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Budapest VI., Szondy-u. 45-47

Hirdetések fölvétele ugyanott. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Borkezelési szaktanfolyamo
A| »M ag y a r  V e n d é g lő ik  O rsz. S zö v e tség e  f. 

évi szeptember hó 19-én Pozsonyban tartott közgyű
lése K om m er Ferencz szövetségi alelnök indítványára 
tudvalévőén elhatározta, hogy a budafoki pinczemcs- 
teri tanfolyamon a szállodások, vendéglősök és korcs
márosok számára rendezendő tanfolyamok létesítése 
és állami fentartása érdekében kérvényekkel fordul 
a fíöldmivelésügyi és kereskedelemügyi minisztériu
mokhoz. A közgyűlés az indítványt, tekintettel a bo
rászat, különösen az okszerű borkezelés terén ta
pasztalható nagy haladásra, valamint tekintettel arra, 
hogy a pinczemesteri ismereteket főleg ama ven
déglősök, kik boraikat maguk kezelik, nem nélkü
lözhetik, nagy lelkesedéssel tette magáévá, és nem 
szenvedhet kétséget, hogy a kormány, tekintettel a 
szövetség kérelméhez fűződő nagy közgazdásági ér
dekekre, minden tekintetben honorálni fogja.

A szövetség e tárgyban a m. kir. földmivelés
ügyi miniszterhez a következő kérvényt intézte:

Nagyméltóságu Miniszter U r!
Kegyelmes Urunk !
Mély tisztelettel a »Magyar Vendéglősök Orszá

gos Szövetségeit a folyó év szeptember 19-én Po
zsonyban tartott évi rendes közgyűlésen hozott ha
tározat értelmében és tudatában annak, hogy a ha
zánk nagyarányú és hírneves bortermeléséből faka
dó nagy közgazdasági érdekek úgy az államgazdaság, 
valamint a társadalmi gazdásági élet jelentős ténye
zői javára csak úgy fejleszthetők és gyümölcsöztet- 
lietők, ha a kiváló boranyag a termelés legelső fo
lyamatától egész a kereskedelmi szétosztó tevékeny
ség utolsó fázisáig szakavatott, ügyes, minden te
kintetben hozzáértő kezek gondozásában részesül, 
ezen czél szem előtt tartásával Nagyméltóságodhoz, 
mint hazánk közgazdásági életének legelső hivatott

vezérlődéhez azon tiszteletteljes kérelemmel fordu
lunk, méltóztassék szövetségünk tagjai, szállodások, 
vendéglősök részére borkezelési szaktanfolyamokat 
felállítani, melyekben kiváló szakember vezetése mel
lett az anyag kezelésének úgy teoretikus, valamint 
praktikus részével alaposan megismerkedhessünk.

Azt hiszszük, nem kell bőven fejtegetnünk, hogy 
kérésünk teljesítése nagyfontosságu közérdek való
sul ását jelenti. A kitűnő anyag daczára a fogyasztott 
áruk ma nem érik el azt a minőségi színvonalat, 
melyre törekednünk kell. Oka ennek nagyrészben ab
ban rejlik, mert a vendéglősök, akik foglalkozásuk
nál fogva a börkezelésre vannak utalva, a szakszerű 
kezelésben többé-kevésbé járatlanok, szükséges,.hogy 
mód nyujtassék nekik arra, hogy á borkezelésnek 
a mai gazdasági tudományok által elért színvona
lával megismerkedhessenek és az eszközök használati 
módját elsajátítsák. Ha ezáltal a fogyasztandó áru 
minőségét minden egyes vendéglős emelni lesz ké
pes, e körülménynek mindenekelőtt nevelő hatása 
lesz a közönségre, amely minden nagyobb áldozat 
nélkül finomabb borfajtákat, tisztán, egészségesen ke
zeiteket fogyaszthat. E módon reméljük, emelkedni 
fog hazai bőrtermékeink fogyasztásának mennyisége 
is és ezzel egyarányosan az. államnak ebből eredő 
jövedelme.

Messze kiható ezen közgazdasági érdekek mel
lett legyen szabad még arra utalnunk, hogy e kérel
münkben is azon törekvés vezet bennünket, hog\ 
a vendéglősipar munkásait saját iparunk praktikus 
tudományainak elsajátításával szakmájukat értő, mű
veli iparosokká neveljük.

Remélve, hogy Nagyméltóságod kérelmünket tel
jesíteni fogja, tisztelettel bátorkodunk kérésünk rész
leteire vonatkozó néhány megjegyzést Nagyméltósá
god elé terjeszteni.

borkezelési szaktantólya- 
, kétirányuiag 
nagyveridéglö-

A legkiválóbb szénsavval te lite tt  ásványvíz. Min’, 
asztali víz nagyon kellem es, jóhatásu, egészség ■*~,x ,.a| ::

fürdő fe lü g y e lő ség . 
Telefoni 36.52

Kérelmezzük, hogy a 
mok, szállodások, vendéglősök részére 
létcsittessenek. Az egyik szállodások,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ben, hasonlóan 
meretképzésre 
az üzletükben 
zik, elsősorban

cök részére, kik boraikat üzletükben inasokkal ke
zeltetik és ők maguk jóformán csak a felügyelet 
munkáját végzik. Ezeknek tanfolyamat, a nagybir
tokosok hasonló tanfolyamainak mintájára, főleg a 
teoretikus kiképzés szem előtt tartasaval vezettetné
nek A kisebb vendéglősök szaktanfolyamain ellen- 

a kisbirtokosokéhoz, a praktikus ís- 
helyeztetnék a fősuly, minthogy ők 
a borkezelés munkáját maguk vég- 
tehát a kezelés módjának és eszkö

zök használatának praktikus ismereteire szorulnak.
A tanfolyamok kéthetes tartammal bírnának es 

oly időben tartatnának, amidőn a vendéglősök üz
leteiktől távol maradhatnak. (A délutáni órákban).

Mély tisztelettel jelentjük, h o g y  egyidejűleg ké
relemmel fordulunk a Nagyméltóságu Kereskedelem
ügyi Miniszter Úrhoz, arra kérve űnagyméltóságát, 
hogy ezen létesítendő borkezelési szaktanfolyamok
hoz kirendelendő, a tanítást eszközlő borászati szak
értő javadalmazását, tekintettel e tanfolyamok köz
érdekű czéljára, tárczája terhére folyósítsa.

Amidőn kérelmünket Nagyméltóságod kegyes jó
indulatába ajánljuk, Ígérjük, hogy a tanfolyamokon 
is minden e rönkkel törekedni fogunk, hogy szak
ismereteink kibővítése által hazai bortermelésünknek 
és iparunk színvonalát közgazdaságunk javára és 
iparunk felvirágzására emeljük.

Mély tisztelettel
M agyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége.

Ugyanezen tárgyban a szövetség a következő 
kérvényt intézte a m. kir. kereskedelemügyi minisz
terhez :

Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!
Mély tisztelettel a »Magyar Vendéglősök Orszá

gos Szövetsége« folyó évi szeptember 19-én Pozsony
ban tartott évi közgyűlésén hozott határozat értel
mében azon alázatos kérelemmel fordult a Nagy
méltóságu m. kir. Földmivelésiigyi Miniszter Úrhoz,

hogy szállodások és vendéglősök részére borkezelési 
szaktanfolvamokat állítson fel, melyekben a bor
anyag kezelésének úgy teoretikus, mint praktikus ol
dalával megismerkedhessünk. Abban a bizonyos re
ményben, hogy őnagyméltósága kérelmünket telje
síteni fogja, alázattal azon kérelemmel fordulunk 
Nagyméltóságodhoz, méltóztassék a részünkre telje
sítendő borkezelési szaktanfolyamokhoz kirendelendő 
borászati szakértő javadalmazását a kereskedelemügyi 
tárcza terhére folyósítani.

Tiszteletteljes kérésünk indokolásául legyen sza
bad arra hivatkoznunk, hogy hazánk kiváló borter
meléséhez képest, úgy az államgazdaságnak, mint ipa
runknak és magas színvonalú borkereskedelmünknek 
is elsőrangú érdeke, hogy a kitűnő boranyag szak
avatott, ügyes kezelés folytán hasznosittassék. Erre 
pedig mód csak úgy kínálkozik, ha a szállodások ős 
vendéglősök, akik foglalkozásuknál fogva a borke
zelésre vannak utalva, akik azonban ma ebben többé- 
kevésbé járatlanok, a borkezelésnek és eszközök hasz
nálatának a mai gazdasági tudományok által elért 
magas színvonalával megismerkednek.

Hogy ily szaktanfolyamok eredményes műkö
dése által minő fontos közérdekek valósulnak, elég 
arra tisztelettel utalnunk, hogy a szakavatott keze
lés folytán a fogyasztandó áru minősége általában 
javulván, e körülménynek nevelő, a jó borokra fi
gyelmet fordító hatása lesz a közönségre, amely min
den nagyobb áldozat nélkül finomabb fajtákat fog 
fogyaszthatni. És ezzel reméljük, emelkedni fog ha
zai bőrtermékeink fogyasztásának mennyisége is és 
vele az államnak ebből eredő jövedelme.

Amidőn ezen fontos érdekek szem előtt tartá
sával szövetségünk a szaktanfolyamok felállítása iránti 
kérelmének teljesítését bizton reméli, a közérdekre 
tekintettel esedezik Nagyméltóságodhoz, hogy a ki
rendelendő szakközeg 'javadalmazását megállapítsa és 
folyósítsa.

Megjegyezzük még tisztelettel, hogy a Nagy
méltóságu m. kir. Földmivelésiigyi Miniszter Úrtól 
két irányú szaktanfolyamok létesítését kértük, egy-

TÁRCA
A hatalom.

Irta : Zsoldos László.
A Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar. eredeti tárczája. — 

(Utánnyomás tilos.)
Vladimír ezár izgatottan pattant fel az Íróasz

tala mellől:

Kipi-kop . ..  kip-kop, kopog az Írógép. A 
halálos Ítéletemet kopogtatja, hallod-e, Pacsov ?

A tiszt homlokán kiütött a hideg verejték. 
Minden szentekre, a czár megőrült, vil

lant át az agyán egy pillanatra. Ám a másik szem- 
pillantásban már elszánt nyugalommal szólalt meg: 

Bocsánatért esedezem, Telség, de itt semmi
féle írógép nem kopog a teremben.

Vladimír az előtte heverő aktacsomóra csapott az 
öklével :

De hisz ez tűrhetetlen ! kiáltotta haraggal.
Hol kopog? —■ és hangja itt egyszerre félénkké 

meg zavarossá vált. Hol kopog itt az írógép ?
Becsöngette a szolgálattevő udvari tisztet és csön

desen, mint akinek fontos titkolni valója van, mása 
mellé intette:

Hallod? Kipi-kop, kip-kop! Hallod, Pacsov?
Pacsov, a szolgálattevő tiszt nem hallott ugyan 

semmit, de azért mialatt úgy állott uralkodója előtt, 
mint a ezövek, vak engedelmességgel válaszolta: 

Parancsára, felség, hallom!
A czár tenyerével az asztalra támaszkodva, sze- 

meben a téboly tekintetével meredt a levegőbe:

Nem kopog? Hát akkor mi kopog? Mi tesz 
úgy folyton, hogy kipi-kop . . .  kip-kop, ha nem Író
gép?

Bocsánatért esedezem, Felség, de . . .  — akart 
mentegetőzni a tiszt, az atyuska azonban nem en
gedte szóhoz ju tn i:

_— Honnan kerül az íróasztalomra, az ágyamba, 
a párnára, a kabátom zsebébe, a szőnyegre, a falra* 
úgyszólván nap-nap után a forradalmi bizottság ha
lálos ítélete írógépen lekopogtatva, ha nem itt, a 
tulajdon lakosztályomban van eldugva az írógép? 
Honnan, Pacsov, ezt fejtsd meg nekem, ha még nem 
ment el az eszed?

100 drb beforrasztott szélű pezsgőspohár 12 kor.

k d v é h á z a k  
v e n d é g lő k  é s  
s z á l lo d á k  r é s z é r e

E rb ard t 3 ánoi
Budapest, IV

Megrendeléseknél kérjük tlMtelt olvasóinkat mindig lapunkra iiivatkoínf.
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részt a szállodások és nagyvendéglősök részére, akik 
a borkezelésre felügyelnek és akik a borkezelés teo
retikus részét kívánnák főleg megismerni, — más
részt a borkezelést személyesen ellátó kisvendéglő- 
sök részére, akik főleg a praktikus kérdésekben és 
az eszközök használatában volnának oktatandók. Két
hetes tanfolyamokat kérelmeztünk, délutáni oktatás
sal.

Kérésünket újból is figyelmébe ajánlva Nagy- 
méltóságodnak, mint iparunk és kereskedelmünk ma
gas vezérlőjének, kérjük, méltóztassék annak teljesí
tésében a Nagyméltóságu m. kir. Földmivelésügyi 
Miniszter Úrral egyetértőleg eljárni.

Mély tisztelettel
Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége.

Évi jelentés
a „M. V. O. Sz.“ 1911 — 1912. évi működéséről.

V.
2. A közvetitéstígyi szak
osztály évi jelentése.

Tisztelt közgyűlés !
Mint minden iparág, úgy a szállodások és ven

déglősök ipara egész más alapra volt fektetve, ré- 
gente, mint most. Azelőtt a munkást ugyanabba a 
társadalmi osztályba sorozták és tartozott, mint a 
melybe a munkaadó. A munkaadó és munkás együtt 
éltek és szinte egy családot képeztek. Akkoriban 
az volt a törekvése és reménye a munkásnak, hogy 
idővel ő is munkaadóvá váljék. A társadalmi és 
gazdasági helyzetek azonban nagyon megváltoztak, 
úgy, hogy a munkás a saját társadalmi osztályából 
csak ritkán és nehezen válhat ki és emelkedhetik 
munkaadóvá. A mai munkásnak tehát nem az ön
állósítás a törekvése, hanem a biztos kenyérhez való 
jutás. A biztos kenyérhez való jutásra irányuló tö
rekvésből, harczokból állott elő az a helyzet, hogy

a munkások úgyszólván kényszeritették a munka
adókat több jóléti intézményeknek a felállítására.

