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fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy Írásbeli kérdezőskődésekre dijmetesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Yezérügynöksége
Iparsóoszlály :

BUDAPEST V., Yáczi-körut 32. Telefon 73—40.
Ha egy levelezőlapon pontos czi- 
müket, az üzlethelyiség megjelö
lésével közlik velünk, díjta lanu l 
é s  bérm entve  k ü ld ü n k
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A földszint sörcsarnoknak, az emelet 
vendégszobáknak, vagy lakásoknak is 
használható. Értekezhetni Csernáth • 
Istvánná1, Marosvásárhelyt,

___  Szentgyörgy-tér 9. szám alatt.

Hirdetéseket jutányosán  
vesz fel a kiadóhivatal.
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szemberek állal a legdrágább francia gaza- 
Bőkkel ismételten fisszeha&on ittatván nem- 
•sak egyenértékflaknek. da tflbla izban a 

lengtknál JOBBAKNAK találta lak.
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SEIFERT HENRIK é s  FWI
császári és királyi udvari tekeajztalgyár,
« .  éj klr. jzabadalm. jégszekrénygyár. 
Árjegyzék vidékre ingyen éj bérmentve.

Budapest; VII. kér.; Dob-utcza 90, szám.

Vidéki szálloda megvételre,
kedvező feltételek mellett. Ajánlatok „P. V.“ 
jelige alatt e lap kiadóhivatalába küldendők®  ..............................—

A  v á ro s lig e t i G YÓ G YFO R R ÁS
szénsavval telített, kellemes lsfl

ILONA
artézi ásváajrize legyen ■ iadeiaapi italéi.

Megrendelési ciim : ARTÉZI* R.-T. BUDAPEST, 
VIL, EGRESSY-UT 20/c. Telefon 50—71.
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Magyar Vendéglős-és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A „Szállodások, Vendéglősök, K ávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj-Egyesülete** — A „Debreczeni szab* kir. 
városi Szállodások, V endéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata*4 —- A „N ag y v árad i  Szállodások, Vendéglősök, Kávésok 
és K orcsm árosok Ipartársulata** A z „Ú jv idék i Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata**— A „K assai V endég
lősök, K ávésok , K orcsm árosok  cs Ptnczérek Egylete** — Az „A rad i  Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata** — A „Szegedi 
Szállodások, K ávésok , V endéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata** — A „G yőri szab* kir. városi Vendéglősök, Italmérők és 
Kávésok Ipartársulata** A  „Sza tm ár sz* kir. városi Vendéglősök, Kávésok és Pínczérek Egyesülete** — A  „Pozsony  szab. kir. 
városi Szállodások, V endéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata** — A „Borsodmegyei Vendéglősök, K ávésok  és K orcs
márosok Egyesülete** — A  „Pécs-Baranyai Vendéglősök Ipartársulata** — A „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata** — A  „Budapesti Kávésípartársulat '*  ;— A  „N ógrádvárm egyei Korcsmárosok és Italmérők Egyesülete** 
— A  „Budapesti K ávésok  Szövetsége** — A  „Pozsonyi Pinczér Önsegélyző és Menhely-Egylet** — A  „Nezsíderi és R a jka i Járási 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata** — A  „ T a ta -T ó v á ro s :  Szállodások, Vendéglősök, K ávésok  és Korcsmárosok 
[partársulata*4 — A  „M ag y a r  szállodás és vendéglős m unkaadók egyesülete**. A  — „T uróczvárm egyeí szállodások, vendéglősök és
korcsmárosok ipartársulata“  H I V A T A L O S  L A P J A .

E L Ő F IZ E T É S I  ARAKI :

N eg y ed év re  . 3 k o ro n a ,  i E g é sz  év re 12 k o r o n a .  
Fé lévre  . . 6 k o r o n a .  [ E g y e s  szám  á r a  50 fillér.

T E L E F O N !  1 J 7 - 6 J .

Megjfclen
minden hó J. és J5. napján. 

Laptulajdonos-scerkesztő s
F. KISS L A J O S .

S zerkesz tőség  és k i a d ó h iv a t a l ;

Budapest VI., Szondy-u. 45-47
Hirdetések fölvétele ugyanott.  

Kéziratok nem adatnak  vissza.

MAGYAR VENDÉGLŐSÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
BUDAPEST, IX., LÓsYAY-UTCZA 22.

Meghívó.
l -VŰji.i - ,.’V \, - «■ 
V  tAftí ,/

Van szerencsénk a „MAGYAR VENDÉGLŐSÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE11 által 
Petőfi Sándor szüleinek a Kerepesi-uti temetőben levő sírjára készített érezkoszoru letételének

f. évi m árczius hó 15-én déle lőtt és délután
tartandó ünnepélyére tisztelettel meghívni.

Budapest, 1913. márczius 10. MAGYAR VENDÉGLŐSÖK ORSZ. SZÖVETSÉGEGliick Frigyes elnök.

Az ünnepély programmja:
I. 1913. márczius 15-én délelőtt pont 10 órakor.

Találkozás a Kerepesi-uti temető első kapujánál levő kápolnánál.
Innen felvonulás Petőfi Sándor szüleinek sírjához.
Glück Frigyes szövetségi elnök avató beszéde.
A koszorú átadása a székesfőváros képviselőjének.
Fellner László szakiskolai növendék elszavalja Petőfi: «Jó öreg korcsmáros» ez. költeményét.
A BUDAPESTI ÉS VIDÉKI SZAKISKOLÁK NÖVENDÉKEI virágot tesznek a Petőfi-család sírjára.

II. 1913. márczius 15-én délután pont fél 4 órakor.
Találkozás a Petőfi-Házban (Bajza- utcza 21. sz.). A szövetség tagjait és a meghívottakat Herczeg Ferencz 

orsz. képviselő, a Petőfi-Társaság elnöke fogadja.
Palkovics Ede, a szakiskola felügyelő-bizottságának elnöke átadja a OLUCK FRIQYES-féle UTAZÁSI 

ISTVÁN-DIJAT» Makács István szakiskolai növendéknek.
Földes! György szakiskolai növendék elszavalja Petőfi 'Talpra megyar ez. költeményét.

S z e n t  M a r g i t s z i g e t i  iid itü v iz . A legkiválóbb szénsavval telített ásványvíz. 
Mint asztali víz nagyon kellemes, jóhatásu, 
egészségápoló ital — A Szent Margitszigeti 
Üdítő- és Gyógyvíz Ke/elősége Budapest, 
VI., Teréz-körut 22 — Telefon-szám 3o-52.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéglős- és ÍCávés-ipar Í9Í3 március 5.

minden érzésével nemcsak a magyar vendéglősöknek egy 
egységes táborba való tömörítésén fáradoznak, hanemPetőfi S á n d o r.

(Emlékezések.)
Irta: Kneffel Béla szállodás.

Kiskunfélegyháza, 1913. márczius 7.

Petőfi nagy neve bejárt egy világot,
De lelke csak itt maradt szép Magyarországon ; 
Magasztos emléke,
Alkotó szelleme 
Örökkön él köztünk,
Mig csak magyar lészen 
Itt e kerek földön.

>!<* *

Örömmel értesültem arról a hazafias czélról, melyet 
a M a g ya r  Vendéglősök O rszá g o s S zövetségé' -nek nagyra- 
becstilt Elnöksége mintegy másfél évvel ezelőtt, elnökének 
indítványára, Petőfi Sándor szülei sírjának megkoszorúzá
sával maga elé tűzött.

Érczkoszorut helyezni Petőfi Sándor szüleinek sírjára . . .
A múltakra való e visszaemlékezés, a fenkölt tisztelet 

szabadságharczunk lánglelkti költőjének szülei irányában, a 
tespedő magyar Géniusz fellobbantása . . . Ezért hazafiui 
lelkesedésem túláradó ifjú hevével, kartársi szeretetem teljes 
melegével hajtom meg a nagyrabecsiilt elnökünk, Ö litek  
Frigyes e szép, hazafias eszme megpenditője előtt elisme
résem zászlaját! Egyidejűleg köszöntőm hűséges segítő
társait szép munkájában: üdvözlöm tisztelt kartársaimat is.

Mi magyar vendéglősök csak örülhetünk, hogy a jelen 
áldatlan viszonyai közepette is akadnak közöttünk vezető 
egyéniségek, önzetlen, bátor férfiak, kik nem ismerve fá
radtságot, nem törődve a konkolyt hintő álprófétákkal, 
megkiizdve minden akadálylyal — a múltak dicső emlé
keiből merített eszmékkel, magasan szárnyaló lelkűk

2

zafias eszmék kultuszát és ápolását.
Ilyen eszme Petőfi Sándor szülei sírjának megkoszo

rúzása is . . .
Az eszme ma már él, ám e gyönyörű eszmét nem

csak a magyar vendéglősök összeségének, hanem a magyar 
ifjúságnak is magáévá kell tennie! A hazafiui lelkesedés 
szent lángja gyűljön ki ifjú sziveikben, hogy a hosszú 
évek óta szunnyadó zsarátnokot, a nemzeti büszkeséget uj 
életre élessze!

Hajdanában, amikor még lelkesedni tudott a magyar, 
élt a Duna-Tisza közén egy jó öreg korcsmáros, akinek 
fia az 1848. év márczius idusán »T a lp ra« állította a ma
gyar ifjúságot. És ez a márcziusi ifjúság élén, Petőfi Sán
dorral, akkor »történelm et csin á lt« . Az ifjúság határtalan 
lelkesedése kiterjedt az egész ország hazafias népére. A tár
sadalom feszült figyelemmel tekintett m á rc z iu s i ifjak  
halálmegvető harezrakész tábora felé . . .  És amidőn látja 
a hullámgyürüként terjedő nagy lelkesedést, a sok keserű 
megpróbáltatások után elérkezettnek vélte az időt arra, hogy 
az ifjúsággal karöltve, pénz- és véráldozattal siessen a ve
szélyben forgó szent haza oltalmára. E nemzeti öntudatra- 
ébredés eredményezte, hogy megtépdesett nemzeti önérze
tünknek, nemzeti büszkeségünknek további fennmaradása 
egy időre biztosítva lett.

Ha nem igy történik, talán a magyar vendéglősök 
sem koszoruzhatnák meg ma nyilvánosan Petőfi Sándor 
szüleinek sírját . . .

Tehát akkor, amikor mi, magyar korcsmárosok a 
j ó  öreg korcsm áros emlékének áldozunk, ugyanakkor a 

márcziusi ifjak történelmi jelentőségű nagy emlékének, de 
ezzel együtt a márciusi ifjak hősi halált halt bátor vezé-

T Á R C A
A névjegy.

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

(Utánnyomás tilos.)

Dr. Kőszály Tibor ur már többszörös családapa 
volt ugyan, hanem azért még egyáltalán nem vetette 
meg a kalandokat, amelyek pedig férjek és kivált 
apák számára tudvalevőleg tilosak. Ha kopasz tarkó
ján fényes czilinderkalapjával, keztyüs kezében ezüst- 
gombu sétapálezáját forgatva, peczkesen végigsétált 
az utczán, bizony jnem egyszer gyorsította meg a 
lépteit egy-egy karcsúbb ruhaderék, dús hajkonty, 
vagy csinosabb boka láttára. Ilyenkor Tibor ur ki- 
düllesztette a mellét, a nyelén ragadta meg a séta
botját és halkan fütyörészni kezdett, mindezt önkény- 
telenül a karcsú derék, vagy csinos boka láttára. És 
igy sietett a bájos ismeretlen után.

Hogy az ismeretlenből jolykor ismerős lett, az 
Kőszály I ibor ur hóditó tehetségének érdeme. Hogy 
azonban a kaland olykor a gavallérra nézvést ilven- 
féle bókokkal végződött, m in t:

Arczátlan!
Mit tolakszik?
Az aranylánczomat akarja letépni?

__ • Rendőrt hívok, ha tüstént el nem takarodik !
Megrendeléseknél kérjük tisztelt

— azt viszont a hölgyek bárdolatlanságának és hiá
nyos szépérzékének Kell tulajdonítani ; már t. i. Kő
szály ur vélekedése (szerint.

A nők rendszerint legyáltalában nem viselik ma
gukat úgy, mint ahogyan a huszadik század felvilá
gosult gyermekeit megilletné.

Mit beszéltek, — fakadt ki néha a kaszinó
ban a barátai előtt, — mit beszéltek nőemanczipá- 
czióról, vagy éppen szabad szerelemről, amikor a nők 
egyrészében ma még annyi intelligenczia sincs, hogy 
meg tudná érteni s becsülni, mi az egy férfi, egy ide
gen férfi odaadása?! Hisz egy ismeretlen embert, 
aki azelőtt sohasem látott bennünket, egy csapásra 
meghódítani a legnagyobb (dicsőség és tekintse sze
rencséjének magyarázta emelt hangon — minden 
hölgy, akár asszony, akár pedig leány, ha olyan disz- 
tingvált úriember, mint én, a lábaihoz akarja rakni 
a hódolatá t!

A kaszinóbeli barátok (természetesen jóizüt mu
lattak Kőszály barátunk (méltatlankodó kitörésein, de 
azért egy részük nyíltan, másik részük titokban, min
dig helyeselte a merész aszfaltreformátor nézeteit.

Ámde Tibor ur (csupán férfi-társaságban szokott 
ilyen vandál módon beszélni az asszonyokról. Oh, 
hölgyek között gyengéd volt, mint a bársony és si
ma, mint a kígyó. Nem csoda, ha kigyómódjára tu 
dott beférkőzni a női szivek sziklái közé.

Ilyen sziklaszivü hölgy volt a többiek között Bo- 
*tor*{a Mi'hálynié is, a szép és fiatal, szőke özvegy.

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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rének, a magyar ifjúság örök büszkesége : Petőfi Sándor 
emlékének is áldozunk.

