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A »Budapesti KávésipartársiilaH által létesítendő 
szakirányú tanoncziskol.a 'megbízható helyről nyert 
informácziónk szerint legközelebb a megvalósu
lás stádiumába lép, legnagyobb örömére mindazok
nak, akik .az ipartársulat e nagy jövőre hivatott al
kotásától oly sok szépet és jót, főleg erkölcsi jót, az 
ipari alkalmazottak színvonalának emelkedését vár
ják és akik jóleső megelégedéssel látják, hogy a ko
rára és pozicziőjúra nézve egyaránt előkelő és te
kintélyes ipartársulat részt kér a nemzeti közműve
lődés nagy és sZent munkájából.

Ha magunk köré tekintünk és látjuk, mily nagy 
haladást tett és mily gyönyörű gyümölcsöket haj
tott iparoktatásunk és ipiarosnevelésünk azóta, hogy 
két nagy magyar iparos — Ginek Frigyes és Titéit 
Endre — iparosifjuságunk nevelése és szakszerű ki
képzése érdekében előbbi a szakiránya tanoncziskolák 
létesítésének, utóbbi a tanonezotthonok alapításának 
eszméit felvetették, ha tekintetbe vesszük, mily nagy 
a jelentősége annak, hogy a budapesti kávésipartár- 
suiat szakirányú tanoncziskolájának létesítése által 
ej határozó befolyást kivált gyakorolni a kávésipari 
munkásviszonyok jövőbeni alakulására is, kell, hogy 

kulturális és ipari vonatkozásaitól is eltekintve 
nyomban tisztában legyünk a'z uj intézmény társa
dalmi jelentőségével is, melynek a más iparágak
ban már eddig is létesült szakirányú tanoncziskolák 
és tanonezófthonok oly ékes-beszédes bizonyságai.

Ha emlékezetünk nem csal, a budapesti kávés- 
■fpartársulatnak egyik előkelő, vezető állásban levő 
'tagja volt az, aki az iskolaügy egyik nyilvános tár
gyalásán az él bibéié ptel és egyik leglényegesebb ájul

keztetéseihez nem is ffér szó, hisz köztudomású, hogy 
a nemcsak nálunk, hanem az egész világon mindenütt 
érezhető tanonezhiány nálunk leginkább a kávésipar-, 
bán észlelhető, melyben a tanoncz fogalma évtize
deken át ismeretlen fogalom volt és amelyben 
munkáshiány esetén a munkaadók még ma is elég 
gyakran nem szakképzett egyéneket is kénytelenek 
igazi hajlajidóságuk ellenére alkalmazni. Csakhogy 
e körülmény inkább a kávésipari szakiskola létesíté
sének sürgős szükségessége mellété. ; mint ellen szil.

Mert, eltekintve attól, hogy a kávésipari szak
iskolát még akkor is meg. kell nyitni, ha annak láto
gatására a'z első évben nem több, mint husz-bar- 
mincz ifjú jelentkeznék ; és eltekintve attól is, hogy 
e szám felemelése jóformán a kávésok jóakaratától, 
egyöntetű elhatározásától függ., mert hisz egy-két 
tanonezot mindegyikük bármikor bátran alkalmazhat 
üzletében: a kávésipari tanonezok mai helyzete az 
iskola létesillése .és az ipartörvény rendelkezéseinek 
betartása melleit létrejövő tanpnezszerződtetések al
kalmazása esetén nyom bán meg jog vált űzni.

Nem szenvedhet ugyanis kétséget, hogy- ha .a
szülők látni fogják, hogy tanoneznák elszer
ződő gyermekeik nemcsak olyan pályára lépnek, a 
melyen azonnal keresethez jutnak, bándin olyan mcs-

$ályúj.,,<j, let no nczfúányban és a tanonczszcrZőd'ietés 
■'tnai'YcWáZetlenségébed látta és ebbeli aggodalmait 

meg is indokolta. Tényeken alapuló követ-kel lően

térséghez fognak, amelyet tanulni is kell, amelyen 
tehát hivatottság mellett később az egyéni érvénye
sülésnek is tág tere, számos utja-mődjá nyílik, ma
guk a tailonczok pedig látni fogják, hogy oly ipart 
tanulnak, mely szorgalom, takarékosság, folytonos ön
képzés mellett egy egész emberéletre épp oly boldo
gulást és eredményt biztosit, mint bármely más ipar : 
akkor vége fog szakadni a mai lehetetlen és valljuk 
be - megszégyenítő állapotnak, hogy javarészt csak 
oly ifjak mennek el kávésiparost,aponeznak, akik más
nak nem bizonyultak jóknak, akik irtóznak a manuá
lis munkától, nem alkalmasak már a tanoncztól is 
nagyobb intelligencziáf igénylő kenyérkereseti pá
lyákra és hogy nemcsak oly szegény szülök fogják

A legkiválóbb szénsavval te lite tt ásványvíz. Mint 
asztali víz nagyon kellemes, jóhatásu, egeszség- 
:: ápoló Ital . .  ,  -
Szent Margitsziget gyógyfürdő felügyelősége 

saját kezelésében. T, „ (oB,T#l«fc»n i 56-52.
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kávéstanoncznak adni gyermekeiket, akik ennek napi 
keresményére és'kis 'fizetésére vannak utalva, ha
nem olyan jobbmóduak is, akik gyermekük nevelésére 
esetleg még a tanonczidő alatt is, hajlandók anya
gilag .áldozni.

Nem kell ugyebár bővebben fejtegetnünk, hogy 
e praemisszák megvalósulása esetén hogyan fest a 
kávésipari munkásság jövőbeli prespektivája? Tanult, 
iskolázott, a legnélkülözhetetlenebb általános ismere
tekkel ellátott, szakképzett iparosnemzedék áll majd' 
a kávésipar rendelkezésébe és a kávésiparban mél
tán első helyen álló szakipari testület, a budapesti 
kávésipartársulat évszázados ünnepének előestéjén 
nemcsak arra fog joggal hivatkozhatni, hogy hiva
tását egy nagyjelentőségű, kulturális és szocziális 
szempontból egyaránt számottevő alkotással tetőzte 
be, hogy más iparágak sorában részt kér, részt vesz 
a nemzetfenntartás munkájából, hanem e munkáját 
úgy és oly arányban végzi, hogy annak áldásait egy
aránt érzi a munkaadó és munkás, az ipar és iparos 
maga is.

E szemponton kívül a már előbb említett nyil
vános tárgyaláson, amely a budapesti kávésipartár1- 
sulat egyik társasva'csoráján folyt le, az ipartársulat 
egy másik tagja a szakoktatás irányának, az elméleti 
és gyakorlati kiképzés 'részletkérdéseit is fölvetette, 
azt a meggyőződését hangoztatva, hogy a fösuly az 
utóbbira, a gyakorlati tanításra és tudásra fektetendő.

Nézetünk szerint a kérdésnek felvetése, legalább 
ebben a formában sem nem helyes, sem nem czél- 
szerii. Az elméleti oktatást a tanoncziskola szerve
zeti szabályzata szabja meg, a gyakorlati kiképzést 
a szolgálat adja meg. A gyengébb felett igy is min
dig annak lesz több előnye az életben, akiben több 
a hivatottság, a szorgalom, kitartó akarat. Bizonyos, 
hogy a kezdeten túl e tekintetben a legha.szfnosabb 
útmutatást a még csak ezután gyűjtendő tapasztala
tok fogják megadni, a kész hásonló intézmények szol
gai lemásolása a kávésipar sajátosságainál fogva nem 
sok eredménnyel kecsegtethet.

Azt hisszük, hogy miután e kérdést és a hozzá

hasonló természetüeket nyugodtan bízhatjuk a szak
iskola működését ellenőrző felügyelő-bizottságra, az 
egves ipartársulati tagok, nemkülönben a szakisko
lái látogató és szerződött tanonezok szempontjából 
sokkal fontosabb, hogy kávésiparosaink a gondjaik
ra bízott serdülő ifjakat egyénileg közelebb vigyék 
magukhoz, mint edcMg tették. A gondoskodásnak, a 
szeretetteljes érdeklődésnek, a humánus bánásmód
nak nem azt a módját értjük ezalatt, mely csak arra 
szorítkozik, hogy ellenőrizze, eljár-e a tanoncz ren
desen az iskolába, elvégzi-e munkáját rendesen az 
üzletben, hanem értjük az ennél sokkal továbbmenti, 
erkölcsi szempontból köteles érdeklődésnek azt a mér- 
vét, földit, mely hogy úgy mondjuk — a tanoncz 
minden életmegnyilatkozására kiteljed, s mely a mun
kaadóból szerető' és szeretett kenyéradó gazdát csi
nál. Itt érünk el a szakiskola jelentőségére vonatkozó 
fejtegetésünkben ahhoz a ponthoz, melyről bevezető 
sorainkban azt mondottuk, hogy a kávésipartársulat 
a szakiskola létesítése által a kávésipari munkások 
jövőbeli állapotainak, közviszonyainak, kialakulására 
elhatározó befolyást gyakorolhat

A z  i p a r t ö r v é n y  r e v í z i ó j a .
Beöthy László kereskedelemügyi miniszter nem

rég nyilatkozott a képviselőházban a tárczája tár
gyalása közben felmerült főbb kérdésekről.

A készülő törvényjavaslatokra nézve a minisz
ter a következőket mondotta: »Több törvényjavaslat 
van készen és tárgyalás alatt a kereskedelemügyi 
minisztériumban. Ezek közül legyen szabad felem- 
litenem az ipari alkalmazottak munkaviszonyainak sza
bályozására vonatkozó törvényjavaslatot, kapcsolat
ban természetesen a záróra kérdésével és legyen sza
bad felemlítenem a vasárnapi munkaszünetre vonat
kozó törvényjavaslatot; Mindezek tulajdonképpen a 
nagy ipartörvénynek lennének alkotó részei; mint
hogy azonban egy nagy ipartörvény megalkotása ter
mészetesen hosszú itlőt igényel és minthogy ezek-

T Á R C A Hová lőtt, hová Jött 
Az én szép táborom? . . .

S zegén y  fogja  a m adarat . . .
Irta: Lampérth Géza.

A ^Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar« eredeti tárcája.
(Utánnyomás tilos.)

A szatmári békekötéssel beesteledett a hajdan 
fényes kuruczdicsőségnek örökre.

A majtényi sikon elnémult a tárogató. Elhallgat
tak a tüzes, viha'ros harczi dalok, s a labanczot vé
rig csipkedő, paprikás kurueznóták. Éjnek .sötét évad
ján, az erdők rejtett sűrűjében néha-néha riadt csak 
lel fájó mélabuval iá bujdosó Rákóczi kesergője:

A tábor, a tábor 
Zászlóit lehajtja 
A majtényi páston —
Szegény kuruez tábor . . .
Hajh, Károlyi Sándor!
Hajh, Károlyi Sándor,
Károlyi Sándorom ! :

Károlyi Sándor s a szövetséges rendek hódo
lati esküt tettek a labanezgenerális, Pálffy János ke
zébe. S a tábor, a tábor, a szép kurueztábor fegy
verét lerakva, szerteoszlott a négy szél tájira.

Rákóczi Ferencz, a vezérlő fejedelem s azok a 
tiszta, rajongó lelkek, akik hozzá mind végig hívek 
maradtak, visszautasítván a lesászár hivő kegyelmét, 
messze idegenben a hontalanság keserű kenyerén él
degéltek. Török ég alatt, odalenn a Mármora-tenger 
ligetes partjain: Rodostóban. Nagy Bercsényi M ik
lós, Eszterházy Antal, Forgách Simon, Csáky Mihály 
grófok, a két Pápay-testvér: János és Gáspár, Zay 
Zsigmond báró, Radalovich apát, szarvaskendi Sibrik 
Miklós, Horváth Ferencz, Kőszeghy és Kajdacsy 
alkották a bujdosó fejedelem udvarát,. És a hívek 
híve, rajongók rajongója, a fényes szellemű, édes- 
szavu poéta: Zágoni Mikes Kelemen.

Maga Rákóczi valósággal kolostori életet élt. M i
után utolsó szép reménysége is porba hullott, hogy 
idegen segítséggel még egyszer diadalmasan meg-

Ü V E G Á R U K  K r t f l r í * . 3 á n o s
mo drb beforrasztott szélű pezsgőspohár 12 kor. szá llo d á k részére Budapest, ÍV., Mária Valéiia-utca 1,
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a szabadalmazott csőppentyüvel!
Folyékony fémtisztitószer bámulatos 

fényhatással.
Szavatol tan méreg- és savm entes.

nek a kérdéseknek jelenlegi rendezetlensége annyira 
hátrányos, hogy ezen hátrányok napról-napra érez
hetők, én azt hiszem, egyenesen kötelessége a ke
reskedelemügyi kormánynak, hogy ezeket a kérdé
seket kiszakítva, önállóan is, lehetőleg minél előbb 
rendezze.«

Beszélt még ezen kívül a miniszter á munkás- 
biztositási ügyről, a legkülönbözőbb szocziális in
tézményekről, a budapesti kereskedelmi kikötőről és 
az itteni pályaudvarok rendezéséről, a tarifaemelés
ről, a vasutigazgatás reformjáról, iparfejlesztésről, 
stb, stbiről, csak éppen az ipartörvény revíziójáról, 
s az iparosság túlnyomó részének e korszakosnak 
ígérkezett reformhoz fűzött várakozásairól nem.

E körülmény méltán tölthet el bennünket nagy 
•aggodalmakkal és attól kell tartanunk, hogy a ven- 
diéglösiparnak a képesítéshez és engedélyhez kötött

iparágak kézé soroztatásának ügye daczára év
tizedes küzdelmeinknek és daczára az uj törvény- 
javaslatoknak egy lépéssel sem fog előbbre falni.

Törvényhozásunk merev álláspontja e kérdésben 
szinte érthetetlen.

Az ország iparosai és azoknak képviseletei és 
ezek sorában különösen a szállodások és vendéglő
sök az ipartörvénynek életbeléptetését követő har
madik évben, vagyis 1887-ben már tapasztalták ta 
törvénynek hiányát és sérelmeit és mozgalmat indí
tottak az orvoslása érdekében. Azóta pedig 'minden 
közgyűlés és kongresszus alkalmával állandóan sür
getik a revíziód Ez a mozgalom természetesen foly
tonos reménykedéssel töltötte el az iparosságot és 
állandó izgalomban tartotta őket. A gyakori zava
ros politikai viszonyok, valamint a kormányválságok, 
a számtalan ígéretek daczára mindenkor háttérbe szo
rították az iparosok ügyét, mig végre 20 év múlva, 
vagyis 1907-ben olyan előjelek mutatkoztak, mintha 
az iparosok már megelégelték volna a 'sok üres Ígé
retet és csak az alkalmat várják arra, hogy elkesere
désüknek kifejezést adhassanak.

Erre éppen alkalmasnak kínálkozott az 1907. évi 
atigusztus 18- 20-án Pécsett tartott ipartestületek or
szágos kongresszusa. A harczias hangulatot azonban 
egy csapásra lecsillapította Szterényi József akkori 
államtitkár, aki a miniszter nevében nagyhatású be
szédében ismertette a kormánynak kisiparos prog- 
rammját. Ezt a nagyszabású programmot a kongresz- 
szus óriási lelkesedéssel fogadta, mert ezzel most 
már az iparosság reményeinek megvalósulását látta.

Ez ígéret után a kereskedelemügyi minisztérium 
tényleg fel is dolgozta az évek során át gyűjtött 
adatokat, amelyekből a Szterényi-féle törvényterve
zet 41 fejezetben 817 szakaszban jutott nyilvános
ságra.