A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
marosok Ipartársulata munkásai bajainak orvoslására 
szintén felállított egy jóléti azt hiszem, joggal 
nevezhetjük Így -  intézetet és az a < Szállodások, 
Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának In
gyenes Munkaközvetitője«, melynek főleg két irány
ban nyilvánul törekvése: a munkaadó és munkást 
egyenlően kielégíteni, a közöttük felmerülő ügyeket 
békésen elintézni. Másodsorban munkásainkat megvé
deni a magánközvetitő kufároktól, akik kizárólag sa
ját érdeküket tartják szem előtt, hogy minél nagyobb 
anyagi hasznot szerezhessenek.

Az ingyenes munkaközvetítő iroda, úgy, amint 
fent említettem, a Imunkaado, mint a munkás érdekét 
szolgálja és örömmel referáljuk, hogy ezen együttes 
működésnek nyomán meg is van az erkölcsi siker. 
Bizonyítja ezen állításunkat, hogy a Közvetítő In
tézetben egy év alatt 80o/0-kal emelkedett a munkaadó 
tagok belépése és sokkal nagyobb sikert értünk el 
a munkáselhelyezésnél, azonkívül az iroda fennállása 
óta a nagymérvű sztrájkok és rendzavarások teljesen 
megszűntek, amit jótékonyan érzünk nemcsak a fő
városban, hanem az egész országban.

Az ingyenes közvetítő

1910. május 13-án indult, illetve kezdte működését 118 
taggal.

lóit), május 13-án indult, illetve kezdte meg 
működését 118 taggal.

A fenti tagok túlnyomó része a Vadászkiirt-száL- 
lóban tartóit szervező gyűléseken csatlakozott a köz
vetítő intézet fentartóihoz. 1912. év januárig nagyon 
kevés emelkedést tudtunk felmutatni, ami részben a 
kezdet nehézségeinek, részben pedig a váratlanul jött 
változásnak, a folyton tartó zavargásoknak tudható 
be. Mindezen hibákat elsimítva, 1912. évben kezdett 
a közvetítő maga iránt mindig nagyobb és nagyobb 
bizalmat kiváltani, ami azután rohamos tagszaporula- 
rot jelentett. * •

Ez az utolsó mondás, úgy látszik, tetszett Vla
dimír czárnak, mert rekedt hangon nevetett és újra 
mondta:

—- Igen, ha még nem ment el az eszed?
A tiszt minden bátorságát összeszedte, hogy 

szembeszálljon a hatalmas úrral és dadogva vála
szolt :

Bocsánatért esedezem, Felség, de az udvar 
tudomása szerint tiz nap óta nem találtak a lak
osztályban felségsértő, átkozott iratot.

Pacsovnak igaza volt. A forradalmi bizottság 
utolsó üzenete a cárhoz tiz nap előtt került ki Vla
dimír Íróasztaláról, ahol az államkormányzati okmány
csomó tetején feküdt. Gépírással lekopogtatott irat 
volt és a czár halálos Ítélete volt benne, arra az 
esetre, ha két hét alatt nem adja meg az orosz bi
rodalomnak az igazi alkotmányt. A két hétből már 
tiz nap letelt és a minden oroszok ura ez idő sze
rint szünet és jóformán alvás, vagy nyugalom nél
kül ezen az egy dilemmán töprengett:

— Alkotmány a népnek, vagy halálos íté
let a czárnak.

Teljes tiz napon át mérlegelte, fontolgatta, hány- 
torgatta jobbra-balra magában a kérdést mindaddig, 
amig végtére víziói nem támadtak és halluczinálni 
nem kezdett:

— Kipi-kop. . .  kip-kop. Most kopogtatja a szo
bában a halálos Ítéletet az irógépi..

őrült, semhogy rá tudta volna magát szánni, hogy 
alkotmányt adjon a népének. Ilyen az igazi czár.

Pacsov is megborzadva látta, hogy őrülttel vau 
dolga és sokért nem adta volna, ha akárhol másutt, 
csak ne a czár szobájában érezte volna magát. Hir
telen mentő eszméje támadt. Mielőtt előbbi szavaira 
a czár megtalálta volna a választ, szaporán, mintha 
csak valamire felelne, folytatta a mondókáját:

• Különben pedig Felséged parancsára tüstént 
értesítem a testőrség parancsnokát, hogy tiltott Író
gép kopog a szobában.

A/ én parancsomra? csodálkozott Vla
dimír, mert első perezben nem emlékezett vissza a 
parancsra, amit nem is mondott. A következő pil
lanatban azonban, befolyásolható állapota révén már 
maga is azt hitte, hogy ezt a parancsot jadta a tiszt
nek és visszahúzódva íróasztala mögc a karosszékbe, 
kegyesen intett:

Helyes, Pacsov, eredj !
Csakhamar futótűzként terjedt el először az ud

varnál, azután pedig egész Pétervárott, hogy Vladi
mír czár megőrült. Az udvarnál, ahol bizonyosak vol
tak a dologban, csak suttogtak felőle, a városban, 
ahol minden hivatalos felvilágosítást megtagadtak és 
mindent makacsul czáfoltak, hangosan tárgyalták a 
szenzácziós politikai eseményt.

A forradalmi bizottság titkos ülésező helyén, 
egy eldugott hónapos szobában, hidegvérrel fogad
ták a nagy újságot.Megrögzött, vérbeli kényur volt, és inkább meg ____ ___

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Amit az alábbi számok bizonyítanak:
1910. évben a tagok száma ^
1911. !, >’ ” ” TQQ
1912. év szeptember 1 -iR 
Emelkedés 1911- évben
Emelkedés 1912. szeptemberig_____ £10
Emelkedés 1911 és 19 2, mai napig 2ö0 
A közvetítő összes és rendes fizető 

tagjai száma 31
A fenti tagok között több vidéki és fürdőtulajdonos

ÍS ^N ^gy örömünkre szolgál, hogy a nagyobb, úgyszól
ván az ország legelőkelőbb fürdői mind a tagjaink kozott 
szerepelned Ig /e h .n y a , lelemlit.e l« v ,n  Tatalommc
Alsó Felső Ó- és U-Tátra, Postyen, Herkules latra 
Szépiák, a Óalaton partján Siófok, Földvár es minden sza-

" ’^ T m i'T fő v á ro s t illeti, szintén annak az örömünknek 
kifejezést hogy ott is túlnyomó részben az első- 

S f d t  r i í S S  b  vendéglők a leglelkesebb hívei köpve, 
titő-intézetünknek.

Elhelyeztetett 1912. január l tői augusztus 30-ig :
J t ii . j ' . I/iconrÜő •

Január:
Január 
Február 
Március 
Április 
Május 
Junius 
Julius 
Augusztus

Összesen 7676 11336
Irodánk a fenti hónapokban munkát nyújtott össze

sen : 19,012 esetben.
Január: Állandó: Kisegítő:

Főpincér 2
Éthordó 186 1325
Borfiu 235 70
Csapos 89 21

Pincemester
Étszeres
Háziszolga
Szakács
Sütő és mészáros
Felirónő
Szakácsnő
Kézilány
Futólány
Salátáslány
Mosó- és vasalónő
Mosogatólány
1  akaritónő
Szobaasszony
Szobalány
Londiner

3 —
1 1 1 33

56 —
4 1 1

47 15
6 —

21 7
35 9
19 —
36 13
45 5

126 7
48 —

3 —
25 —

6 —

Összesen I 123

Február: 
Főpincér 
Éthordó 
Borfiu 
Csapos

Állandó
4

191
301
75

Állandó : Kisegítő : Pincemester 7
1123 1516 Étszeres 135
1524 1544 Háziszolga 35

985 1199 Szakács 6

778 418 Sütő és mészáros 39
1246 1209 Felirónő 6

1142 2096 Szakácsnő 30
759 2093 Kézilány 42
419 1261 Futólány 36

Salátáslány 19
Mosó- és vasalónő 51 
Mosogatólány 150
Takarítónő 58
Szobaasszony 1
Szobalány 3 '
Londiner 7

1516

Kisegítő :

1296
97
35

49
3

18

1
5

7
6 

15

Összesen 1224 1544

— Ha Vladimír megörült, akkor nem Vladimír, 
hanem Péter ur fog meghalni a zsarnoki széken.

Aztán, mintha misem történt volna, hozzáfog
tak egv uj kiáltvány megfogalmazásához, amelyben 
figyelmeztetik a népet, hogy az uj czárral szemben 
legyen mindaddig tartózkodó, amig az alkotmány kér
désében szint nem vall. Ha megadja az alkotmányt, 
akkor éljen az atyuska, ha továbbra is abszolutizmust 
akar, vesszen el.

Egyszerre csak távoli robbanás zaja rázta meg 
a szoba ablakát. A bizottság tagjai felugrottak a 
helyükből.

Merénylet! Hogyan? Mára senki ellen sem 
adtunk ki halálos Ítéletet!

Valami műkedvelő lehetett, jegyezte meg 
fagyos mosolylval az asztalvégen Merinoff, a for
radalmi bizottság feje és vezére, akinek nagy felsőbb- 
sége első tekintetre meglátszott a többiek fölött. 
iMiudig belekontárkodnak a dolgunkba.

Nemsokára ismerős léptek kopogtak a folyo
sóról.

Itthon van a szakácsnő ? — kérdezte kívül
ről egy női hang. Ez volt a jelszó a bebocsájtásra. 
Kinyitották az ajtót és Olga lépett be, a bizottság 
legkülömb vizslája. Kissé izgatottan dobta le ma
gáról nagy gyapotkendőjét, amelybe be volt burko
lod zva :

Sándor levegőbe röpítette a czárt. Most. Öt 
perczczel előbb.

Az emberek mintha villamos ütést éreztek volna 
a testükön:

Vladimírt ?
Nem. Az újat. Pétert. A pályaudvar előtt. 

Most érkezett Moszkvából, hogy proklamálj;a ma
gát. Czafatokba röpült. Örült pánik. Sándort el
fogták.

A bizottság tagjai .csupa halálra szánt arcz 
összenéztek.

Pilseni Eredeti Sör. A pilseni Oenossenschafts-Brauerei legmodernebb technikai berendezésével 
elérte azt, hogy gyártmánya a földgömb legtávolibb részébe szállítva sem veszti 
el eredeti frissesegét. A pilseni eredeti sör a kontinens legkitűnőbb zamatu

soré; kezelese nem okoz nagyobb gondot, mint a hazai söröké. A pilseni sör nálunk megrendelhető és szívesen szolgálunk
közelebbi megállapodásokra vonatkozó felvilágosításokkal

P f l n i í O n i f l  bortermelő és borértékesitő részvénytársaság BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 27. sz., mint a Pilsener 
a i i i t u v u > t i l  Gennossenschaft-Brauerei magyarországi vezérképviselete OO TELEFON 160-61. OO

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Március : Állandó: Kisegítő :

Főpincér 3 —

Éthordó 99 981
Boriin 200 76
Csapos 70 20
Pincemester 3 ___

Étszeres 130 5!
Háziszolga 21 5
Szakács 3 6
Sütő és mészáros 42 8
Fel Írónő 2
Szakácsnő 39 5
Kézilány 39 3
Futólány 52 —

Salátáslány 21 9
Mosó- és vasalónő 43 7
Mosogatólány 105 26
Takarítónő 72 —

Szobaasszony 4 —

Szobalány 19 —

Londiner 6 2
Összesen 985 1 199

Április : Állandó : Kisegítő :
Főpincér 12 —

Éthordó 105 25
Borfiu 132 96
Csapos 51 19
Pincemester 1 —

Étszeres 96 36
Háziszolga 19 3
Szakács 1 1
Sütő és mészáros 29 7
Fel írónő 5 —

Szakácsnő 18 3
Kézi ány 31 4
Futólány 40 —
Salátáslány 10 7
Mosó- és vasalónő 43 7
Mosogatólány 126 20 •
Takarítónő 36 —

- Ügyes dilletáns, diinnyögte magában va
laki.

Egy őszbecsavarodott ur, aki az imént még az 
uj proklamácziót szövegezte, czeruzájával huzigálni 
kezdett valamit a fogalmazványában:

»Vladimir czár megőrült. Zsarnoki hajlamaival 
ösmeri utódíj át, Pétert utolérte a népszabadság bo- 
szuálló angyala, tehát az uj czár...

Az öreg ur a körülállókra tekintett:
Ki is most az uj czár?
Cirill, mondta valamelyikük.

Tehát C irill... és papirosa fölé hajolva, foly
tatta a szövegezést.

-Merinoff, aki fagyos mosolyával még mindig 
ott állt az asztal végén, czinikusan szólott:

Reggel Vladimír, délben Péter, este Cirill. 
Ez oly gyors torlódása az eseményeknek, hogy ezt 
az alkalmat meg kell ragadnunk.

Az éjjel mondta felvillanó szemmel 
proklamáljjuk a kaszárnyákban a forradalmat.