** *
Szép hazánk kellős közepén, a Kiskunságban lakom. 

Szent ragaszkodás köt e hazai röghöz, mert ide tartozom, 
itt születtem, ez az otthonom. Jóleső, boldog érzéssel tölti 
el lelkünket az a tudat, hogy tartozunk valahová, és egy 
nemzet fia sem ragaszkodik úgy a hazai röghöz, mint a 
magyar. Már kis gyermek-koromban hazaszeretetre, becsü
letre oktatott anyám, apám. Áldom is őket mindenkoron. 
Visszaemlékezvén gyermekkori éveimre, eleven emlékem
ben él még az a felejthetetlen szent családi est, amikor a 
Hoffmann meséinek sorozatos könyvecskéi után az első 
verses könyvet: »Petőfi Sándor összes költeményeinek* dí
szes kiadását karácsonyi ajándékul kaptam. IV. osztályos 
fiú voltam és már nemcsak olvasam, de szavaltam is 
Petőfi költeményeit. Ez időtől kezdve szerető emlékezéssel 
csüngök Petőfi Sándor dicsfénytől övezett halhatatlan em
lékén és jól emlékezem még vissza azokra a derék jó 
öreg emberekre is, kik hosszú téli estéken régi »D u ttyán -  
vendégfogadónk«  füstös nagy ivójának sarkot övező tarka- 
teritékü hosszú sarokasztalánál sok szép epizódot elevení
tettek fel előttem Petőfi életéből. Akik ismerték, vagy csak 
egyszer is látták, hallották beszélni, szavalni, mesébe illő 
dolgokat regéltek felőle. Kiskunság volt legkedvesebb tar
tózkodási helye, szebbnél-szebb költeményei, melyeket a 
Kiskunságról irt, erről tesznek tanúbizonyságot. Ha a vég. 
telenségbe vesző szabad pusztaságon körül hordoztatta sas
tekintetét, a költői képzelet csapongó szárnyain egy egész 
uj világot ölelt magához. Régi félegyházaiak ma is vallják, 
hogy Petőfi Sándor 1822, karácsonykor Kiskunfélegyházán 
született, de miután ez év végén hnrczolkodtak szülei rö. 
vid időre Kiskörösre, az újszülött fiút magukkal vivén( 
Kiskörösön keresztelték meg és hogy az anyakönyvi be

jegyzésnél előálló hoszadalmas utánjárással járó ki- és be
írást elkerüljék, a születés helyéül pedig — a keresztelő 
plébánia helyének megfelelően — Kisköröst jelölték meg.

Petőfi Sándor nemzeti költészetünk legnagyobb büsz
kesége. Rövid pályafutása alatt sok nyomorúságon ment 
át, de ennek daczára sohasem csüggedt. Szenvedéseit el
hallgattatja és törhetlenül bizó reménységgel küzd és halad 
előre a szebb jövő reményében; a haza és az emberiség 
sorsának javulásáért harczolva. Minden szép, nemes és jó 
iránt fogékony ifjú lelke a reménység szivárványos szálai
val volt átszőve.

Magasztos eszmék foglalkoztatják szüntelen. Lélek
emelő, nagyratörő eszméinek formába öntött megnyilatko
zásain át kiviláglik a mindeneket kormányzó végtelen

És nem utczai Vad volt, ahogyan Kőszály az aszfalton 
kezdődő kalandjainak hősnőit nevezte, hanem szelíd 
házi galamb. Bájos és lekötelező módon, kékszemü 
és vöröshaju, szóval ja kis város szerelmi fogalmai 
szerint valóságos istennő. /Egyébiránt vagyonos asz- 
szony, aki zsurokra járt és zsurokat adott. Kőszály 
is zsuron ismerkedett |meg vele.

Tibor ur felesége, (aki egyike volt a legjámbo- 
rabb és legkevésbé (féltékeny asszonyoknak, természe
tesen még csak jnem, is álmodta, minő érzelmeket 
ébresztett fel az urában a szép özvegy. De ha tudta 
volna is, ta lá n  akkor sem ért volna vele semmit, 
mert Kőszály alig néhány találkozás után már olyan 
szerelmes volt Bokorkánéba, hogy ettől a szerelemtől, 
úgy lehet, még tulajdon hitvestársának a közbelé
pése sem bírta Volna eltántorítani.

— Soha, — ismételgette magában Tibor ur, — 
soha még ilyen [gyönyörű szőke h a ja t ! És micsoda 
fejedelmi alak! Micsoda (fejedelmi alak!

A fejedelmi alak azonban méltóságos fellépésé
ben is fejedelmi akart lenni és hideg részvétlenség
gel hallgatta végig a legújabb udvarlójának veszedel
mes ömlengéseit, s /ezzel a taktikával természetesen 
csak annál inkább felkorbácsolta Kőszály úrban az a l
vó oroszlánt.

Végre egyszer, a (harminczkettedik találkozáson 
megnyílt a [kőszikla. Prózaiasabban szólva, özvegy Bo
korkáné kapitulált. Húsos ,arczát a legyezője mögé 
rejtve, kimondta a rég lesett s z ó t : _______________

Látogasson meg, kedves Kőszály holnap a 
lakásomon. Várom délután négy órakor.

Tibor ur akkorát szeretett volna ugrani örömé
ben, mint a bakkecske. De nem ugrott, mert ez fel
tűnő lett volna. 0  pedig minden áron kerülni akarta 
a feltűnést. Ez ,a találkozás az ő kettejük titka, s 
ejzí a titok jédes, ez a titok boldogító.

Szivében ezzel a boldogító tudattal, zsebében a 
névjegy-tárczájával, másnap délután pontosan négy 
órakor becsöngetett a szép özvegy lakásán Kőszály 
Tibor. A szobaleány (ajtót nyitott.

Itthon van a nagyságos asszony? — kérdezte 
egykedvűséget erőszakolva magára ,a látogató.

— Itthon van kérem, — felelt a szobaleány. — 
Kit jelentsek be?

Kőszály elővette a zsebéből a krokodilbőrután- 
zatu tárczáját és előkelőén, hanyag kézmozdulattal 
névjegyet húzott ki belőle.

— Jelentse be ... vigye be csak a nagyságos 
asszonynak a névjegyemet, — szólott és átadta a 
szobalánynak a kártyát.

A szobaleány bement, Kőszály dobogó (szívvel 
várt. A szobaleány kijött.

— Végre, — fohászkodott magában a nőhóditó. 
végre a (karomba zárhatom! (Tudniillik, nem a

szobaleányt, hanem az [úrnőjét.)
A szobaleány azonban kijött egészen az előszoba 

küszöbéig és ridegen .ennyit m o ndo tt :
— Kérem, nincs itthon a nagyságos asszony!

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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nagy és hatalmas gondviselő Isten létezésébe vetett meg
dönthetetlen bizonyosság. Ha tulérzékeny lelkét-szivét va
lami bántotta, keserítette, bánat, lemondás, elkeseredés, 
irigyei gyűlölködései, szülei sorsa, — mondják, hogy na
pokig nem lehetett szavát hallani. De ha jó kedvre han
golódott, fesztelen csapongó kedve határt nem ismert. 
Akivel csak egyszer is beszélt, annak bizalmába lopódzott, 
megnyerte tetszését, szeretetét. Tudását bámulták, nagyra- 
becsülték. Olyanok, kik csak egyszer is beszéltek vele 
mondják, hogy mély tüzű feke e szemeinek lángoló tekin
tete a lángeszű embert sejtették. Enyhe nyári alkonyaikon 
hüs nyári éjszakákon, az aranykalászos rónán, a rendekbe 
rakott buzakeresztek tövében hanyattfekve órákig el tudott 
merengeni a napnyugtán, a szinváltozó menny hatalmas 
kárpitján, a felhők között lopva bujkáló misztikus holdon 
és a ragyogó tüzű csillagseregen. Magasan szárnyaló lel 
kének fen költ gondolatai, azoknak összetűzése, versbeön
tése nagy lángészről, mélységes életbölcseletről tanúskodnak. 
Petőfit olykor olykor borongó sejtések gyötörték, hogy 
korán fog elhalni. Szomorú sejté'e nemzetének végtelen nagy

bánatára tényleg bizonyosra vált, amenynyiben életének 26-ik 
esztendejében, 1849. julius 31-én a segesvári csatatéren 
hazájáért hősi halált szenvedett. Tüneményes pályafutása 
épp azért elválaszthatlanul össze van forrva szabadsághar
czunk történetével. Hiszem és vallom, hogy nem Petőfi 
egyénisége teljes kibontakozására szolgált kedvező alkalmid 
az annyira várva-várt szabadságharcz kitörése, mert az más 
körülmények közt is teljesen kiforrt és érvényesült volna, 
hanem igenis, Petőfi halhatatlan nimbusza von örökké 
dicsteljesen sugárzó fénykoszorut szabadságharczunk szo
morú véget ért hősies küzdelmeinek dicső emléke köré, 
Petőfi Sándor az isteni szikra termékenyítő erejével, a vele 
született költői ihlet alkotó erejével volt megáldva. És a 
gondviselés kegye azon nehéz időkben adta őt a nemze
tünknek, amikor épp a legnagyobb szükség volt egy pró
fétai ihlettel megáldott vezérlő csillagra, ki nemcsak lel
kesedést tudott gyújtani, hanem vigaszt, örömet, reményt 
is öntött a csüggedő szivekbe.

Hire, dicsősége és költészete bejárta az egész világot. 
Költeményei fordításban eddig 27 nyelven jelentek meg.

*
*

Az 1892-ik évben, Oraviczabáuyán jártam az első 
polgáriba. Ide küldtek szüleim cserébe® a német nyelvre. 
Osztályfőnököm, a magyar nyelv és természetrajz tanára, 
egy igen derék, javakorbeli szélestudásu tanárunk volt, ki 
mindjárt az első óráján kijelentette, hogy <ez m a g y a r  i s 
kola, fa la in  beiü l csak m agvaru l s z a b a d  beszé ln i, e s z e r in t  
a ta n i tá s  nyelve m a g ya r«.

— »Jó helyre jö ttem  én h á t akkor ném etet tan u ln i»  — 
gondoltam magamban. Bátor jelentkezésemre, hogy én 
azért jöttem ide, hogy megtanuljam a németet®, azzal fe
lelt tanárom, hogy »ak i nem eiü l a k a r  tan u ln i, a z  ne m a 
g y a r  isko lába  menjen«. Amiben igaza is volt. És hogy 
szigorú figyelmeztetésének eredménye is legyen, az ellen-

ur orra előttEzzel gyorsan becsapta Kószálj 
az ajtót.

a  szoöaíeány, miután belülről jól be is zárta 
az ajtót, már rég eltűnt az előszobából, de Kőszály 
Tibor ur még mindig ott állt a bezárt ajtó előtt, 
akár a sóbálvány. ;

Végre hiúságában és önérzetében vérig sebezve, 
lehorgasztott fővel, mint á megvert kutya, clkullo
gott. És méltó 'haragjában soha, de soha többet 
sem nézett özvegy Bokorkánéra. Még csak nem 
köszönt neki, ha találkozott vele.

Pedig kár. Mert jha köszönt volna neki, akkor 
egyszer talán Bokorkáné 'is leküzdötte volna magá
ban Kőszály Tábor ur iránt ama nevezetes látogatás 
óta érzett vad gyűlöletét, s nem valószínűtlen, hogy 
egy gyöngébb pillanatában 'mégis csak megkérdezte 
volna a kiutasított udvariétól:

Mondja csak Kőszály, micsoda arczátlan tréfa 
\olt az magától, hogy akkor a feleségével, meg

ra
is

a gyermekeivel akart betolakodni a lakásomra. Mi
féle eljárás volt ez magától?

És ebből a haragos kérdésből szegény Kőszály 
1 ibor egy csapásra megértette volna a szörnyű va
lót, hogy tudniillik, ama látogatáskor minő névje
gyet küldött be a szobaleánynyal a szép özvegynek. 
Tudniillik olyan névjegyet, amelyet egy, az egész csa
ládjával tett múltkori látogatása előtt dugott volt a 
táiczájába arra az esetre, ha az illető família, ame
lyikhez mentek és 'amelyiket otthon is találtak, ne
talán nem volna odahaza és amelyik névjegyre éppen 
a családi látogatás kidomboritása végett a név után, 
hogy :

lér. Kőszály Tibor 
ironnal még ezt irta volt oda:

»n ej ével [és gyermekeivel.
, íö/ / e *. ,a •am‘ézns névjegygyei jelentette be ma

gúi Kószálj ui a várva-várt találka idején a szép 
özvegynél.

Borhenyi borBORHEGYI F.
n BORKERESKEDÉS
Bnaajiesí, V., Gizella-tér 4. (Saját ház.) 
Pmczék: Budafokon és V., Gizelia-tér 4. 
Teeion: 35*i9. Fióküzlet: V. Egyetem* 
|̂ _cg_2̂ _szám alatt. Teief önszánt: 10-50,

Aiánl|a a leg obb: franczia és magyar pezsgőiét, 
SSBoiaCK°Més "““‘■í181 flyárl árakon? Belföldi borait ?? ®lsaö, ‘!‘r“8v®8 bortermelőktől a legfntányosabb áron szolgáltatja. Vidéki megrendelései gyorsan 

és pontosan teljesüléinek.
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őrzéssel éppen bennünket, magyar fiukat bízott meg. így 
történt, hogy Oraviczabányán tulajdonképeni czélomat, 
amiért szüleim odaküldtek, nem érhettem el. Régi jó öreg- 
tanárom, H o rvá th  László, ki még ma is él és akinek egyetlen 
legfőbb vágya mindig az utazás volt (világkörüli kalandos 
utján talán most is valahol Indiában, vagy talán Kínában 
jár), ügyes módszerrel oktató, szigorú, de mindenekfölött 
igazságos, ideális jólelkiiletii ember volt, akivel minden 
hét szombatján kisebb-nagyobb kirándulásokra indultunk. 
Bejártuk a környék szebbnél-szebb helyeit, bányáit, falvait, 
gyártelepeit, fürdőit, vadregényes fenyves rengetegeit. Ősz
kor és télen ásványokat gyűjtöttünk - -  tavaszkor és nyáron 
növényeket, lepkéket, rovarokat. Óraszünetekben kint az 
iskola nagy botanikus kertjében, vagy a kirándulások alatt 
a pihenőknél oláh anyanyelvű osztálytársainknak Petőfi 
verseit kellett nekünk magyar fiuknak fenszóval olvasgatni. 
Egy májusi kirándulásunk alkalmával — jól emlékszem — 
a marillavölgyi erdészlak tisztásán osztálytársaimnak Petőfi 
»Az alföld* * czimü költeményét szavaltam, és mikkora 
könybelábadt szemekkel a végső strófához értem . . .