Ez a tervezet azonban sok tekintetben sérelmes 
volt az iparosok érdekeire, megszorította az ipar
testületek autonómiáját és csorbította azok tekinté
lyét ezért tehát nem elégítette ki az iparosságot. 
Szükségesnek mutatkozott tehát, hogy ez a nagyter-

lobogtathatja a magyar szabadság zászlóját, nagy lel
ke imádságba és elmélkedésbe mélyedt.

Ami kis derű megaranyozta még ottan-ottan a 
szegény bujdosók egyhangú, 'szürke életét, azt azi 
örökké gavallér Bercsényi Miklós gróf háza árasztotta. 
Ott összc-összecsendült még olykor a barátság vidám 
serlege.

A ház lelke az élet őszén is még mindig szép, 
szellemes »méltóságos asszony, Bercsényiné asszo
nyomé vala, aki igen szeretett a társaságban mulat-1 
ságos dolgokról beszélni, főképpen az ő tavaszi ide
jéhez való dolgokról . . .  És mellette Bercsényi hü 
öreg poéta-titkárának, a Vápi Vénus szép szavú éne
kesének ifjú leánya, a kis Kőszeghy Zsuzsika, anyát
lan árvaságra maradt kis Zsuzsika lány ott serdült 
fel a fényes iBercsényi-udvarban. Bercsényiék úgy sze
rették, dédelgették, mintha tulajdon édes gyermekük 
lett volna. És olybá vette őt az egész rodostói tár
saság is.

A tovatűnt szép múltra való emlékezés, az edes 
bús merengés méla óráiban, ezüstös csengésű hang
ján verseket olvasott fel uraszszonyának a kis Zsu
zsika. Érzelmes, lágyan folyó, zengő alexandrinuso
kat az édesapja müvéből, A Vápi Vénusból, melyet 
nyilván ama híres nevezetes Murányi Vénus példá
ján buzdulva, a Bercsényi-pár egybekelése ulkalma-

ját dicsőítő zengzetcs strófákat. Amikor még csillo
gott sok ’dlrágakő násfás mellében, fénylettek a gyé
mántok szép fejkötőjében.

És ha sírva vigaídő barátkozásra gyülekezett Ber
csényiékhez a rodostói társaság, a ház úrasszonyának 
jobbkeze volt az eleven kis poétasarj'adék. Katonai 
szigorúsággal rendelkezett a konyhán és üde jókedv
vel, pajkos csicsergéssel forgolódott, kínálkozott az 
ebédlőházban a vendégek körül. Különösképpen pe
dig az édes, aranyos Mikes bácsi körül. Az ő számára 
mindig volt egy izletcsebb falatja, amit a tulajdon 
rózsás kacsóival tett a tányérra ; őhozzá mindig volt 
egy pajkosabb szaka, egy édesebb, melegebb mo
solya1. És amikor Rodostó rózsaligetei virágba bo-, 
rultak, bizony egy-egy csinos bokrétácska is ott il
latozott mindig a Mikes bácsi tányérja mellett . . .

Meleg leánymosolyra, édes csicsergésre, rózsák 
illatára: hol a vér, mely fel nem pezsdül? Hol a 
s z ív , mely meg nem dobban? . . .

Jó Mikes Kelemen uram is csak arra ébredt egy 
szép májusi reggelen, hogy szivében lopva, titkon 
fészket vert egy zengő madár, a szerelem . . .  Abban 
a nemes, nagy 'szívben, amelyet eleddig egészen a 
fejedelem iránt való eszményi rajongás töllölt be, 
most hirtelen valami sohasem érzett melegség és vég
telenül édes bizsergés támadt . .. És az imádott hős 
Félisteni alakja mellett ott ringatózott már szelíden, 
annak a rajongó szívnek kristálytiszta mélységein,

tossagára szerzett vala a jó Kőszeghy György uram.
Oh, olyan édes és olyan szomorú dolog volt hallani 
ifjú leányajakról az agg úrnőnek az ő ifjonti biibá-
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jedelmii anyag külön-külön törvényekben dolgoztas- 
sék fel.

Az 1908. é vi november hó 8—9-én Budapesten 
tartott országos értekezlet tehát ezt a tervezetet le 
is vette a napirendről és annak tanulmányozásával 
az iparosok országos szövetségét azzal bízta meg, 
hogy a czélszerüséghez képest külön-külön törvény- 
javaslatok alkotására nézve tegyen annak idején ja
vaslatot.

Az ipartestületek országos szövetségének 1910. 
évi augusztus hó 20-án Zsolnán tartott közgyűlésén a 
kereskedelemügyi miniszter ur képviselője, Micseh 
miniszteri tanácsos már arról tájékoztatta az iparos
ságot, hogy az ipartörvény nagy anyaga egy bizott
ság által át fog dolgoztatni és kiilön-külön törvény- 
javaslatokba foglalva fog az érdekelt köröknek an
nak idején véleményezés végett megküldetni.

Ebben az évben tehát 25 esztendeje annak, hogy 
mi az ipartörvény módosítását kérjük és sürgetjük; 
de eredményt mindezideig még nem értünk el.

Igaz ugyan, hogy az utóbbi időben a kereske
delemügyi miniszter nyilvánosságra hozta az építő
ipari és vándoripari törvényjavaslatokat, azzal a ki
jelentéssel, hogy ezeket követni fogják az ipari és

és Kávés-Ipar

kereskedelmi oktatás, az alkalmazottak jogviszonya 
stbi., stb. javaslatok, tehát minden jön, de a szorosan< 
vett ipartörvény utoljára marad, pedig ez van olyan 
fontos és sürgős, mint bármelyike a felsoroltaknak.

Mindezek után tehát szükségesnek tartjuk, hogy 
az ipartörvény most már mielőbb elkészíttessék {és 
hozzászólás czéljából az érdekelt képviseleteknek, te
hát az ipartársulatoknak is megküldessék.

Azonban már most jelezzük, hogy okvetlenül 
szükségesnek tartjuk, miszerint az említett törviény- 
javaslatban különösen a képesítés általános kötele
zettsége, a kötelező ipartársulati tagság, valamint az 
ipartársulati hatáskör kibővítése a legszélesebb ala
pon kiterjesztessék és az ipartársulatok és ipartes
tületek vezetése, könyvelése és egyéb működése egy
ségesen szereztessék, továbbá, hogy az eddigelé 
számtalanszor hangoztatott kívánalmak mindannyija 
kielégítést nyerjen.

P a r i t á s o s  m u n k a k ö z v e t í t é s .
Jellemző — és tegyük mindjárt hozzá — minden

képp szomorúan jellemző vendéglősipari közállapo
tainkra, hogy egy oly érdekes és tanulságos mozga
lom, mint az éttermi alkalmazottaknak a közelmúlt
ban) a paritásos munkaközvetit'és érdekében, habár vé
gezetül eredniénytelen akcziója, vendléglőskörökben 
jóformán teljesen ismeretlen maradhatott. Amikor a 
lezajlott mozgalommal, melynek bevallott végczélja 
az volt, hogy az ipartársulat által fenntartott ingye
nes munkaközvetítő intézetet tegy a vendéglőst par- 
társulat cs a vendéglősipari alkalmazottak által kö
zösen létesítendő paritásos munkaközvetítő intézmény 
által megszüntesse, ez alkalommal részletesen foglal
kozni kívánunk, mindenekelőtt “utalni kívánunk arra, 
hogy e mozgatóm, ,mely első kísérlet volt a genfista 
és a szakszervezeti ipinczérségnek egyesítésére egy 
közös czél érdekében, la teljes sikertelenség csiráit 
már eleve nemcsak azért hordotta magában, mert már 
kiindulási pontja is természetellenes volt, hanem fő-

egy harmatos, gyenge virágszálnak képe is: a kis 
Kőszeghy Zsuzsikáé.

Há volt vendég, ha nem volt, hiva és hívatla
nul is mindennapos látogató lön ezentúl a Bercsényi 
portán Mikes uram. A reggeli ájtatoskodás után, az 
udvari kápolnából egyenesen odavezetett útja.

— Hozta Isten, édes, aranyos Kelemen bácsi, — 
szaladt fogadására Zsuzsika •— mi jót hozott énne
kem ?

— Semmit, picziny kis madaram, vagy még an
nál is kevesebbet: csak ió magiamat la, . . .  volt a 
rendes válasz.

De Zsuzsika ezzel a semmivel is megelégedett 
volt, mert egyszeriben olyan hangos jókedve kere
kedett mindig Mikes uram jöttén, hogy csak úgy 
zengett belé a kis örmény palota. Ki nem fogyott 
a pajkos, boliő kérdezősködcsből, kaiczagásból, nó- 
tázásból. Csengő, édes hangján csak rá-rákezd'ett ar
ra a bájos virágénekre, a Mikes kedves nótájára:

Ne menj el galambéin,
Ne repülj el tőlem,
Rakok puha fészket 
Rózsafa erdőben . . .

És inig a ház ura, labanezok hijjában, jobb sors
ra méltó virtussal Rodostó erdeinek vadjait i'ildözé 
künn á halmos-völgyes Iratáéban, odahaza az asz- 
szonynép, Bercsényiim, a meghitt barátnője, Kajdá- 
csyne asszony, meg a kis Zsuzsika Mikes urammal 
szellemest crcferévcl enyhitgeti a hosszú napok egy

hangú unalmát. Az ifjonta világ szép Bercsényiivé 
bájait biizony kegyetlenül lépegetni kezdé az elmú
lás fuvalma. Gyengült, fogyott, senyved’t ia nagy asz'- 
szony napról-napna. És olyan édes megnyugvással 
töltötte el az a gondolat, hogy szive kis Zsuzsikáját, 
ha már távoznia kell ama más világok felé, a Mikes 
Kelemen nemes, hü szivére hagyja itt. Rajta is volt, 
asszonyi apró kedves furfanggal elő is segité, hogy 
a két egymáshoz Vonzódó sz ív  valósággal egybe is 
forrjon. Mikes éles szeme észre js vette ezt, hálás 
is volt érte. Órák hosszat mulatt,atá a kegyes matró
nát az elvirágzott szép idők illatos emlékeivel . . .  A 
mikor Zsuzsika belefáradt a'Z olvasásba, ő vette át 
a szerepet és könyv nélkül szavalta tovább a Váipi 
Vénus lágyan folyó, 'hízelgő verseit. Szívesen, édes
örömest tért vissza napról-napra a már neki ször
nyen unalmas, százszor agyondicsért, agyonkoptatott 
múltba — Bercsényi elvirult múltjába — ezért a 
bimbózó, Ígéretteljes, édesen sejtelmes jövőért, ami 
a Zsuzsika bogár szeméből, édes gerlekaézagásából 
nevetett feléje. Ah, különösen az a beszédes, meleg 
kaczagás, aho'gyan senki más nem tudott kaczagni, 
az babonázta meg végképpen a szegény borongó M i
kes bizalmas, jó szivét. Dehogy gondolt ő arra, hogy 
abban hamisság, tettetés lehetne. És ki tudja, akkor 
nem is volt még talán . ..

De kései szerelmének imigy szépen lombosodéi 
bokrát egyszerre csak fonnyasztó vihar tépte meg. 
Ugyanaz, amelyik Bercsényi néélete fáját ketté törte. 
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Icg azért, meht a mozgalom mindkét részről és kezdet
től fogva htjával volt a kellő őszinteségnek.

A szakszervezeti alkalmazottak által »sárgák<(-nak 
nevezett genfiek tanácskozása taz előbbiekkel, a »vő'- 
rcsö/n-kel, a tárgyilagos megfigyelő szemében oly 
természetellenesnek, groteszknek és abszurdnak tet
szett, hogy az akczió, — mely mint ilyen jelentősL 
nek mondható és más viszonyok közt azzá is lehetett 
volna a legteljesebb mérvben — ojbban a pillanat
ban vesztette el ia komolyságát, amelyben a veié- 
déglös érdekképviseletekhez a munkaközvetítés pari
tásossá tétele érdekében külön-külön intézett átira
tokból szinte meglepő módon a közös harezra egye
sült feleknek — sárgáknak és vörösöknek — egy
más iránti bizalmatlapsága vált nyilvánvalóvá. Neveze
tesen, amig a 'szakszervezetiek azzal érveltek az ipar- 
társulati munkaközvetítő ellen, hogy annak vezetője 
feltűnően favorizálja a genfiek híveit, addig az utób
biak — a genfiek — folyton azt hangoztatták Írá
sos beadványukban, hogy 'híveiket azért nem bírják 
együtt tartani, mivel la közvetítő, tudniillik az ipar
társulati munkaközvetítő vezetője titokban a vörösök 
patronusa. Egymást igy 'bemártani szándékozván a 
másik fél — a vendéglősök — előtt, a harezos felek 
csak egyben árultak el meglepő egyértelműséget, ab
ban tudniillik, hogy |egyik sem árulta el, mennyivel 
kívánna — ha Kde sitin e - -  a paritásos munkaköz- 
vetitö fenntartásához járulni. Erről természetesen (?) 
egy szót sem beszéltek'-,Írtak, akárcsak németországi 
elvtársaik, akik szintén (folyton hangoztatják a pa
ritásos munkaközvetítés szükségességét, de ennek ter
hét is viselni — habár csak heti tiz fillérről van szó 
— sehogysem hajlandók.

Egyáltalán úgy fest a dolog, hogy a belvárosi 
Klotild'-kávéház különtermében megtartott éjjeli ér
tekezlet csak arra volt jó, hogy a szakszervezetiek 
és genfiek egymás profét kikémleljék és szívélyes 
vendégfogadtatás után —- a házigazdák a genfiek vol
tak — megállapítván, (hogy egyikük sem lehet a má
sik /avára-'hia’sznára, újból (szétváljanak, hogy soha 
többé egymással ne találkozzanak.

1 I B E L A T I N Y |

ETujH ■ n
P E Z S G Ő I

Nem is lehetett ez másként. A Varga István ál
tal vezetett genfieket és a Boór Jenőék radikális 
szervezett vendéglői alkalmazottait érzésben és fel
fogásban, gazdasági és társadalmi törekvésekben egy 
egész tenger választja el egymástól. Ijedten roppant 
össze az előbbiek csoportja annak hallatára, amit a 
szervezet embere, minden Jiarezos közkatonája jogos
nak, méltányosnak, igazságosnak és igy csak természe
tesnek tart és »korainak« rebegi azt — a közös szü?- 
vetségben egyesülést —- amit a másik a közös czél 
elérésében conditio sine qua nonnak vall. A kettő 
közül ez az utóbbi legalább őszinte, őszintébb, mint 
a genfiek szónoka, iáki daczára annak, hogy ismeri 
egyesülete anyagi viszonyait, harezot hirdet és a genfi 
szekezió önálló munkaközvetítőiének felállításával fe- 
nyegeti meg azokat a. munkaadókat, akik a szekezió 
szekerét nagy áldozatkészséggel - - már oly gya'kr 
rau rántották ki a 1hínárból.