Aztán, mialatt a többiek a meglepetés lelke
sedő füzében pillantottak reá, egy gondolatnyi ideig

Szobaasszony
Szobalány 18
Londiner 5 —

Összesen 778 4 1S
Május : Állandó : Kisegilő:

Főpincér 9
Éthordó 210 1015
Borfiu 149 90
Csapos 73 19
Pincemester 7
Étszeres 126 38
Házi szolga 40
Szakács 15 7
Sütő és mészáros 49 5
Fel írónő 19 _
Szakácsnő 5 3 1 1
Kézilány 58 6
Futólány 46
Salátáslány 35 —
Mosó- és vasalónő 76 —
Mosogatólány 203 18
Takarítónő 57 —
Szobaasszony —
Szobalány 20 —
Londiner 1 —

Összesen 1246 1209

Junius : Állandó : Kisegítő :
Főpincér 16 —
Éthordó 286 1887
Borfiu 165 95
Csapos 59 16
Pincemester 3 —
Étszeres 105 36
Háziszolga 53 1
Szakács 4 9
Sütő és mészáros 16 5
Fel Írónő 19
Szakácsnő 10 7

sötéten, a mérhetetlen nagyravágvás rideg számítá
sával, tekintett maga elé.

Itt az ideje beszélte hangtalanul ez a 
tekintete itt az ideje, hogy magamhoz ragadjam 
a fő hatalmat.

Odalent, valahol a szomszéd1 utczá'ban, sortiiz 
hallatszott. A nép, ez a bolond ágyutoltelék, lövette 
rakásra magát a szabadságért.

A halál angyala pedig, amely ott suhogott a 
tűzkeresztségben kavargó tömeg között, gúnyos szá
nalommal sziszegett a sebekből vérző halottak és
sebesültek fölé hajolva. Azért a népszabadságért 
estetek el ugy-e mámoros fajankók, hogy a Vladi- 
mirek, Péterek és Cirillek helyett holnap Merinoff; 
vagy holnapután egy másik mindenható demagóg lá
ba előtt heverjetek a porban?

Szólt és puskaropogás, halálorditás között, vij
jogó kaczagással suhant tova, hogy más elesettek
nek fülébe súgja a silány históriai igazságot, ame
lyet a szabadság fantomét kergető eleven ágyutöltc- 
lék évezredeken át nem volt és talán nem is lesz 
képes megérteni soha.

\  \  A  P i l s e n i  P o l g á r i  S e r f ő z ő  „ P i l s e n i  Ő s f o r r á s "  / P

a  M ü n c h e n i  P a u l a n e r  S ö r f ő a s ő  r . - t .  S a l v á t o r s ö r g y á r
m agyarországi k izáró lagos vezérképvise lete

M E Z E Y  é s  T Á R S A  \  jánljuk kővetkező világhírű söreinket úgy hordóban, mint palaczkban „Pilseni ősforrás s
D - Z \  a Pilseni Polgári Senösóh*!, alapittatott 1842. „MOnchanl Psuisner sör* a Müncheni PaulanerBudapest, IX., Ranolder-utcza 4. SZ. 4 V  8örfözó SalvátorsÖrgyárbói kapható egész éven át. „Ssívstor s ör* a Müncheni Paulaner -
TELCFOMS7.ÁM 58—fia ooo TELEFONSZÁM 58—60 ■ ■  sörfózó Salvátorsörgyárbói, kizárólag csakis márczlus havában kapható, ooooooao
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Kézilány 
Futólany 
Salátáslány 
Mosó- és vasalónő 
Mosogatólány 
Takaritónő

61
39
42
81

149
31

13

15
6
7

Szobaasszony 2 —
Szobalány 1 1
Londiner —

Összesen 1142 2096

július : Állandó : Kisegítő ;
Főpincér 3 —
Éthordó 115 1916
Borfiu 97 105
Csapos 61 14
Pincemester 1 —
Étszeres 96 16
Háziszolga 25
Szakács 2 3
Sütő és mészáros 20 4
Fel Írónő 7 —
Szakácsnő 27 13
Kézilány 70 8
Futólány 37 —
Salátáslány 31 1
Mosó- és vasalónő 20 1
Mosogatólány 105 12
Takaritónő 29 —
Szobaasszony 1 —
Szobalány 9 —
Londiner 4 —

Összesen Y59 2093

Augusztus: Állandó : Kisegítő :
Főpincér 1 —
Éthordó 21 1210
Borfiu 91 25
Csapos 23 9
Pincemester — —
Étszeres 51 8
Háziszolga 10 —
Szakács 1 3
Sütő és mészáros 8 4
Felirónő 4 —
Szakácsnő 18 3
Kézilány 35 1
Futólány 11 —
Salátáslány 22 —
Mosó- és vasalónő 10 —
Mosogatólány 91 —
Takaritónő 19 _
Szobaasszony — _
Szobalány 3 _
Londiner - —

Összesen 419 1261

tézetünk iránt s ami volt, azt nem nevezhetjük a 
vidéki kartársak ügytudatos támogatásának, meri azt 
majdnem minden egyes esetben a véletlen, a vidé
ken dúló munkáshiány szülte és kényszeritette, hogy 
intézetünket felkeresse, amely rögtön segítségére is 
ment és tőle telhetőleg ki is elégítette, úgy, hogy 
bátran merem állítani, hogy a szövetségi tagok leg
nagyobb része távoltartja magát jóléti intézményünk
től.

Ezért kérelemmel fordulok a szövetséghez, mert 
a jövő biztos fejlődésének alapja az volna, hogy 
ha minden egyes kartárs 'kötelezettségének ismerné 
el és buzgalommal, lankadást nem ismerve közre
működne, mert ezen munka eredménynyel szorgal
mazza azt az érdeket is, hogy a szövetségben minél 
erősebb köteléket teremtsen köztünk.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérek és Kávés

segédek Országos Nyugdijegyesületének közleményei

♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦««♦♦♦
ÍIGYELÍÜEZTETÉS.

• Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérek és 
Kávéssegédek Országos Nyugdi|egyesületé«-nek Igazgató
sága ez utón is tudomására hozza az Egyesület t. tagjai
nak, hogy a központi iroda úgy levélbeli megkeresésre, a 
mint, személyes érintkezésre is az Egyesület t. tagjainak ♦ 
és mindazoknak, akik az Egyesületbe belépni óhajtanak, T 
készséggel rendelkezésre áll. Z

Különösen a tagok érdekében kívánatos, hogy azok ♦ 
tagsági ügyekben mindennemű értesítés végett közvetle- T 
nül és személyesen forduljanak a központi irodához. így 4 
azok, akik befizetéseikiöl, hátralékaikról értesítést akarnak, ♦ 
nyugdijbiztositásukat felemelni óhajtják, vagy a kimaradt J  
tagok, akik az Egyesületbe inból belépni kívánnak.

A Központi iroda Budapest, iV. ker„ Muzeum- 
körut 35. sz. II. em. 5. alatt van; hivatalos órái délelőtt 
9 - 12-ig és délután 3—6-ig.
Dr. Nagy Sándor s. k. jogtanácsos. Bokros s. k. elnök.

Tiszteli közgyűlés:

A Munkaközvetítő irodája csak akkor szolgál
hatja igazan nemes czélját, hogy ha minél szélesebb 
■őrben mozoghat. Ehhez pedig szükséges, hogy az 

országban levő többi szállodás, vendégfős ipartársu- 
latok is hasonló jóléti intézményt létesítsenek, vagy 
a mi intézetünkbe mint tag, belépjenek.

elŐtt a közvetitő intézet még egy ismeretlen fogalom, mert egyszer egy évben hallanak 
valamit a mi közvetítőnk beléletéről és fejlődéséről.

gyes eseteket leszámítva, a szövetségi tagok ará
nyát tekintve, csekély volt az érdeklődés az in

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ M m

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a »Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pin- 

ezérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete« Igaz
gatóságának Budapesten, 1912. évi október hó 25-cn tar
tott rendes havi ülésén.

Jelenvoltak: Bokros Károly elnök, Kittner Mihály, Pa
ris Vilmos, Frenreisz István, Mayr I. Károly, Dökker Ferenc/. 
Szántó Ferencz, Crundel János, Malosik Antal, F. Kis Lajos. 
Dr. Solti Ödön, tiszteletbeli jogtanácsos és dr. Nagy Sán
dor jogtanácsos. Elmaradását kimentette: Francois Lajos.

2860. Elnök az ülésé megnyitja, a jegyzőkönyv ve
zetésére dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére Kitt
ner Mihály és Frenreisz Istvánt kéri fel.
I  ̂ Jogtanácsos felolvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét, me-

— észrevétel nem tétetvén — hitelesítenek.
2861. Jogtanácsos felolvassa a Pozsonyban 1912. évi 

szeptember hó 18-án tartott XV.-ik évi rendes közgyűlés 
jegyzőkönyvét.

, Észrevétel nem tétetvén — az Igazgatóság a 
közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesíti.------------------------ ---------  az ..
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2862. Jogtanácsos jelenti, hogy Petanovits József az 
összes vendéglős egyletekből kilépvén, alelnök állásáról 
való lemondását megújította.

Az Igazgatóság Petanovits József alelnöki ál
lásáról való lemondását tudomásul veszi.

2863. Jogtanácsos bemutatja a szombathelyi választ
mány szeptember havi elszámolását, mely szerint e választ
mány bevétele 263 korona 40 fillér, kiadása 81 korona 24 
fillér. Csekkszámlára beküldve 182 korona 16 fillér. Be
mutatja továbbá a budapesti választmány október havi el
számolását, mely szerint 2267 korona 57 fillér bevétel és 
580 korona 36 fillér kiadás mutatkozik; csekkszámlára be
küldetett 1678 korona 21 fillér.

Beterjeszti továbbá a kassai választmány október havi 
elszámolását, mely szerint ezen választmány bevétele 238 
korona 78 fillér, kiadása 20 korona; csekkszámlára bekülde
tett 218 korona 78 fillér.

Az Igazgatóság a jelentéseket jóváhagyólag 
tudomásul veszi.

2864. Jogtanácsos jelenti, hogy Uram István, Baldauf 
Ferencz és Semsey József régebben befizetett tagdijaiknak 
50°o-os beszámításával való felvételüket kérelmezik.

Az Igazgatóság ezen felvételeket engedélyezi.
2865. Jogtanácsos jelenti, hogy a 2834. számú igaz

gatósági határozatban adott megbízásához képest László Gé
zának végkielégítésül 170 korona 00 fillért fizetett ki a 
budapesti választmány bevételéből.

Az Igazgatóság László Gézának 170 korona 
00 fillérnyi összegben folyósított végkielégitéséről 
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.

2866. Jogtanácsos bemutatja Zwetkó Lajos pécsi tag 
kérelmét nyugdíjazása ir,ánt.

Az Igazgatóság elrendeli, hogy Zwetkó Lajos 
az alapszabályok 40. és 41. §-a értelmében egész
ségi állapotának megvizsgálása végett hivatalos or
vosi vizsgálatra utasittassék.

2867. Jogtanácsos bemutatja Bohos Lajos pest-uj falusi 
tag kérelmét nyugdíjazása iránt.

Áz Igazgatóság elrendeli, hogy Bohos Lajos 
egészségi állapotát hivatalos orvosi bizonyitvány- 
nyal igazolja.

2868. Elnök jelenti, hogy házvéte/ tekintetében több 
ajánlat érkezett hozzá a Nyugdijegyesület részére. Bemutat 
néhány hozzá, és Malosik Antal igazgatósági taghoz érkezett 
ajánlatot. Többek hozzászólása után az

Igazgatóság elhatározza, hogy a mai conjunk- 
turális viszonyok közt a házvétel ügyét határo
zatra alkalmasnak nem tartván, a kérdést egyelőre 
leveszi a napirendről.

2860. Jogtanácsos jelenti, hogy Kappler Komád, a ne- 
zsideri vendéglős- és kávésipartársulat elnöke, a taggyüjtöt

ottléte alkalmával hathatós támogatásban részesítette, minek 
folytán az Egyesületnek több tagot sikerült szereznie.

Az Igazgatóság Kappler Konrád jóindulatú 
támogatásáért köszönetét mond és megbízza jog
tanácsost, hogy Kappler Konrádnak köszönetét tol
mácsolja.

2870. Jogtanácsos jelenti, hogy Wukits Ferencz zsolnai 
vendéglős az Egyesület részére egy zsák pezsgődugót gyűj
tött és küldött be a központi irodába.

Az Igazgatóság Wukits Ferencznek köszöne
tét nyilvánítja és megbízza jogtanácsost, hogy ezt 
neki tudomására hozza.

2871. Jogtanácsos jelenti, hogy a postatakarékpénztár
tól 5100 korona utalható át.

Az Igazgatóság ezen 5100 koronát a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztárhoz utalja át.

2872. Jogtanácsos jelenti, hogy Petanovits József al
elnök lemondása folytán szükségessé vált Valamely igazga
tósági tagnak az értékek át- és kiutalásánál a ezégjegyzésre 
való feljogosítása.

Elnök javaslatára az
Igazgatóság felhatalmazza Dökker Ferencz igaz

gatósági tagot, hogy értékek át- és kiutalásánál 
együttes ezégjegyzőként signálhasson, és megbíz
za jogtanácsost, hogy ezt a postatakarékpénztár 
és a bankok tudomására hozza.

2873. Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 16 uj 
tagsági igazolvány adható ki.

Jelenti továbbá, hogy Rumpold József a neki 2830. 
számú határozattal kiutalt és megküldött, 525 korona 25 
fillért visszaküldötte minden megjegyzés nélkül. Jelenti, hogy 
az összeget Rumpold József részére kamatoztatja.

Az Igazgatóság a jelentéseket jóváhagyólag 
udomásul tveszi.

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

A jegyzőkönyv hiteléül:
Dr. Nagy Sándor s. k. Bokros Károly s. k.

jogtanácsos. elnök.

A Budapesti kávésipartársulat közleményei.
Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartársulat 

munkaközvetítőjének működéséről.
Az 1909. évben elhelyezett munkások száma : 17000. 
Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 20317. 
Az 1911. évben elhelyezett munkások szama: 21107.