Szép v*gy alföld, legalább nekem szép,
Itt ringatták bölcsőm,
Itt születtem,
Itt boruljon rám a szemfödél
Itt domborodjék a sir is feleltem . . .

sírva fakadtam hazavágyó gyerekes lelkemmel.
És itt láttam, tapasztaltam először életemben, hogy 

ezek a jóindulatú oláh fiuk velem, a kis magyarral meny
nyire rokonszenveztek. Nem is lehetett másként. Hiszen ők 
is csak szeretik azt a földet, ahol születtek, ahol bölcsőjük 
ringott. Csillogó szemekkel, üdvrivalgással emeltek vállaikra 
és vittek a lakoma helyére, hol már nyásrahuzva, ropogó 
tűzön forgatták a nagy fiuk a szalonnával tűzdelt, pirosra 
sült bárányczombokat. Én kaptam az első falatot, én ültem 
tanáraim közé és az ízletes egyszerű erdei ebéd elköltése 
után én szavaltam a szokásos kis verset »Sauerkraut und 
Leberwurst«. Volt azután kedv, szabad hanczurozás. Jó 
késő délután volt már, amikor nagy nefelejcscsokros bo
tokkal hazafelé indultunk. A városba érve, katonás kettős
rendekben én — az intézet legkisebb és legfiatalabb ta
nulója — szakadó esőben, trombitaszó mellett vezettem az 
intézet összes növendékeit az intézet kapujáig. Eloszlás 
előtt még a Hymnuszt énekeltük el, azután szétoszolva 
hazafelé ballagtunk. Késő este volt már, amikor kifáradva 
csuromvizesen lakásomra értem. Áldott jó Bach bácsi, a 
nevelő atyám már türelmetlenül várt az ízletes krumplislercz 
vacsorával. Az éjszaka azután az aranykalászos rónán jár
tam, ahová jó édes anyám kocsival jött elém. Otthon 
voltam. Hazavitt a lelkem álomhordozója. Reggelre pedig 
kitört rajtam a láz. Tíidőgyuladásba estem. Két hétig fe
küdtem és — mégis ez a nap volt életem legszebb napja.. •

Petőfinek köszönhettem . . .
Az iskolaév befejeztével érzékenyen búcsúztam el 

iskolatársaimtól. A jó fiuk velem sírtak. Rövid egy év alatt 
megszerettük egymást, daczára sokféle anyanyelvűnknek. 
Mindannyian együtt éreztünk . . . Azóta húsz esztendő telt 
el . . . Néha el-elfog a vágy viszontlátni újból azokat a 
kedves fiukat, kik ma már velem együtt emberré csepe
redtek. Már régen készülök. De az idei nyáron ellátogatok

ásványvizek  beszerzése!
Előnyárak éttermek és kávéházak részére vidékre szállítva:
Kroridorfi
Kroiidorfl
fcrondorfl
Ágnes

«
Bikszádi

B ilin i
«

Borszéki

Emsi
Fachinger
Giesslüibel

Karlsbadi
Selters

1*60 liter á

1-11—

49. Selters v« liter á 40.
41. Marlenbadi 7 in « 64
32 Máluási Mária 1. ' < 60.
50 « « l/*2 « « 44.
26. Málnási Sikulia lj» « « 40.
56. Parádi kénes 1 * - 58.
36. « « ' hl « 32.
48. Rohitsi Tempel 1*40 « 50.
36. « « 1* - « « 45.
55. « « :i/s « 30
28 Salvator 1* « « 48
50. 1/2 32
58. Szolyvay r « 54
56. « V* « « 34.
26. Hunyadi keseriiviz « 42
68. Igmándi 10-75 4 •’
52. « « 0-35 # 28*

Az árak budapesti raktárunkból értendők, ládák önköltségi áron felszániittatnak. 
A Kromlorfi viz megrendeléshez csinos poharak s menükártyák mellékeltetnek.

czimzendők : Gölsdorf K, Kror.doiíi kutvállalat U)'.'1 sz C T e Idó lí'34 -78

hozzájuk, kik velem együtt sírtak, mikor én Petőfi versét 
szavalva a szülőföldemre, hazafelé gondoltam. Ezek az oláh 
fiuk szerettek és én ezeket a fiukat áldom egész életemben, 
mert megértettek és a legszebb, legharmónikusabb esztendő 
emlékét szerezték meg nekem.

A bban  a szeretet ben és kö lcsönös m egértésben, m ely 
engem  ifjú tá rsa im h o z fű z ö t t ,  P e tő fi S á n d o r  á ld o tt  sze lle 
m ét éreztem  m egelevenii/n i és m egnyilvánu ln i. Legyen érte 
örökké áldott Petőfi magasztos emléke!

* *
Évekkel ezelőtt egyik külföldi nyári utamban, Hol

landia tengermosta partvidékein, bolyongásaim közepette 
egy nagy kiterjedésű mintagazdaságba jutottam. A minta
tejgazdaság, vajgyár, konyhakertészet, a gyönyörű kert 
nyomban megtetszettek. A gazdaság egy kiemelkedő pont
ján tornyos-emeletes kastély állott, sötét fenyvesektől körül
véve. Tengerre néző lankás oldalán szép virágos kerttel, 
hova - magam sem tudom hogyan — de betévedtem. 
A kastély oszlopokon nyugvó tornáczának széles nagy 
erkélyéről festői sziliben omlottak alá hazám kedvelt virá
gai, a haragoszöld repkény sűrű folyondára, a szerény 
fehér rózsa, a piros tulipán. Amint fokozott kíváncsiságom 
a kastély közelébe visz, legnagyobb meglepetésemre, szép, 
dallamos, tiszta magyar sző üti meg a fülemet. Önkénte
lenül is az erkélyre tekintek, melynek kifeszitett sávos er
nyője alatt két kedves gyermek felváltva hangosan olvas
gat. Figyelek . . .  És mint örül lelkem, amint hallom, 
hogy a két kis csicsergő gyermek lánglelkit nagy költőnk, 
Petőfi Sándor költeményeit olvasgatja. Az egyik, a fiúcska, 
kifogástalan magyarsággal a - Szülőföldem»-et szava'ja . . .

„Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon . . .

A másik — szöszkehaju leányka — német nyelven, 
kiérezhető németalföldi accentussal «A hazáról czimü 
verset olvassa . . .

Die Sonne sank, doch kamen keine Sterne 
Tiefdnnkle Nacht umhüllt’ das Firmament 
Kein Fűnké Lichts. Nur meine ldeine Lampe 
Und meine glüh’nde Heimatsliebe brennt.

Oh gross und máchtig waren die Magyarén,
An Macht, und an Besitz unendlich gross ;
Des Nordens, Ostens, Südens, Sternenregen 
Erlosch in Ungarns weitem Meeresschoss . . .

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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valami leírhatatlan mélységes fájdalom, kétség és gyönyör 
markol a szivembe, mikor csengő hangan hallom olvasni:

Vagy üstökös vagy, oh magyar,
Dicsőség, mely jött s távozék,
Hogy századok múltával újra 
Lássák fényét a népek, s rettegjék ?

Amint a messzeszárnyaló gondolataimnak szabad utal 
engedek, a kastély felől egy 40 év körüli erős, széles 
vállu, napbarnított arczu, kis fekete bajuszu férfit látok 
felém közeledni, ki angol nyelven szólít meg, és udvaria
san kéri számon, mit óhajtok? Az idillikus kép hangu
latos varázsa alatt zavaromban magyarul válaszolok, mire 
legnagyobb ámulatomra, anyanyelvemen kapok feleletet. 
Amikor a kastély urának tudomására adom, hogy mi járat
ban vagyok, szívesen invitál hajlékába. Nem állok ellen, 
elfogadom és rövidesen ott, a nagy erkélyen, kedves kis 
családja meghitt körében ülök. És megtudom, hogy sza- 
szabadságharezunk egy számkivetésbe űzött hérosza uno
kájának szobájában ülök és hallok tőle újra legendás dol
gokat; számkivetés, vagyonelkobzás, Kufstein, küzdelem a 
kenyérért és néma csendben hallgatva csodás dolgokat, 
újra elgondolom, hogy mily s z í v ó s  faj a magyar, hogy 
hazájához való hűségben mily kitartó, ragaszkodó és hogy 
bármerre idegenbe vesse is a sors, gondolkodásában, érzé
seiben, viselkedésében, szívben és lélekben még heted- 
iziglen is mennyire magyar marad, Életmódja külső meg
nyilatkozásaiban, öröklött magatartásában, családi nevelés
ben, szokásban kidomborodik az ősi honszeretet, melyből 
viszont lobogva csap ki a magyar Géniusz éltető szelle
mének öröktüzü lángja.

I tt — m essze h a zá m tó l — a z  É sza k i tenger partján  
újból kise'r P etőfi szellem e . . .

** *
Gyönyörű márcziusi reggel. Langyos, enyhe tavaszi 

szellő lengedez a fagyos földön. Bárányfelhők usznak- 
gomolygnak az égen, a déli nap ragyogó pompája fény
nyel hinti be a hosszú téli álmából ébredező természetet. 
Az enyhe napsugár jótékony melege, a langyos tavaszi 
szelő ingerlő játéka jóleső érzéssel, a derült tiszta kék ég 
örömmel tölti el szivünket. A feltámadó élet, a tavaszi 
napsugár elevenséget támaszt a gondolatainkban is, ma
gasztos eszméket keltve uj életre.

Itt járok-kelek azokon a helyeken, ahol ezelőtt vagy 
nyolez évtizeddel Petőfi Sándor szülei körében, gyermek
éveit élte egyszeri megszakítással kerek nyolez esztendeig. 
Atyja, a rácz származású Petrovics István — ki a mészá

ros mestersége mellett bort is mert -  gén sz.goru, a 
kötelességteljesitésbeu sem elnézést, sem faradságot nem 
ismerő, pontos, lelkiismeretes, munkaszerep férfin h.reben 
állotr Anyja, a turóczmegyei származású, született Hruz 
Mária nagyon vallásos, áldott, jólelkü asszony volt. Itt 
laklak a nagy költő nevéről elnevezett ma, «Petőfa.-térén, 
az ótemplom tövében, a térre kiugró kis nadfodeles házi- 
kóban. Lakóházuk helyén ma Szabó Sándor kiskunfélegy- 
házai földbirtokos nemesi kúriája áll. Szép, magyaros, föld
szintes épület Utczai homlokzatának zöldredőnyös nagy 
ablakai között, a ház falán ott díszeleg a nevezetes n ö 
vénytábla, melyet Pásztor Ferencz buzgólkodására a pest, 
irodalmi körök részvételével 1861-ben helyeztek el. Ara
nyos betűkkel ez áll rajta: «Ut élte gyermekéveit Petőfi

A Petőfi-tér ma egész más képet nyújt, mint Petőfi 
életében. Megállók a ház nagy zöld kapuja előtt és körül
hordozom tekintetemet. A tágas térség baloldalán a pár 
év előtt restaurált díszes ótemplom, mely már Petőfi éle
tében is állt (épült 1752-ben), jobbra a «Constantinum» 
leánynevelőintézetnek egyszerű, de arányaiban impozáns eme
letes nagy uj épülete, melynek a térre néző helyén már 1809 
óta a régi kiskunfélegyházai városi algimnázium (emeletén 
az állami tanítóképzővel) egyemeletes ódon boltíves épü
lete áll. Ma már gyönyörű kétemeletes főgimnázium és 
tanítóképzőnk van, mindkét palota szép főutezánk dísze. 
A Petőfi-térről a város felé tekintve, idelátszik a Városház
térnek egy kis része, melynek hosszú folytatása városunk 
szemefénye, a széles Kossuth Lajos-főutcza nagyvárosias 
képe. A Városház-téren le végig a Kossuth-utczán nyüzsgő, 
forgalmas kép, mely Kiskunfélegyháza város élénk heti
piaczárói tesz kész tanúságot. Jobbról, a Kossuth-utcza vég
keresztezésének Városház-téri sarkán emelkedik városunk két
emeletes uj palotája, mely gyönyörű művészi alkotás — a 
Fő-utczára tekintő kiugró árkádos díszes homlokzatával és 
magasan kiemelkedő majolikás tetejű ragyogó, karcsú 
minarettjével, — büszkén hirdeti a kiváltságos kiskunok 
előre törtető szabad fejlődését.

Az ótemplomban éppen delet harangoznak, mikor be
lépek a tágas nagy udvarra. Balról a gazdasági udvar, 
jobbról a gyümölcsös kert csinos kis méhesházával. A gaz
dasági udvar közepén kis kukoriczagóré, mellette az öreg 
akáczfa, melynek fiatal vesszőin lovagolt a kis Sanyi, fíízfa- 
sipot fújva. A kis kúria boltíves, oszlopos tornácza elé 
kerülve, egy perezre megállók a tornáczot körülövező és 
téli álmukat alvó eczetfák előtt, melyeknek sűrű lombja 
nyár idején hűs árnyat nyújt e nevezetes hely boldog lakó
jának. Petőfi idejében nem volt ily szép, ily díszes és rc- 
mekbelllő a ház és belseje, mint ma, de az akkori kis 
nádfödeles, háromszobás házikóban is boldogság tanyá
zott, mert Petőfi Sándor verseiben igen gyakran boldogan 
emlékezett vissza e gyermekkori lakhelyére, melyet bizo
nyára többre értékelt, többre becsült, mint sok úri palotát. 
A délután folyamán egy becsületes magyar gazdához —
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Ficsor Károly uramhoz — látogatok el, ki a Petőfi-térre 
beágazó Petőfi-utczában lakik és akinek édesatyja kortársa, 
egyszersmind gyermekkori játszótársa volt Petőfi Sándor
nak. Kedves családja körében találom őt. Nem sokáig nó- 
gattatom magam, helyet foglalok közöttük. Ficsor Károly 
uramat régóta ismerem, sok jó muskatály borát vettem már 
meg. Mondhatom, kiváló gazdaember. Érdekes typusa az 
igazi kiskunnak. Zömök, vállas barna ember, kerek fej, 
homlokának szabályosan ívelt erős szemöldökei alatt éles 
fekete szemek, deresedő fekete haja és bajusza arra enged
nek következtetni, hogy már 60 év körül jár.