Ennél az őszinteséghiánynál |is rikítóbb színek
kel tárult a (megfigyelő elé a genfiek és a szakszeri 
vezetlek által megindítani szándékolt akczió teljes 
komolytalansága, amit ismerve és megbecsülve a szak- 
szervezeteknek a munkásság közérdekében kifejtett 
munkásságát, csak sajnálni tudunk, munkaadói szem
pontból is, nemkülönben az a teljes elkülönítettség, 
melynek korlátái közül a 'genfiek a vendéglősipari 
alkalmazottak még a munkaadói körökben is rokon
szenves, méltányos és jogos törekvéseit sem képe
sek felfogni és méltányolni. E megfigyelések, mint 
ok és okozat, egészítik ki egymást és igy a szak- 
szervezeti szónoknak legalább is a nyíltság elisme
résével kell adóznunk ama bátorságért, hogy a gen-

A nagyasszony halála után vége lett az idillikus, 
édes pásztoróráknak. A társaság előtt bezárult a Ber
csényi-ház kapuja és 'Mikes is ha be-benyitott, nem 
fogadta már a régi sugaras szeretet. Zsuzsikának cso
dálatosképpen mindig akadt ilyenkor valami sürgős 
dolga. Bercsényiné örökké zsémbelődött vendége előtt. 
Hogy már senkiben sem lehet bízni. Ezek a cselé
dek is mind megromlottak. Ha az ember mindig a 
sarkukban nincs, kipusztitják, tönkreteszik. Ö ma'ga 
is rokkant, nyavalyás már. Valóságos istenáldás há
zán a kis Zsuzsi kap

— Ami terajtad áldás, átok lészen az én rajtam, 
- -  forgott Mikes elméjében a szomorú sejtelem, a 
inig csüggedten elgondolkozva, hazafelé ballagott.

Az egész rodostói kolónia csudálkozott már azon 
a nagy változáson, amely Mikes Kelement egyszerre 
meglepte. Az eleven kedvű, társaságot szerető ember 
hirtelen komor, zárkózott, mogorva lön. Órák liosz-

szat elbarangolt egyedül ,á tenger partján s az erdők 
járatlan mélyében. Sőt — horribile! — jóságos fe
jedelem ura egyizben, amikor váratlanul benyitott 
hozzá, azon kapta, hogy verset ir . . .  epekedő, bo
rongó, sötét hangú szerelmi rigmusokat .. .

Meg is dorgálta szelíden, No, nem a Múzsával 
való társalkodásért, hanem azért, hogy már napok 
óta feléje sem nézett,

—• Bezzeg a más háza táját egyre kerülgeti, — 
mondd finom gúnnyal a fejedelem, — pedig úgy vé
lem, nem lészen sok foganatja.

Fülig pirulva dugta fiókba Mikes a rigmusokat 
és nagy elhatározás érlelődött meg lelkében.

Amire már hónapok Óta készült, végre nekivá
gott,. Beállított újra Bercsényiékhez. De most már 
nemcsak jó magát vitte, hanem egy pompás rózsa- 
bokrétát is szorongatott kezében,. 'Ha szaka elakadna.

\  \  A  P i l s e n i  P o l g á r i  S e r f ő z ő  „Pilseni Ősforrás" ^
a  M ü n c h e n i  P a u l a n e r  S ö r f ő z ő  r . - t .  S a l v á t o r s ö r g y á r

m agyarország i k izá ró lagos  v e zé rk ép v ise le te

M E Z E Y  é s  T Á R S A
Budapest, IX., Ranolder-utcza 4. sz.
TELEFOHSZAm 58—ea  D30 TELEFOMSZAM 58—80.

Alánlluk kOvetkezft világhírű (Önkiket úgy hordóban, mint palacikban „Állatni Ősforrás tar- 
I l’ilseni Polgári Sertóáóh'l, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulaner sOr" a Müncheni Paulaner 
sOrlózó Salvátorsórgyárbói kapható egész éven át. „Salvator eOr« a Müncheni Paulaner 

8888 sórfőzó Salvátoraór gyárból, kizárólag csakla márcilua havában kapható, oaoaooaa
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fick komolytalan kezdeményezését talalo szavakkal 
leplezte le, nem ült fel nekik és a maga hajojat, mely- 
ivei biztosan járja a maga vizeit, nem engedte a 
genfiek > m e n tő cső n ak j á v á « degradálni.

Az ilyenformán érdekes 'és tanulságos, habar — 
mini már mondottuk teljesen eredménytelen ak- 
cziónak azonban minden negativitása daczára a ven- 
ti égiősi pari munkádé ók szempontiából .egy nagy, po
zitív eredménye mégis van. És ez nem más, mint 
ama általunk minden alkalommal hangoztatott igaz
ság, hogy a \yeridégl.ős-munkaddtók ma sokkal inkább, 
mint valaha, szigorúan '/agaszkodniok kell a munka
közvetítés mai rendszerének, iaz ipa'/fársulati ingye
nes munkaközvetítő intézetnek változatúm fenntartá
súhoz, nemcsak a maguk, hanem munkásaik jól fel
fogott érdekében is.

Itt újra ki kell jelentenünk, hogy ezen állásfog
lalásunk nem praejudikál iama ismételten hangozta
tott kijelentésünknek, hogy a vend ég! ős-munka, tüdők 
a szervezeti munkások minden jogos, méltányos es 
igazságos törekvését hajtándók honorálni, a mu//ka- 
közvetítéshez azonban kénytelenek, kötelesek ragasz
kodni, ezt kezükből ki nem adhatják, róla más ja
vára le nem mondhatnak, hacsak a vendéglősipart, 
mely épp ezáltal a múltban oly sok keserű megpró
báltatáson ment át, hem akarják újból a szakszerve
zet hatalmi túlkapásainak ,és az ezekkel természetsze
rűen összefüggő zavaroknak kitenni.

Ha a paritásos munkaközvetítésért indított küz
delemben a vörös és sárga alkalmazottak egyek ab
ban, bogy a »kutyiaóllal« — az ipartársulz/ti munka
közvetítővel - nincsenek 'megelégedve, hogy közös 
akcziójuk »nem ér többet, mint mikor az ember te
nyerével egy jó mérgeset üt a viz.be és az szétfröcs- 
csen«, megnyugtathatjuk őket, hogy .a vendéglősök 
viszont egyek abban, hogy ia közvetítést pedig nem 
szabad kbdniojk kezükből, hacsak morális öngyilkos
ságot nem akarnak elkövetni.

Czentrális kérdése a munkaközvetítés nemcsak a 
vendéglői alkalmazottaknak, hanem maguknak a ven
déglősöknek is ; czentrális abban az érdemben, hogy

U l
■
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: R
■

BUDAPEST M W í
törv. bej. cég

Elvállalja szállodai-, vendéglői- és 
kávéházi üzletek vételét, eladását 
O O és finánszirozását O O
TELEFON-SZAM : 143-92.

kezükben ez az egyetlen mód, eszköz, fegyver arra' 
az esetre, ha tnunkásmozgfitmak esetén a szaksz’er1- 
vezet esetleges túlkapásaira,' timelyekre fjedig mindig 
el lehetnek 'készülve, 'mérséklő, avagy gátló befolyást 
kell gyakorolni ok. Erre a szakszervezet maga tette 
figyelmessé, maga tanította ki virágzása idején az 
akkor szerkezetien és tapafsztalatlan vendéglősöket és 
— bár azóta sok viz folyt le a Dunán — ők e ki- 
tanitást nem feledték el, az okulásból levonható köt- 
vetkeztetésben pedig, ami nem más, mint az, hogy 
az ipartársulati ingyenes munkaközvetítő pedig min
den körülmények közt, még a legnagyobb anyagi 
áldozatok árán is fenntartandó, csak megszilárdul
hatnak, látván, hogy az alkalmazottak két nagy tábora 
egyesítésének kísérlete nem 'ezek ereje nagyságát, ha
nem a vörös és sárga árnyalat közti óriási szakadéko
kat, eltávolodásokat tünteti fel. Ez .a küzdelemben a 
vendéglősökre nézve erőnövelő momentum, melyet 
még értékesebbé tesz az a körülmény, hogy az elle
nük közös harezra kész munkásságot ezenkívül még 
igen sok más kérdés is ellentétes utakon találja.

Taktikai szempontból nem Volt helyes, bár szak- 
szervezeti szempontból ez ;is könnyen megérthető,

folytassák majd a virágok, hisz a szerelem nyelvén 
ők is tudnak beszélni'*

Bercsényi szerencsére nem volt otthon,. Zsuzsika 
a régi édes kaczagással sietett megint elébe;. Csügge- 
dező bátorságát ez újra lángra szitá és minden to
vább való czifra czeremónia nélkül megkérte a kis 
Zsuzsika kezét!

A leány derűs kedve hirtelen elborult. Szemét 
földre sütötte s keze, amint a bokrétát visszanyujtá, 
megreszketett s elcsuklott a hangja, ahogy szólni 
kezdett). Mi vett erőt rajta az elhatározás e nehéz 
perezében: szánalom-e, szerelem-e, ki tudja?

Már késő, Mikes uram, — mondá — már 
késő ...  Mi is lenne itt mi kettőnkből? Nekem sen
kim sincs a kerek ég alatt, csak az én kegyelmes jő 
uramban vagyon minden bizalmam . . .

Persze, persze ,... én meg szegény árva le
gény szólt 'Mikes Kelemen búval és elindult csen

desen a morajló tenger felé. A habokba szórta ott 
illatos rózsáit és velük szive édes álmait .. . Otthon 
bánatos rezignáczióval irá leveles könyvébe:
. . .  Úgy látom, már addig’-addig nevetett rám a kis 
csalfa Zsuzsika, mig belé nevette magát a Bercsényi 
uram szivébe! Ha énnékem is annyi volna a ládám
ban, talán a madár is megmaradt volna. De rendsze
rint a szegény fogja a madarat és a gazdag eszi meg.

S a csalódott szív bús sejtése valóságra is vált. 
Rövid idő múltán vidám lakodalmi alkalmatosságra 
gyülekeztek Rodostó magyarjai a Bercsényi palotá
ban. A kis Kőszeghy Zsuzsikából Bercsényi grófné 
letti-

»A szívnek semmi része sem lesz ebben a házas
ságban ...« vélekedők a szegény Mikes Kelemen, de 
ennek a bizonyossága Zsuzsika titka maradt örökre.

TRADE MARK
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hogy a munkaközvetítés kérdését tárgyalván, a szín
ben, lérzésben, gondolkodás és törekvésben egymás
tól mérhetien távolságban álló szervezett és gcnfista 
alkalmazottak, ma, amikor a válsággal küzdő vendég
lősipar ezer sebből vérzik, a munkia'bérek emelését, 
a revier-rendszer behozatalát, a borravaló-rend
szer reformját, a lakás- és élelmezési kényszer kér
dését, a tanonczkérdlés rendezését is napirendre hoz
ták. Nem mintha e régi harczi jelszavak nem volná
nak ma is aktuálisak, hanem azért, mert keveset fog, 
aki sokat maírkol és nincs kilátás arra, ma sokkal ke
vésbé, mint máskor, hogy alkalmazottaink két tá
bora, akár kiilön-külön, akár egymással egyesülve, c 
nagy kérdések megoldására elég erős is lesz.

TáRSULflTOK. EGYESÜLETEK.

A „ S z á l l o d á s o k ,  V e n d é g lő s ö k ,  K á v és o k ,  P i n c é r e k  é s  K á v és 
s e g é d e k  O r s z á g o s  N y u g d i j e g y e s i i l e té n e k  k ö z le m é n y e i .

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

czérck és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesületénck« Bu
dapesten, 1912. évi november hó 29-én délután 4 órakor az 
egyesület központi irodájában tartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, P,áris Vilmos, Dok
kor Fcrencz, Oundcl János, Sztanoj Miklós, Willburger Ká
roly, Frcnrcisz István, Oundcl Károly, Kittnél' Mihály, Köm
mel' Fcrencz, F. Kiiss Lajos, Dr. Solti Ödön és Dr. Nagy 
Sándor jogtanácsos.

2876. Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv ve
zetésére Dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére pe
dig Dokkor Fcrencz és F. Kiss Lajost kéri fel.

Jogtanácsos felolvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét, mely
— észrevétel nem tétetvén — hitelesíttetik.

2877. Jogtanácsos bemutatja a bankok átiratát, mely 
szerint a Magyar Országos Központi Takarékpénztár R. T. 
5 és fél o/o-ra, a Magyar Általános Takarékpénztár R. T. 5r,/s 
%-ra, az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 5>/4 
n/o-ra emelte fel a kamatlábat.

Örvendetes tudomásul szolgál.
2878. Jogtanácsos bemutatja a szombathelyi választ

mány október havi elszámolását, mely szerint c választmány 
bevétele 209 korona, kiadása 80 korona 74 fillér volt, be
küldetett csekkszámlára 128 korona 26 fillér.

Bemutatja a pozsonyi választmány október és novem
ber havi elszámolását. Előbbi szerint bevétel 833 korona 
13 fillér, kiadás 41 korona 10 fillér; utóbbi szerint bevétel 
816 korona 77 fillér, kiadás 40 korona 40 fillér. Beküldetett 
októberben 792 korona 03 fillér, novemberben 776 korona 
37 fillér. Beterjeszti továbbá a kassai választmány november 
havi elszámolását, mely 551 korona 68 fillér bevételt és 20 
korona kiadást tüntet fe l; csekkszámlára beküldtek 531 korona 
68 fillért.

Bemutatja a budapesti választmány november havi el
számolását, melyen 1938 korona 54 fillér bevétel' és 978 ko
rona 27 fillér kiadás mutatkozik. Beküldetett 960 korona 
27 fillér.

2879. Jogtanácsos bemutatja Tumper György kérvé
nyét, mely szerint öt évre visszamenőleg az Egyesületbe 
belépni kíván. Minthogy a Tumper által beküldött orvosi 
bizonyítvány Tumper Györgyöt szőlőmüvcsnck tünteti fel, 
az Igazgatóság

megbízza jogtanácsost, hogy Tumper György 
foglalkozására nézve kérdést intézzen a pozsonyi 
választmányhoz.

2880. Jogtanácsos bemutatja Frenreisz István és Kitt
nél- Mihály kérelmét nyugdíjbiztosítás felemelése iránt, 600 
koronáról 1000 koronára, illetve utóbbi 600 koronáról 1200 
koronára. Jelenti, hogy az alapszabályok 21. §-a értelmé
ben a felemelések engedélyezhetek.

Az Igazgatóság a kért felemelésekhez hozzá
járul.

2881. Jogtanácsos jelenti, hogy Schuster Márton ven
déglős bejelentette, hogy az Egyesületből kilép és kérte a

TTlaggar K e re sk e 
d e lm i C im iroda f f
Budapest, I., Kemenes utca 8.
Szállít a világ minden országából tö- 
m e g c im e k e t ,  b e v á s á r l á s i  f o r r á s o k a t ,  
vevők  c ím é t ,  borítékokra, ivekre stb irva
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visszajáró tagdijak folyósítását. Jelenti, hogy az alapszabá
lyok 61, 64. §-a értelmében Schuster Mártonnak 1/3-ad 
tagdijvisszatérités fejében a budapesti választmány 358 ko
rona 13 fillért folyósított.

Az Igazgatóság a jelentést jóváhagyólag tu
domásul veszi.

2882. Jogtanácsos jelenti, hogy Baár József az étter
mében összegyűlő büntetéspénzeket állandóan beküldi az Egye
sület javára.

Az Igazgatóság Baár Józsefnek jegyzőkönyvi 
köszönetét nyilvánítja.

2883. Bokros Károly elnök jelenti, hogy a Gundcl 
János szoboralapra összegyűlt összegből 1394 korona 57 
fillér maradt fenn, mely összeget a Nyugdijegyesülct javára 
Jogtanácsos kezéhez a mai napon lefizetett.

Az Igazgatóság Bokros Károly elnöknek és 
a szoborbizottság tagjainak köszönetét nyilvánítva, 
elrendeli, hogy az összeg a Magyar Általános Ta
karékpénztár R. T.-nál levő folyószámlára elhe- 
lycztcssék és a rendelkezési alap javára irassék.

2884. Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakarékpénztár
ból 5500 korona utalható át.

Az Igazgatóság ezen 5500 koronát a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztárhoz utalja át.

2885. Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésbő/ 32 uj 
tagsági igazolvány adható ki.