Kihelyeztetett:
Hónap 1910. 1911. 1912.

Január ................................ 1545 1639 1407
Február ................................ 1119 1119 1413
M árcius................................ 1573 1587 1537
Á p r i l i s ................................ 2202 2125 2232
Május..................................... 2202 2245 2481
Junius.................................... 1936 2075 2527
Ju liu s ..................................... 1828 19U0 2092
A ugusz tu s........................... 2222 2288 2123
Szeptember............................ 1846 2006 1650
O k tó b e r ................................ 1597 1683 1451

Kihelyeztetett:
1912. évi október hó 16. napjától 31. napjáig.

föpinezér .
állandó

2
kisegítő

Rászolgáló 92 91
kávéfőző . 18 . 87
kávéfőzőnő 3 —
konvhalegény . 47 . 52
fölirónö . . 44 4
takarítónő . 44 . —

Budapest, 1912. november 5.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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KÖZGAZDASÁG.
Az Első magyar részvény-serfőződe 1912. szeptem

ber i(l-án lezárt mérlegében 1,800.000 K alaptőke mellett 
12,374.398 K (az előző évben 12,11 l.OoO £ ) beletelt sza- 

I. Árukon a vállalat 12,145.801 (11,882.793 K bruttó 
el. A tiszta nyereség 1,071.947 K, míg az 

1 053.502 K \olt. Az igazgatóság a november
mo
n \e re seg e t é r t
előző évben

a Magyar 
K (tavaly

továbbá értékpapi-

lő-ra összehívott közgyűlésnek, mint tavaly, részvenvenkinl 
250 K 41X", osztalék fizetését fogja ajanlant. Furcsa 
üzletpolitikának látszik a részvényesek rovására, hogy a tár
saság 2 millió K elsőbbségi részvényt tart forgalomban es 
fizet utánuk kamatot, amikor mérlege szerint 
országos központi takarékpénztárnál 2,474.045 
meg épen 2,945.037 K) bevétele van, 
rokban 889.225 (889.225) K-t tart. ^

Balatonmelléki borkereskedelmi rt. (Sümeg) czcg alatt 
szeptember 15-én uj vállalat alakult Sümegen 100.000 K 
alaptőkével (200 drb 500 K n. é. részvény.) Az igazgatóság 
tagjai: Eitner Zsigmond orsz. képv., Frisoh Jenő, Schwarcz 
Emil, Lob Ignácz, Steiner Simon, Eitner Jenő és dr. Bar- 
dió Ovörgy.

Á Temesvári polgári serfőzde rt. 1912. augusztus 11- 
én lezárt mérlegében 1 millió K alaptőke mellett 175.910 
K nyereséget számol el, inig az előző évben 164.458 K volt. 
A társaság hátralékos söradóért 495.871, hitelezőknek 178.062 
(616.450) és elfogadványokért 1,000.679 (0) K-val tarto
zik. Az igazgatóság a nov. 20-ra összehivott közgyűlésnek 
azt fogja ajánlani, hogy az alaptőkét 1000 drb. 200 K 
n. é. uj részvény kibocsátása által 1 millió K-ról 1,200.000 
k'-ra emeljék föl”. Az osztalék, úgy mint tavaly, 30 K 150<> 
lesz.

A KOnYHA.

A szakácsmüvészeti kiállítások jelentősége.
A külföldi és hazai szakácsmüvészeti kiállitás'ok- 

iól irt czikkeinkben minden egyes alkalommal kü
lönösen hangoztattuk, hogy a szakácsmüvészetet jog
gal tekinthetjük nemcsak egyszerű  k ézü gyességn ek , 
hanem a szó  leg szo ro sab b  értelm ében tudom ányos 
alapon  á lló  m űvészeinek és hogy ennélfogva a hal
hatatlan emlékű B rilla t Savarin-naV. teljesen igaza 
volt, midőn azt állította, hogy a gasztronómia, a 
konyha és inyesmesterség akadémiai tanszékének fel
állítása az. emberiség érdekében épp oly szükséges 
és korszerű követelmény, mint bármely elvont tudo
mányszaknak művelése.

Az inyesmesterség franczia iskolájának megala
pítója és Nesztora, B r 'lla i Savarin  mondja:

"Az állat táplálkozik, az ember eszik, a bölcs 
érti az evés módját« és e mondásának az evés m ód
jára  vonatkozó része adja meg a szakácsmüvészeti 
kiállítások rendezésével egybekötött czélok magya
rázatát. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a szakácsmüvé
szeti kiállítások czélja nemcsak az, hogy megmutas
suk, mit tudunk e téren mi, mit tudnak mások, ha
nem főleg az, hogy a k iá llításo k  rendezése á ltat  
az  em beriség minden egyes ré tegére  egyaránt ne
velnie^ hassunk.

Ez a mondás : »Mondd meg, mit és hogyan eszel, 
megmondom, ki vagy« szintén B rilla t Sav arin t vallja 
alapjául és kétségtelen, hogy e mondást a gyakorlati 
életre alkalmazva, a körülöttünk, velünk élő vi
lágot es embereket a legtöbb esetben helyesen 
megítélhetni.

Ha már most azt vizsgáljuk, hogy a legutóbb 
rendezett szakácsmüvészeti kiállítások a hozzájuk fű
ződött czélokat mennyiben valósították meg, meg
állapíthatjuk, hogy a kiállítási tárgyakból nemcsak 
a módéin konyha

<5 F ^ l i t t k e

„ C A S I N O ”  p e z s g ő
k ü l ö n  t ö l t é s

B u d a p e s t i  f ő r a k t á r :

IV . ,  S z é p -u tc z a  3. sz.
Te le fon : 1 0 — 8 5 . Telefon: 10— 85.

pitható, hanem az is, hogy ma már a szakácsmü- 
vészet terén ugv itthon, mint a külföldön a kiváló 
és nagytehetségü szakácsok hosszú sora működik. 
Egyesek nevét, mivel a kérdéssel csak nagy álta
lánosságban foglalkozunk, bátran mellőzhetjük és mi
vel a szakácsmüvészeti kiállítások jelentőségét nem 
hazai, nem magyar, hanem nemzetközi szempontból 
mérlegeljük, nem kívánjuk vizsgálni azt sem, hogy 
ezek a kiváló szakácsmüvészek a maguk hazájában, 
Francziaországban nyerték-e kiképeztetésüket. Mivel 
a szakácsmüvészet, mint ilyen, nemzetközi, e kér
dés teljesen irreleváns a kiállítások jelentősege szem
pontjából. A nemzeti jellegű konyhák ellen gyakran 
felhangzó, itt-ott jogosult panasz, hogy azok nem 
felelnek meg a finom  nem zetközi kon yh ával szem
ben támasztható igényeknek, ma majdnem mindenütt 
hallható, jogosultnak ebben a formájában nem min
denütt egyformán mondható, mert annak, hogy a  
ra ffin á lt ku lináris gyönyörök  nem mindenütt tudják 
egyformán kielégíteni, amint később ki fogjuk 
mutatni, egészen más okai vannak.

A szakácsm üvészeti k iá llítá so k  tá rg y a ib ó l m in
denekelőtt azt á llap íth atju k  m eg, h ogy  az  o rsz ág , 
m ely nyersterm ényekben, konzervekben, kon yh ai s e 
gédeszközökben, m ező gazd aság i term ék ek ben , á l la to k 
ban stb . g a z d a g  vagy szegén y . így például a leg
utóbbi budapesti szakácsmüvészeti kiállításon szin
te feltűnő volt a kiváló minőségű húsféleségekben, 
gyümölcsökben stb. mutatkozó gazdagságunk, mig el
lenben halakban, konzervekben stb. kevés változatos
ságra találtunk. Természetes, hogy e tények hatása 
konyhánkon is érezhető, hogy néhány kiállító ennek d'a- 
czára mégis kiváló kompozicziót volt képes bemu
tatni, csak ezek érdemét növeli. E tekintetben azon
ban sajnos mindazálta! némileg a külföld mö
gött állunk és igen hasznos munkát végezne, aki a 
mutatkozó defektusok orvoslási módját kitalálva, nem
csak a konyhai hagyományokkal venné fel a harezot, 
de a fogyasztó közönség Ízlését, szokásait megja
vítaná, megváltoztatná. Itt különös elismerés vár azok
ra, kik uj élelmiszereket, uj ételeket találnak fel, 
főleg olyanokat, melyek a szélesebb néprétegek élel
mezése szempontjából bírnak jelentőséggel.

Az italok , e r je d é s i term ékek stb . c so p o r t ja  a  
szakácsm üvészeti k iá llítá so k o n , ú gy  a bel-, m int a  
kü lfö ld i k iá llítók  ré szérő l m in őség i szem p o n tb ó l k i
váló, m en n y iség ileg  azonban ki nem e lé g ítő  volt. 
Beigazolódott újból azon elszomorító tény, hogy a 
szeszes italok jelentőségét még mindig nem méltá
nyoljuk oly mérvben, mint például Németországban, 
hol a pincze a finom háztartásban épp oly előkelő 
szerepet játszik, mint a szálloda, vagy "vendéglő 
konyhájában.cm konyha magas színvonala volt megálla
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A szállodai., ven déglő i, kávéházi berendezések és 
ezek keretében  a konyhai berendezések k iá llítá si cso
p o r t ja  a g y  a g y a k o r la t i h aszn álh atóság , mint a be
rendezés aesth etik á 'ja  szem p o n tjáb ó l igen g a z a a g  volt 
figy e lem rem éltó  tin tásokb an . Skeptikusabban ítéljük 
meg azonban a kiállításon bemutatott étlapokat, bor
lapokat stb. és pedig nem annyira a külső forma, 
mint a k-eltartalom, összeállítás stb. szempontjából 
és kétségtelen is, hogy ami a minden tekintetben 
korrekt, szépen, művészi ízléssel, emellett kulináris 
szempontból is helyesen egybeállitott étrendet és 
menüt, továbbá a borok eredetét, termelőjét, évjá
ratát stb. pontosan feltüntető borlapokat illeti, so
kat lehet és kell még a külföldtől tanulnunk, mely 
mindezekre igen nagy súlyt helyez. A teendők meg
határozása a közel jövőben a szakáesmüvészeti szak- 
irodalom és a tanonezok szakszer i iskolai kiképzésé
nek feladata leend. S.-fjnos, e kettőnek még csak 
kezdete-kezdetén állunk.

Meg kell emlékeznünk a kiállítások egy igen 
fontos részéről, a kóstolócsarnokokról is. A kiállí
tásokat látogató közönség figyelmét és rokonszen- 
vét leginkább ezek vonják magukra. A kóstolókban 
és buffékben nemcsak azt figyelhetjük meg, hogyan 
elégítik ki az emberek igényeiket, melyek ilyen al
kalommal a különböző kulináris kiállítási tárgyak 
láttára nemritkán a »kategorikus impentiviis« ere
jével jelentkeznek, hanem azt is, hogyan jelentkez
nek a látogató közönség nemzeti sajátosságai, társa
dalmi szokásai stb. A nemzetközi jelleg ezeken a (he
lyeken mindinkább háttérbe szorul, legfeljebb a 
borkóstolókban érvényesül még. A pompás magyar 
borok, pezsgők például még a külföldiek mellett 
is! mindig meg fogják teremteni a maguk há
lás közönségét.

Bármilyen szempontból is vizsgáljuk azonban a 
szakáesmüvészeti kiállítások jelentőségét, azt minden 
kétséget kizáró módon megállapíthatjuk, hogy ha
zánkban a vendéglősipar, mely a szakácsmüvészettel 
elvégre mégis a legközelebbi vonatkozásban áll, min
den tőle telhetőt megtesz a szakácsmüvészet fejlődé
sét biztositó feltételek megteremtése c/éljából. Ehe
lyütt nem kívánunk azzal a gyakran firtatott kérdés
sel foglalkozni, mögötte áll-e a magyar vendéglős
ipar a külföldinek, csak megállapítjuk, hogy az utóbbi 
években a magyar szállodás és vendéglősipar a leg
messzebbmenő anyagi áldozatok árán mindent meg
tett arra, hogy a mindinkább növekedő idegenfor
galom és a fogyasztó közönség igényeit minden te
kintetben kielégíthesse, az esetleges hiányokat pó
tolja s minden erejével azon van, hogy ami
ről már bevezető sorainkban is megemlékeztünk 
a Iegraffináltabb kulináris igényeknek is meg tudjon 
felelni. Ha az az U|j szellem, melynek térfoglalása 
a szállodás és vendéglősiparban mindinkább nagyobb 
arányokat ölt, általánossá fog válni, ha iparunk szo
rosabb nekszusban fog együttműködni ama testüle
tekkel, intézményekkel stb., melyek az idegenforga
lom emelésére irányított hivatásuknál fogva a ser

Malissá tételére törekednek: az eddig hangoztatott 
panaszok egy csapásra meg fognak szűnni. Ezt azon- 
ban csak úgy érhetjük el, ha nem tévesztjük el szem 
elöl La R ochefoucau ld  ama híres mondását, liogv 
■ '.Watiger est un besoin, m ais sav o ir  m a/tger e st un 
a ii (Emii életszükség, enni tudni: művészet) és min
dent elkövetünk, hogy Ízlésünk finomodjék és ez
zel a szakácsművészetnek, a maga fejlesztése ezél- 
jából, a legelső életfeltételt megadjuk.

A király konyhája.
(VE. S .J  Budavárában ismét nagy a sürgés-for

gás.
Rejtélyes külsejű csomagszállító kocsik jönnek- 

mennek, élénk összeköttetést képezve Gödöllővel. 
Mert itt is, ott is fog tartózkodni őfelsége s min
denütt virágillattól áthatott termek állnak rendelke
zésére.