Üzleti tevékenységem és üzleti összeköttetéseim révén 
szülővárosomban nagy ismeretségnek örvendek és elfog
laltságom közepette hébe-korba időt szakitok a szórako
zásra is. Különös érdeklődésem tárgya a különböző fog
lalkozású egyéneknek mulatozásközben megnyilatkozó 
egyéni és érzelmi tulajdonságaikat megfigyelni. Ilyen 
irányú megfigyelésem közepette adódott nekem a szeren
cse, hogy Ficsor Károly uramban egy igazi magyar em
berre ismerhettem, ki híven őrzi szivében Petőfi emlékét. 
Mióta ismerem, csak szépet és jót hallottam felőle. Édes 
atyja sok szépet regélhetett előtte a nagynevű költőről, ki
nek felejthetetlen dicső emlékéhez ő, az egyszerű dolgos 
gazdaember is minden időben hűséges marad. Amikor 
gondosan elvégzi napi teendőit, légyen az nyáron vagy télen 
és alkalom kínálkozik egy kis barátságos tereferére, boroz
gatásra, Ficsor Károly uram a barátságot soha sem uta
sítja vissza. Jó gazda, de jó társasági ember is; a munká
ban, gazdaságban komoly munkás, tréfát nem ismerő, de 
társaságból vidám és kedvre hangoló, kedélyes ember. 
Ő kigyelme még a régi gárdából való és azt vallja, hogy 
a jó borban nóta is van . .. ilyenkor előkerülnek a régi 
magyar nóták .. . Károly bátyámnak felcsillannak szemei és 
amúgy is pirospozsgás arcza még jobban nekihevül. Kedv
vel,'_szive-lelke melegével énekli Petőfi dalait. . .

Hegedűszó, fitrulyaszó, czimbalom . . .
Van-e még, kit a búbánat terhe nyom ?
Akinél van, igazítsa el a bút,
Nehogy neki mutassuk meg, hol az út?

A búbánat gonosz vendég, rossz madár,
A kebelbe életet, vért lopni jár,
A búbánat szivet rágó ürgefi!
Borral lehet, borral kell kiönteni.

A bor éleszt, a bor éget, mint a csók 
Csókot, lányka, hosszút, édest, lángolót!
Csókod lángja, mint a napfény, mennyei,
Mely az éló fán a lombot neveli.

Tarka madár nem fütyörész az ágon, 
Sárgapiros levél leng a faágon, 
Innen-onnan lehullott a levele,
Bárcsak én is lehullanék ő vele.

Holtom után vájjon mi lesz belőlem ? 
Vad fa lenni szeretnék az erdőben,
Ott lenne az én számomra jó tanya, 
Egész világ engem ott nem bántana.

Itt aztán már bátrabban kezdi:

Az első szin tiszta piros, vérszinü,
Ez a jele. hogy sok vér folyt hazánkért.

A második tiszta fehér, hószinű,
Az a jele, hogy a magyar jószívű,
Nem fekete, mint az irigy lelkűiét,
Mely nem tudja, mi a magyar becsület.

A harmadik gyönyörű zöld, reménység,
Abban rejlik jövőre a dicsőség,
Rajta pajtás, harczoljunk a dicsőért,
Nem is magyar, ki érte nem halni kész 1

Az öreg házigazda jókedve mindnyájunkra ránk ra
gad és egyszer csak azon veszem észre magam, hogy 
aligha a föld alól mintegy varázsszóra előkerült czimbalom 
mellett ugyancsak dalolunk ám mindannyian.

Szóbeszéd közben felelevenülnek a rég letűnt jó idők 
kedves emlékei . . .

így mulattak hát a régi magyarok, a régi jó időkben, 
amikor még hegedüszó, czimbalomszó, furulyaszó mellett 
örök vigság járta. Most már ennek is csak emléke él . . .

Van egy jó mondása az öreg kunsági magyarnak: 
«Ha az egész világ az enyém volna, az én okos fejem
mel akkor sem bizakodnék el >, és ez jellegzetes mondás, 
jellemzi a kiskunsági magyar ember becsületes gondol- 
kodását.

Egy kellemesen eltöltött est kedves emlékével távo
zom Ficsor Károly uram barátságos hajlékából és azt ki
váltom a jó Istentől, hogy adjon ennek a hazának sok 
olyan ideális lelkű jó gazdát, mert akkor soha nem vész 
ki az az igazi ősi magyar faj, mely jókedvében, bánatában 
Petőfi emlékének szivvel-lélekkel hódolva, annak dalain 
lelkesedni, vigadni-szeretni, feledni és remélni tu d . . . 
mert el ne felejtsük, hogy az ilyen Ficsorok, az ilyen 
takarékos és dolgos gazdák vannak hivatva fentartani az 
országot és ezzel egyszersmind biztosítani a nemzet 
jövőjét. ** ik

Mielőtt végeznék, még egy szót .. .
Minden értelmes lény lelki szemei előtt kell, hogy 

lebegjen: egy kialakult, határozott életczél.
Petőfi Sándor életczélja honfitársainak, hazájának bol- 

dogitása volt. Az ő egyéni érdeke ezeknek érdekével szem
ben mindig háttérbe szorult. Embertársainak megbecsülé
sében, népboldogitó eszméinek ihlettelt megnyilatkozásai
ban emberi hiúság, becsvágy sohasem vezették. Ideális 
lelke egy kitűzött magasztos czél felé haladt, melytől ha
lálig el nem tántorodott. Küzdött, tűrt, szenvedett czélja 
megvalósításáért, meghalt hazájáért.

Ha ilyen életfelfogás hóditna tért sorainkban, úgy 
Magyarország népe lehetne a leghatalmasabb és legboldo
gabb nemzet széles e világon. P e tő fi sze llem e s z á l l j  h á t le 
közénk, hogy a honszeretet égő szikrája lobogó lánggal 
gyújtson lelkesedést sziveinkben és hódítson tért soraink
ban rang- és osztálykülönbség nélkül: a felebaráti szeretet, 
a kölcsönös megértés, a megelégedettség, a munka tiszte
lete és becsülése. Lássuk be végre hibáinkat, eddigi mu
lasztásainkat, okuljunk a múltakon és sok keserű viszon
tagság után térjünk már egyszer a népboldogitó és nemzet
nevelő komoly munkálkodás terére.

Három színű a nemzeti lobogó,
Mind a három becsülettel ragyogó,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A Petőfi-ház.
Irta: Dr. Ferenczy Zoltán.

A Petőfi-társaság még 1899-ben, a költő halála 
50-ik évfordulója alkalmával elhatározta a Petőfi-ház 
alapítását. Ennek a gondolatnak akkor is tisztes múlt
ja volt; mert (hiszen Török Árpád már 1881-ben a 
A Petőfi-ház inditványozójának« nevezte magát.

De az eszmének e szép múltja mellett is (noha 
már egyszer, 1899-ben az egész magyar sajtó fog
lalkozott vele), még sokan vannak olyanok, kik két
kedőén kérdik, hogy (mi ezzel a czél? Pedig minő 
egyszerű a válasz: (ugyanaz, ami egy szoborral és 
azonkívül még nagyon [sok és lényegesen más egyéb.

Ugyanis, mi a költő számára látható emléket 
akartunk állítani a Petőfi-házban, mert a tiszteletnek, 
a lelkesedésnek látható jelvényre van szüksége, mint 
a katonának a 'zászlóra, Krisztus követőjének a laba- 
runcra, a hívőnek h templomra. Egy helyet akar
tunk, ahová, ha nem emelhetünk sírja fölé mauzóleu
mot, az érte lelkesülő elzarándokolhasson és ott a 
költőre vonatkozó emlékek látása, közelgése által lel
két eltöltse azzal a tűzzel, mely, a költő lelkében örök 
láng volt.

Ez akar lenni a Petőfi-ház ; de több ennél, vagy 
még más is: az a hely, hol a költő életével és mü
veivel tudományosan lehet foglalkozni. Tehát erek
lye és könyvtár egyszerre.

Ezért tehát az a tiáz; egyesíti mindazt, ami a köl
tőről hiteles emlékekben, 'kéziratokban még felkutat
ható, összegyűjti mindazt, ami müvei eredeti kiadá
sában, fordításaiban bármely nyelven föllelhető ; egye
síti az összes rávonatkozó hazai és külföldi teljes 
irodalmat; végre mindazt, (amit a képzőművészet és 
a müipar róla alkot.

Mindezzel társaságunk czélja ;az, hogy Petőfivel 
oly tudományos módon foglalkozzék a hazai és kül
földi irodalom, mint ,a francziák Moliére-rel és két 
klassikus drámaírójukkal, a (németek Qoethe-vel, az 
olaszok Dante-val, a [németek és angolok Shakespear- 
1 el, s a görög és római klassikusokkal minden mü
veit nemzet.

Mi ezekhez képest ia Petőfi-irodalommal csak a 
dolog kezdetén vagyunk. 'Hiszen a költőnek még tel
jesen megbízható kritikai kiadása sincs. Hol van az
tán a Petőfi-filológia, (müveinek aesthetikai, kritikai 
feldolgozása, belső életének, (fejlődéseinek, lángeszé
nek lehető hü és részletes rajza, úgy, amint azt a 
kritikai irodalomtörténetirás mai fejlettsége megkí
vánja.

Mi bizony, mint (afféle szónokolni szerető nem
zet, amennyiben érte (lelkesedtünk, elsősorban főképp 
Petőíi-tósztokban és tárczairodalomban (merítettük ki 
érdeklődésünket. A tudományos kutatás cs elmerülés 
nyugodt időt és kitartást igénylő gondja nem igen 
vonzott, sőt akadtak (és akadnak állandóan különös 
kedvvel gúnyolódó cynikusok, akik (mert ez az egyet
len mód, ahogy érdeklődni bírnak), sarkastikus guny- 
n\ al támadták és támadják azokat, kik az irodalom

VENDÉGLŐSÖK 
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történeti kritika mai egyetemes módszerével fordul
tak a költő (életéhez és működéséhez, s akiket nem
csak a költő leletének úgynevezett külső érdekessé
gei vonzanak, mert hiszen nem is ezek a legfonto
sabbak a költőben. Vegyük figyelembe, teszem föl, 
csak azt, hogy Petőfi költészetéből a lírai költés egész 
aestetikája és filozófiája megírható, s belőle igazol
ható pl. Wernec, a lírai költésről szóló ismert müvé
nek minden részlete, fe még több is. Egészben még 
ma is igazak Török Árpád 1882-ben irt szavai, hogy 
müveit még nem tanulmányozták át, mert legalább 
is nem tanulmányoztuk elég gonddal.

A Petőii-ház csak az egész nemzet kollektív mun
kájának lehet eredménye. Es bárha e szavak szét
terjednének, bárha meghallanák jaz egész országban, 
s mindenki, akinek e házba illő emléke, kézirata, tá r 
gya, könyve, czikke van, lelkesedve küldené be, s 
hozzájárulna a maga (nemében egyetlen czélhoz! Vaj
ha akadnának, amint (részben már akadtak is, akik 
az idegen nemzetek íPetőfi-irodalma egyes részeinek 
összegyűjtésére vállalkoznának !

De csak kollektív (munka eredménye lehet a Pe
tőfi-kutatás tudományos továbbfejlesztése is. Es itt 
hangsúlyoznom kell, hogy ehhez különösen két do-
og szükséges: lelkesedés lés tudással párosult ki

tartás.

l elkesedés kell, mert iez a forrása a szeretet- 
> mt- }  yel 'aEmiiben elmélyedünk. A czinikus
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sarkazmus, a közöny [olyan, mint a f a g y ; nemcsak 
Terméketlen, hanem pusztító. Ezek Mephistoplieles ta
nácsai. Csak a lelkesedének van igaza, aki meggyő
ződéssel megy czélja [felé, s hisz a jóban, mely lel
két betölti. A lelkesedés az ég sugallata, annyi, mint 
a hit. És Petőfi iránt ez nemcsak természetesebb, mint 
amaz, hanem könnyebb is, mert a nagy szellemek 
olyanok, mint pl. ,az őserdő, mint a tenger: hívnak 
és vonzanak.

De a tudással párosult kitartás is szükséges. 
Senki se feledje, hogy az égből nyert lángész mel
lett Petőfi a maga ifjú élete, küzdelmei és szenve
dései ellenére időt nyert rá, hogy a legtanultabb fe
jek egyike legyen. (Egész lényét a tapasztalás és tu
dás -égő szomja nemcsak jellemzi, hanem költésének 
természete ezeket követeli lés feltételezi. A tapasz
taláshoz és tudáshoz pedig csak tapasztalás és tudás 
juthat közelebb. Mert amúgy is a lángész lényegét 
magát megismerni, minden időkre, úgy látszik, éppen 
oly lehetetlen marad az emberi kutatásnak, mint a 
kezdő és végokok (megfejtése; hiszen a lángész is 
a maga mivoltában titok, mint emezek, vagy filozó- 
fiailag szólva: metafizikai lényeg.

Vonzzon azonban a ^megismerésre való örök em
beri vágy, maga 'a kutatás gyönyöre és az a föl
emelő remény, mely (minden kételyben azt súgja a 
jobb lelkeknek: hátha?