Tudomásul szolgál.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 1
Kmf.

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

jogtanácsos. elnök.

A Budapesti kávésipartársulat közleményei. 

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1912. évi december hó 2 nap

ján a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Wcingruber Ignácz elnök, Upor József, 

Szeif'fert Antal alelnökök, Holstein Zsigmond pénztáros, Óra
bér Károly ellenőr, Briick Károly, Gárdonyi József, Germán 
Jenő, Petrovits György, Steuer Marczell választmányi' ta
gok, Kemény Géza titkár.

179. Elnök az ülést délután háromnegyed 5 órakor meg
nyitván, b ejelenti, hogy Klos Lajos és Tauber Salamon 
elmaradásukat betegségükkel kimentették. Az előző ülés jegy
zőkönyvének a hitelesítésére Gruber Károly és Steuer Mar
czell urakat kéri fel.

180. Az 1912. évi október hó 28-án tartott ülés jegy
zőkönyve fclolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

181. Titkár jelenti, hogy az elnökség uj tagokul fel
vette Schlethauer Fcrencz és J.orbecr Gyula kávésokat 20 
K, Scheer Juliska, Ullmann Józscfné és társa, Bántó Ernőm: 
kávésokat 10 K bciraljási díjjal; Blermann Fiilöp üzletét 
újból gyakorolja és heiratási dij nélkül folytatólag fizeti a

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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VENDÉGLŐSÖK
FIGYELMÉBE!

Ajánljuk állandóan rendelkezésre 
álló, saját halászatunkból 
fagott,minden fajú friss öuna- 
ha la inha t, melyeket a t. ren
delőinknek a legolcsóbb napi 
áron, bármily kis mennyi
ségben is, a I e g n 
gonddal csomagolva

időre szállítunk.c d  m

a g y o b b 
és pontos

CD C D

fötiEícegi halászati központ
=  Hpatin, (Bács-m.) =
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tagsági dijakat; Gninbanm Bauinann Károly, Szatmári Antal, 
Wojticzky Miksa, Re,liter Sándor, Mauser Karoly, Schniidt 
József, Stver/etzky Károly, Ncu Márton, Knapp Emil, Schwarz 
Henrik üzletüket megszüntettek és kiléptek. Tudomásul szol
gál.

182. Elnök jelenti, hogy Qéber Ignácz ipart,ársulati 
taghoz esküvője alkalmából üdvözlő sürgönyt intézett. Örven
detes tudomását szolgál.

133. Elnök jelenti, hogy Herz Rafael Rezső ipartár
sulati taghoz ezüst-lakodalma alkalmából üdvözlő levelet in
tézett ; bemutatja a nevezett tag köszönő levelét, örvendetes 
tudomásul szolgát.

181. Elnök jelenti, hogy Gallia Vjlmos, a magyar gáz- 
izzófény rt. vezérigazgatója meghalt. A boldogult az ipar
társulat közérdekű működése iránt mindenkor a legmeleg- 
gehb érdeklődést tanúsította és éppen azért halála súlyos 
veszteség az ipartársulatra is. Az elnökségi a rt. igazgatósá
gához ebből az alkalomból részvétiratot intézett, amiért az 
i gazgatóság levélben mondott köszönetét. A választmány az 
elnök bejelentését tudomásul véve, a gyászeset fölött mély 
részvétét nyit várni íja.

185. Ungerleider Mór levele, amelyben az leánya es
küvője alkalmából kifejezett üdvözletért köszönetét mond,
tudomásul szolgál.

18h, Elnök jelenti, hogy a Stefánia gyermekkórház ja
vára az. eddigi gyakorlathoz, képest ezúttal is. 1(1 K adományt 
folyósított. A választní.ány ezt a bejelentést jóváhagyólag
tudomásíd veszi,

187. A november hó 21. és 22-én megtartott törvény
hatósági bizottsági választások alkalmával Harsány! Adolf 
ipartársulati tagot a VII. kerületben póttaggá választották. 
Elnök, amidőn erről az örvendetes tényről megemlékezik, 
bejelenti egyúttal, hogy Harsányi Adolf úrhoz ebből, az alka
lomból üdvözlő levelet intézett, amire Harsányi ur szives han
gú választ küldött. Indítványozza egyúttal az elnök, hogy a 
választmány lilirtili G. Quszláv urnák szavazzon köszönetét 
azért, hogy Harsányi Adolf jelöltetését elősegítette és ily- 
képpen módot nyújtott arra, hogy a kávésipar a törvény-

legyén. A választmány az 
veszi tudomásul és javas-

cgycsülct levele, 
köszönetét mond, tudó

ul. egyesületnek cserepéldányképpen küldje nregt 
sületbe képviselőjét küldje ki. A választmány 
lap megküldése iránt nem intézkedhetik, merít a 
magántulajdona, a másik kérelmet pedig nem

fo-
cr-
az
az

rt. le

hatósági bizottságban képviselve 
elnök 'jelentését őszinte örömmel 
tálához hozzájárni. .

188. A József főhcrczcg szanatórium 
melyben gyűjtésének támogatásáért
másul szolgál. . .

180 A magyar hütőipar egyesület azzal a kei elemmel
fordul az ipartírsulathoz, hogy az egyesülettel lépjen kö
zelebbi összeköttetésbe oly módon, hogy a hivatalos lapot

.............  ' • ' -----‘ es az egye-
a hivatalos 
lap a kiadó 
tartja telje

síthetőnek. ,
100 Elnök javaslatára a választmány elhatározza, hogy 

az Iparoskáté czimü könyvet, az ipartársulat könyvtára ré
szére, egy példányban, 2 l< -ár mellett megrendeli.

101 Elnök javaslatára elhatározza a választmány, hogy 
az uj adótörvényeket az ipartársulati tagokkal még c hó fo
lyamán tartandó értekezleten meg fogja ismertetni. Az 
tekezlet helyének és idejének megállapításával, valamint 
előadó személyének a megválasztásával a választmány 
elnökséget bízza meg.

102. A Siemenz Scliuckert művek villamossági 
vele melyben ivlámpákát ajánl, tudomásul szolgál.

’ 103. Veres Kálmán az elnökséghez intézett levelében 
köszönetét mond azért, hogy őt a választmány a rendes 
tagok sorába behívta, azonban sulyos betegségére való hi
vatkozással a választmányi tagságról^ egyidejűleg^ lemond.
A választmány ezt a bejelentést sajnálattal tudomásul veszi 
és a választmányban ilyképipen megüresedő rendes tagsági 
helyre Hurkai Gyula soron levő póttagot hivja be.

104. Miiller Antal bejelenti, hogy az ipartársulati ta
gok sorából! a f. év végével kilép. A választmány e bejelentés 
tudomásul vétele előtt felkéri Malter Antal urat, hogy a 
társulati tagok sorában, jóllehet üzlete már nincsen, to
vábbra is megmaradni szíveskedjék.

105. Elnök bejelenti, hogy a munkásoknak nyugdíjra 
való b iztositása ügyében a tagok összeírását e hó folyamán 
végre fogja hajtani. Tudomásul szolgál.

106. A magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli rt. levél
ben azzal a kérelemmel fordul az ipartársulathoz, hogy az 
1010. évben megkötött és három évre szóló egyezség értel
mében az ásványvizek árusítása érdekében újabb mozgal
mat indítson. A választmány ennek az ügynek' a rt.-gal foly
tatandó közvetlen tárgyalás utján való elintézésével az el
nökségei bízza meg.

107. Elnök jelenti, hogy tudomására jutott, miképp az 
ipartársulati munkaközvetítőben az ott cgybegyülő nuinkakere- 
sők kártyajátékokat játszanak. Ezt az intézmény jó hírneve 
érdekében az elnök megengedhetőnek nem találta s ezért 
a közvetítőben mindennemű kártyázást szigorúan eltiltott, 
mintegy nusz munkást most írásban kéri, hogy az ipar- 
társulat a kártyázást újból engedje meg. A választmány az 
elnök intézkedését helyesül és a kártyázás! tilalmat változat
lanul fenntartja.

108. A budapesti kávéssegédek, kávéfőzők és konyha- 
legények segélyalapját kezelő bizottság azzal az előterjesz
téssel járult az ipartársulatlioz, hogy az alap vagyonát je
lenleg kezelő pénzintézet helyett más pénzintézetnél helyezze 
el. A választmány az előterjesztésnek helyet ad és a pénz- 
elhelyezés körül ilyképpen szükséges intézkedésre a pénz
tárost és az ellenőrt felhívja azzal a hozzáadással, hogy 
az áthelyezést az 1013. évi január hó 2-án teljesítsék.

100. Elnök bemutat egy névtelen levelet, melyben »egy 
kávés« az utczai zavargások ellen való intézkedést kér. A vá
lasztmány a névtelen levéllel nem foglalkozik, s azért a be
adványt irattárba helyezi.

200. A fővárosban működő boy-vállalatok ellen ismé
telten érkeztek az ipartársulatlioz olyan értelmű panaszok, 
hogy a vállalatok 80, vagy 01) fillér jutalékot adnak min
den egyes hívásért a kávéházi tanonezoknak. Mivel ezt az 
összeget a kávéházi vendégekkel fizettetik meg, emiatt ál
landóak a panaszok nemcsak a boy-vállalatok, hanem a ká
véházi alkalmazottak és a kávésok ellen is. Szükséges tcilát, 
hogy az ipartársulat ezzel a kérdéssel foglalkozzék és a 
visszaéléseknek a lehetőséghez képest gátat vessen. Az el
nökség már több ízben foglalkozott már ezzel a dologgal
és több boy-vállalattal is tárgyalást folytatott az ügynek

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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kielégítő rendezése érdekében ; c tárgyalások eredménye sze
rint egyes boy-vállalatok bizonyos évi átalány-összeget aján
lanak föl az ipartársulatnak abban az esetben, ha nekik 
a kávéházak részére a kávéházi hívásokat biztosítani tudja. 
Az ügynek ezekben történt ismertetése és megvitatása után 
a választmány a tárgyat azzal a felhívással adja vissza 
az elnökségnek, hogy a kérdést, esetleg a kávésok szövet
ségével egyetértőén és a boy-vállalatolckal való újabb tár
gyalások után czélra vezető módon oldja meg és az eljá
rásról tegyen jelentést.

201. Elnök jelenti, hogy a karácsonyfa-alapnál 100 K 
kamat áll rendelkezésre. A választmány fölhatalmazza az el
nökséget, hogy ennek az összegnek az erejéig az iparnál 
alkalmazott munkások gyermekei közül néhányat téli ruhá
val elláthasson.

202. Elnök javaslatára a választmány fölhatalmazza az 
elnökséget, hogy a munkanélküli alapból a beérkezett kér
vények elbírálása után az igényjogosult munkanélküliek kö
zött való szétosztás czéljára 300 koronát fölhasználhasson.

Egyéb tárgy hiányában az elnök az ülést este 7 óra
kor berekeszti.

Kmf.
Weingruber ignáca s. k. 

elnök.

H i v a t a l o s  k i m u t a t á s  a  b u d a p e s t i  k á v é s i p a r t á r s u l n  
m u n k a k ö z v e t í t ő j é n e k  m ű k ö d é s é r ő l .

A z  1 9 0 9 .  é v b e n  e l h e l y e z e t t  m u n k á s o k  s z á m a :  1 7 ( i0 0 .
A z  1 9 1 0 .  é v b e n  e l h e l y e z e t t  m u n k á s o k  s z á m a :  2 0 0 1 7 .
A z  1 9 1 1 .  é v b e n  e l h e l y e z e t t  m u n k á s o k  s z a m a :  2 1 1 0 7 .

K i h e l y e z t e t e t t :

Hónap 1910. 1911. 1912.
Január ................................ 173 1545 1639
Február ................................ 835 1119 1112
M árc iu s ................................ 1419 1537 1587
Á p r i l i s ................................ 2259 1818 2125
M ájus..................................... 1764 2202 2245
Június..................................... 1679 1936 2075
Ju liu s ..................................... 1451 1828 1906
A u g u sz tu s ............................ 2276 1846 20116
Szeptember............................ 1727 1846 2006
O k tó b e r ................................ 1513 1597 1683
N o v e m b e r........................... 1127 1243 1074

K i h e l y e z t e t e t t :
1912. évi november hő 16. napjától 30. napjáig.

állandó kisegítő
föpinezér . . . . 6 .
fölszolgáló . 42 . 76
kávéfőző 6 . 69
kávófőzönő 3 —
konyhalegény . . 39 . 50
fülirónő . . . . . 38 4
takarítónő . 25 —

Budapest, 1912. december 2.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége

IPflRTÖRTÉIZELEII!.

A  m a g y a r  v e n d é g l ő s i p a r  t ö r t é n e t e .
(Ipartörténelmi adatok.)

II.

A »Mátyás-ház<, a volt Kercpesi-ut 19-ik számit, 
azóta már Rákóczy-uti ház helyén a régi Pestnek 
egyik nevezetes, érdekes vonatkozásokban gazdag 
épülete, az u. n. Mátyás fogadó állott. A kéteme
letes, szürkére festett ódon bérházat már légen le
bontották s ma már hírmondó kő sem maradt be-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt <

lole, holott valaha eleven, vig élet járta falai kö
zött és a régi magyar Írók és színészek sok kedélyes 
oiaja varázsolt érdekes életet beléje. Az ötvenes éve
kig a Kcrepesi-ut egyik legnépszerűbb vendéglője 
volt a Mátyás-ház, melyet »Vendcgfogadó Mátyás 
királyhoz feliratú ezégére után neveztek el Mátyás
ba znak. A mai nemzedék már csak mint bérházzá 
avanzsált régiséget ismerte ezt a nevezetes épülé
s t  s igy nem csoda, hogy abban a nyolez-tiz sornyi 
híradásban is, melylyel egyik-másik lap kimúlását 
annak idején jelentette, ugyanannyi tájékozatlanság 
es téves adat szerepelt. A XIX. század elején kiada
tott fővárosi czimtárak'ban ,a -Mátyás-fogadó, mint má
sod-harmadrangú vendéglő van megjelölve, melyet 
leginkább vidékiek látogattak. Zajosabb élet is akkor 
támadt tienne, mikor egy-egy vidéki vándorszinész- 
trupp bekvártélyozta magát, vagy a régi magyar szí
nészet valamelyik nevezetessége, akkor még mint kez
elő tehetségek a Mátyás-ban szobát béreltek. Ezek 
közé tartozott a memoár-irodalom legzseniálisabb 
alakja, a kiváló tehetségű színművésznő, — Déryné 
is, aki naplójában érdekes feljegyzésekben örökítette 
meg azokat az epizódokat, melyeket ebben a foga
dóban átélt. A vidéki színészeknek legkedveltebb szál
lóhelyei voltak bajdla'n a ma is meglevő Magyar Ki
rály, továbbá a Fehér Fiajó, Arany Szita, Veres Ökör 
és a Mátyás. Mindenikhez fűződik egy-egy olyan 
emlék, mely nagygyá lett, s azóta már rég elporladt 
emberek személyiségétől nyerte érdekességét. Kisfa
ludy Károly a Fehér Hajóban tanyázott, .mikor Pes
ten, mint kezdő (irtó megjelent. Ugyanitt lakott a hí
res Schódelné, hátul, egy sötét szűk udvari szobá
ban, amit azonban ügyesen el titkolt, nehogy fogad
nia kelljen kollegáit és előkelő tisztelőit; Az Arany 
Szitában, a Fáy András atyjának vendéglőjében, a 
kóristák serege húzódott meg szívesen, mert tudták, 
hogy jó ellátásban fognak részesülni. Déryné, mint 
uj házas, a »vad ember« Déryvel itt töltötte házas
élete első napjait, hova Déry úgyszólván karhata
lommal ragadta. A Veres Ökör már érdekes irói ta
lálkozóhely volt, úgyszintén a Magyar Király is, ez 
azonban már az elsőrangú szállodák közé tartozott. 
Mikor Dérynét a Nemzeti Színházhoz szerződtették 
1837-ben, a Mátyás-fogadóban szállt meg, hova jöt
tének Iliiére csakhamar megjelentek Mátray Gábor, 
Kovácsóczy Mihály »szerkesztő«, Fgressy Gábor, Ko
vácsáé és többi ismerősei. Régebben, mikor Pestre 
jött és a Veres Ökörben vagy a Mátyásban megszál
lott, első dolga volt a fogadó »hausknecht«-jével kis 
levélkét küldeni Samukájának, PrcpelicMy Samunak, 
a Tudományos Gyűjtemény segédszerkesztőjének, ki
vel a legeszm;ényibb barátságban állott. Most azon
ban hiába gondolt S,a,mukára, nem találta többé Pes
ten s mindenütt csak a szomorú emlékek szálltak fe
léje. A Mátray Gábor reális tanácsai téritették ma
gához. Mátray ugyanis megállapította a vendéglő drá
ga voltát és ajánlotta Dérynének, hogy költözzön pri
vát lakásba, amit (Déryné később meg is tett, midőn 
a Salvator patika-féle kerepesi-uti házban vett szál
lást. Előbb azonban megviácsoráltak, kibeszélték ma
gukat s elmondták a legfrissebb színházi újdonsá
gokat. Közbe Kovácsóczy »szerkesztő« nagyokat evett 
s mindig csak evett. Mikor Déryné kiköltözött a Má
tyásból, csak a garderobeját hagyta ott, melyet az 
állásban helyeztek el. 1838-ban még mindig ott volt a 
holmija, de többé ;nem is kapta vissza, mert a nagy 
árvíz pocsékká tette őket.. A katasztrófa napjaiban a 
Mátyásnak nevezetes szerep jutott. Állandóan jöttek- 
mentek benne, csónakkal, gyalogosan, ahogy lehe
tett s a tulajdonos a négy napi vizár alatt nagy sum
ma pénzt gyűjtött össze a hatalmas drágán taksált
/ásóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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élelmicikkekből. Az árvíz elvonulása után a Mátyást 
is rcparáczió alá vették, s pár hét múlva mar kifes
tett falakkal, uj czégérrcl fogadta az utasokat. A 
negyvenes években még mindig látogatott hely volt 
s miként a Cliarivari feljegyzi, 1848-ban, a szabadság 
örömére »némcly urfiak nagy nemzeti makaó bankot 
adtak« benne. Az ötvenes évek schwarzgelb szelle
me lojálissá tette a Mátyást is, mely ekkor a magyar 
ezégér mellett német czégtáblán is jelezte^ előkelő 
származását. Csakhogy nagy zajt nem csinált, mert 
nem sokat törődtek vele. Más vendéglők, más foga
dók jöttek lassankint divatba, s a Mátyás ekkor úgy 
tett, mint a könnyelmű gavallér, aki szolid életre 
szánja el magát. Megszolidult ő is, bérház lett be
lőle, majd pedig, mint ilyen is megszűnt, miután 
hivatását betöltötte. (Pesti Hírlap.)

*
Kohl J. G. német - utazó a múlt század harmin- 

czas évei végén bejárta Magyarország nagy részét, 
huzamos időt töltött Pesten s megfigyeléseiről kö
zel ezerhatszáz oldalra terjedő, kétkötetes, nagyon 
érdekes és alapos könyvet irt, mely 1842-ben je
lent meg Lipcsében. A Magyarországot és a magyar 
fővárost ismertető külföldi munkák irodalmában ez 
a könyv intencziójánál, tartalmánál és alaposságánál 
fogva egyike a legtanulságosabb ismertetéseknek, 
melynek minden sorát elevenség, szellem és megbíz
hatóság jellemzi. Ebből az érdekes könyvből való 
a régi Pest vendéglői életéről szóló következő fe
jezet:

»Meg kell vallanom, hogy már napok óta lak
tam az Angol Királynő-ben és jól éreztem ott ma
gam, anélkül, hogy eszembe jutott volna közelebbről 
szemügyre vennem e (szálló berendezését, .hogy ösz- 
szchasonlitsam Pest többi vendéglőjével, hogy mind
ezeket aztán Becs lés más városok szállóival állítsam 
szembe. Pedig nem érdektelen ezt a dolgot közelről 
megfigyelni, kivált olyan 'törekvő \és idegenforgalom 
után annyira áhítozó városban, mint Pest. Sokszor 
csodálkozásba ejtett a közlekedés fejlődése követ
keztében Németországban támadt szép és pompás ven
déglők nagy tömege. Ped'ig mindezt össze sem lehet 
hasonlítani a,zzal, amit Pest >az utolsó 20 évben az 
idegenek számára tett. mert kétségkívül sokban fö
lülmúlja mindazt, ami e tekintetben bármely német 
városban töi'tént. A pesti vendéglők nagyszerűsége 
jelentősebbnek tetszik, ha lösszevetjük azzal, ami itt 
még csak pár évtized előtt volt s ebben a tekintet
ben mérleget találunk arra nézve, mi lett ebből a vá-1 
rosból, továbbá útmutatást, (hogy még mivé fog feji 
lődni. Előkelő pesti 'vendéglők közé számítható az 
Angol királynő, Vadászkiirt, Palatínus, Hét választó, 
hóhér hajó, Magyar Király és mások, egészben egy 
tuczat, mindcnckfölött azonban a Tigris, mely mos
tani alakjában csak ez évben (1841) nyílt meg és 
valamennyit fölülmúlja. Kénytelen Vagyok beismerni, 
hogy ami a berendezés tervszerűségét és az egésznek 
nagyszerűségét illeti, ezek a veh\déglök a bécsieket is 
fölülmúlják. Ha egyet leirt az ember, mindnyájukat 
*c.'rín’ .merl hasonlítanak egymáshoz, s csak abban 
különböznek, hogy egyik több fényt és lukszust inu-i 
tat föl, mint a másik. Egy német város leírásánál 
eszembe se jutna, hogy a vendéglőt ismertessem, 
de Pesten, két napi távolságra a török határszéltől, 
sok minden érdekesebb és figyelemreméltóbb, főleg 
azért is, mert [kevésbé ismeretes. Az elsőrendű

díszítve, a felső benn az épületben és ezt ,aíz elő-* 
kelőbb vendégek látogatják. Az alsó étteremben dél
ben is zene van, vagyis oly élvezet, melyet a mi ven
déglőinkben, sajnos, nélkülöznünk kell. A Tigris ét
termei ezenkívül belső berendezésre is oly pompá-\ 
sak és szépek, (hogy még Parisban sem lehet jobbat 
várni. Minden vendéglő a földszinten kávéházzal van 
összekötve, hol minden újságot megtalálhatni, ami 
Pesten létezik, azaz: a legtöbb magyart és sok né
metet. (Az »Allgemeine Zeitung« mindenütt megvan.)

Sehol sem hiányzik a vendéglői élet mindén sza
kát szabályozó óra, ez az udvar belsejében van fel
állítva. A konyha jósága, úgy tetszett, páratlan, semmi 
kívánni valói nem .hagy hátra). Különben mindenütt 
ott látható a jnafgyar nemzeti szin: piros, fehér, zöld. 
Ezek a színek most mindenütt világítanak Pesten. 
Piros, fehér, zöld székeken ülünk, a díván és pamlajgj 
igy van behúzva s a nemzeti színekkel akadályozzuk 
meg a kíváncsi napot, hogy áz ablakon betekintsen. 
A szolgák is (sok helyen ilyen szinti ruhákba vannak 
bujtatva (pl. a pesti lövész-egyesületé). Különben 
mindenütt, legkivált a kávéházakban és vendéglők
ben hódolnak a 'hazafiságnak, s színben, formában, 
szavakban és képekben emlékeztetnek a patriotizmus 
előtt kedves dolgokra. 'A magyar koronát, magyar 
ezimert, magyar királyt több vendéglő választotta ezé- 
gérül. Láthatni egyik vendéglőben a magyar korona 
képét, amint két angyal a levegőben tartja. Ha vala
melyik kávéházban leeresztünk egy függönyt, fölfe
dezhetjük közepén! a magyar 'ezimert. Hazafias vendég- 
lő-czimek még: Zrínyihez, Nádorhoz, Mátyás király
hoz, stb. Minden falon ott függ Deák Ferencz hí
res képviselőnek, Wesselényinek, Bezerádfnek, szintén 
képviselőknek és hazafiaknak, Kölcsey Ferencznek, 
egy kiváló költőnek, Széchenyi grófnak, Batthyányi
nak, Pázmándynak és más kiváló férfiaknak jól el
talált arczképe. S ezek a megszentelt betűk: ISTVÁN 
(Szent István, Magyarország első királya) minden 
nemzeti ünnepen ott fénylenek körülkoszoruzva és 
kivilágítva a (nyilvános .épületeken. A pesti vendég
lősök főképpen németek, valamint a. török határig 
műiden pincúér a nagy bécsi iskolából került ki. A 
magyarok részben tulbüszkék, részben nehézkesek af-i 
ra, hogy szolgálatkész is figyelmes vendéglősök le
gyenek. »Nagyon egykedvüek '— mondta nekem egy 
bécsi főpinezér — és nem olyan barátságosak, mint 
a németek.« Aztán a pestiek nem is mernek ilyen 
üzletbe fogni, mert azt hiszik, hogy mindjárt tönkre
mennek. Ezért nem is igen van nagyobb állása ven-, 
déglőkben magyar embernek. Legföljebb az alsóbb 
nép számára, mely nem tud németül, tartanak magyar 
alkalmazottat is. Innen van az is, hogy az étlapok és 
számlák német nyelven vannak kiállítva. Egyébként 
a vendéglői feliratok a világ minden nyelvén látha
tók. Ismerek egy vendéglőt, melyen körben német, 
magyar, görög, török és latin fölirás olvasható. (Bu
dapesti Hírlap.)

T. éflapiró és vendéglős uraknak ,cKmeleeebben »iínlon> ■
legjobbnak elismeri és sok Időt és munkát megtakarító

HEKTOGRRPH- LR POK,
színben levó tintákat. — Nagy 
igraph-tekercsek, kész étlapok, 
ma-söntés-ivek és könyvek, t

\cndéglők mind nagy, palotaszeréi épületek, melyek- 
nek rendesen két kijáratuk van, úgy, hogy az utazók 
kocsijukkal es málháikkal fedél alá és istállóba jut
hatnak. Miudenikben két étterem van. Az alsó félig 
szabadon, az udvaron s mint_egy kert, virággal van
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Berkovits- 
féle

8 minden színben 
bán Hektói 
tyák. konyl
minden nagyság és színben, rultft'ár-számok, bérlet- 
főzetek, levélpapír és borítékok v^arszipkák kivá- 
natra ezégnyomássaj Is. legújabb pecsenye- és haldi- 
szek, torta- és tanyer-papirok, sütemén
BÍE!zünalvé,táJi!, iaplrlejnéztányérok, szálmaszálak,- fogvájók, ujságtartók, irótáblák, ■

íny-kapszlik,
.zalmaszálak,

, kréták, szivacsok stblt olcsó szabott árak 
mellett, gyorsan és pontosan szállít:

B E R K 0 U I T 5  K A R O L Y  B u d a p e s t ,  U I1 . ,  S i p - u t c a  5 .  s z .
Hektograph készltó, Irodai, éttermi, kávéházi és czukrászdal czikkek raktára. 

Kívánatra ár|egyzéh és mlntáh Ingyen é s  .bérmentve.

kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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KÜLFÖLD.

N e w - Y o r k  s z á l l o d á i  é s  v e n d é g l ő i .
Az Észak-Amerikai Egyesült Államok mesés 

fénynyel és nálunk eleddig nemcsak ismeretlen, de 
el sem képzelhető kényelemmel berendezett szálloda- 
óriásairól, az ezen szállodákba fektetett még ame
rikai értelemben is óriási tőkék hihetetlen nagysá
gáról, az üzemvezetés páratlan tökéletességéről és 

•feltétlen, minden körülmények között egyformán ér
vényesülő pontosságáról oly sokat, de ’ egymásnak 
ellenmondó dolgokat beszélnek és Írnak nálunk, 
hogy valósággal örülnünk kell, ha egyszer-másszor 
oly leírására találunk ottani szakipari viszonyainknak, 
melynek alapja az egyéni megfigyelés és melynek 
megbízhatóságához a megfigyelő egyéniségénél és hi- 
vatottságánál fogva minden kétségen felül áll.

Ilyen megbízható, színes és találó leírását a ncw- 
yorki szállodáknak és vendéglőknek találtuk nemrég 
dr. Hildesheimer Artúrnak a »Neue Freie Prcsse«- 
ben megjelent egyik czikk'ében, melyet közérdekű vol
tánál fogva egész terjedelmében érdemesnek talá
lunk a közlésre. Az érdekes tárczaczikk a következő:

Amerika és különösen New-York szállodái a 
földszinti helyiségeiben szünet nélkül lebonyolódó 
forgalmukkal inkább pályaudvarokhoz, (mint lakóhá
zakhoz hasonlítanak, vezetésük azonban nagyságuk da- 
czára kifogástalan, a huzamosabb ideig bennük való 
tartózkodás pedig meglehetősen drága. így, hogy 
csak egy példát említsek, minden egyes telefonbe
szélgetésért, még annak is, aki a szállodában lakik, 
tiz czentet — ötven fillért — kell fizetni. A szállo
dák nagy magasságánál fogva (van olyan is, mely 
húsz emeletes) a személyszállítást kétféle felvonógép- 
pel végzik. Az egyik— a lócal l i f t— a tizedik emeletig 
miniden emeleten megáll, a másik (express) a ti
zedik emeletig megállás nélkül közlekedik és csak 
ezen túl áll meg minden egyes emeleten.

New-York, Chicago legnagyobb szállodái közt 
van olyan is, melyben ezerötszáz szoba van, sőt St- 
Louis egyik szállodájában hatezer vandégnek van 
helye. Emellett e szállodaóriások, melyeknek száma 
nem is jelentéktelen, állandóan el vannak foglalva, 
tulajdonosaik pedig természetesen az ország leggaz- 
dlagabh polgárai. Erről a tényről magam is meg
győződhettem, mikor puszta véletlcnségből szemta
núja lehettem azon szálloda tulajdonosa leánya es
küvőjének, amely szállodában newyorki tartózkodá
som idején laktam. A hatalmas székesegyház túl - 
gazdag virágdiszitése, kizárólag hófehér liliomokból 
elbűvölő hatást gyakorolt a szemlélőre, mely tető
pontjára hágott abban a pillanatban, mikor az uj 
házaspár hófehér hermelinnel bélelt pompás auto
mobilon robogott el a székesegyházból.