A háztartás nagy személyzete, felszerelése Bu
dán van, innét pótolják a gödöllői hiányokat s vi
szont a gödöllői koronaurad alom termékei gazda
gítják a budai királyi konyhát.

A budai várpalotában a közönség szeme elől 
elrejtett földszinti és földalatti helyiségekben lüktet 
az élet, itt a nagy gépezet, a királyi háztartás gócz- 
pontja ; őfelsége a Dunára tekintő épületszárny déli 
részét lakja, az udvari konyha és gazdasági helyi
ségek pedig a krisztinavárosi szárny alsó részét fog
lalják el, tehát majd egy utcza hosszán át jut az 
étel a királyi asztalra s hogy mégis meleg és fris
sen élvezhető legyen, arról parázszsal fütött, vagy 
jégbetéttel ellátott szállító tartályokkal gondoskod
nak.

Öreg királyunk felette szerény étkező, ki szor
galmas munkálkodása közben a délebédet számta
lanszor az íróasztalára helyezett tálczáról eszi meg. 
Udvartartása, reprezentácziós konyhája azonban a 
képzelhető legfinomabb s legfényesebbek közül való.

A magyar kormány a szent korona fényéhez illően 
rendezte be az újjá renovált várpalotát, nemcsak a 
bútorzat, a háztartás felszerelése is mesébe illő. Re
mekbe készült porczellán, üveg és ezüst szervisz bo
rítja az asztalokat; csupa magyar gyártmány. A fe
jedelmi konyha berendezése 3 millió koronába ke
rült.

Világos, csupa fehérre festett, tágas helyiségek
ből áll a konyha, melyet a mesebeli hét lakat zár 
el a közönséges halandók szeme elől s csak egér- 
alakban lehet oda bejutni.

Külön kis királyság ez. Két főszakács, hat első 
és hat másodszakács az. uralkodó benne. No meg 
a főkonyhamester és egyéb fő-fő urak, de a jogart 
mégis csak a főzőkanál képezi, melyet a főmüvész 
tart a kezében. A konyhához tartozik az udvari cz.uk- 
rászda is, melyben a jeles kuktahad élén Fitzner 
ur, a főezukrász dirigál.

A konvha-apparíement előszobáját egy pecsenye- 
sütő kamra képezi. Nagy, tágas terem, a falon kö
rös-körül rostélyajtóval elzárt, gázzal fűtött, nagy

9

vice finomítására, a három-pinezér rendszer helyett 
a kiszolgálás egységesítésére, konyhánk internaczio-

B O R H E G Y I  F .  B o r h e g y i  b o r
BOBKERESKEDÉi 

Budapest, V., Gizella-tér 4. (Saját ház.) 
Pinczék: Budafokon és V., Bizelia-tér 4. 
Tele.on: 35-.9. Fióküzlet: V. Egyetem- 
u ca 2. szám alatt. Teefonszám: 10*50.
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és pontosan teljesltte.nek.
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* fagott,m inden fajú f r i s s  ö u n a -

* h a la in k a t ,  melyeket a t. ren-

■  delőinknek a legolcsóbb napi

« áron, b á r m i ly  k i s  m e n n y i 

éi s é g b e n  is, a l e g n a g y o b b

« gonddal csom agolva és pontos

* c d  cn időre szállítunk, m  c d

\ Főhercegi halászati központ
5 =  R p a t in ,  (B á c 5 -m . )  =

rekeszek tálak melegítésére, az egyik oldalát pedig 
egészen elfoglalja a nyárstüzhely, melyen a pom
pás szárnyasokat sütik ropogós-pirosra. 30 40 da
rab van néha egyszerre nyársra tűzve; a nyársakat 
kellő szakértelemmel egy kukta forgatja, hogy az 
egyenletes parázstüz kellően átjárja a pecsenyét, a 
másik pedig hosszunyelü kanál segítségével zsírral, 
vagy vajjal locsolja sül és közben.

A második helyiség a nagy konyha. A köze
pén óriási kettős tűzhely; az ablaksorból remek ki
látás nyílik a budai hegyekre,. A tűzhely felső ré
széből vezetett karvastagságu két cső szolgáltatja 
a szomszédos mosogató helyiség nagy ezementme- 
denezéibe a meleg vizet. A nagy konyha óriási tűz
helye a király vendégeire való számítással készült. 
Az udvari bál közönségének étvágyát elégíti ki a 
szakács- és czukrásZhad, mely a konyha rengeteg 
sok vörösréz edényével együtt ugyancsak felesleged
nek látszik egy magános öreg ember szerény étke
zésénél. Az uralkodó számára külön, kisebb konyha 
épült, megkülönböztetett, sárgaréz díszítéssel ellátott 
tüzhelylyel, de ez a konyha jóformán soha sincs 
használva. Budán a vendégszerető magyar király rit
kán ül egyedül az asztalnál s erre számítva, a nagy 
konyhán működnek a szakácsok.

A konyha felszerelése igazán királyi. A vörös
rézedények, mint nemzeti tulajdon, százezreket ér
nek; csupa masszív, tartós anyag. Például egy ki
sebb fajta pecsenyesütő tepsi 18 kilogramot nyom, 
nem is beszélve a levesfőző üstök és halmed'enczék, 
tészta- és hussütők ezerféle változatáról.

Háborús időben ez a konyhafelszerelés felérne 
egy kis arzenállal s ezért a főszakács és alattvalói

között kívánatos a béke. És ez meg is van hogyne,, 
hisz a főszakács már nagyon^ előkelő ur, kinek ele
gáns »irószobáját« üvegfal választja^ el az első ta
láló helyiségtől. A hatalmas ur íróasztaláról a te
lefon sem miányzik; az Íróasztal pedig mindössze 
arra szolgál, hogy a napi menüt jegyezze papírra 
a főszakács s a főkonyhamester utján ofelsege ele 
terjessze jóváhagyás végett.

A menü főleg diszebéd alkalmával pompás. A 
bevezetés bouillon, igazi királyi leves, melyet húsz
féle húsból, 36 óráig főznek s melyből minden me
rőkanálnyi 3 koronába kerül. Az előétkek között leg
fontosabb a hal. A remek rajnai lazacz, mely a 
hosszú, tömör ezüst tálon aszpikkal, kaviárral, ten
geri rákkal és minden egyéb inyenczséggel körülvéve, 
díszítve, látványosságszámba megy, egyenesen a Raj
náról, óriási vízzel töltött tartályban érkezik s da
rabja 300 koronába kerül. A nagy konyha mellett 
az úgynevezett »hideg kamrak« vannak, hol óriási, 
vízvezetékkel ellátott ezementmedenezék állanak ké
szen a halak számára. Ott a háló is, melylyel a 
kiszemelt halat kifogják. A balatoni fogas is sűrűn 
előfordul az udvari konyhán, ezt ő felsége különö
sen szereti.

A hideg kamrákban teknősbéka, osztriga, liumár 
is van készletben.

Az angolos fiiéket hizlalt marhahúsból vágja és 
roston süti az első hus-szakács. Mert szakma szerint 
speczialisták ezek az urak.

Külön tészta-konyha is van, hatalmas sütő-ke- 
menczékkel, melyek, mint a tűzhelyek, általában fá
val fülnek. Csupán a tálak melegítéséhez szolgáló 
rekeszeket hevíti gáz.

A tészta-szakácsok patyolat tisztaságú deszkákon 
gyúrják, verik a pompás, haséval töltött vajas tész
tát, a mosolygó piros, apró kalácsokat és a többi 
finom tésztafélét, melynek illata betölti a konyhát. 
A fagyasztó kemenezékben készül az ebédeket be
fejező sokféle remek fagylalt, parfé, hideg kocsonya, 
bombes.

Ezerféle fagyasztó doboz áll itt is rendelkezé
sére a szakácsnak, ki ezekbe tölti s a jégtartályokba 
helyezi az édes tömeget. Maraskvino likőr, ananász, 
pezsgő járul ezek anyagához s készül oly összeállí
tású hideg csoda is, melyből egy személyre számí
tott adag 16 koronát képvisel.

Fontos helyiség a kávé-konyha is. A legfino
mabb kávéfajból készül az illatos mokka, melyhez 
egy kis kanna gödöllői tejszint csatolnak a király 
számára; ő felsége ugyanis a »kapuczinert« szereti.

Az udvari ezukrászda szintén impozáns helyi
ség, hol udvari bál alkalmával csak ezukorka 200 
kilogramm készül.

Hosszú , vörös márványasztalokon készítik a ezuk- 
rászok ezeket az édességeket s a szomszédos terem
ben csomagolják papírba, töltik meg a bonboniére- 
ket s a készen levő, nagy F. J. monogrammos kosa
rakban szállítják fel a büfféterembe.

A királyi konyhák sorát a »vendégkonyha« zárja 
be, melyet József főherczeg udvartartása használt, 
míg a kir. palotában lakott.

S érdekes, hogy a királyi szakácshad szomszéd
ságában a főherczegi konyhán mindössze egy sza
kácsnő  ̂ dirigált. Fáni asszony azonban a helyzet ma
gaslatán állott és férfi kollégái teljes mérvben res
pektálták ; ő egymaga »lcfőzte« szomszédait: bál al
kalmával 700 v endég számára állított össze olyan 
buffet, hogy sohase felejti el, aki evett belőle. 
(P . H . 1911. V. 7 .)

AYegrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Asztali örömök Keleten.
— Vendégség egy török földbirtokon. —

Ürük, tyúkok és rizs a fő alkotórészei a török 
konyhának s vele járnak piszok, legyek, meg a pa
zarlás, ez az általános vélemény az egész országban 
s aki egyszer Konstantinápolyba ellátogat s benéz 
meg beszagol egy ilyen konyhabarakba, az helyben
hagyja ezt. Egész a szultán konyhájáig elterjedt ez 
a rémitő gazdálkodás — meg is történt, hogy a 
császár jeruzsálemi utazása alatt az arany és ék
kővel kirakott edények ugyanavval a piszokkal ér
tek el Damaszkuszba, amelylyel Jildiz-kioszkban az 
asztalról leszedték. Európai konyhát (á la francé) 
vinni Konstantinápolyban egy kicsit bajos, mert az 
ottani üzletekben nem igen találni meg a nyugoti 
conserveket és csemegéket. Alapjában véve a török 
konyhát nem szabad megvetni, mert meglehetős tiszta 
és étvágykeltő. Európai Törökországban azonban ezt 
nagyon ritkán találhatjuk meg; avvel szemben az 
egyptomi bey majdnem kifogástalan konyhát vezet.

'Az ország szokásait is természetesen figyelembe 
kell venni és nem szabad farizeusi mosolylyal és 
fejícsóválással menni el mellettük. A Nílusnak ez 
a földje még ma is nagyon áldott és könnyen meg 
lehet érteni, mért kívánkozott vissza az Isten népe 
a pusztában bolyongva a húsos fazekak mellé, még 
ha nem is áll a jólét azon a magas fokon, amelyről 
a sírfeliratok és régi papiruszok beszélnek. Mert 
az egykor hatalmas szőlőültetvényeket kipusztitotta 
az iszlám s a venyigék helyett ma pamutot te r
melnek. A kíhedive és emberei modernek és hogyha 
nem akarnak az európai befolyásnak és törekvések
nek meghajolni, az angol fenhatóság rákényszeríti 
őket. Ehelyett az egész országban számos görög ke
reskedő barangol, akik a szükséges élelmiszereket, 
kalácsokat, bort, angol és osztrák söröket, vajat, saj
tot és mindenféle konzervet árulnak. Sőt a nagy 
városok vásárcsarnokai a legkényesebb Ízlést is ki
elégíthetik, az arab szakácsra azonban nagyon kell 
vigyázni. Megesik, hogy egv kitűnő »bee.steak«-et 
koromfeketére sütnek, vagy a pompás szarvasgom
bát a szemétre dobják.

De ha az ember egy gazdag és előkelő törökkel 
köt barátságot, gyakran van része elismerésre méltó 
élvezetekben és ilyenkor olyan mennyiségben szol
gálnak fel, amely legalább is eléri azt a mennyi
séget, amelyet a monda szerint a középkori ven
dégségeink alkalmával adtak asztalra. Ma, kedves 
olvasóimat Riza beyhez, Sagasigba, a delta-kerületbe 
vezetem egy lakomára. Mindén vendég egy pár sze
let kenyeret, zsázsát,; zellert és cikória-levelet talál

a terítéke mellett, valamint retkeket, amelynek az 
aiabok a leveleit eszik és nem, mint mi, a gyökerét. 
Az asztalon számtalan táleza áll angol »Mixed Pick- 
les«, »Turchini« (arab »pickles«)-sel, mustárral, tej
fellel, basilikum, bors, hagytna és foghagyma-már- 
tassal, birkasajttal, olajbogyókkal, szardíniákkal, 
szardellákkal, olajba tett mézzel, sóba elkészített kel
káposztával, ugorkával, füstölt halikrával, osztrigá- 
val, tejfellel, hagyma, bazilikum, borsóhüvely és bors
salátával megrakva. Mindezekhez jókedvűen hozzá
látnak s mindehhez, mint általában az étkezésnél,; 
villa helyett a kezüket és kanál helyett egy darab 
kenyeret használnak, amelyet aztán szintén megesz
nek. Kanalat az arabok csak a levesnél és a nem 
eléggé sűrű édességeknél használnak. Az evés alatt 
csak vizet isznak, néha-néha sörhet-et is. Tányéro
kat nem használnak, az ételt vagy egyenesen a szá
jukba viszik a tálról, vagy pedig a kenyérszeletké- 
jükre teszik a részüket. Európaiak számára azonban 
tányérokat és evőeszközt is felraknak s Medve, Grave, 
meg jégbehütött Pommeryt és Gréno-t készítenek. A 
kenyér, a zöldségek és a mellékételek egy pillanat 
alatt elfogynak s az egész lakoma alatt mindunta
lan újat koznak.