A  k e r e s k e d ő k e t  é s  i p a r o s o k a t  é r d e k l ő  a d ó ü g y e k .
in.

(K -  £■ ) A dolog természete szerint azt lehetne 
hinni, hogy jövedelmi adó fizetésére kötelezettek egész 
röviden mindazok, akiknek [jövedelme olyan, mely a 
törvény szelleme szerint ja jövedelem-adó kivetését 
követeli. j

Ámde már rámutattunk 'arra, hogy ezen uj adó 
nem tárgyi alapon nyugszik, hanem a tárgyi alapon 
kirótt adón kívül az illető (jövedelmet élvező személyek 
különleges viszonyai alapján vettetik ki s ezért szük
ségessé válik annak pontos meghatározása is, hogy 
a különböző életviszonyok között működők milyen 
mértékben válnak a (jövedelem-adó fizetésére kötele
zettekké.

Első sorban különbséget kell tennünk a magyar 
állampolgárok külföldi és belföldi jövedelmei közt, 
azután a nálunk lakó külföldi állampolgárok idegen 
és itthoni jövedelmeik tekintetében és végül mindkét 
csoport fizetési kötelezettségénél, ha jövedelmeik bel
földről folynak, állandó lakhelyük azonban az ország 
határain kívül van.

A magyar állampolgárság [jogállapotát az 1879.

L. t.-cz. szabályozza [és természetszerűleg e szerint is 
állapítandó meg. (

A belföldön lakó magyar állampolgár jövedelem- 
adót köteles fizetni :

a) belföldi jövedelme után feltétlenül,
b) külföldi jövedelme után, hacsak a viszonosság

esetén feltételezve, be [nem igazolja, hogy külföld
ről folyó jövedelme titán jövedelemadót, vagy ennek 
megfelelő adót az. illető helyen fizet. Ha a külföldről 
folyó jövedelem fentiek Szerint nálunk nem esik adó 
alá, akkor az ni'ég a progressziv-kulcs perczentuális 
megállapításánál sem ve'liető figyelembe és az 'adó
köteles csak azon adókulcs alapján adóztatható meg, 
mely a belföldi jövedelem magasságának progreszió- 
ja szerint jár. Azonban a létminimum kedvezményes 
adómentességét még ebben !az esetben sem vehetik 
igénybe. |

A külföldön lakó magyar állampolgárok csak a 
belföldről folyó jövedelmeik után kötelesek jövede
lem-adót fizetni.

A külföldön lakó, vagy a szorosan meghatározott 
ideig itl tartózkodó külföldi állampolgárok összes jö
vedelmeik után fizetnek hálunk jövedelem-adót; ki
vételt képeznek a 'birodalmi tanácsban képviselt ki
rályságoknak és országoknak (azon állampolgárai, kik 
kormányuk, vagy a császári és királyi közös minisz
tériumok, hadsereg vagy haditengerészet vezetősége 
parancsából tartózkodnak hivatalból ‘hazánkban, ezek 
az Ausztriából folyó jövedelmeik után jövedelem-adó
val nem róhatok 'meg.

A külföldön tartózkodó külföldi állampolgárok 
nálunk csak azon belföldi jövedelmeik után tartoznak 
jövedelmi adót fizetni, melyek az 1909.: IX. t.-cz. 
értelmében ált. kereseti adó tárgyát képező haszon
hajtó foglalkozásból, az állam által nyújtott szol
gálati illetményekből, vagy nyugellátásból, ingatlan
ból, nálunk telekjegyzőkönyvileg biztosított követe
lések kamataiból, gyógyszertárak, iparüzletek, bá
nyák stb. bérbeadásából és végül bányászati terme
lési jutalékból keletkeznek. Vagyis azon jövedelem, 
melyet a magyar állam és a magyar föld hoz, a kül
földön élő külföldi által is jövedelem-adóval terhe
lendő meg.

Ezzel a magánszemélyek különleges viszonyai 
összes árnyalataiban letárgyaltattak. Ámde a jövede
lem-adó fizetésére nemcsak az államnak polgárai, ha
nem a jogiszemélyek is kötelezve vannak.

E két n agy csoport adózási kötelezettsége ugyan
az ; különbség csak abban áll, hogy jogiszemélyek- 
nél nem engedélyezi a 800 koronán aluli jövedelem 
adómentességét a létminimum alapján.

A jogiszemélyek csoportjában feltétlenül és ösz- 
szes belföldi jövedelmeik után jövedelem-adó alá tar
toznak a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
(részvénytársaságok, szövetkezetek, részvényekre ala
kult betéti társaságok), korlátolt felelősségű társasá
gok, biztosítási vállalatok, bányatársulatok, közúti és 
helyi érdekli vasutak, takarékpénztárak, alapszabá
lyaik szerint pénzbetétek átvételére jogosított pénz
intézetek, ideértve a törvényhatósági és községi pénz
intézeteket is.

7 7  Pilseni Polgári Serfőző „Pílsení ősforrás44 a JTlüncl)eni 
Paulaner Sör főző Részvény-Társaság Salváforsörgyár
magyarországi kizáró- 7 /7 17 7  Ot t  OK T  CZ7 A janijuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palackban „Pilseni Ostor- 
lagOS vezerkepviselete ' 1 1 J  014 rás sö r“  a I>,|seni polgári Serfözőből, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulaner sör" a
Budapest, IX kér., Ranolder-utcza 4. szám. Müncheni Paulaner sőrlöző Salvatorsürgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör11 a 
TELEFONSZÁM: JÓZSEF 0 1 4 -6 1 . ,<5\®\svS\S\S\<ív®'.s>\S\®\S' Müncheni Paulaner söiTTiző Salvátotsörgyárhól, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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m agyar Kereske
delmi Cimiroda í  !
Budapest, l,,Hemenes-utcza 8.

Szállít a világ minden országából tömeg- 
czimeket, bevásárlási forrásokat, ve
vők czimét, borítékokra, ivekre stb. Írva

• • • • • • • • • • • •
* II PORTÓ II •
•  GARANCIA •  
• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  •

• • • • • • • • • • • •
2 PROSPEKTUS 2 
•  II INGYEN II 2 
• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

A belföldi nyilvános számadásra kötelezett vál
lalat külföldről folyó jövedelmei itt nem adóztathatók 
meg, ha az illető országgal, ahonnan a jövedelem 
folyik, viszonosságban vagyunk; ebben az esetben az 
illető jövedelem az adókulcs megállapításánál sem 
veendő figyelembe.

A külföldi vállalatok nálunk csak a belföldről 
szerzett jövedelmeik után fizetnek jövedelem-adót.

Különleges elbírálást követel a törvényhatóságok 
cs községek jövedelem-adó alá tartozó és az alól men
tesített jövedelmeinek meghatározása. Jövedelem-adó 
alá tartozik a törvényhatóságok és községek azon jö 
vedelme, mely:

a) nem állandóan adómentes ingatlanból,
b) az általános kereseti adó szerint adóköteles 

haszonhajtó vállalataikból,
c) oly tőkevagyonból, vagy vagyonjogból szár

mazik, mely a törvény szerint nem kifejezetten adó
mentes.

Nem pontosan kifejezve, jövedelem-adókötelesek 
a .törvényhatóságok és községek magánjogi igényből 
származó jövedelmei, mig a közjogi jövedelmei adó
mentesek.

Nem számíthatók a törvényhatóságok és községek 
(városok) adóköteles jövedelméhez a következő jö 
vedelmek :

a) a használatba adott dolgokért vagy jogokért 
az elbirtoklás megakadályozása czéljából, a tulajdon
jog elismerése fejében nekik fizetett összegek (u. n. 
arany és ezüstpénzek) ;

b) a regálé-kártalanitási kötvényeikből eredő be
vételek, valamint az általuk gazdasági munkásházak 
építésére adott tőkéknek kamatai ;

c) a tvhatóságok és községek, mint nyilvános isko- 
lafentartók tulajdonában lévő kölcsöntőkéknek kama
tai, ideértve a takarékbetétekből és értékpapírokból 
folyó kamatokat, feltéve, hogy azok csak iskolai ezé- 
lokra fordittatnak, továbbá e czélt szolgáló járuléko
kat, segélyeket;

d) a járdafoglalásért fizetett jövedelmek.
A törvényesen bevett, vagy a törvényesen elis

mert egyházaknak, illetőleg vallásfelekezeteknek egy
házi szervezetei, ideértve az egyházközségeket (hit
községeket) is külön-külön, valamint a szerzetes-ren
dek (apátságok, prépostságok) nagyjában ugyanazon 
jövedelmeik után tartoznak jövedelem-adót fizetni, 
min/ a törvényhatóságok és községek. Nem fizetnek 
jövedelem-adót a perselypénzek és könyöradományok, 
az iskolai czélra szolgáló és ezen czélra határozottan 
lekötött jövedelmek, évi járulékok, segélyek, a gabel- 
la bérjövedelme és a rituális fürdő házadó alá nem 
eső bérjövedelme.

Törvényesen bevett vallásfelekezetek, a latin, & 
pörög és az örmény szertartásu katholikus, reformá
tus ágostai hitv. evangélikus, görög szertartasu gö
rögkeleti, görögkeleti szerb és román, valamint uni
tárius egyházak, nemkülönben az izraeliták.

Törvényesen elismert vallásfelekezet ezidőszerint 
a baptista vallásfelekezet. (Törvényesen elismert val
lásfelekezetek alatt azok értendők, melyek a vallas 
szabad gyakorlásáról szóló törvény értelmében — 
1SÜ5.: XLIII. t.-czikk - -  kormányhatósági jóváha
gyás után alakultak meg.) ...

Abban az esetben, midőn az adóköteles jövede
lem nem az egyházközséget, szerzetet, stb. illeti, ha
nem a javadalmast (lelkész, tanító), akkor ez a jö 
vedelem csak a javadalmasnál kerüleht jövedelem-adó 
alá. A református és ág. ev. egyházközségeknél még 
akkor is, ha az ingatlan után járó adót maga az egy
házközség fizeti.)

Az alapok és alapítványok szintén jövedelem-ado 
alá esnek ; jövedelem-adó alól mentesek a következő 
jövedelmek:

a) a használatba adott dolgokért, vagy jogokért 
az elbirtoklás megakadályozása czéljából a tulajdon
jog elismerése fejében fizetett ö sszeg ek ;

b) a közutak, utczák és üdülőhelyek fenntartá
sára, szabályozására és szépítésére rendelt alapoknál 
azoknak összes kamatjövedelme;

c) a tudomány, közoktatás czéljaira visszavon
hatatlanul lekötött tőkék jövedelm e;

d) jótékonyczélu alapok jövedelme ;
e) templomépitésre, felszerelésre, kereszt fenn

tartására stb. rendelt alapok jövedelme (misemondás
ra rendelt alapítványok kamatai is.)

Az alapok és alapítványok adókötelezettsége te
kintetében általánosan megjegyezzük, hogy a tör
vény tekintetbe kívánta venni azokat a nagy érdeme
ket, melyekkel egyes alapítványok és alapok czéljuk 
tekintetében bírnak és azokat lehetőleg mentesítette 
az adó alól.

Minden alap külön-külön kerül jövedelem-adózás 
szempontjából megítélésre még akkor is, ha ugyan
az a személy (állam, törvényhatóság stb.) több ala
pot kezel.

A közbirtokosságok, a volt úrbéri közösségek, a 
vagyonközösségek és a horvát-szlavonországi földkö- 
zösségek (ideértve a Turmező nemes község föld- 
közösségét is), osztatlan vagyonuk jövedelme után 
fizetik ez adót, feltéve, hogy a vagyon gazdasági 
ügyeit külön gazdasági szervezet kezeli.

Egyéb, külön kezelt vagyontömegek, továbbá a 
házközösségek, ha földadójuk egyénenkint fölosztva 
még nincsen, — amely esetben a házközösségi tagok
nak nem a házközösségi vagyonból eredő jövedelme 
is a házközösség jövedelméhez számítandó, — szin
tén ez adó alá esnek.

Adóköteles továbbá a tőkekamat- és járadékadó
ról szóló törvény 1. §-ának 9. pontjában, illetőleg 
3. §-ának 6. pontjában, nemkülönben az általános ke-T. étlapiró és vendéglős uraknak legmel̂ ebb'n «Jánlon* •
legjobbnak elismert és sok Időt és munkát megtakarító

Be,fké?evlt9- H E K T 0 6 R R P H - L R P 0 K ,
• minden színben levő tintákat. — Nagy választék
ban Hektograph-tekercsek, kész étlapok, menu-kár- 
tyák. konyna-sőntés-ivek és könyvek, boon-biock 
minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlet
füzetek, levélpapír és borítékok azivarszipkák kívá
natra czégnyomassal Is, legújabb pecsenye- és lialdi- 
szek, torta- és tányér-papírok, sütemény-kapszlik, 
papír-szalvéták, papirlemeztányérok, szalmaszálak, 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stblt olcsó szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szá llít:

BERK0UIT5 KAROLY Budapest, UII., Sip-utca 5. sz.
Hektograph készítő, Irodai, éttermi, kávéházi és czukrászdal czikkek raktára.

Kívánatra árjegyzék és minták Ingyen és.bérmentve.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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reseti adóról szóló törvény 4. §-ának 9. pontjában 
emlitett intézeteknek és egyleteknek az a jövedelme,! 
mely állandóan nem adómentes ingatlanokból, az ezek
kel összekötött jogokból, továbbá a tőkekamat- és 
járadékadöról szóló törvény 1. §-ának 6. pontjában 
emlitett vagyonból és vagyonjogokból származik.

Azoknál, akik a többi egyenes adónemeknél egy 
adóátalányt alkotnak ugyan, de felemlítve előbb nem 
lettek (közkereseti .és betéti társaságok, nem czég- 
jegyzett egyéb társas vagy alkalmi vállalatok, szé
kes- .és társaskáptalanok, vagyonközösségek stb.), a 
tagok részeik arányában.