New-Yorkba érkezve, magam is egy ilyen első
rangú, fényes szállodába szálltam. A földszinti he
lyiségekben áramló embertömegen átvergődve, végre 
a teo-roomba kerültem, helyet foglaltam az egyet
len szabad asztalnál és teát rendeltem. Legnagyobb 
csodálkozásomra azonban nem szolgáltak ki. »Ha 
egyedül van, uram, —- szólt hozzám kifogástalan ud
variassággal a főpinezér, — itt nem szolgálhatom ki. 
Az urakat, kik nem hölgytársaságban jelennek meg 
nálunk csak a ispeeziel, ,áz urak részére fentartott ká
véházi helyiségben szolgálhatjuk ki«. így azután át
mentem a barba, ahol a különböző italokon kívül, 
amelyekért fizetni kell, a közönség által díjtalanul és 
tetszés szerinti mennyiségben fogyasztható minden
féle jóval megrakott kcnyérszeletkék keltetrék fel fi
gyelmemet. Eleinte — amerikaiakról lévén szó — 
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nagyon csodálkoztam e nagylelkűségen, később azon
ban megtudtam, hogy e jó szokás alapja egy 'régi 
törvény, melynek értelmében szeszes italokat csak 
ételnemüekkel együtt, illetve csak ételkiszolgáltatással 
kapcsolatban szabad eladni. Az északamerikai egye
sült államok közt azonban vannak olyanok is, az 
úgynevezett prohibitiv-államok, amelyekben az alko
holtartalmú italok nyilvános kimérése (árusítása) egy
általán tilos. Az ilyen országon, minő például New- 
Jcrsey, keresztülutazva, a vasúti étkezőben még a 
szikvizes whiskyt is készen szolgálják fel theás-edény- 
ben, még pedig csak busás borravaló ellenében, ne
hogy a vasúttársaság, a szesztilalom áthágása miatt 
bírságot legyen kénytelen fizetni. Nints mit ezen 
csodálkozni! Hisz van itt olyan ország is, amelyben 
még a dohányeladás, a nyilvános dohányzás is el 
van tiltva.

Talán felesleges megjegyeznem, hogy a vendéglő, 
melybe az operai előadás után látogattam el, zsúfo
lásig meg volt telve vendégekkel. Jó borravalóért 
azonban, amely Amerikában épp oly kedvelt és a 
melyet épp oly szívesen fogadnak cl, mint nálunk 
mégis igen jó és kényelmes helyet kaptam. Néhány 
penczczel éjjeli egy óra után a pinezér a következő 
szövegű nyomtatott »iirlapot« tette elém : »Martin La
jos vendéglőtulajdonos urnák, New-York. Minthogy 
tudomásom van róla, hogy egy óra után nem szabad 
szeszes italokat árusítania, már most felkérem, tart
son fenn számomra ----  palack . . .  Tisztelettel (alá
írás);/: így tehát az ember egy óra után is tetszése 
szerinti italt fogyaszthat, ha előbb rendelte meg és 
a törvénynek is elég van téve, mert a vendéglős zár
óra után tényleg nem adott el semmit. Igen .saját
ságos szokások figyelhetők meg egyes előkelő vi
déki szállodák vendéglőiben is, amelyekben p. o. 
— nem egy helyen — levest, halat, húst, főzeléket, 
tésztát, gyümölcsöt tehát egy egész ebédet —• 
egyszerre szolgálnak fel.

HHSZnOS TUDIHUflLŐK.

*
E t e l e k  é s  i t a l o k  h ő m é r s é k l e t e .
Felette fontos, hogy úgy az ételeket, mint az ita

lokat megfelelő hőmérséklet mellett fogyaszszuk cl. 
Általánosságban áll az a szabály, hogy kellő hőmér
sékletű az az étel, amely megközelíti a vér tempera- 
túráját, vagyis a 37 - 38 Celsius fokot. Az ital pe
dig 10— 12 fok mellett mondható kellő hőmérsékle
tűnek. Elbírja ugyan a gyomor még a 7 fokos hi
deg vizet, meg az 55 fokos forró levest js, de ez 
a két temperatura már olyan szélső határ, amelyet 
nem tanácsos megközeliteni.

Különösen a pépes ételeket nem szabad forrón 
enni, mert ezek nagyon lassan hűlnek le. Legjobb, 
ha 37— 42 fok az ilyen pépes étel. A sült és főtt 
hús is akkor a legmegfelelőbb, ha a vér hőmérsékle
tét kevéssel múlja fölül. Semmi esetre se szabad öt
ven fokon túl élvezni az ilyen tömör ételt, púért 
Jta ennél forróbb, már bántja a szájat, akadályozza 
a tökéletes elvágást és sietve lenyeli az ember. Kettős 
bajt okoz tehát: megégeti a gyomrot és megnehezíti 
az emésztést. Azonban káros a másik véglet is. Ha 
az ételek temperaturája alacsonyabb a vér hőmérsék
leténél, akkor viszont nehezen emészthető.

Az italok kellő hőmérséklete különböző az egyes 
italoknál. Az ivóvíz legmegfelelőbb temperaturája a 
12.5 C fok. Ilyen hőmérsékletű viz ízlik a legjob
ban, hüsit és fölfrissit. Az alacsonyabb temperatu- 

Ivasóinkal mindig lapunkra hivatkozni.
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ráju ivóvizet már nagyon hidegnek érezzük. A 21 fok
nál melegebb viz pedig már kellemetlen izii. A szén
savas vizeket, tehát a szódavizet is, ha 12.5 foko
sak, sokkal hidegebbnek érezzük, mint a közönsé
ges ivóvizet. Ennek a vízből kiszabaduló szénsav az 
oka. Ilyen vizek tehát ne legyenek hidegebbek 14— 
16 foknál. Sört sem tanácsos hidegebbet inni, mint 
15 fokosat. A bor megfelelő hőmérséklete változó 
a bor minősége szerint. Leghidegebben isszák a pezs
gőt, ennek a temperaturája, ha jégen tartják, 2 fokra 
is leszáll.

Mégsem hüti le erősen a gyomrot és tájékát, 
azért, mert a benne levő sok alkohol megint me
legítőén hat. Hidegebben 10— 8 foknál még sem 
tanácsos a pezsgőt inni. Nehéz fehér bort 10 fokra 
lehet lehűteni, a könnyű feliér bor ne legyen hide
gebb 15 foknál, mert amabban több, ebben keve
sebb a melegítő szesz. A vörösbornak nemcsak az 
egészség, hanem az ízletesség szempontjából is a 
legmegfelelőbb temperaturája a 18— 19 fok.

A tej épp úgy, mint a szénsavas italok, Ride
gebbnek tetszik, mint az ivóvíz, olyan hidegen, mint 
az ivóvizet, a tejet azért nem tanácsos inni. Leg
jobban ízlik a hideg tej, ha 16— 18 fokos. A fris
sen fejt tej természetes melege 34— 35 fok. Ilyen 
melegen a legjobban tűri a gyomor és a legjobban 
izük is. A melegített tej temperaturájának legszél
sőbb határa 45 fok. Ennél forróbban a tejet csak 
akkor szabad inni, ha meg akar izzadni az emberi.

A leves kellő melege 37—45 fok. Ha forróbb, le
forrázzuk vele a szánkat és gyomrunkat, ha hide
gebb, nem Ízlik és megolvad a benne lévő zsiradék. 
A kávét és a teát legtöbben túlságosan forrón isz- 
szák. A frissen főtt kávé, ha tejet és ezukrot is tesz
nek bele, még mindig 60 foknál forróbb szokott 
lenni. A tea hőmérséklete rendesen még nagyobb: 
65 75 fok. Az ilyen forró italok idővel tönkrete
szik a gyomrot, amint alább olvasható. Azért a ká
vét és a teát sohase igyuk 40 -45  foknál imelegebben.

A forró ételek és italok élvezésének káros ha
tása lehet. A gyomor nyálkahártyáján ugyanis, ha 
lorró étel vagy ital éri, nem hólyag keletkezik, mint 
a bőrön vagy a szájban, hanem seb. Ez ,a seb nem 
gyógyul be egyhamar, mert nem engedi behegedni 
a gyomor emésztőnedve. Az emésztőnedv folyton mar
ja a sebet, azért idővel nehezen gyógyuló fekély lesz 
belőle. Ez a leggyakoribb keletkezési módja a gyo
mod ekélynek nevezett súlyos betegségnek. Ilyen fe
kély igen heves fájdalmat szokott okozni, különö
sen akkor, ha eszik vagy iszik az ember. A fájda
lom sokszor tűrhetetlen és a beteg inkább nem eszik, 
csak fájdalma ne legyen. Már ez is gyöngíti a be
teget, de sokkal jobban gyöngíti a gyakori vérvesz
tes, mely ezzel a bajjal rendesen jár. A fekélyből 
ugyanis gyakran indul meg a vér, hol erősebben, 
hol gyöngébben. A gyakori vérzésnek folyton növe- 
kedo vei szegénység, ennek pedig általános elgyen
gülés a következménye. A vérzés néha oly óriási, 
'og\ ,i beteg rövid idő alatt teljesen elvérzik s még
ha . A gyomorfekély tehát, mint látható, igen komoly 
betegség. Evekig elkinozza az embert, sokszor el- 
kesenU es nem egyszer veszélyezteti is az életét.

Jo lesz azért ügyelni arra, hogy az étel mindig 
csak olyan melegen jusson a gyomorba, hogy a gyo
mén nyalkahartyáját le ne forrázhassa. Ha egyszer- 
masszor mégis nagyon forrón jut a táplálék a szánk
ba, ne gyúrjak azt mindjárt le. Inkább hadd égjen 
meg a száj, mint a gyomor nyálkahártyája. A száj
sebe' m l 1' "a|), alatt bellcged, a gyomor égési 
meggyógyul ™ gy° gyl" ha egyáltalán
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Egy orvos az italok kellő hőmérsékletéről a kö
vetkező reczeptet állította össze:

I vóvíz 12.5 C.
Selteresz- és szódavíz 10 16 ff
Sör 14 — 16 ff
Vörös bor 1 7 -1 9 ff
Gyenge fehér bor 16 ff
Erős fehér bor 10 ff
Pezsgőbor 8 - 1 0 ff
Kávé és tea 23— 26 ff
Ugyanezek a szomjúság csillapí

tására 1 0 -1 8 ff
Húsleves 37— 52 ff
Tej 16 —18 ff
Frissen fejt tej 34—35 ff
Egyébként Wiel, az egészséges gyomor apos

tola, azt tartja, hogy az ételek és italok hőmérsékle
tére legalább is annyi gondot kell fordítani, mint 
a minőségek megválasztására.

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

f a r s a s  r e g g e í i f  fa r t\
1912. évi deczembcr hó 20-án: Pelzmann Ferencz ven

déglőjében (Rákóczy-ut, Pannonia-szálloda.)
1912. évi deczember hó 27-én: Kommcr Ferencz ven

déglőjében (Vadászkürt-sz.álloda.)

Lövvenstein M. utóda Horvát Nándor cs. és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.) Évtizedek 
óta az ország legnagyobb szállodáinak, vendéglőinek és kávé- 
házainak állandó szállítója. Fióküzlet: IV., Kishid-utcza 7. 
(Telefon 11-48.)

VEGYES HÍREK.

Magyar karácsony. A karácsonyi és újévi vásár kü
szöbén az Országos Iparcgycsület ezt a kérelmet intézi a 
magyar közönséghez: Karácsony szép ünnepének közeled- 
tén minden esztendőben fel szoktuk keresni a hazafias ma
gyar közönséget kérő szavunkkal: csak magyar iparczikkct 
vásároljon karácsonyi ajándékul. A szeretet ünnepén fogadja 
tevékeny szereíetébc a magyar ipart, adja szeretteinek aján
dékul azt, am.'i a magyar szívnek legkedvesebb lehet: a ma
gyar elme, magyar kéz, magyar munka termékét. Ezt a 
mindenesztendei kérelmünket czidén is ajánljuk bizalommal 
minden magyar család figyelmébe. A nemzeti érzésnek nem 
lehet szebb és hasznosabb nyilvánufása, miint a magyar munka 
pártolása. Erre nincs szebb alkalom, mint a szeretet ünnepe, 
amelyen ajándékkal kedveskedünk szeretteinknek. A szere
tet adójából kapja meg jogos résziét a magyar ipar is, amely 
annyira érdemes és annyira rászorul szerető istápolásunkra. 
Adjunk karácsonyi ajándékot a magyar iparnak is 1 A ma
gyarok karácsonya legyen valóságos magyar karácsony, igazi, 
nemzeti karácsony! Az Országos Iparegyesület.

Az Erzsébet-kilátótorony mozaikképei. A budai Já- 
nos-hegy ormán emelkedő Erzsébet-kilátó-torony födött ár
kádjainak falmezőibe Erzsébet királyné szobrának mind a 
két oldalán művészi mozaikképeket helyeznek el. A képek, 
melyeknek kartonjait Kölber Dezső és Tardos (Krenner) 
Viktor festőművészek már az idei nyáron elkészítették, csak 
a jövő évben kerülnek végleges helyeikre. A torony falait 
ugyanis a '.nedvesség ellen impregnálni kell, hogy a beillesz
tendő mozaikfestmények romlásnak, vagy pusztulásnak ne in
duljanak. A képek különben Erzsébet királyné életének ki
magasló eseményeit örökítik meg, köztük a koronázást és a 
királynénak a budai hegyek között való tartózkodását.

Harsány! Adolf üdvözlése. A »Budapesti Kávésipar- 
társulat« Harsányt Adolf kávést a székesfőváros törvény- 
hatósági bizottsági tagjává történt megválasztatása alkalmá
val a következő levélben üdvözölte: »Tek. Harsányi Adolf 
urnák, Budapest. A legutóbb lefolyt községi választások ercd-
olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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menyéből örömmel értesültünk arról, hogy a VII. kerület 
polgársága igen tisztelt kartárs urat a székesfőváros törvény
hatósági bizottságába első póttagjává választotta meg. Ami
dőn ebből az alkalomból őszintén érzett örömünknek adunk 
kifejezést, legyen szabad ama reményünket is kifejeznünk, 
hogy ipartársulatunk érdekeit annak idején a székesfőváros 
közgyűlési termében is a már megszokott buzgósággal és 
odaadással fogja képviselni, valamint hogy tagjaink kíván
ságairól és panaszairól a velünk való együttműködés .által 
közvetlenül is fog meggyőződést szerezni, hogy azokat azután 
annál hathatósabban támogathassa. Budapest, 1912. nov. 26. 
Kartársi üdvözlettel: Weingruber s. k. elnök.« — A me
leghangú üdvözlésért Harsányi Adolf levélben mondott kö
szönetét.

Ipartörténet. Az Országos /paregyesület a következő 
átiratot intézte szövetségünkhöz: A Magyar Vendéglősök Orsz. 
Szövetsége tekintetes Elnökségének, Budapest. Az orsz. ipar
egyesület ipartörténeti szakosztálya elhatározta, hogy elké
szíti a magyar iparral foglalkozó összes müveknek lehetőség 
szerint teljes jegyzékét, megbízható és kimerítő bibliográfiá
ját. Ez a nagyszabású felad'at természetesen csak úgy ke
csegtethet sikerrel, ha mindazok, akik az iparral bármiféle 
vonatkozásban állanak és igy elsősorban a közgazdasági szak
egyesületek és érdekképviseletek kiveszik a részüket a mun
kából. A kérelmünk tehát odairányul, hogy a t. Elnökség 
mindazon ipartörténeti vonatkozású müvekről, amelyekről tu
domása van, jegyzéket össze.állittatni és nekünk beküldeni 
szíveskedjék. Különösen fontosnak tartanók, hogy a t. El
nökség megállapítsa, hogy melyek azok az egyesület kebe
lébe tartozó huszonöt, ötvcn;, esetleg még hosszabb idő óta 
fennálló vállalatok, amelyek jubileumuk alkalmából törté
netüket megiratták; és köszönettel vennő'k, ha e jubiláns 
vállalatok történetéből a t. Elnökség részünkre egy-egy pél
dányt beszerezni szíveskednék. Másodsorban közelről érde
kelne bennünket a régebben megjelent a netalán ma is 
megjelenő ipari szaklapok jegyzéke s az iránti útbaigazításuk, 
hol lehetne ezeket megszerezni. A dolog természetéből folyó- 
lag előre pontosan megállapítanunk nem lehet, hogy mi az, 
aminek ipartörténeti szempontból fontossága van és minek 
nem: éppen ezért köszönettel veszünk bárminő utalást, útba
igazítást, ami az ipartörténetre és részletkérdéseire vonat
kozik. A t. Elnökség szives fáradozásaiért clőrci is teljes kö
szönetét mondva, vagyok kiváló tisztelettel Budapesten, 1912. 
nov. hó. Oetiéri s. k. ,kir. tanácsos,,igazgató.