Asztalra kerül :
1. Galambleves, rizslisztből készült gombóczok- 

kal, minden négy ember számára egy tállal, amelybe 
egyszerre mind belemártják a kanalukat. Erre kö
vetkeznek sorrendben :

2. Főtt tyuk.
3. Párolt bárányszelet rügyből készült főzelék

kel és foghagymával.
4. Kis nyárson sült ürümáj-darabkák.
5. Vagdalt tyukhus tésztában.
6i. Hideg, édes rizskása, fahéjjal meghintve.
7j. Párolt ugorka rizszsel és hússal töltve.
8. Mazsolával, mogyoróval és mandulafenyővel 

töltött pulyka tésztában.
0. Tésztalemezkék mazsolaszörpbe mártva.
10. Bárányszelet.
11. Sült hús foghagymás és vöröshagymás pa

radicsom lében.
12. Párolt bárányhus erősen fűszerezve arab kö

ménymaggal, borssal, vörös- és foghagymával.
13. Főtt nílusi csuka.
14. Párolt husdarabok savanyú sauce-ban.
15. Burgonya és báránygulyás.
16. Édes, fahéjjal és szegfűszeggel fűszerezett 

arab utóétel.
17. Rizszsel töltött szőlőlevél. (Dolmas).
18. Malochije. (Zöld, nyálkás, kásaszerü főzelék) 

foghagymával.
19. Sós szalonnával töltött tészta.

m n o i /  < $ >

Kedveit francia pezsgő.

K é p v ise li:

K U T T l S S l f
G r a t i d - J T l a m i e r

Kedvelt francia tikőr.
o m C Z E : :

B l a c k  &  W f j i f e

Kedvelt W HlSKlf.
B u d a p e s t, V ., B á lv á n ij-u . 2 6 .
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20. Oolgas, egy n\ ulós-1 isztes gombóc/, foghagy
ma sauce-ban.

21. Sült csirke.
22. Főtt kajszinbaraczk.
23. Párolt kacsa.
24. Kisk, egy erős, barna hagymaétel.
25. Vagdalt hússal, rizszsel és mandulafjövő

vel töltött paradicsom.
26. Nyúl ragout.
27. Sült »bedingan« (kékes-fekete tojásfajta).
28. Töltött borshüvely.
20. Csirkeaprólék foghagymával.
30. Gyümölcsök.
31. Hideg, édes rizsfelfuijt és rózsavíz.
A beszélgetés politikáról, üzleti ügyekről, az ara

tási kilátásokról folyik, pletykáznak, tréfálkoznak és 
ősrégi viczczekkel mulattatják egymást, amelyeket 
még mindig szívesen fogadnak.

Ebéd közben állandóan lenyalják az ujjúikat és 
az ilyen módon megtisztított állapotban esnek neki 
a sültnek, vagy ha valami más efaj.ta nagyobb fogás 
kerül az asztalra s mindenki letép belőle egy hus- 
czafatot, mert az ilyesmit nem szokták előbb odakint 
összevágni. És a benszülöttek, hogy megmutassák 
az előzékenységüket európai szomszédjuknak, aki 
tehetetlenül szemléli mindezeket, szintén leszakíta
nak egy ilyen husdarabot, amelyről sokszor még le 
is harapnak egv darabkát, mielőtt átnyújtják s az 
udvariasság megtiltja, hogy azok ezt az előzékeny
séget visszautasítsák. Hogy valaki a lerágott csontot 
visszateszi a tálra, az senkit sem bánt s a többiek 
teljes étvágygyal tépdesik szét tovább is az. illető 
fogást. A csámcsogásukkal egész hangversenyt ren
deznek és rágás közben nem szokták becsukni a 
szájukat. Ezeken a modortalanságokon senki sem üt
közik ott íneg, mert az egész országban ez. igy szo
kás, a házigazda és a hozzátartozói azonban egész 
ügyesen liánnak a késsel és villával ez alkalom
mal, az. ismerőseik körében azonban ők is a szokásos 
étkezési hagyományoknak hódolnak. A rizs után nagy 
zaj közt felállnak, nagy lármával kiöblítik a száju- 
kat s nagy körülményességek között megmossák a 
kezüket és arezukat. A bey aztán maga mellé veszi 

} , £elleket, bevezeti őket a mellékszobába, hogy 
pálinkákká! és likőrökkel kínálja meg őket s ahol 
a pezsgőt, müncheni és pilseni sörrel vegyest már 
jegbe hütötték.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Az ujoiian megtérített asztalon ezalatt tij, má
sodik, harmadik és negyedik vendégsereg lakomázik 
seikek, kereskedők, iparosok s hivatalnokok, vala
mint a meghívottak szolgái, csendőrök és  ̂ kis em
berek, végül a parasztok s a bey birtokához tar
tozók' s a négy lakoma tömérdek maradékaiért vé
gül mindenféle í.épség és a számos koldus dula
kodik, akik ilyen ünnepségek alkalmából mindenün
nen összesereglenek.

HÜSZnOS TODRIVALŐK.

A cognac.
Dr. B. A .) A szeszes italok között a cognac fog

lalja el a legelső helyet; melléje sorakoznak még az 
arrak, rum és a szilvórium.

A cognac tudvalevőleg nem más, mint borpárlat, 
melyet a bor könnyebben illő részeinek ledesztil- 
lálása utján nyernek. Neve onnét származik, hogy 
régebben a legfinomabb kvalitásút és legnagyobb 
mennyiségben Francziaország Charcnte tartományá
ban, melynek fővárosa Cognac, nyerték. Ezenkívül 
Spanyolországban és Portugáliában és nevezetesen 
nálunk Magyarországon égettek már régi idő óta nagy 
mennyiségben cognacot. A német cognacgyártás nem 
régi keletű ugyan, de mivel a kezdetben e czélra 
felhasznált alkoholdus olasz borokat ma már a raj- 
navidéki rizlingek helyettesítik, melyek sokkal in
kább megfelelnek, cognaejuk kvalitása igen javult és 
sok esetben nem áll a franczia mögött.

Mégis a cognacok királya ma is az ó-franczia 
ccgnac, a »fine champagne«, mely azonban rnár oly 
ritka, hogy közönségesen alig lehet hozzájutni és 
az,a mit »valódi franczia cognac név alatt száz és 
százezer liter számra fogyasztanak az egész világon, 
rendszerint csak annyiban »franczia«, hogy Franczia- 
országban készül nagyrészt importált spirituszból és 
csak Ízelítőül kap néha egy keveset a híres charentei 
borvidék valódi cognacjábó!. Erre vonatkozólag a fran
czia kereskedelemügyi minisztérium által kiadott Bul
letin de statistique jellemző kis adatgyűjteményeket 
tartalmaz, mely szerint az 1885 1803. években Cha-
rente departementjaiban 156,721 hektoliter borból 
16,615 hektoliter cognacot égettek, ugyanezen idő
tartam alatt azonban csak Angliába négy millió gal
lont, a világ többi államaiba pedig a négyszeres 
mennyiséget, azaz: 727,272 hektoliter cognacot expor
táltak ! Ennek megfelelőleg alakult a német spiritusz
behozatal Francz.iaor. zágba. Valóban érdekes számok 
ezek, melyekből a mi »franczia cognac«-ivőink meg
tudhatják, hogy a <T1enessy«, »Dubois« stb. hangza
tos elnevezések alatt tulajdonképpen mit is nyújta
nak mit nyújthatnak nekik. Azt mondom: nyújt
hatnak, mert a tényleg »valódi« ó-franczia cognac, 
az igazi »fine champagne literje Francziaországban 
is ina 80 100 frankba kerül, hozzánk exportálva
még többe és melyik közönséges halandó fizetheti 
ezt meg ? Úgy vagvunk ezzel is, mint a mi »valódi 
l°kaji« borainkkal, lokaj vidékén ugyan elég bor te
rem, de ez még 5o/o-a sem annak a mennyiségnek,' 
amit a világon »tokaji« név alatt megisznak. De még 
ez az 5')/o is csak tágabb értelemben vett tokaji. Azt 
a híres, kitűnő tokaji bort az ottani borvidéknek 
aránylag igen kis területén szüretelik, ezek a szőlők 
pedig majdnem kivétel nélkül fő és legfőbb urak 
tulajdonát képezik, a bor is egyenesen ezeknek pin
cééibe vándorol és még mi, magyarok, sem igen 
látunk belőle még egy fia hordócskával sem. Gon- 

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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dolhatni tehát, hogy pláne külföldön »tokaji« elne
vezés alatt forgalomba hozott nem tudom micsodá
nak, mennyi köze lehet a tokaji szőlőkhöz. És amint 
a külföld a mi tokajinkk'al, úgy vagyunk mi körül
belül a valódi franczia cognae-kal. Azért bizonyos 
fokig ajánlatosabb a magunk cognacját fogyasztani 

a mai »honi iparpártolás« égisze alatt ez ínég, 
hazafias dolog is! főleg, ha üvegjéért nem óhaj
tunk tiz-husz koronánál többet adni; ezért már a 
legjobb és legtisztább magyar cognacot kaphatjuk 
és viszont — a legrosszabb »francziát«. És aztán 
még dagaszthatja a honfiúi keblet az a jellemző 
tudat, hogy magyar gyártmány hatása alapján látjuk 
rózsás színben a mi keserves közállapotainkat.

Persze a magyar cognac sem mindig »kóser ; 
miért is talán nem lesz haszontalan dolog, ha né
hány főbb ismertető jelét adjuk a valódi, borból ké
szült ezen szesznek.

A legjobb cognac a rizlingborokból készül ; álta
lában a könnyebb fehér borok finomabb cognacot 
adnak, mint a nehezek és vörösek. A tiszta 'cognac 
színtelen, de ha hosszabb ideig hordón fekszik, sár
gás szint vesz fel, azért ez, ha máskülönben jnin.es 
festve, az ó-cognacnak egy ismertető jele. A tiszta 
cognacnak finom, illatdus bouquetja van és enyílie, 
telt zamatja rumnak melegvízzel való összekeveré
sénél a grognál érethető erősen. Vannak egészen 
színtelen rumfajták is, ezek azonban vagy maguk
ban a gyarmatokban használtatnak el, vagy ha ex
portra kerülnek, akkor kizárólag Hollandiába vitet
nek és ott a híres hollandi snapszok előállításánál 
nem kis szerepet játszanak. A világ legnagyobb rum
raktárai Loindón dőckjai és csakis innét lehet abszo
lúte tiszta árut beszerezni. Ez az eredeti rum :75 
85«/u alkoholt tartalmaz, mig a kereskedésekben ta
lálható rendszerint nem többet 50%-nál. Egyáltalán 
a közkézen forgó rum legnagyobb része nem tiszta 
és nem ritkán csak egy tized résznyi valódi rumot 
tartalmaz.

A rumhoz némileg hasonló terméket a mi ezu- 
korfinomitóink maradványainak lepárlása utján is 
nyernek, azután ruméternek vagy rumesszencziának spi
ritusszal való keverése révén. Ez a rumesszenczia 15 
gr. vajsavas étileszternek, 2 gr. eczetéternek, 2 gr. 
vanília tinkturának, 2 gr. ibolyakivonatnak és ()() gr. 
90«/o-os alkoholnak összekeverése folytán készül, 
melyhez, hogy »:um« legyen, még szentjánoskenyér
kivonatot és egy kevés valódi rumot adnak, azután 
spirituszszal összekeverik. Ez a miirum persze meg
lehetős értéktelen kotyvalék, de gyártása mégis nagy
ban virágzik. Ebből még gyakran keverékeket is ké
szítenek egészen 10«/o valódi rumtartalommal, me
lyet a kereskedelemben fazon-rumnak neveznek.

A közismert szilva-, illetőleg cseresznyepálinkát 
legnagyobb mennyiségben Francziaország, Csehör-

*zág és Magyarországban égetik. Francziaországban 
és Csehországban sok cseresznyepálinkát (rataffia), 
nálunk tőleg szilvapálinkát készítenek. Ránk nézve 
ezen nemes ital annyiban fontos, mert igen elterjedt 
és nagy jövője van. Az ország határvármegyéiben 
egész községek űzik a pálinkafőzést, mint kisipart, 
persze, meglehetősen irrationalis módon, Jelenleg 60 
ezernél több kisiistös főz Magyarországon és a nyert 
gyümölcspálinka, abszolút alkoholra számítva, éven- 
kint körülbelül 250 -350 ezer hektolitert tesz ki. 
Ez oly tekintélyes mennyiség, hogy mindenesetre ér
demes ennek a mezőgazdasági kisiparnak termékeit 
jobban felkarolni és támogatni, mint az eddig történt, 
különben örömmel halljuk, hogy újabban a figyelem 
erre is kezd ráirányulni. Közgazdaságilag minden
esetre igen fontos dolog, hogy szilvapálinkafőzésre, 
mint cognacgyártásra, a legjobb nyersanyagokkal ren
delkezünk, úgy hogy nem volna nehéz a gyártást 
annyira tökéletesíteni és a gyártott termék kvalitását 
annyira javítani, hogy az a külföldről ma behozott 
hasonló készítmények mögött ne maradjon, de sőt 
még azokat felül is múlná. Ezzel is sok százezer ko
rona maradna itthon az orságban, mely most a di
vatos franczia és hollandi pálinkákért kivándorol, a 
mellett nem kis mértékben járulna hozzá egész vi
dékek gazdasági és vagyoni megerősödéséhez.

SZAKOKTATÓS.
Figyelmeztetés.

Igen tisztelt Kartársak !
Felügyelő-bizottságunk 1912. október 22-én tar

tott ülésében elhatározta, hogy azon gazdákat (fő
nököket), akik nem küldik tanonczaikat pontosan is
kolába, minthogy az iskola igazgatósága részéről 
minden kísérlet megtétetett, az elülj áróságnál, mint 
1. fokú iparhatóságnál feljelenti.