Általánosságban megemlítendő végül, hogy ott, 
ahol a törvény, vagy végrehajtási utasítás kivételt 
nem statuál, ott a kötelezettség fennáll, mert a men
tesség tartozik a külön felemlítendő kivételek közé.

T Á R S U L A T O K . E G Y E S Ü L E T E K .

Glaíz & Társa fémórúgyár,
I. Csurgói-ut 15.

Telefon-szám 50*37.
Bödöuök. üstök, serpenyők, 
mindenféle kannák, vedre* 
állandóan raktáron. - Külön 

méretek után portos 
és gyors kiszolgálás,

Ónozási és javítási
> r n l lo lo f !  ónozási és ja- 
V d l l c l l d l ; vitásimunkála
tokat telepünknek modern be
rendezésénél fogva a legmesz- 
szebb menő igényeknek meg 
felelő kivitelben a leggyor
sabban s a legjutányosabb 
árak mellett eszközlünk. — 
Ónozás tiszta elsőrendű an
gol óntürdőben történik. 
Kocsinkkal vitetjük el a ja
vítandó és ónozandó tárgya

kat s haza is szál
lítjuk azokat.

A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesülete közleményei.

Figyelmeztetés.
A Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek 

és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesületének igaz
gatósága közhírré teszi, hogy az eddigi taggyüjtő, 
D e l f in  S a m u  a lk a lm a z ta tá s a  f. é v i  f e b r .  1 4 -é n  m e g 
s z ű n t ,  minélfogva nevezett e naptól fogva sem uj 
tagok felvételére, sem semmi néven nevezendő cselek
ményre az Egyesület nevében feljogosítva nincs.

Egyúttal ez alkalommal is felhívja az igazgatóság 
a tagok és más érdeklődők figyelmét arra, hogy a 
központi iroda (Budapest, IV., Muzeum-körut 35. II. 
em. 5.) úgy levélbeli, mint személyes megkeresésre 
mindenkinek készséggel rendelkezésére áll, minden
nemű felvilágosítást pontosan ad és a belépni óhaj
tók felvételét is eszközli. — Tisztelettel 

Budapest, 1913. febr. 15.
D r. N a g y  S á n d o r  s. k. B o k r o s  s. k.

jogtanácsos. elnök.

A Budapesti kávésipartársulat közleményei.
r—i

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartár
sulat munkaközvetítőjének működéséről.

Az 1909. évben elhelyezett munkások száma: 17600 
Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 20517 
Az 1911. évben elhelyezett munkások száma: 21167 
Az 1912. évben elhelyezett munkások száma: 21428

El helyeztetett:
Hónap 1911. 1912. 1913.

Január...................................... 1545 j  1639 1033
Február ................................. 1119 | 1413 909

Elhelyeztetett:
1913. évi február hó 16. napjától 28. napjáig.

állandó kisegítő
Főpinczér...................................... 7 ....................... . . --
F elszo lg á ló ................................. 7 1 ....................... . . SS
Kávéfőző . .................................. 1 3 ....................... . 58
Kávéfőzőnő.................................. _ —
Konyhalegény.......................... 4 9 ....................... . . 55
F e liró n ő ...................................... 3 5 ........................ . . 8
T ak a rító n ő .................................. 3 2 .......................

Budapest, 1913. márczius 3.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége

T Ö R V É R Y E K , R E R D E L E T E K .

A pinczérek borravalóból álló jövedelme betegségi 
biztosítás alapjául vett bér vagy fizetés összegébe 

beszámítandó.
(A m. kir. kér. miniszter 59751/1912. sz. határozata)

S... város tanácsa az elsőfokú rendőrbirósági Íté
lettel egybehangzó másodfokú Ítéletével L. J. ven
déglőst, s...i lakost F. B, nevű fizető pinezérének 
a kerületi munkásbiztositó pénztárból további alkal
maztatása daczára való kijelentése által elkövetett- 
nek állított és az 1907. évi XIX. t.-cz. 187. §-ának 
a) pontjában meghatározott kihágás vádja és követ
kezményeinek terhe alól felmentette ; panaszosnak a 
törvényes határidőben beadott felebbezése következ
tében a m. kir. kereskedelemügyi miniszter felül bírá
lat alá vette s annak eredményéhez képest az idé
zett másodfokú rendőri büntetőbírósági Ítéletet hely
benhagyta.

A határozat indokolása az, hogy F. B. alkalma
zottnak a vádlott állításával mindenben megegyező 
nyilatkozatával megállapítást nyert, a jelen esetben 
főnben sem aggályos,, de a panaszos kerületi mun
kásbiztositó pénztár által kétségbe nem is vont az 
a tény, hogy a nevezett alkalmazottnak javadalma
zása a borravalóból állói jövedelemmel együtt évi 
2400 koronát meghalad.

A nevezett pinezérnek borravalóból álló jövedel
me a betegség esetére való biztosítás alapjául vett 
bér, vagy fizetés összegébe azért számítandó be, mert 
az eljárás adataiból kitiinőleg a szolgálati, illetőleg 
a munkás szerződésének megkötése alkalmával a bor
ravaló, — mint a fizetés kiegészítő része, mint ahogy 
ez különben a pinczérek alkalmaztatásánál általában 
szokás, — tekintetbe vétetett. A szóban lévő eset
ben ez annál kevésbé szenvedhet kétséget, mert nem 
tételezhető fel, hogy a nevezett fizetőpinezér, a bor
ravalóból álló jövedelem nélkül a megállapított havi 
20 korona fizetés és 40 korona étkezési pótlék fe
jében vállalkozott volna a szóbanlévő szolgálatra.

Ha azonban biztosítási járulékok és segélyek 
meghatározása czéljából a napi bérosztály megálla-
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pitása a borravaló beszámításával történik, mint a- 
hogy akként kell történnie,, akkor a T. 11. §-ának 
kifejezett rendelkezése értelmében annak beszámítása 
mellett kell azt a kérdést is eldönteni, fennforog-e 
a betegség esetére való biztosítási kötelezettség .J

Mivel pedig az 1907. évi XIX. t.-cz. 1. §-ának 
utolsóelőtti bekezdése a betegség esetére való biztosí
tás köréből kizárja mindazokat, kiknek évi fizetése a 
2400 koronát meghaladja, ennélfogva vádlott akkor, 
midőn ezen jelzett végső határösszeget meghaladó ja
vadalmazási! alkalmazottját a kerületi pénztárból ki
jelentette, jogsértést nem követett el, s ezért őt az 
alsóbbfoku rendőri bíróságok a (vád és következményei 
alól helyesen felmentették.

IR O D flL O m .

„ A z  É r d e k e s  Ú j s á g .  “
Márczius második felében egy uj képes hetilap 

első száma fogja magára terelni a magyar olvasókö
zönség figyelmét és érdeklődését. Ennek az uj ké
pes hetilapnak eime lesz: » A z  É r d e k e s  Ú js á g  ■

Minden újság érdekes akar lenni és az érdekes
ség egyszerűen kötelessége is minden újságnak, ha 
számítani akar a közönség 'állandó szeretetére. De 
»Az Érdekes Újság:: nemcsak ilyen értelemben ipar
kodik érdekes fenni. Minden más újság között és 
fölött ő akar az az érdekes újság fenni, mefv csákis 
az érdekességek újságja. Hazánk *s a nagy \7iag he- 
ténkínt ezer és ezer eseményt produkál, melyről a 
zsurnalisztika mai fejlődése mellett ezer és ezer új
ság számot be naponta. De ezekben az összehordott 
eseményekben az érdekes és kevésbé érdekes dolgok 
ugv vannak összekeverve, mint a mesebeli Hamu- 
repejke kosarában a lencse és a korpa. »Az Érdekes 
Újság:-, pedig a mese királyleánya akar lenni, aki 
az események kosarából kiválasztja azt és csak azt, a 
mi érdekes, ami becses, amit képben és Írásban látni 
minden magyar olvasónak öröme lehet. Ilyen érte
lemben mondja magát az uj képes hetilap »Az Ér
dekes Ujság«-nak.

A mi időnkben, amikor a magyar irodalom ter
mése elé lázas várakozással figyel az egés^ világ kul- 
turpiaca, ezt a diadalmas magyar irodalmat mellőz
nie vagy háttérbe szorítania egyetlen újságnak sem 
lehet. Csak természetes tehát, hogy »Az. Érdekes Új
ság:. tükre lesz a mai magyar irodalomnak és mun- 
kartársai lesznek ennek a diadalmas gárdának leg
fényesebb nevei. Minden név, melynek csengése van 
Magyarországon és a külföldön, ott fog szerepelni az 
uj képes hetilap szépirodalmi termésében, de még 
ennek a gazdag és teljes irodalmi asztalnak is kü
lön díszei lesznek azok az állandó rovatok, melyekből 
Molnár Ferencz, Nagy Endre és Heltai Jenő tréfái 
fognak derűt árasztani, mint ahogyan a legszebb ban- 
ketasztalok szépségét is emelik a gyönyörű vázák, 
melyekből friss virágok illata árad a vendégek felé.

Az Érdekes Ujság« szépirodalmi része hetenkint friss 
bokrétáját fogja átnyújtani a legértékesebb magyai 
irók legértékesebb virágainak.

Amiben azonban páratlan lesz »Az Eidekcs Ú j
ság:: a magyar képeslapok között: az a meginduló 
képes hetilap képes és esemenyes része. A fejlet
teb külföldön ma az illusztrált hetilapok a fejlődés
nél- nlvan fokát mutatják, mely Magyarországnak
egyelőre még szenzáczió. Egy-egy külföldi illusztrált 
hetilap csodálatos köntöse mellett a mi magyar il
lusztrált lapjaink szegénysége egyszer-másszor szinte
fájdalmasan érintett. »Az Érdekes Újság:: ezen a té
ren uj korszakot fog jelenteni, mert megszerezte a 
képek mély nyomású reprodukciójának szabadalmát é.s 
ezzei az illusztrált újságnak olyan uj típusát vezeti 
be a magyar zsurnalisztikába, hogy ezen a ponton se 
kell többié a fejlett külfölddel szemben restelked
nünk. A mélynyomásu képek szabadalmával »Az Ér
dekes Újság:: megszünteti a szomorú ellentétet a kül
földi és a magyar illusztrált hetilapok között s a 
magyar közönség az. egész világ heti eseményeit, s 
azonfelül pedig a képzőművészet remekeit olyan re
produkciókban fogja megkapni, aminőkről eddig ál
modni is alig mertünk.

Szépirodalmi részében teljességre és frisseségre,
eseményes részében az aktualitásra és az Ízléstől 
mérsékelt s ,szenzációra, illusztrált részében pedig a 
képtechnika legfejlettebb és legtökéletesebb eredmé
nyeire óhajt törekedni »Az Érdekes Ujság« s már 
ezen a czimen is megérdemelné azt az általános ér
deklődést, mely az úttörőnek és a kulturharczosnak 
méltán kijár. De azonfelül »Az Érdekes Újság:: elő
készületeinek műhelyében a nagyközönség megnye
résére ott szerepelnek még páratlan könyvkedvezmé
nyek és meglepő művészeti kedvezmények, melyeknek 
egvre szaporodó gyűjteményéből a magyar polgári 
családok otthonának dísze és gazdagsága fog kiala
kulni. Hogy pedig »Az Érdekes Újság:: a család min
den igényét és minden szükségletét kielégíthesse, az 
állandó szépirodalmi és illusztrált hírszolgálati olvas
mányokon felül külön mellékletekkel fog kedvesked
ni az asszonyoknak és a gyermekeknek. A divatról, a 
gyermekszoba várakozásáról, a sportokról és a hasz
nos tudnivalókról époly kevéssé fog megfeledkezni, 
mint ahogyan a család igazi barátja nem felejt el lá
togatása előtt gondolni mindenkire és mindenre, ami 
a család öröméhez és szükségletéhez tartozik.

A család igazi barátja, intormálója, szórakozta
tója, tanítója és földeritője: ezt a szerepet vállalja 
'Az Érdekes Újság':: s mikor néhány rövid hét múlva 
fei fognak tűnni a fővárosban és mindenhol a vi
déken »Az Érdekes Újság:: plakátjai, ezek az önma
gukban is meglepő, művészi falragaszok a magyar 
kepes hetilapok történetében egy uj korszak hajnal
hasadását fogják bejelenteni.

Hirdetések közlését jutá
nyosán vállalja 
a kiadóhivatal.
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BŐ3TI IRULflTSáGOK.