A szövetség köszöneté. A f. évi szeptember hó 19-én 
Pozsonyban tartott szövetségi közgyűlés alkalmából a szövet
ség elnöksége a következő átiratot intézte a pozsonyi ipar
társulathoz: A ?Pozsonyi vendéglősök és kávésok ipart&r- 
>ulaím tekintetes Elnökségének Pozsony. A Magyar Ven
déglősök Orsz. Szövetségének« Pozsony sz. kir. város ven
dégszerető falai közt f. évi szeptember hó 19-én tartott XIII. 
rendes évi közgyűléséről házi tűzhelyeinkhez visszatérve, úgy 
a szövetség elnöksége és igazgató-tanácsa, mint a szövetség 
minden egyes tagja nevében kedves kötelességünknek tartjuk 
őszinte köszönetünket kifejezni ama meleg kartársi szere
tedért, melylyel mindannyiunkat fogadni szíveskedtek. Az a 
meleg kartársi szeretet, melylyel közgyűlésünket magukhoz 
meghívni és fogadni mélíóztattak, az az ügybuzgalom, mely
lyel a magukra vállalt munkát elvégezték, főleg azonban az a 
vendégszeretet, melylyel bennünket fogadtak, felejthetetle
nek fognak maradni előttünk. Mindezeknél fogva őszinte és 
szívből jövő kartársi köszönetünket fejezzük ki a tisztelt 
ipartársulatnak, különösen annak érdemes elnökének, Udvorka 
István- és a rendező-bizottság fáradhatlan titkárának, Urátz 
Vilmos uraknak, azzal az óhajtással, hogy érdemes ipartár
sulatuk iparunk javára a jövőben is akadálytalanul halad
jon a fejlődés és megerősödés utján. Amidőn még tisztelettel 
kérjük, hogy e levelünk tartalmát kegyeskedjenek alkalmas 
módon az ipartársulat összes tisztelt tagjaival közölni, ma
radunk hazafias üdvözlettel és kartársi szeretettel: Gliick Fri
gyes s. k. elnök, E. Kiss Lajos S. k. titkár. — [Ugyanekkor 
köszönőleveleket intézett a szövetség Pozsony polgármeste
réhez és az ottani kereskedelmi és iparkamara elnökségéhez 
is. A polgármesterhez intézett levél szövege a következő: 
»Nagys. Kamiik Tódor urnák, Pozsony sz. kir. város pol
gármesterének Pozsony. A Magyar Vendéglősök Orsz. Szö
vetsége nevében van szerencsénk Nagyságod előtt hálás kö
szönetünket tolmácsolni ama megtiszteltetésért, hogy a f. 
évi szeptember hó 19-én Pozsonyban tartott közgyűlésünkön

a város tanácsurainak kíséretében résztvenni és tanácsko
zásainkat figyelemmel kisérni kegyeskedett. Szövetségünk e 
tényben jóleső bizonyítékát látja ama érdeklődésnek, mely
lyel a Nagyságod vezetése alatt álló nemes város hatósága 
közérdekű törekvéseink iránt viseltetik és azok jelentőségét 
méltányolja. Amidőn tehát Nagyságodnak szives érdeklődé
séért újból is hálás köszönetünket fejezzük ki, maradunk 
kiváló tiszteletünk és nagyrabecsülésünk biztosításával Gliick 
Frigyes s. k. elnök, /*'. Kiss Lajos s. k. titkár. — A ka
marához ezt a levelet intézte a szövetség: A Pozsonyi ke
reskedelmi és iparkamara tek. Elnökségének Pozsony. A Ma
gyar Vnedéglősök Orsz. Szövetsége nevében kedves köte
lességet teljesítünk, amidőn a m. t. Elnökségnek ama meg
tisztelő kitüntetéséért, hogy a f. évi szeptember hó 19-én 
Pozsonyban tartott XIII. évi rendes közgyűlésünkön magát 
I)r. Wolff  Gerő kamarai titkár ur által képviseltette, hálás 
köszönetünket fejezzük ki. A pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara egyike volt a legelsőknek az ország kamarái sorá
ban, mely kérelmünkre már /S96-ban iparunknak az enge
délyhez és képesítéshez kötött iparágak közé leendő soroz- 
tatása mellett foglalt állást, épp azért kettős örömmel fo
gadtuk a ni. t. kamarának iparunk irányában szövetségi köz
gyűlésünk alkalmával újból megnyilatkozott jóindulatát, me
lyet bizalommal kérünk a jövőben is iparunk közérdekeiért 
folytatandó munkásságunkban. Kiváló tisztelettel: Gliick Fri
gyes s. k. elnök, E. Kiss Lajos S. k. titkár.

A palackok ármértékének kötelező megjelölése. A Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének, az Országos Köz
ponti Mintapinczének és a borkereskedőknek közös küldött
sége járult Beöthy László kereskedelmi miniszter elé Hcr- 
telendy Ferencz vezetésével. Hertelendy Ferencz, nvint a kül
döttség szónoka, felkérte a kereskedelmi minisztert, hogy a 
szeszes italokat tartalmazó, zárt palaczkok űrtartalmának kö
telező megjelöléséről szóló rendeletét, mely január 1-én lép 
életbe, vonja vissza, miután megfelelő, pontos űrtartalom 
palaczkok ina nem állanak rendelkezésre s ilyenek clö.álli- 
tására palaczkgyáraink nem vállalkoznak. Amellett sok száz
ezer régi borospalaczk áttöltése nagy nehézségekbe ütköznék. 
Beöthy László miniszter kijelentette, hogy a közigazgatásnak 
nem lehet célja oly rendeletekkel sújtani a közönséget, mely
nek az megfelelni nem tud'. Ismeri a kérésnek nagy horderejét 
és a legnagyobb jóindulattól eltelve a bortermelés és bor
kereskedelem létérdekei iránt, mindent el fog követni, hogy 
annak cselekvő képességét meg ne nehezítse.

A sárvári sörgyár. Pschorr müncheni udvari sörgyá
ros e napokban Sárváron vendége volt Lajos bajor kir. 
herczegnek. Ezt a látogatást olyan hírrel hozták nyilvános
ságra, mintha Pschorr bajor sörgyárat akarna Sárváron lé
tesíteni. Ped'iig a hir egyelőre csak kombináczión alapult.

Az Első magyar üveggyár rt. félsz, alatt 1912. jan. 
31-én lezárult mérlege 1,200.000 K alaptőke mellett 1,361.642 
K veszteséget mutat ki. A Pucher örökösök 705.469 K kö
vetelésén kívül a társaság más hitelezőknek 66.981 K-val 
tartozik, aminek fedezetéül a mérlegben az óvadékok! 13.307, 
adósok 245.263, raktár 125,151 és a herencsvölgyi gyár 
196.408 K értékkel szerepel.

Régi szüreti szokások. Bizony igaza van a nótának: 
»Nem úgy van már, mint régen ....«, de mi sem azok vagyunk, 
akik a Irágiek voltak! Nem tudunk mi‘már úgy élni sem, min. 
eleinte ahogyan tudtak. Igaz, a mai élet más is. Jobban 
érvényesül az egyén, több a dolga, nehezebb a megélhe
tés s így szórakozásra nagyon kevés időnk marad. Bezzeg 
régente, amikor annyi ideje volt a magyarnak, hogy unal
mában egymást pusztította, a mulatozásra is bőségesen ki
jutott az időből. Nagy mesterek is voltak ám az ujabbnál- 
ujabb mulattatások kigondolásában is, amint ezt régi fóli- 
ánsok fakó betűiből látom. Így szüret felé különféle szo
kások, mulatságok kezdődtek, amik naponta megújultak, a 
inig csak a szjüret tartott. Legelső volt ezek között az uj-szölö 
szentelés. A jobbágyok a nyár vége felé lesték már a für
töket s Iha éretteket összeszedhettek vagy egy kosárra va
lót, vitték a földesurasághoz, aki a legelső szőlőszállito 
jobbágyának elengedte abban az évben a dézsmát, a ti
zedet. A kosarat ezután felpántlikázva elvitték a' templomba, 
ahol a pap megáldotta, vagy megszentelte s a_földcsur
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nagy mulatságot csapott utána. Érdekesebb szokás volt en
nél'a szüreti király meg királyné választása. Egy-egy begv- 
község jobbágyságának fiatalsága — lányok és ̂  legények 
_  szüret előtti vasárnapon összejöttek f e 1S ég vá 1 aS zf/ísra. 
A választás szavazás utján történt s a legszebb pár lo/.i 
megválasztva, akiknek az volt a kötelessége, liogy a leg
első mustból egy kulacscsal ők vittek a földesúrinak, a 
többiek kiséretében. A földesur ilyenkor meg szokta őket 
vendégelni s mivel a szerencsét többnyire úgy korrigálták 
ki n választók, hogy két szerelmes pár lett megválasztva, 
természetes, hogy a következő farsangon már egybe is kel
tek, aminek költségeit ilyenkor a földesur viselte. De a 
királyi titulushoz kötelmek is fűződtek. A szüreti körmenejt- 
kor — kiöltözve, zeneszó mellett járták be a falut — ők 
vitték elől azt a kánaáni szőlőfürtöt, amely a bibliából 
ismeretes. Nekik volt kötelességük azt több szőlőfüritfjöl 
úgy összeállítani, hogy ne tátszék, mintha úgy volna össze
róva. A szőlőkben ők kezdték el a tüztánezot, ami semmi 
más nem volt, mint t.ámczolás közben a lángoló máglya 
átugrása. Ha a láng nem kapott egyikük ruhájába sem, 
akkor »holt biztos« volt, hogy a farsang mint férj és 
feleséget köszönti őket. A szüreti felségeket, ha szőlőindá
ból és levélből font koszorukoronájukkal fejükön valahol 
megjelentek, meg kellett vendégelni. Bizonyos hivatalos jel
lege is volt, amennyiben a király állt a cseberrel az utón, 
mikor a földesuraság részére a dézsmát kimérték. Ezért 
azután külön is kapott jutalmat: egy, néha több biirkátp 
amelyeket a zután a királynéval együtt az uraság szüretjén 
megfőztek jó uj mustban — de ha akarták, meg is tart
hatták maguknak. A városi polgárok szüreti mulatsága egy 
napra terjedt. A ezéhek fiatalsága ott is választott ki
rályt s királynét, akiket ezután föleziezomázva, vig muzsika
szó mellett, szőlőfürtökkel ékitett díszkocsin hordtak kö
rül a ivarosban. Az urirendnél is volt hasonló szokás, csak
hogy itt ez inkább olyan társasjáték féle volt, mint a 
sharagszom rád«. Amelyik urfi és kisasszony a legtöbb ki
tüntetést kapta a szüreti tánezban, az lett a király, illetve 
királyné, aki ezután mindenféle tréfás ítéleteket hozott/ mint 
az előbb említett játékban a bíró.

Színes lakomák. A különböző divatok és újítások rend
szerint azokból a körökből indulnak ki, amelyeket legke
vésbé terhelnek az élet bajai és igy elég idejük van rá,, 
hogy érdekes szenzácziókkal lepjék meg a világot. A leg
újabb ilyen szcnzáczitá a színes lakoma. Londonban ugyanis 
egy hölgy tiszteletére, akinek kedvencz színe a rózsaszín, a 
napokban rózsaszínű lakomát fognak rendezni. Ez a terv 
sok gondot okozott azoknak, akik meg akarták valósítani, 
mert nem a legkönnyebb feladat olyan szakácsot találni, 
aki össze tud állítani egy rózsaszínű menüt. A hölgy tiszte
lői azonban nem ismerték sem fáradságot, sem költséget s 
addig kercstck-kutattak, míg végre mégis találtak ilyen ki
váló szakácsinálvéjjzt s az általa tervezett étlap azt mutatja, 
hogy meg is oldotta nehéz feladatát. Az étlapon ugyanis szép 
rózsaszínű rákok, füstölt lazaczok, tengeri halak és más ha
sonló dolgok szerepelnek. A húsféléket úgy készítik el majd, 
hogy rózsaszínűek legyenek, az olyan fogásokat pedig, ame
lyektől a természet megtagadta az angol hölgy kedvencz 
sziliét, rózsaszínű mártással fogják szervírozni. A csemegét 
málnából, számóczából és más hasonló jókból állítják össze 
és természetesen az italok is rózsaszínűek lesznek. A sza
kács tehát minden tekintetben fényesen megoldotta a ne
héz problémát, azonban kijelentette, hogy ez az étlap min- 
den művészetét és leleményességét kimerítette, úgy hogy a 
jövőben legfeljebb fehér és zöld lakomákat tud csak »elő- 
varázsolnk, ha valaki egyszer ismét színes mulatságot akar 
csapni a szive hölgyének tiszteletére. De ugyanakkor el
felejtette, hogy rajta kívül más geniális konyhaművész is 
\an, aki esetleg szintén alkothat ehhez hasonló menüt, a 
mint a/, meg is történt. Henri Mandement, egy Londonban 
elő franczia szakács, ugyanis megbízást kapott egyszer egy 
temetkezési vállalkozótól, hogy állítsa össze egy gyászlakoma 
elhipj.'it, amelyen csupa fekete ételeknek kellett szerepelni. 
Ez fölötte nehéz feladat volt, mjtitán a fekete szin az él
vezhető eledelek közt sokkal ritkább, mint a rózsászin. A 
lakoma egyébként nagyon érdekes lehetett. Minden vendég, 
akit meghívtak, gyászhintón hajtatott oda és gyászruhát vi- 
scU. Az asztalterítők, meg a szalvctták feketék voltak, az 
asztalt pedig sötét virágok diszitették. Az ételek közt csak 
i leves nem volt fekete, mert vörösrépából főzték s bíbor
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sziliben úszott: a királyok régi gyászszinében. Az előétel 
kaviárfélékből állt, a sülteket feketére pirított gombával ko
ritették s az egyes fogásokat miniatűr-ravatalokon adták asz
talra. Csemegeként szilvát, utánna pedig feketekávét ittak a 
vendégek. A menü tehát nagyon sötétszinü volt, a temetési 
vállalkozó hangulata azonban rózsaszínű lehetett, mert szép 
pénzt söpörhetett be a lakomáért.

A szállodák tolvajai. A világvárosok vendégfogadói
ban igen gyakoriak a nemzetközi tolvajok. Berlinben csak 
a napokban fogták cl egy Loewy nevezetű szálloda-betörőt, 
aki egészen originálisán azzal védekezett, hogy a Berliner 
Tageblattban olvasta dr. Reiss laussunei kriminalista cik
két, amely kimerítően ismerteti a szálloda-tolvajok tevékeny
ségének módjait. Állítólag innen merítette inspirációját. A 
kitűnő tudós most azután újabb cikket irt a berlini újságba, 
s bebizonyítja azt a csekélységet, hogy már jóval az ő cikke 
megjelenése előtt, nem kevesebb, mint két esztendővel, ered
ményes működést folytatott Loewy, a szálloda-betörés liimcs 
mezején. Az okoskodása tehát egészen rá vall a betörőre. 
Reiss professzor nem törődve azzal, hogy cikke inspiráló
ig  hathat »illetékes« körökben, ezúttal újabb ismertetést 
hoz a szálloda-tolvajok eljárásáról.

