a kiadóhivatal to
vábbít.

Éttermi adminisztrációban járatos nő megfelelő 
állást keres. Ajánlatokat „szakértelem“ jelige alatt 
továbbítunk.

Éttermi segéd. Előkelő üzemben állandó alkal
maztatást keres. E  téren nagy gyakorlattal rendelke
zik, amelyet a legelőkelőbb üzemekben szerzett meg. 
Ajánlatokat „szorgalmas“ jelige alatt a kiadóhiva
talba kér küldeni.

Üzletvezetői állást keres gazdag szakismerettel 
rendelkező, több éven át külföldön működött „szak
ember“. Ajánlatokat a feltételek megjelölésével a ki- 
adóhivatalba kérünk. Kívánatra a legjobb referenciák 
az érdeklődő rendelkezésére állanak.

Volt vendéglős, aki megfelelő óvadékkal rendel
kezik, üzletvezetői állást keres. Ajánlatokat szerkesz- 
tőségünkbe kér „szakember“ jelige alatt.____________

Üzletvezetői állást keres perfekt szakmai és gaz
dasági tudással bíró egyén. Kitűnő referenciákkal 
rendelkezik. Ajánlatokat: „Gazdasági kontroll“ jel- 
igére a szerkesztőségbe kérek.

Felelős szerkesztő: Walter Károly Felelős kiadó: Rausch László. 
Készült Korvin Testvérek grafikai intézetében, Budapest.VI , Révay-u 14 

Felelős nyomdavezető; Korvin József .

Mindegyik munkaadó
rendelje meg1 a „Szálloda- és Vendéglőipari Szemlét", mert 
ezzel alkalmazottjai lelkében a kultúra magvait hinti el, 
iparunkban nevelő munkát végez s nyomában olyan alkal
mazottak lesznek, amilyeneket az amerikai Statler „arany- 

szabályai" remélnek

Szent István Porter Sör
6-6

a Polgári Serfőzde

Páratlan különlegessége.
P A N D A  Á G O S T O N  ÉS 
ZIMMER PÉTER UTÓDA

ZIMMER FERENC HALÁSZMESTER
Foüzlet: BUDAPEST Fióküzlet
Központi Vásárcsarnok @ V  , J ó zseM ér 12. szám 

TELEFON: JÓZSEF 48-94 és 150 65. 5-6

K özponti fűtések, 
Szellőztetések, 
Vízvezetékek, 
Csatornázások, 
Szivattyuművek stb.

L E G Ú J A B B  S Z A K IR O D A L M I  K Ö N Y V E K .

M ARENCICH O TTÓ

A SZÁLLODA- ÉS ÉTKEZŐÜZEMEK 
KÉZIKÖNYVE

Tarta lom : A szá lloda általában. I .  A  s z á llo d a  s z e r -  
v e z é s e  és b e re n d e zé s e . A helyiségek beosztása 1. Előtér 
és csarnok (Hall) beosztása. 2. A szállodaszoba és beren
dezése. 3. Az étterem beosztása és berendezése. 4. Fel
szolgáló (service) asztal, pincértálaló (office). 5. A konyha 
és annak beosztása. 6. A pince- 7. A mosókonyha. I I  
b g  esz s é g  ü g y  i  b e re n d e z é s . I I I .  M ű s z a k i [ t e c h n ik a i )  b e 
r e n d e z é s . l. Csatorna, vízvezeték, fürdőszoba és klozett- 
berendezés. 2. Fűtőberendezés- 3. Viilanyberendezés, vilá
gítás. 4. Felvonó (Lift). 5. Porszívó (Vacuum) berendezés.
6. Hűtőberendezés. I V .  A z  ü ze m  v e z e té s e . 1. A gazdasági 
hivatal. 2. A szálloda vezetése. 3. Az étterem vezetése. 
4. A konyha vezetése. 5. A szállodaüzem és vendéglő
üzem ellenőrzése. 6. A konyha ellenőrzése és kalkulációja-
7. A kalkuláció egy uj üzem szervezésénél vagy üzem
átvételénél. _____________

MAGYAR-FRANCIA-NÉMET-ANGOL 
SZÓTÁR

A VENDÉGLÓIPAR SZÁM ÁRA 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉTLAP HELYESÍRÁSÁRA 

KÉT RÉSZBEN

Összeállította: M arenc ich  Ottó.

Kapható W a lte r  K á to ly  főigazgatónál, Budapesti Szál
lodások és Vendéglősök Ipartestülete, Kálvin-tér 2. és a 

Dunapalota szálloda igazgatóságánál.
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MAGYAR-FRANCIA-NÉMET-ANGOL 
SZÓTÁR

A VENDÉGLŐIPAR  SZÁM ÁRA
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉTLAP HELYESÍRÁSÁRA 

KÉT RÉSZBEN

Összeállította: M arencich Ottó.
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lodások és Vendéglősök Ipartestülete, Kálvin-tér 2. és a 
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V E N D É G L Ő I  TŰ ZH E LYE K
LAKOS LAJOS TAKARÉKTŰZHELYGYÁR R.-T. 

Gyári iroda :
VIII., BEZERÉDI - UTCA 8. / TELEFON: JÓZSEF 21-34  

Városi üzlet:
IV., VÁCI-UTCA 40. SZÁM / TELE FO N : JÓZSEF 153-52
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hentes, kolbászáru- és szalámigyár

V/
Budapest, VII., Szövetség-utca 

33. szám.Telefon: József 124—49.

F A N D A  Á G O S T O N  ÉS 
ZIMMER PÉTER UTÓ D A

ZIMMER FERENC HALÁSZMESTER
Főüzlet: BUDAPEST Fióküzlet:
Központi V ásárcsarnok  ® V., Józse f-tér  12. szám.

TELEFON: JÓZSEF 48-94 és 150-65.

Wagner Testvérek ° *
eze lő tt Löw enstein  M ih ály  utóda Jó z s e f 61~61 
fűszer- és gyarmatáru / csemege- és italnagykereskedők 
BUDAPEST IV., VÁMHÁZ-KÖRUT 4.
A  c é g  a s z á llo d á s o k , v e n d é g lő s ö k  és k á v éso k n a k  é v t iz e d e k  
óta  b e v á s á r lá s i fo rrá sa  m in d e n n e m ű  sa jt, va j, c o n s e rv e  és  

________________  e g y é b  c s e m e g e  c ik k e k b e n .

Wein Károly és Társai
vászoné és asztalnemű gyárosok.

Vállalunk
kórházi, szállodai és vendéglői berendezéseket. 

Főraktár; Budapest, IV., Váczi-utca 30/b.

Törley pezsgő
............................... ........................... .................... un........ши мм ни mm.......... .

jjra n d  D in

László Lajos és Gyula
prágai módra készült sonka, 
valamint szalámi és egyéb 
H E N T E SÁ R U K  G Y Ä R A .

Elsőrendű z s i r  és s z a l o n n a  nagybani eladása.

B U D A P E S T , V III., N É M E T - U T C A
Telefon : Távirat:

József 15-34. ^  Lászlósonka.

HÜTTL TIVADAR
porcellángyáros és nagykereskedő

BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 24. SZÁM.

Nagy raktár szállodai, vendéglői, kávéházi tűzálló 
porcellán- és főzőedényekből.

PA LU G Y A Y  B O R O K
ÉS PEZSGŐK K özponti iroda  : 

-------- :--------------------------  BUDAPEST
P I N C É S Z E T :  B U D A F O K  v., d o r o t t y a - u . з.

Szent István Porter Sör
V a Polgári Serfőzde

Páratlan különlegessége.