Az iskolába járatás az 1884. XLVJI. t.-czikk ér
telmében kötelező. A pontos iskolába járatás ipa
runk felvirágoztatása szempontjából kívánatos és 
szükséges.

Az ipartársulat nem kiméi anyagi áldozatot az 
iskolára. Minden tanuló látogatási könyvvel van el
látva, melyből minden gazda tudomást vehet tanu
lója pontos, vagy hanyag iskolábajárásáról. Az isko
lára fordított nagy anyagi áldozat csak akkor termi 
meg a remélt gyümölcsöt, ha gyermekeink pontosan 
és szorgalmasan járnak az iskolába. Ezt pedig 
fájdalom nem tapasztaltuk. Miindén kellemetlenség 
elkerülése végett kérem igen tisztelt Kartársaimat, 
hogy tanonczaikat pontosan küldjék iskolába és is
kolába járásukat szigorúan ellenőrizzék.

Budapest, 1912. november 1.
Kartársi üdvözlettel

Palkovics Ede
felügyelő-bizottsági elnök.

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

f a r s a s  r e g g e l i t  ta r t .
1912. évi november hó 22-én: Arany János vendéglő

jében, (VI., Podinaniczkv-utűza 21. sz.)
1012. évi november hó 29-én: Alárton Hála vendég

lőjében, Pállai Miksa Esplanade-szálloctájában, (Uh, Zsig- 
mond-uteza 38—40. sz.)

Löwensteln M. utóda Horvát Nándor cs. és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.) Évtizedei; 
óta  az ország  leg n a g yo b b  szállodáinak , vendéglőinek és kávé- 
házainak állandó szá llító ja . Fióküzlet: IV., Kishid-utcza 7. 
(Telefon 11—48.)
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VEGYES HÍREK.

Uj nyugdijegycsületi tagok. A »Sz. V. K- P- es A 
O Ny: az elmúlt hó folyamán a kővetkező uj tagokkal 
szaporodott: Budapesten: Nereáncz Mihály (2000), 1 homo.

1 . ............ ír* ... f ' „~£ /on n n \ \ronf ótrlncnKIstván (3000), Vincze , -----  , ,
János (1000), Baldauf János (1000), Lete'iye,( József (600)> 
Hepoli József (600), Amtmann János (2000), Koller Pál 
(1000), Hamar György (1000), Sukkért Sándor (600), 
Schmidt PÁl (1000), Steinhofer Károly (600), I rankovits Má
tyás (600) pinezérek, és Nemes István (600) portás. 
Pécsett: Radacsay Imre (2000), Csányi József (1000), Aktiig 
Antal (2000), Schmidt János (1000) vendéglősök, Sztday 
Béla (1000) pinezér. — Beléptek ezeken kívül: Kóbor Já
nos vendéglős (3000) Boldogasszony, Németh Balázs Ven
déglős ( 1000) Gálos, Metzl Gyula (Í000) Királyiddá „lseim
nek János vendéglős (2000) Nezsider, Perschina Ferenc/ 
vendéglős (600) Köpcsény, Kant Aladár pinezér (2000) Deb- 
reczen, Wellner Sándor pinezér (1000) Gjvidék.

Különböző szikvizgyárak. A »Hullám-szikviz- 
gyárnak« a közelmúltban történt összeroppanása, mdv 
oly sok vendéglősnek okozott jelentékeny anyagi ká
rosodást, nemkülönben a »Hattyu« nevű hasonló vál
lalat működésének megszüntetése, ami szintén egyik 
beszédes bizonyítéka ama általános gazdasági 
válságnak, mely szikvizgyárlási iparunkat sem 
hagyta érintetlenül, vendéglőseink figyelmét szinte 
önkényteienül az »Artesia budapesti vendéglősök 
szikvizgyára r.-t.« működésére irányította. E válla
lat derék vezetősége az uralkodó válságos viszonyok 
közepette is bebizonyította, hogy Ilii marad ama tisz
tes üzleti elvekhez, melyeket mint ipartársulatunk 
alkotása magára nézve kötelezőknek ismer és a ne
héz viszonyok daczára változatlan kulanteriával és 
előzékenységgel szolgálta ki vevőkörét. Vendéglős
körökben nagy elismeréssel kommentálják e tényt 
és élénken hangoztatják, hogy az »Artesia« vezető
sége, melynek pedig szintén jogában állott volna 
az általános drágaságra sth.-re való hivatkozással a 
helyzet kihasználása, az illojális verseny felburján
zása daczára sem tette ezt. Nagy megelégedéssel kon
statálják végül, hogy mig a »Hattyu«-vállalat meg
szűnése az üzemet igen sok helyen kellemetlenül 
zavarta meg, sőt a rövid éleiü »Hudam« csődje sok.k 
nak az anyagi káron kivid a bűnvádi eljárás kelle
metlenségeit is megszerezte, sőt utóbbiak a közel 
jövőben még újabb anyagi veszteségekre is számít
hatnak, addig az »Artesia« iránt a vendéglősök kö
zött épp a páratlanul rossz nyári üzleti viszonyok 
és a problematikus értékű konkurrens vállalatok ká
ros működése daczára szokatlan meleg szimpátiák 
keletkeztek, amit - mert az «Artesia» ipartársulati 
alkotás, vezetői ma is az ipartársulat vezető em
berei kedvező jelnek kell tekintenünk nemcsak 
e vállalat, hanem a vendéglősipar szempontjából is.

Hymen. H o r v á th  Nándor nagykereskedő (Löwenstein 
utóda cs. cs kir. udvari szállító ezég, főnöke) Katus és Rózsi 
leányait eljegyezték Eisentock Gyula magánhivatalnok és 
Kaczandcr Ernő gépészmérnök. — Pordán Sándor, a m. 
kir. Opera főtisztviselője, f. évi november hó 11-én tar- 
totta esküvőjét Bokros Margitkával, Bokros Károly ven
déglős, a Sz. V. K. és K. O. Ny. elnökének leányával. 
Wagner Béla, Wagner Vilmos budapesti vendéglős és neje 
lia, i. évi november hó 12-én tartotta esküvőjét a budapesjt- 
terézvárosi plébánia-templomban Malmarits Irénke kisasszony- 
nyal. K r c g c c z Giziké kisasszonyt, Kregecz Ágoston vil
lanyi vasúti vendéglős' és neje kedves és szépmüveltségíi 
leányát eljegyezte C z iW n g e r József oki. gépészmérnök Sop
ronban.

Ezüstlakodalom. Hcrz R. Rezső régi, jóhirü vendég- 
OS és a székesfővárosi Erzsébet-téri Kioszk-kávéház bér- 
i 11’, ' , CVI ’mveinber hó 15-én üli meg nejével, szül. Bauer 
Leonórával kötött házasságának huszonötödik évfordulóját. 
Az évforduló .ilk.ilmiv.il, melyet a jubiláns több jótékony-

Mcgrendeléseknél kérjük tisztelt

József (2000) vendéglősök, Bodnár

czélu alapítvánnyal örökített meg, a székesfőváros vendég
lőseinek és kávésainak meleg rokonszenve fordul az ünneplő 
házaspár felé, akik közül a férfi, mint a derék, szakképzett 
vendéglősnek és kávésnak mintaképe, a feleség pedig, mint 
az igazán mintaszerű, szorgalmas és hűséges munkatárs jo
gosan érdemelték ki az őket mindenfelől körülvevő tiszteletet 
és rokonszenvet.

Üzleti hírek. Scheier Károly szállodás Zalaegerszegen 
átvette a Korona-szállodát és azt teljesen uj berendezés
sel látta el. — Lakner Károly, a Steinhardt-mulató és a Me- 
teor-kávéház volt tulajdonosa, megvette a volt Baumann- 
kávéházat Budapesten. — Klein Ignáez kávés Budapesten 
megvette a Lipót-köruti Bellmont-kávéházat. —- Nagy Sán
dor kávés Budapesten, a M.ítyás-király-kávéház volt tulaj
donosa, megvette Kallós Márkus Népopera-kávéházát. — 
Arany János budapesti vendéglős megvette a Podmaniczky- 
ütezai 21. sz. a. levő Hruska-vendéglőt. — Láng Jakab szál
lodás étbecsén átvette a Városi Központi-szállodát. Gyu
lán f. évi október hó 1-én nyílt meg a Fodor-Testvérek 
Komló-szállodája. — K'ttner János átvette Kitinéi- Mihály 
Erzsébet-körut 13. sz. a. levő vendéglőjét. Miitrovácz 
Adolf, a budapesti Pannonvi-szálloda volt föpinezére át
vette O-Tátrafüreden Oláh-Gyárfás Mihály vendéglőjét.

Bérletek és eladások. A Magyarlápost takarói:nénztár 
rt. Magyarlápos nagyközség főterén levő nagy vendéglőjét, 
az ahhoz tartozó kávéházat és éttermet, á Vendéglős magán
lakására szánt két szobát, konyhát, kamrát, pinc/.ét, pad
lást, 18 lóra való és két osztályból álló istállót, kocsiszínt, 
jégvermet, a Ikertben egy fedett kuglizót és négy holdnyi 
kiterjedésű gyümölcsös és veteményes kertjét 1913. ápr. 
1-től kezdődő 3, esetleg 6 évre bérbeadja. Az. ajánlatokat 
november. 17-ig az igazgatósághoz kell beadni. A szóbeli 
versenytárgyalás november 17-én d. e. 9 órakor fog meg
tartatni az intézet hivatalos helyiségében. Évi bér 2500 K.

Nyárádremete község elöljárósága a községi korcsma
házat 1913. január 1-től 1915. december 31-ig terjedő időre 
november 25-én délelőtt 9 órakor a községházánál haszon
bérbe fogja adni. Kikiáltási ár 1000 korona. — Mezö&ólymos 
község elöljárósága a községi korcsmaházat november 24-éu 
délelőtt II órakor megtartandó nyilvános árverésen 1913. 
január 1 -tői számítandó 3 évre bérbeadja. Kikiáltási ár 845 
korona. Bánatpénz 10'G. — A Máv. zágrábi üzlet vezet őségé 
Adony—Pusztaszabolcs állomáson az állomási vendéglő bér
letére zárt ajánlati pályázatot hirdet. A bérlet 1913. márczius 
1 -én kezdődik és tart ezen időponttól számítandó 5 éven 
át, vagyis 1918. február 28-ig. Ezen bérlettel jár az I—II. 
oszt. étteremben és a III. oszt. váró- és étteremben való 
étel- és ital-elárusitás jogán kívül a vendéglős részére 2 szo
bás lakás előszobával, két pinezér-szoba, konyha, pincze és 
jégverem. Az ajánlatok november 30-án déli 12 óráig nyúj
tandók be. Bánatpénz 200 K, mely nov. 29-én déli 12 óráig 
nevezett üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál leteendő. Ret
teg község elöljárósága 10 évre haszonbérbe adja 1914. 
január 1-ére elkészülő emeletes vendéglőjét. Az ajánlatokat 
november végéig kell benyújtani.

Maggi Gyula f. Röviddel ezelőtt Kempttalban (Svájcz) 
végső nyugalomra helyezték Maggi Gyulát. Az elhunyt 66 
éves kort ért cl. Vele oly férfi tűnt el az életből, akiben 
rendkívüli tehetség és képzettség. nyugalmat nem ismerő 
munkakedvvel és ritka tetterővel párosult, O, aki Sájczbau 
eredetileg több gabonaőrlő malomnak volt a tulajdonosa, 
a 80-as évek elején azzal a tervvel foglalkozott, hogyan le
hetne gyorsan elkészíthető, teljes értékű és amellett olcsó 
élelmiszereket előállítani a nép számára. Hosszas kísérletek 
és nagy nehézségek leküzdése után feltalálta ama ismert 
termékeket, melyek nevét minden világrészben elterjesztet
ték. Biztatást és támogatást' talált a »Svájczi közhasznú 
társaság« részéről, mely ugyanezen kérdéssel foglalkozott 
és amely tagjai közé számította a tudománynak több első
rangú képviselőjét. Különösen az ismert orvos és gyárfel- 
ügyelő, Schuler-MoIIis dr. volt az, aki ezen találmány nem
zetgazdasági jelentőségét felismerte. Kiváló jelleménél és 
rendkívüli szellemi képességeinél fogva Maggi Gyula csak
hamar derék munkatársakat talált, akiknek segítségével a 
fiatal vállalatot a virágzás legmagasabb fokára juttatta. 
Már 1886-ban Maggi Gyula és Társa ezég alatt Bregenz- 
ben gyárat alapított, melyet azóta ismételten meg kellett 
nagyobbitani, hogy az Osztrák-Magyar monarchia szükség
letét fedezhesse. Ennek egyik lerakata Budapesten van. Maggi

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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<iyula azonkívül több általánosan mintaszerűnek elismert 
mezőgazdasági özemet létesített a legnagyobb stílusban és 
további gyárakat és társaságokat alapított Singenbcn (Fia
dén), Berlinben, Párisban, Milánóban. Régi munkatársai, a 
kik ma a Maggi-vállalatok élén állanak, az elhunyt müvét 
az ő szellemében tovább folytatják, 

ransmsnrai

termésxetee 
é g v ó n y e s  

S A V A N Y Ü V I Z .

Legjobb asztali és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyagiiurutnál.