Szerinte már a tizenkilenczedik század elején voltak 
betörők, akik csakis a szállodákkal, mint speczialitással fog
lalkoztak. A francziák bonjouriers-nek nevezik ezeket, mert 
»Bon jour Monsieur!« szavakkal toppantanak be a szobába, 
azzal a czéllal, hogy ha van benn valaki, az azt higyjc, 
hogy a szálló alkalmazottjával akadt dolga. Jellemzi a 
szálló-tolvajokat, hogy a czipőjük talpa igen vékony és pu
hára van hajlítva, hogy egészen nesztelenné tegye a be
törők lépteit. E tolvajokat és betörőket két csoportba le
het osztani. Azt egyik a közönséges fajta, amely beoson 
napközben a nyitva levő szobákba és elemeli azt, ami éppen 
a kezeügyébe kerül. A másik csoport a tulajdonképpeni be
törőkből telik ki. Ezek szerszámokkal, éjszaka dolgoznak, 
felfeszitik a kofferokat, leütik a zárakat és főleg a nagy 
értékeket képviselő tárgyakra vetik magukat. Valamennyien 
gondos elcgancziával öltöznek. Ismerik a szállók személyze
tének pszichológiáját, s tudják, hogy ezek a, vendégeket nem
csak felső ruhája, hanem alsóncmüi után szokták megítélni. 
Tehát a szállótolvaj finom bőrkofferokkal, lakkezipőben és 
selyem harisnyában jelenik meg. Gyakran nem is laknak ab
ban a szállodában, ahol a tolvajlást végrehajtja, egyszerűen 
látogatóba megy az első kedvező hotelbe, benyit valamelyik 
szobába és munkához fog. A rendőrség munkáját nagyon 
megnehezíti, hogy nemzetközi szervezetnek tagjai s még a 
rendőrségről is sikerül kiszabaditaniok magukat befolyásuk 
és összeköttetéseik révén.

Legjobb asztali és üdítő Ital.
KiUlnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyughurutnál.
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^lim ptTPii a Fő-utcában egy emeletes ház kis le- 
OUIIlCgClI téttel eladó vagy bérbeadó. — A helyi
viszonyok szerint a földszint kávéháznak igen alkalmas és 
az emelet 5—6 vendégszobává átalakítható, a tulajdonos 
megfelelő lakása fenntartása mellett. Átadás jövő évben, meg
állapodás szerint. Bővebb felvilágosítás a gyógyszertárban nyerhető
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J T l a g e r -  &  

f y o f e r  C . T .

és

Tleményiödön

Budapest. Wien.
*2̂ *$* vfc *É*

Vendégtői, 
kávéházi és szállo
dai modern 
kong haberendező.

Vörösréz-edények, 
fagylalt - berendezések 

és f)űtőkészülékek.

BUDAPEST, VI, 
Gi/m-UTcn 20.

T E L E T O n  lTlT71-55.

Pályázat italkezelői állásra.
A petrozsényi m. kir. kőszénbánya alkalmazot

tak fogyasztási egylete mint szövetkezet pályázatot 
hirdet a jövő 1913. évi márczius hó 1-től kezdődőleg 
vendéglősi és italkezelői állásra a következő felté
telek mellett:

Kezelő a bor, sör, szódavíz és málnaszörp után 
a forgalom 10o/0-át, a rum, konyak és ásványvizek 
után pedig 5 o/o-át kapja.

A maga és alkalmazottai részére ingyen lakást
kap.

A Wekerle-telepi tiszti és altiszti kaszinóban, va
lamint a szövetkezet kijelölt helyiségeiben a ven
déglősi teendőket végzi.

A részletes föltételek a szövetkezet petrozsényi 
hivatalos helyiségében reggel 8— 12-ig terjedő idő
ben megtekinthetők.

Pályázók kötelesek az e szakmában való jártas
ságukat igazoló okmányokkal és erkölcsi bizonyit- 
ványnyal fölszerelt kérvényeiket a szövetkezet igaz
gatósága czimére egyezerötszáz (1500) K bánatpénz 
melléklésével a folyó évi deczember hó 31-ig be
küldeni.

Nürnbergi, óriás, nemes, édes, hosszú, vastag 
gyökerű, zsákjainkban Alsó-Mislye vasúti állo
másra szállítva: 100 kg. 30 K, 50 kg. 17 K és 
25 kg. 9 K- •••••••••••■•••••••• Megrendelhető
Kemény Hl. Regelernszka. n. p. Garbocbogdány

Étterem, kávé ház és szálloda
üzlet, amelyhez állandó moz
gószínbóz és nyári sö
rözőkért is tartozik, teljesen 
modernül berendezve és 
felszerelve azonnal bérbe
adó, esetleg elszámolásra 
átadó ven előnyös feltételek
kel, élénk forgalmú mező
városban. Érdeklődők irtanak
.Szerencsés alkalom'
címen e lap kiadóhivatalába.

Nem nyertes pályázók bánatpénze, az igazgató
ság e tárgyban megtartandó határozata után ille
tőnek rögtön vissza fog szolgáltatni.

Az évi forgalom átlagosan 70,000 korona. 
Petrozsény, 1912. november 20.

A petrozsényi m. kir. kőszénbánya alkalmazottak 
fogyasztási egylete mint s z ö v e tk e z e t .___

500 hl- kitűnő szeredmjei ó-bor
melyből 30 hl. 3 és 4 éves finom, jó 
rajnai rizling, részben vagy egészben 
eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál: 

THURÁNSZKY TIHAMÉR földbirtokos és szőlősgazda, 
S z a I ó k. — Posta : Zemplén-Bulka.

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni



16 M agyar Vendéglős- és Kávés*Ipar 1912 december 15.

« w

A Szí. LuHócs-fOrdői Rristályforrás vegyelemzesei.
O rs z . m . k i r .  C f íe m ia i I n té z e t .
Az intézel kiküldöttje által személyesen vett 
“Knstály”-forrásbó! származó vízminta vizsgá

latának eredménye:
A viz hőmérséke ..........................24.3 C°
Á viz fajsulya 18 C 1 .................. 1.0008

Cfyamiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

0.0093 gr. 
0.0334 « 
0.1268 « 
0.0465 « 
0.0004 « 
0.0331 « 
0.1188 « 
0.5002 « 
0.0169 « 
0.0880 «

Kálium (K) .........................
Nátrium (Na) ........................
Caícium (Ca).........................
Magnésium (Mg) .................
Vas (Fe).................................
Chlor (Cl)................................
Sulfat (SO1) ..........................
Hydrocarbonat (HCO3) .........
Siliciumdioxid (SiO2) ..........
Szénsav (CO2) 44.66 cm3.........
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat és 
ammóniákat a viz nem tartalmaz és igy a 
„l<ristály”-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. Cfjemiai Intézet, Budapest.

Dr. Kossutány s. k., igazgató.

M. kir. Tud. Egyetem I. Cheiniai Intézete.
. ... 25.75 C°

• 1.00074
A forrás hőmérséke..................
A viz fajsulya 17.5 C -on .........
A viz fagyáspontja 0.035 C. osmosis-nyomás 
0.421 atm., elektromos vezetőképessége 

0.0008661 Ohm cm.
Cl)emiai vizsgálat.

1000 gr. vízben találtatott:
Kálium (K) ...........................
Natritum (Na) ........................
Calcium (Ca)..........................
Magnésium (Mg) ................
Vas (Fe)..................................
Chlor (Cl)................................
Sulfat (SO4) ...........................
Hydrocarbonat (HCOs) ...
Siliciumdioxid (SiO2) ...........
Szénsav (CO2) ........................
Összes szénsav (CO2) ...........
E nagy mélységből fakadó, állandó összetételű 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 I. Cheiniai Intézete 

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

0.0070 gr. 
0.0328 « 
0.1277 « 
0.0452 « 
0.0004 « 
0.0338 « 
0.1118 ’« 
0.5194 « 
0.0170 « 
0.0878 « 
4.6245 «

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

ÉVtTDl- CTTCTÍTTT forrás:
1000 gr. vízben 0.3172 sr. ásvány alkatrész, 0,2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.

ŐT. C m m iEH -BTlD O lT  forrás:
1000 gr. vízben 0.2104 gr. ásvány alkatrész 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.5723 gr.

SZT. LUKTÍCSTÜKDŐI ,,TWIST fiLlf *-TOTWfiS:
1000 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
talmú, mint e két világhírű és a franczia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyvíz.

SZT. LUKÜCSFÜRDŐ GYÓGYFÜRDŐ, BUDA.
Téli és nytírf flxógshely .

Dr. Tfankó Vilmos a chemia tanára, a m. tud. akadémia tagja: „A Szt. Lukács-fürdői Kristály
forrás vize 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 Dr. Tfankó Vilmos s. k., a chemia tanára, a magy. tud. akadémia tagja”

L •

Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, Iszapborogatá- 
sok, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógy-
vizuszodák. Olcsó és gondos pensio. Csuz, köszvény, ideg", bőrbajok!,: V . 
Lakas ellátás felől kimerítő prospektust ingyen küld a f . f  T

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA.
v.í“

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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HAZAI IPAR

4yiojíor.

HÁHOQ**" 
Buda pe»*

Figyeljünk
Piatnik Nándor és "fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól.=

Magyar játék-k&rtya-oyár

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, Vll„ Rritenbiller-u. 17,
Telefon: 63,-56. Alaplttstott t324.

HAZAI IPAR

. vtojeov.

Őua.pesi

Mád, unlv. f
D f « W e i n g r u b e r  Á r m i n

fogorvos és operateup
kép. (festi e rro i. középlek. közegéezeégtan-tanár, ny. ci. 

é l ktr. I. ont. ezredorvoi
Rendel • Budapesten, IV., Gizella-tér 8. szám alatt Kcnucie e ,  órA,g  ég d u< MÓ1 6 Óráig.

„ K U L T i m f f "
SZÉPlKODFlLmt, mŰVÉSZETl ÉS 

KKITIKTU KÉPES FOLIJÓIKKT
Hazánk legszebben kiállított és ki
tünően szerkesztett lapja. JTlegjelenik 
minden f)ó 10-én és 25-én, 40—48 
otdal terjedelemben, több színes mű- 
melléktettet. -  ELŐFIZETÉSI FlKTt 
JÍÉGlJEDÉVETiKlJiT ÜT KOKOJlTt.
Felelős szerkesztő: K'ŰTTIG OTTÓ; 
főmunkatárs: HTTTiGFllf SÉJIDOK.
Kiadja: Köftig Gusztáv és Fia Sopron.

A KRISTÁLY

A  v á ro s l i g e t i  G Y Ó G Y F O R R Á S
szénsavval telített, k e l le m e s  1*0

artézi ásványvize legyen mindennapi italod.
Megrendelési czim : ARTÉZIA R.-T. BUDAPEST, 
VII., EGRESSY-UT 20/c. Telefon 50—T3.

fagylalt, jegeskávé, hidegkészítmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy Írásbeli kérdezősködésekre dljmetesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Yezériigynöksége
I p a r s é o s z l á l y :

BUDAPEST V., Yáczi-körut 32. Telefon 73—40.

BORELADÁS!
Báró Horváth Ferenc szerednyei pincéjéből kiváló minőségit 
furmint, rajnai riziing, valamint vörös., hegyi borok 
250—300 literes hordókban eladók. — Összmennyiség : 
óbor 160 hektóliter, ujbor 80 hektóliter. Egyes hordók
ban is kaphatók. Ofurmin ára literenként 1.— korona. 
Rendeléseket elfogad: Kardos Sándor, Pap. (Szabolcs-m.)

E zern é l több kiváló orvos és ta n á r a já n lja !
1904. ST. LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson k é rjen  m indenütt S zt.-Lu k á csfQ rd ö l
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

•forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroKnál 
és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali ék borviz. Hathatós szomjcsillaplto- 
Vidékre és külföldre fnvnrdijmentes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Széneavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a franezia Evian és SL 

Galmicr vizeket.
S z t .  L u k á c s fü r d ö  K u t v á l la la t  Budán.,

A gyors meggazdagodás titka 
megtudható

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

fw m m b

HUBERT J. E. POZSONY
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLUTÓ
G3 ALAP ITT ATOTT 1825. 0

KOLÖNLBOESSÉOIJEOY: »  GENTRY-CLUB”
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ÍTRflRSYLl?flnifl SEC
Lonfs Francois & Co.

császá rt és k irá ly i udvart szá llítók ,
F ii 1 8 p S z á s z  G ó b i i r a  G ó i k a t  Herczeg Ő Fensége szá llító t

B U D A F O K ,

18 e l s ő r e n d ű  k i t ü n t e t é s .

FŐRAKTÁRi

O □ □ H ° rs  G o n e u rs . □ □ □

VÉDJEGY. VEZÉRKÉP VISELŐSÉG

wugiij.4  BQRHEGYI FERENCZ RbDÍ ES BlOCKMJENN lllODAI
TELEFON: 35-79 . 

BUDAPEST. V., GIZELLA-TÉR 
Sürgönyeim: Frarxpois Budafok.

TELEFON : 3 8 -6 0 .
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. '6.
TELEFON: Budafok 15. szám.

MEGHÍVÁS!
sö

r Ó-bor oh nagy választékbaní 
Hivató uj faj borok !&*&&&

Uisonfai és JTláírafjegyahai 
Szőlői2Íepek Boréríékesitő 

Részvény-Társaság. &
Elnök: Nagyméltóságu dr. Kállay Zoltán valóságos belső 

titkos tanácsos, Hevesvármegye tőispánja.
Igazg. székhelye: Gyöngyös, Főtér Luby-liáz (uj bankpalota).
1 ostaiiolc 1. -  Telefon 99. — Sürgönyeim: Visontamátra.

O — 1908—1911 évjáratú — és uj fajborok, 
’ecsenye, csemege, szomorodni és asszu-borok

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

TI f. vendéglős urakat megtjivjuk szótő telepi
pincészetünk megtekintésére, szükségletük mél
tányos árban i, idejekorán való biztosítása céljából.
MnIíi0rko^ézSr ̂ crjó,,Rizling- Fmmint (s°m), Hárs-levelü, 

M 1J u '' ‘'lsselas- Kövidinka, Pozsonyi. Erdei, Mus
tos, Madelem, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.

Tunesnmn
woLrnmnLfímpn

n U G É K O r i U  D R Ó T S Z E R K E Z E T T E L .

Nagykárolyban

üzlethelyiség
Nagykárolyt Kereskedelmi és Iparbank 
Részvény-Társaság Igazgatósága, ^

a vf ';os k ö zép p o n tján  fekvő , ú jon n an  éptilt szákira- 
ZUllkban kedvező felté te lek  m ellett bérbeadó több

m ely ek  k isebb  ven d ég lő n ek  vagy 
cu k rá sz d á n a k  k iv á ló an  a lk a lm a  
sak  -  K özelebb i fe lv ilágosítássa l 
szo lg á t N a g y k á ro ly b a n  a

K á v éh á za k , 
vendéglők, 

á ru h á za k , iro
d á k  s tb . v ilág í
tá sá r a  a  lega l
k a lm a sa b b  és 
im m á r  nélkü
lözhetetlen .

Szép , kelle
m es, fe h é r  és 
á lla n d ó  Jény.

K a p h a tó  m in 
den  villan yfe l-  
szere lő  és m ű
s z a k i  ih letben .

75 %
á ra m  - költség  
m e g ta k a rítá s !

Egyesült
Izzólámpa és Villamossági 
R ész vén yfár saság, U jpes  í.
Telelőn 78-52, 78-53, 78-56, 10-01 , S ü rg ö n ye im : A M P E R E .

Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye, Szeged, Jókai-utca 4. Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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