V e n d é g l ő s b á l .
A székesfőváros böjti mulatságainak és polgári 

báljainak egyik legsikerültebbje, a »B u d a p e s t i  s z á l 
l o d á s o k , v e n d é g lő s ö k  és  k o r c s m á r o s o k  ip a r tá r s u la tá  - 
nak bálja f. évi márczius hó 5-én zajlott le a szé
kesfővárosi Vigadó összes termeiben. A bál, melyet 
az ipartársulat minden évben a böjtben szokott ren
dezni és amely egyike a legrégibb és legnépszerűbb 
jóhirü mulatságoknak, ez évben is valósággal ese
ményszámba megy a böjti mulatságok sorában. A 
Vigadó nagytermét már a korai esti órákban zsú
folásig megtöltötte a díszes közönség, mely elősze
retettel látogatja e régtől fogva jóhirnevü bálát és 
mire a t áncz megindult,, a nagy- és kisterme zsú
folásig megteltek, sőt a karzatok is megteltek ér
deklődő közönséggel. A hagyományosan jóhirü bá
lon a szépségükről híres budapesti vendéglősnéken 
és vendéglőskisasszonyokon kívül rendkívül elegáns 
hölgyközönség volt jelen és csakhamar oly meleg 
és bizalmas hangulat fejlődött ki, mintha az egész 
báli közönség egy családhoz tartozó lett volna. A 
bálát hetekig tartott lázas munkával készítették elő, 
amelyben valóságos önfeláldozással vett részt első 
helyen a rendezők agilis és rokonszenves uj elnöke, 
F r e n r e is z  István, továbbá W ilb u r g e r  Károly, a fá- 
radhatlan pénztáros, H o lu b  Rezső, K i t t  n e r  Mihály, 
O lá h -G y á r fá s  Mihály, K ő v á r y  Jenő stb. Frenreisz 
István, a rendezőbizottság uj elnöke, daczára a ked
vezőtlen általános viszonyoknak és a tömegsztrájk fe
nyegető veszedelmének, már ezen első báljának tel
jes erkölcsi és anyagi sikerével fényes bizonyságot 
tett arról, hogy helyét buzgóságával és az ügy 
iránti szeretetével méltóan tudja betölteni, a vele 
együtt dolgozó, fáradhatlan rendező-bizottságon pe
dig meglátszott, hogy munkáját ügyes kéz irányítja. 
A tánczolni vágyó fiatalság, a vendéglősiapr minden 
számottevő tagja, a vendéglősiparral összeköttetés
ben álló vállalatok képviselői minden kivétel nélkül 
jelenvoltak és igy a bál erkölcsi és anyagi siker te
kintetében messze túlszárnyalta még a tavalyit is, 
amelyről pedig köztudomású, hogy a múlt évad egyik 
legsikerültebb mulatsága volt. E sikernek a buda
pesti vendéglősök jótékonysági és kulturális intéz
ményei : a szakirányú tanoncziskola, a nvugdijegye- 
siilet, a menhely, a vendéglősipari munkanélküli al
kalmazottak segélyalapja, amelyek jaxára az ipartár- 
i'ulat a bált rendezi, busás hasznát fogják látni. 
A Vigadó lépcsőházát és nagytermét ízléses délszaki 
növényekkel diszitették fel. Tiz óra felé már telje
sen együtt volt a díszes báli közönség ; ekkor érke
zett meg a bálanya, K o m m e r  Ferenczné, ki pompás 
uszálvos fraise toalettben, fekete csipkediszszel je
lent meg. A bálanya rózsapálczás urak és koszorús- 
leányok sorfala közt vonult a részére fenntartott emel
vényre. Midőn elhangzott a Rákóczy-induól, tizenhat 
bájos leány vonult az emelvény elé és a bálanya

tiszteletére hódoló gavotteot lejtett el, melyet ha
talmasan megtapsoltak. A leányok névsora a kö
vetkező: Holndonner Ilona, Wittner Ilona, Horváth 
Gizuska, Schütz Bözsike, Horváth Viktória, Jahn Irén- 
ke, Neer Elluska, Horváth Gizuska, Zimmer Manczi, 
Miákits Hilda, Schmidt Manczi, Bakó Emma, Bakó 
Juliska, Szeleczky Irén, Szeleczky Ellus, .Wippner Ilon
ka. A vendégsereg, melyet a virágdiszes lépcső
házban az agilis fogadó-bizottság fogadott, kilencz 
óra után kezdett gyülekezni és élükön G liic k  Fri
gyes ipartársulati elnök diszelnökkel megjelentek 
a tiszteletbeli elnökök: B u r g e r  J. Károly, D ö k k e r  Fe- 
rencz, J a jc z n y  János, G u r u ié i Károly, B o k r o s  Károly, 
P e tá n o v i t s  József, F r a n c o is  Lajos, G liic k  E. János, 
K o m m e r  Ferencz, M c d o s ik  Antal, P a lk o v ic s  Ede, P fe n -  
d e r  Emil, P e lz m a n n  Ferencz és S z e n té  Imre. A 
tánezhoz Radics Béla jeles zenekara és az I. honvédez
red zenekara játszott s az ifjúság alig tudott betelni 
a sok bájos keringővei, bostonnal, s egy-egy dara
bot meg-megujráztak. A rendezőség csinos bőrtárcza- 
tánczrendekkel, a Francois-czég ajándékával, lepte meg 
a megjelent hölgyeket, akik körében a legvigabb han
gulat uralkodott mindvégig, s ha a reggel be nem 
köszönt, a tánezolók serege sohase fáradt volna bele 
a bostonozásba. De a nappalba nyúló idő hazame
nésre késztette a báli közönséget, amely bizonyára 
kellemesen fog visszaemlékezni e szép mulatságra.

A megjelent hölgyek névsora :
Asszonyok: Kommer Ferenczné, Bakó Istvánné, Mühlba- 

cher Józsefné, Mihalitsek Frigyesné, Sommertek! Gyuláné, Saphir 
lmréné, Honig Nándorné, Mihálkovits Ferenczné, Francois Czé- 
zárné, Francois Lajosné, Horváth Dánielné, Wilburger Károlyné, 
Schnell Józsefné, Kőváry Jenőné, Gráf Jánonié, Schwertner Sán- 
dorné, Szeleczky Jánosné, Schütz Rezsőné, Hinknikl N.-né, Koeh 
Károlyné, Zimmer Ferenczné, Holndonner Ignáczné, Kaján Er- 
nőné, Spolarits Györgyné, Kirchknopf Mátyásné, özv. Kálmán 
Józsefné, Hackl Mártonná, Pauncz Józsefné, Mayer Tivadarné, 
Miiller Jánosné, id. Oláh Gyárfás Mihályné, ifj. Oláh Gyárfás 
M'hályné, Lessauer Gyuláné, Tautner Nándorné, Horváth Ist
vánné, Schnöpf Józsefné, Kocshy Béláné, Eberhard Gáborné, 
Krijschky Károlyné, Komlós Gyuláné, Biróné, Nagy Lipótné, 
Műnk Károlyné, Milán Jánosné, Csonka Ferenczné, Wippner 
Mihályné, Czifrák Anlalné, Bernhardt Ferenczné, özv. Parisits 
Péterné, Weisz Andrásné, Smacha Józsefné, Danisits Károlyné. 
Váczy Józsefné, Breuer Miksáné, Truber Andrásné, id. Gilevszky 
Endréné, Brunhuber Istvánné, Spi zer Istvánné, Csendes György
né, Gárdos Aladárné, Lindinayer Mihályné, Klein Jánosné, Ga- 
ray Gusztávnc, Löbl Mihályné, Groszmann Lajosné, Jahn Edéné, 
H »as lmréné, Frenreisz Istvánné, özv. Pál Józsefné, özv. Hor
váth Elekné, Struz Józsefné, Drexler Nándorné, Auder Istvánné, 
Schneider Lajosné, Simon Jánosné, Holub Rezsőné, Schárhánn 
Jánosné, K'ttner Jánosné, Bellin Károlyné, Schmiedt Ignáczné, 
Stein Józsefné, Paliolek Ferenczné, Halász Istvánné, Olaj An- 
alné, Maloschik Ferenczné, Korényi Károlyné, Jósé GallartGir- 
balné, Steinhüller Mátyásné, Friedrich Nándorné, Kell Jánosné, 
Nehiba Gyuláné, özv. Ousoda Ferenczné, Donnán Jakabné, 
Zöldhelyi Lajosné, Kell Lajosné, Schárhánn Ferenczné, Bock 
Ferenczné. ifj. Eberhard Antalné, Némethy Mátyásné, Trebus 
Pálné, Sebestyén Kálmánná, dr. Ginelin Ottóné, Sáska Sándorné, 
Moskovitz Simonná, Wurm Károlyné, Szigeti Árpádné, Lichtler 
Antalné, Lady Mihályné, Duja Istvánné, Gaál Andrásné, Ulmann 
Viktorné, Tóth Ernőné, Miroszavlev Jánosné, Keszey Vinczéné, 
Király Lajosné, Francsics Károlyné, Hopp Józsefné, özv. Ritten- 
bacher Ödönné, Burger Károlyné, Zsák Józsefné, Kondor Já
nosné, Kori Istvánné, Erbard Józsefné, Fnelszt Frigyesné, Var
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hold Gyuláné, Zeidl Venczelné, Somogyi Jánosné, Kisfaludy Ala- 
dárné, Parupka Mártonné, Magasy Antalné, Filipsz Mildósné, 
Szécsi Bertalanná, Balogh Gézáné, Nagy Lajosné, Román Jó- 
zsefné, Kovács Józsefné, Klein Rezsőné, Lob Károlyné, Petrics 
Károlyné, Károlyi Józsefné, Bucldmayer Lajosné, Lob Károlyné,

Leányok-. Breuer Etus, Gylefszky Giziké, Reiss Giziké, 
Brunnhuber Irénke, Brunnhuber Margit, Scheuner Teréz, Gyo- 
roky Jolán, Lindmayer Róza, Garai Rózsi, Kaufer Szeréna, Jahn 
Irénke, Ujváry Irénke, Lindmayer Paula, Horváth Adél, Mocsáry 
Emil, May Mayenthal Ilonka, Drechsler Karolin, Drechsler 
Ilonka, Struss Olga, Bognár Mariska, Schmidt Manczika, 
Halmos Olgicza, Stein Birike, Markó Etel, Bleicsker Irénke, 
Krausz Etus, Steinhilber Ilus, Steinhilber Paulus, Kell 
Etel, Bein Renée, Freissinger Frigta, Kell Gizi, Kell Erzsi, 
Steril Aranka, Bock Lujza, Niderkirchnet Rózsika, Némethy 
Rózsika, Moskovitz Jolán, Moskovitz Ilus, Sutzl Terus, Leschtár 
Jolánka, Szigeti Ilus, Ladi Manczika, Ott Lenke, Ott Baby, Bahó 
Juliska, Bahó Emmuska, Miakits Hilda, Saphir Kornélka, Hiros 
Karolin, Kőnig Lujza, Sommerteid Vilmuska, Sommerfeld Mar
gitka, Francois Ella, Horváth Viktória, Payer Adélka, Gráf 
Ilonka, Muhr Melánia, Schwardtner Tilda, Schwárdtner Miczi, 
Schiitz Bözsi, Kulka Lujza, HinknikI Miczike, Koch Elza, Koch 
Ilonka, Szeleczki Irén, Szeleczki Bözsike, Zimmer Manczika, 
Holendonner Ilonka, Kaján Vilma, Spolarits Irénke, Kirchknopf 
Böske, Kirchknopf Juczi, Kirchknopf Irén, Hacker Zsófika, 
Hacker Ilonka, Pauncz Böske, Waggengruber Emma, Müller 
Paula, Brancsik Annuska. Tanlner Annuska, Horváth Giziké, 
Schnöpf Miczike, Rchnöpf Katicza, Schuöpf Vilma, Göttl Nellyke 
Krischki Sarolta, Sosenberg Etelka, Kővári Erzsiké, Wippnel 
Ilonka, Zsák Kató, Kirikó Emma, Bernhardt Jrmuska, Snuaha 
Erzsi, Váczy Bözsi, Malosik Ilonka, Tuya Ilus, Dömötör Gizi, 
Tóth Aranka, Bokor Vera, Rittenbacher Giziké, Algya Vilike. 
Burger Greti, Burger Dundi, Kondor Etel, Guirinkó Emmuska 
(Veszprém), Schwartz Juliska, Zettner Miczi, Mészáros Erzsiké 
Zeidl Józsa, Schiff Anna, Bruckner Annuska. Mátyási Sárika, 
Wocaschek Duczika, Vincze Karolin, Filipsz Maricza, Szécsy 
Elvira, Balog Gizella, Nagy Miczi (Erzsébetfalva), Kovács Mar 
gitka, Klein Etelka, Petrics Juliska (Nagykanizsa), Bercell Dóri 
Bercell Ida.

I~!
Meghívó. Az Árvavármegyei Szállodások és Ven

déglősök Ipartársulata f. évi márczius hó 25-én, az 
uradalmi szálló helyiségeiben, Árvaváralján tánezmu- 
latságot rendez, melyre Uraságodat és b. családját 
tisztelettel meghívja a Rendező-bizottság. Belépődíj: 
családjegy 5 K, személyjegy 2 K. Kezdete este 8 
órakor. A tiszta jövedelmet a »Kulturfillér«-alap ja
vára fordítjuk. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk 
és hirlapilag nyugtázunk.

K Ö ZG A Z D A SÁ G .

A Nagyszentmiklósi sörfőzde és malátagyár rt. tradi
cionális szokásához híven 1912. évi mérlegében sem tüntet 
fel sem nyereséget, sem veszteséget. A 251,000 "K alap
tőke mellett az igazgatósági tagok kölcsöne 231,211 (181,272) 
K, az értékcsökkenési tartalékalap változatlanul 100,000 K, 
az ingatlanokra felvett jelzálogkölcsön 1'64,757 K-ról 160,782 
K-ra csökkent, a vállalat egyéb tartozása 388,950 (373,727) 
K. Ezzel szemben'' a mérleg! a gyártelepet 711,788 (695,288) 
K-ra értékeli, a nyerstermények és anyagok 106,047 (78,523), 
a sörkészlet 79,260 (160,165) K-val van fölvéve, a kiinn- 
levőség 237,010 (198,502) K-val, az elsőbbségi részvénye
sek hátraléka 63,200 (63,200) K-val szerepel a mérlegben.

Szegedi borértékesitő rt. ezég alatt uj részvénytársa
ság van alakulóban Szegeden, 300,000 korona alaptőkével 
(1000 drb. 300 K részv.) A társaság 15,000 hektós bor- 
raktárt épit Szegeden, azonkívül három kisebb borpinezét

vállalat működését már 1913. őszén mega körzetekben. A 
akarja kezdeni.

A »Győri vendéglősök, kávésok és italmérők ipar
társulata szikvizelőállitó szövetkezetei A győri vendéglő
sök, kávésok és italmérők ipartársulata szikvizelőállitó szö
vetkezete f. évi február hó 27-én tartja XIII. rendes évi 
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Az igazgatóság 
évi jelentése. 2. Az 1912. évi zárszámadás és vagyonmérleg- 
tárgyalása és a felügyelo-bizottsag jelentese. 3 .;Elnök, al- 
elnök, öt igazgatósági rendes tag, három számvizsgáló és 
megüresedő póttag helyeinek betöltése. 4. Esetleges indít
ványok.