Karlsbad = .  
ts. Budapest.m a t to m  H e n r ik

T. é tla p iró  é s  u e n ő é g lő s  u r a ln a k leKmeleiíebben aiánloml
legjobbnak elismert és sok időt és munkát megtakarító

Beifé°e*ts" H E K r O B R f l P H - L f l P O K ,
t  minden színben levő tintákat. — Nagy választék
ban Hektograph-tekercsek, kész étlapok, menü-kár
tyák. konyna-söntés-ivek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ru Ka tár-számok, bérlet
füzetek, levélpapír és borítékok %zivarszipkák kívá
natra czégnyomassaj is. legújabb pecsenye- és haldi- 
szek, torta- és tanyer-papirok, sütemény-kapszlik, 
papir-szalvéták, papirlemeztányérok, szaltuaszálak, 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stbit olcsó szabott 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:
BERK0UIT5 KRROLY Budapest, U1I., 5ip-utca S. sz.
Hektograph készítő, irodai, éttermi, kávéházi és czukrászdai czikkek raktára* 

Kívánatra árjegyzék ia  minták Ingyen és bérmentue.

Főpinczér urak!
Ha egy levelezőlapon pontos czi- 
müket, az üzlethelyiség megjelö
lésével közlik velünk, d í j ta la n u l  
é s  b é r m e n tv e  k ü l d ü n k

SZÁMOLÓ CZÉDULÁK AT
„M agyar Vendéglős- és Kávés-Ipar"
= = =  kiadóhivatala .... = =

Budapest, VI., Szondy-u. 45-47

(Csakis írásbeli rendelést fogadunk el.) |

Eladó szálloda és vendéglő
kávéházzal, söntéssel stb. a főváros közvetlen 
közelében. A fővárosi és helybeli jobb közön
ségnek egyedüli kedvelt kiránduló helye. Nyári 
és téli üzlet. Mozi saját berendezéssel és villany
teleppel. Nagy bálterem (egyedüli), színpad, az 
ottani klubbok hivatalos helyiségei. Vendéglős 
és személyzet lakással, valamint az összes mellék- 
helyiségekkel, más vállalkozás miatt sürgősen és 
igen jutányosán átadó. Szives ajánlatok »Mesés 
üzlet*: jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

B u d a p e s t . m  W ien .

i M Y E R H O F E R  C .  F .
é s  R E IR É R Y I ÖDÖR

Vendéglői, kávéházi és szállodai 
,y£ modern konyhaberendező.

FT
iíhpnAl 
fényesebben
BEBZONWl/fl,
Mr/ erhofed

TŰZHELYE.
A LEG JO BB !

Vörösréz-edények, fagy
lalt-berendezések és hűtő

készülékek.

Budapest, VI., Gyár-utcza ZO.
T e l e f o n  I n t e r n r b a n  7 1 - 5 5 . Fagylalt gép.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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í) Szí. Luhács-fürdöi Kristályfonrás yegyelemzéSBi.
Orsz. m. bír. Chemiai Intézet
Az intézet kiküldöttje által személyesen vett 
“Kristály”-forrásból származó vízminta vizsgá

latának eredménye:
A víz hőmérséke ......................... 24.3 C°
A víz fajsulya 18 C' ..................  1.0008

Cbemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (l<) ..................
Nátrium (Na) ...............
Calcium (Ca)..................
Magnesium (Mg)
Vas (Fe).........................
Chlor (Cl).......................
Stílfát (SO4) ..................
Hydrocarbonat (HCO3) . 
Siliciumdioxid (SiO2) ... 
Szénsav (CO2) 44.66 cm3.

0.009:!
0.0334
0.1268
0.0465
0.0004
0.0331
0.1188
0.5002
0.0169
0.0880

ST.

Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat és 
ammóniákat a viz nem tartalmaz és Így a 
„Kristály”-forrásvizet igen tiszta  calcium- és 
magnesium-hydrocarbonatos ásványvíznek 
minősítjük. Bakteriológiai szempontból pedig 
az állami bakteriológiai intézet ezen vizet 
tisztának és kifogástalannak minősítette 

Bndapest, 1908. márczius 17-én.
Orsz. m. kir. Cf)emiai Intézet, Budapest. 

Br. Kossutány s. k., igazgató.

M. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.
A forrás hőmérséke.......................... 2.5.75 C°
A viz fajsulya 17.5 C -on ..........  1.00074
A viz fagyáspontja 0.035 C. osmosis-nyomás 
0.421 atm., elektromos vezetőképessége 

0.0008661 Ohm cm.
Ctjemiai vizsgálat.

1000 gr. vízben találtatott:
Kálium (K)
Natritum (Na)
Calcium (Ca).
Magnesium (Mg)
Vas (Fe)...
Chlor (Cl)..
Sulfat (SO4)
Ffydrocarbonat (HCO3)
Siliciumdioxid (SiO2) .
Szénsav (CO2) ..........
Összes szénsav (CO2) .
E nagy mélységből fakadó, állandó összetételit ás
ványvíz se ammóniát, se salétromsavat, se salét- 
romossavat nem tartalmaz, organikus anyag úgy
szólván nincs benne s igyachemiai analysisalapján 
a „Kristály”-forrás igen tiszta calcium és magne
sium-hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

Budapest, 1900. április 12-én.
A m. kir. Tud. Egyetem 1. Chemiai Intézete 

Br. Winkter Lajos s. k., egyet, tanár.

0.0070 gr. 
0.0328 « 
0.1277 * 
0.0452 « 
0.0004 « 
0.0338 « 
0.1113 « 
0.5194 « 
0.0170 «, 
0.0878 « 
4.6245 «

Br. Bankó Vilmos a chemia tanára, a m. tud. akadémia tagja: „A Szt. Lukács-fürdői Kristály
forrás vizê  tiszta calcium-magnesium-hydrocarbonatos ásványvíznek  tekinthető. A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmében kristálytiszta, ideálja a tiszta ásványvizeknek 
Budapest, 1904. julius 20 Br. Bankó Vilmos s. k., a chemia tanára, a magy. tud. akadémia tagja”

A „Kristály”-forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán pótolja a fran- 
czia Evian és Sí. Catmier forrásokat

ÉVIBB-CBCBBT forrás:
1000 gr. vízben 0.3172 }r. ásvány alkatrész, 0.2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.

ŐT. CBLTBlEB-BBBOIT forrás:
1000 gr. vízben 0.2104 gr. ásvány alkatrész 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.5723 gr.

SZT. LUKÉI CSTÜKBŐi „KRISTBLLj • FORRÉIS:
100° gr. vízben 0.5208 gr. ásvány alkatrész, 0.4624 gr. szénsav, összesen 0.9832 gr.

B  „Kristály"-forrás több ásvány alkatrészt és több természetes szénsavat is tar
talmaz, mint e két világhírű es a franczia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyvíz.

S Z T . L U R Ü C S F Ü R D Ő  G Y Ó G Y F Ü R D Ő , B U D A .
Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, iszapborogatá
sok, másságé vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodalc Olcsó es gondos pensio. Csuz, köszvény, ideg-, bőrbajok. 
Lakas ellátás felöl kimentő prospektust ingyen küld a

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA

r «

Megrendeléseknél kérjük tisztelt ^ ^ i n k a t  mindig lapunkra hivatkozni.
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j F ig y e ljü n k  |
HAZAI IPAR
. vt o jtáv

HAZAI IPAR
I. vtOJCO».

Piatnik Nándor és flai buda
pesti magyar játékkirtyagyár 
gyártmányainak valódiságára.

Óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

Magyar Játék-kártya-gyár
Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, VII., Rffltenhiller-U. 17.
Telefon; 63,—56. Alaplttatott U24. 9udtpeai

M ed , u n lv . (

D p . W e i n g r u b e r  Á r m i n
fogorvos éa operateur

kép. ttastt orvoi, középlsk. köiegé»z»égtan-tanár, a j. ea. 
W kir. L out. exredorvoa

R e n d e l : Budapesten, IV., Qlzella-tér 2. szám alatt 
d e. B-töl 1 óráig és d. u. S-tól 6 óráig.

„JiULTUHTt"
szÉ pm oD T u m i, m űvÉ szE T t é s  

k k i t i k h i  k é p e s  T O L uóm m
H azánk legszebben kiállított és k i
tünően szerkesztett tapia. megjelenik 
minden f)ő iO-én és 25-én, 40-48  
oldal terjedelemben, jobb színes mű- 
mellékletfel. -  ELŐFIZETÉSI ÉRTI 
71 EGWEDÉVE71KIJ1T ÜT K0K071H.
Felelős szerkesztő: KOTTIG OTTÓ; 
főmunkatárs: 717171 GHlf SÉT1DOK.
Kiadja : Köffig Gusztáv és Fia Sopron.

A K R IS T Á L Y

A  v á r o s l i g e t i  G Y Ó G Y F O R R Á S
szénsavval telített, k e lle m e s  lett

artézi ásványvize legyen mindennapi italod.
Megrendelési czim : ARTÉZ1A R.-T. BUDAPEST, 
vil., EGRESSY-UT 20/c. Telefon 50—T2.

+OOQQOOOOOOCOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOO+

oo
o
oo
oo
o
o

Hirdetmény ff
VULKfíTl községben (Hunyod 
m.) a volt Prokop-fete nagy- 
vendéglő és szálloda, melyben 
2 kaszinó van, (úri éspolgári) 
haszonbérbe kiadó, v. kedvező 
fettétele* mellett örökáron is 
eladó. : Csa*is komoly aján
latokat veszünk figyelembe.
Bővebb felvilágosítási nyújt: a

Petrozsényi Takarékpénztár K.-T. Pét rozsén y
♦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ooooooooooe

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

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdöi
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

•forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroUiiál 
és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legcffész- 
ségosebb asztali és borviz. Hathatós szómJcsillapító. —
Vidékre és külföldre fnvardijmentes szállítás. — Kérjen 
áljegyzést. — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a franczia Evian és SL 

Galmier vizeket.
S * t .  L u k ó c s fü r d ö  K u tv ó l la la t  Budán..

A gyots meggazdagodás titka 
megtudható

ELSŐ MAGYAR ZEKEAUTOMATA
cölcsönző és eladási intézet 
Budapest, Vili., Rákdczi-ut 13- 
Állandóan nagy mintaraktári
Minden érdeklődőnek vételköte
lezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy villany, mint súlyra 
berendezett, tehát üzemtköltség 
nélküli zenéinket, a melyekért
5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetésre és 
hetenkénti hengercsere. Zenéink
ben a modern technika minden 
vívmánya, mandolin, xylophon- 
hegectii stb. be van építve. Meg
hívásra az ország bármely részé
ben felkeressük az érdeklődőket. 
Pénzbedobásra jár, tehát ön
magát kifizeti. Nincs kockázat.
Havibérlet 20 kor -tói kezdve 
Használt automaták félárban.

HUBERT J. E. POZSONY
C S . É S  KIR. U D V A R I S Z Á L L ÍT Ó
691 ALAPITTATOTT 1828.

KOLONLBOESSÉQ] JEQY: )} GENTRY-CLUB”
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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T R f l R S Y L V f l R I f l  S E C
L o n is  F ra n c o is  &

császári és királyi udvari szállítók,
FÜI5p S z á s z  Cob nr g  Gó t h a i  Herczeg ő Fensége szállítói

BUDAFO K.

16 e lső re n d ű  k itü n te té s ;

FŐ RA K TÁ Ri

B O R H EG YI F E R E N C Z
TELEFON: 36-79.

BUDAPt S T. V., GIZELLA-TÉR  
ES,-». jnr^ sürgönyeim: Frantpois Budafok.

□ □ □ f ló ra  G o n o u rs . □ □ □

VEZÉRKÉP VISELŐSÉG

Rudik Blochmakn Utódai
TELEFON : 36—36.

BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 10. 
TELEFON : Budafok 15. szám.

M E G H Í V Á S !
Ó-borok nagy választékban 
Kiváló uj faj borok I j-j-j u j -

Visontai és Ttlátrafjegijaliai 
Szőlőielepek B or érték esii ő

R észvétig-T ársaság. &
Elnök: Nagyméltóságu dr. Kállay Zoltán valóságos belső 

titkos tanácsos, Hevesvármegye főispánja.
Igazg. székhelye: Gyöngyös, Főtér Luby-ház (uj bankpalota). 
Posta.iók 1. — Telefon 9V. — Sürgönyeim: Visontamatra.

O — 1908—1911 évjáratú — és u) fajborok. 
Pecsenye, csemege, szomorodni és asszu-borok

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szőlőtelepei: 
beültetett terület 540 hold. Évi termés 12,000 hektoliter.

77/. vendéglős utakat meghívjuk sző.őfetepi 
pincészetünk megtekintésére, szükségletük mél
tányos á r b a n i ,  idejekorán való biztosítása céljából.
Borfajok: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (som), Hárs-levelü, 
Muskat-Otonelí, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi. Erdei, Mus
tos, Madelein, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.

'O.

> fagylalt, jegcskávé, hidegkészitmények előállitá- 
11 sanal a jég sózására, valam int hűtőkészülékek

hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy írásbeli kérdezősködésekre díjmetesen nyújt

A Magyar Királyi Sójiivetlék Yezériigynöksóge 
Ipiil-suos/lály :

BUDAPEST Y., Váezi-kiirnt 32. Telelőn 73—40.

T u n e s n n m

woLrnmriLfimPTi
n i í G É K O n U  D R Ó T  S Z E R K E Z E T  TEL.

Kávéházak, 
vendéglők, 

diliházak, iro
dák stb. világí
tására a legal
kalmasabb és 
immár nélkü
lözhetetlen.
Szép, kelle
mes, fehér és 
állandó Jény.
Kapható min
den villanytel- 
szere/ő és mű
szaki üzletien

75 %
átam • költség 
megtakarítás!

Egyosüít
Izzó lám pa  és V illam ossági 
R észvén ytársaság , Ú jp e s t ,
Telejon 7S-52, 78-53, 78-56, lÓ-OJ. Sürgönyeim: AMPERE.

Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye, Szeged, jőkai-utca 4. "Taptulajdonos: F. Kiss Lajos
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