Osztrák sörfőzö-tröszt van készülőben. Oesterreichische 
Kreditanstaltj, a 'Wiener Bankverein és a Niederoesterreichische 
Eskompte-Gesellschaft tárgyalásokat folytatnak az Anton Dré- 
her Brauerei A.-G.-tal, az Ad. lg. Mautner und Sohn és a 
Th. und G. Meichl czégekkel, hogy ezeknek sch'wechati, sankt- 
marxi és simmeringi sörfőzőit Vereinigte Brauereien Schiwe- 
hat—St. Marx—Simmering (Dreher, Mautner, Meichl) A.-G. 
ezég alatt egy vállalatba egyesítsék. Azonkívül két morva
országi sörgyár beolvasztását is tervezik az alapítandó uj 
részvénytársaságba, amelynek 50 millió K alaptőkéje lesz 
és évente kb. másfél millió hl .sört fog gyártani.

A Temesvári polgári sörfőzde rt., amely 1912-ben meg
vásárolta a lippai Bondy-féle sörgyárat, 1912-re 32 K -  
160/o-os osztalékot fizet, szemben a tavalyi 35 K — 15%-kal.

Szent György sörfőzde (Lippa) ezég a'att a Temesvári 
bank és kereskedelmi r.-t. a lippai Bondy és társa-féle sör
gyárat, amint azt annak idején megírtuk, 300 000 K alaptőkével 
(750 drb 400 K n. é. részvény) 1912. decz. 1-én részvénytársa
sággá alakította át.

KIÁLLÍTÁSI ügyek.

Utazási és sportkiállitás Londonban. Londoni főkon
zulátusunk jelentése szerint a londoni Earls Couxtban 1914. 
évi májustól októberig terjedő időben utazási és sportkiállitást 
rendeznek. A kiállítás főrendezője Leipnik F. L. ismert nevű 
újságíró, a Pester Lloyd párisi tudósítója. A kiállítás czélja, 
hogy az utazási vágyat élessze és az utazni kívánókat tájékoz
tassa. Ismertetni fogja mindazokat a helyeket, amelyek a téli 
vagy nyári sport tekintetében figyelmet érdemelnek. Külön osz
tálya lesz a beteg utazók szempontjából figyelmet érdemlő für
dőknek és gyógyforrásoknak, melyben a nemzetközi fürdőhelyek 
berendezése és fejlődése is bemutatásra kerül. Külön osztálya 
esz továbbá a forgalmi eszközöknek és ezzel kapcsolatban a 
szállodaügynek és szállodaberendezési iparnak is. A kiállítás 
programmja a m. kir. kereskedelmi múzeum igazgatóságánál 
megszerezhető.

Nemzetközi kiállítás Londonban. A jövő év május 
havában nyílik meg Londonban! a nemzetközi utazási és sport
kiállitás, amely az összes államok forgalmi ügyének fejlő
dését kívánja bemutatni, különös tekintettel a fürdő- és gyógy
helyekre, a téli és nyári sportra és a szállodaügyre.

Nemzetközi élelmiszerkiáliitás Párisban. Mint minden 
évben, az idén is nemzetközi élelmezési kiállítást fognak ren
dezni Párisbaru) a városi hatóság és a földmivelésügyi minisz
térium védnöksége alatt. A kiállítás február hó 27-én nyí
lik meg és márczius hó 10-ig tart. A térdijak négyszögméte- 
rénként hatvan frankban vannak megállapítva. A kiállítás 
részletes programmja a magyar királyi kereskedelmi mú
zeumban megtekinthető. A kiállításon való részvétel iránti 
bejelentések mielőbb beküldendők.

Zugkiállitás Párisban. Az Országos Magyar Kiállítási 
Központ közli, hogy megbízhatói helyről nyert értesülés sze- 
rint Párisban Comfort Moderné czimmel egy állítólagos ki-
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állítás »müködik«, amelynek Zürichben székelő ügynöksége 
értéktelen diplomákkal és érmekkel árasztja el az iparoso
kat. Minthogy ezek a zugkiállitások működésűket Magyaror
szágra is ki szokták terjeszteni, ez utón is kívánatosnak 
látszik az iparosok figyelmeztetése, hogy a hangzatos fel
hívásoknak hitelt ne adjanak, hanem az esetleges felszólí
tásokat az Országos Magyar Kiállítási Központnak (VI., Gróf 
Zichy Jenő-u. 4.) tudomására hozzák.

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

tá rsa s  reg g e lit tart.
1913. márczius hó 21-én: Kamarás Mihály vendéglőjé

ben (Köztemető-ut 25. sz.)
1913. márczius hó 28-án: Fejér: Gyula »Continental«- 

szállodájának vendéglőjében (Nádor-utca.)

Löwensteín 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.)

Mielőtt szükségletét valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen mintázott ajánlatot

STEINER és LÖWY
első beszterczebányai hydraulikus 
gyümölcssajtoló- és szörpgyártól

B E S Z T E R C Z E  B Á N Y Á N .

V E G Y E S  H ÍR E K .
Gundel János, orsz. szövetségünk és budapesti ipar

társulatunk tiszteletbeli elnöke, tudvalévőén több hete Mc- 
ránban időzik megrongált egészségének helyreállítása czél- 
jából. Távolléte és a nagy távolság daczára azonban nem 
szakadt meg közte és az ipartársulat tagjai közt az össze
köttetés, melyet régi szeretettel ápolnak őszinte hívei és tisz
telői. A pénteki reggeli összejövetelek, az ősz elnök legutóbb 
ünnepelt hatvankilenczedik születésnapja kedvező alkalmid 
szolgáltak igen meleghangú táviratok elküldésére, viszont biz
tos tudomásunk van arról, hogy Gundel János maga is, a 
kinek egészségi állapotában örvendetes javulás állott be, 
őszinte érdeklődéssel és figyelemmel kiséri ipari közügyein
ket. Nem minden meghatottság nélkül jegyezzük fel, hogy a 
Petőfi-ünnepély alkalmából megjelenő »Emléklapok« részére 
Gundel János Meránból küldötte be emléksorait, hogy tá
volléte daczára melegséggel érdeklődött bálunk iránt, és 
örült annak sikerén és hogy e feletti örömének egy, Gltlck Fri
gyes elnökhöz intézett táviratban is jelét adta. E távirat 
messze felülemelkedik a szokásos üdvözlések színvonalán, jele 
nemcsak az ipara iránti szeretetnek és ragaszkodásnak, ha
nem annak a lelki emelkedettségnek is, amelynek forrása a 
legnemesebb önzetlenség.

Az adótörvények. Az adótörvény, amely országszerte 
nagy felzúdulást keltett és a városi polgárságot a kormány 
ellen tüzelte, mint előre kijelentettük, nem lép életbe. A 
képviselőház febr. 24-iki ülésén Teleszky János pénzügymi
niszter törvényjavaslatot terjesztett elő az 1909. évi VII., 
Vili., IX. és X. törvényezikk, valamint az 1912. évi Lili. 
törvényezikk némely határozata életbeléptetésének elhalasztá
sáról és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről. A javaslat első

szakasza kimondja, hogy az említett törvények életbelépte
téséit a törvényhozás további rendelkezésig függőben tartják. 
A megindokolásban arra hivatkozik a pénzügyminiszter, hogy az 
említett törvények életbeléptetésének elhalasztása ellen az ál
lamháztartás szempontjából pénzügyi aggodalmak nem fo
rognak fönn, nűveil a régi egyenesa'dó törvények alkalmazása 
mellett állami bevételeink előreláthatóan jelentékenyen ked
vezőbben fognak alakulni. Ez a többlet pedig megkönnyíti a 
külpolitikai helyzet bizonytalansága folytán megnövekedett 
hadügyi kiadások fedezését - amiről különben másként kel
lett volna gondoskodni.

A budapesti borvizsgáló bizottság. A kereskedelemügyi
m. kir. miniszter a borhamisításnak és hamisított bor for
galomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1908. évi XLVII. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában 1908. évi deczember hó 
30-án 112,000 szám alatt kiadott földmivelésügyi m. kir. 
miniszteri rendelet 97. §-a értelmében a Budapesten szer
vezett állandó borvizsgáló szakértő bizottság tagjaivá az 1913. 
év tartamára kinevezte: Abeles Zsigmond bornagykereskedő, 
Gundel János és Jálics Ferencz földbirtokos, budapesti la
kosokat, továbbá ifj. Palugyay Ferencz és Schmidt Lothar 
bornagykereskedőket, valamint Huber Henrik pezsgőgyáros 
pozsonyi lakosokat. Ugyancsak a kereskedelemügyi minisz
ter a titkári teendők ellátásával a budapesti állandó 'bor
vizsgáló szakértő bizottságnál dr. Kétly Károly kereskede
lemügyi m. kir. miniszteri segédtitkárt bízta meg. A föld
mivelésügyi m. kir. miniszter ur pedig a budapesti bizott
ságba elnökül dr. Wartha Vincze miniszteri tanácsost, a bu
dapesti kir. József-müegyetem ny. r. tanárát; tagokul: Dr. 
Drucker Jenő kir. tanácsost, a szőlősgazdák orsz. egyesü
letének igazgatóját, Forster Elek gyulakeszi földbirtokost, 
Görgey Gyula cs. és kir. kamarás, tállyai szőlőbirtokost, Lind- 
mayer Ferencz székesfővárosi törvényhatósági bizottsági ta
got, Karicsánszky Jánost, a m. kir. állami »Miklós« szőlő
telep ny. igazgatóját és Hertelendy Ferencz főrendiházi ta
got nevezte ki.

A Csorbatő bérlete. Az államkincstár a Csorbatót bér- 
headta a Phoebus Villamossági R. T.-nak és az Idegenforgalmi 
és Utazási Vállalat R. T.-nak azzal a kikötéssel, hogy ott na
gyobb építkezéseket tartoznak létesíteni. A bérlők a beruhá
zások foganatosítására és üzembentartására külön részvény- 
társaságot szándékoznak alapítani.

Steuer Gyula meghalt. Mint lapunk zártakor értesülünk, 
Steuer Gyula kávés, a budapesti Abbázia-kávéház tulajdo
nosa, akinek neve fogalom volt a modern kávésiparban, f. 
évi márczius hó 11-én, 71 éves korában meghalt. Itt ini- 
nálunk! ő volt a modern kávésipar megteremtője. Steuer első 
üzlete a régi Pest »Két oroszlán«-szállója volt a hatvanas 
években. 1875-ben nyitotta meg a Lloyd-kávéházat, 1883-ban 
pedig a Fiume-kávéházat a Muzeum-köruton. Ez volt Pesten 
az első előkelő kávéház,, s az a nevezetessége, hogy a meg
nyitása napjától még soha semmiféle czimen bezárva nem 
volt. 1888-ban nyitotta meg: az Abbázia-kávéházat, melyet 
azonban már vagy egy évtizede a fiai vezettek. Az öreg 
Steuer halálai kiterjedt rokonsága és nagyszámú tisztelői gyá
szolják.

Bérbeadó fürdő. Menyháza fürdő a f. évi május hó 
15-én kezdődő idényre bérbeadó. Ajánlatok a borossebesi 
uradalom jogtanácsosához (Arad, Luthcr-utca 2. szám) adan
dók be.

Halálozás. Labesz József vendéglős, a (margitszigeti al
só-vendéglő sok éven át volt üzletvezetője, folyó évi márczius 
hó 6-án, 55 éves korában, rövid szenvedés után meghalt. A 
megboldogult, kiben Labesz Frigyes kávés és Labesz Hen
rik, a Törley Józs. és Tsa pezsgőgyár képviselője fivérüket 
gyászolják, kitűnő képzettségű szakember volt, aki ezért, — 
valamint egyéniségének szeretetreméltőságáért — széles kö
rökben nagy rokonszenvnek örvendett.

Sok a magyar pinezér Berlinben. Mint a »Pcsti Hír
lapé berlini tudósítója közli, az ottani kávés-iparosok hivata
los közlönye hosszabb czikkben arról számol be, hogy olv 
sok Berlinben a magyar pinezér, hogy a németek nem jut
hatnak álláshoz. Tény az, hogy a német fővárosban sok a 
magyar pinezér, de a kávéházak s hasonló etablissementek
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Üzletvezető
ki egyúttal számoló, illetve főpinczéri teendők elvégzését is 
vállalja, egy szálloda, vendéglő és kávéháziból álló üzletben, 
3_4  hónapra (esetleg hosszabb időre is)alkalmazást nyer
het egy 40000 lakosságú vidéki városban. Az állásra csak 
üzletember pályázhat; óvadék 2000 korona; magyar és né
met nyelv ismerete feltétlenül szükséges ; felmondási határ
idő egy hónap. Nős ajánlkozó, kinek felesége üzletasszony 
előnyben részesül. Ajánlatok e lap kiadóhivatalába külden

dők „K. B.“ jelige alatt.

nagyon szívesen angazsálják őket, mert mederjükben jobban 
ki vannak képezve, mint a németek', s a vendégek kiszolgá
lásában sokkal élénkebbek, gyorsabbak, mint a tétlenségben 
bámészkodó rossz német pinczér, akinek hanyagsága folytán 
a külföldi és idegen vendégeknek sok mindent cl kell tűrnie.

A legdrágább leves. A levesek hazája Oroszország. Ott 
fogyasztják el a legdrágábjb levest, melyet a történelem föl
jegyez. Egyszer hirtelen megüzente a nagy Katalina Po- 
temkinnek, hogy nála akar vacsorázni és kecsege-levest enni. 
De éppen akkoriban sehol sem lehetett kecsegét találni és 
végre is, mikor egy kereskedő átengedett szívességből néhány 
darabot, azt az Andrea dél Sarto-festményt kérte értük, me
lyikéit a herczeg néhány nap előtt 10,000 rubelt fizetett. Két
ségkívül ez volt a legdrágább leves, melyről az orosz szakács- 
művészet történelme beszél. Híres leves a »rasszol« is, melyet 
kecsegéből, savanyított uborkából, hosszúra vagdalt gyöke
rekből, lisztből és kaviárból készítenek. Az »ucha« is orosz 
halleves, melyhez egészen porrá őrlik a halat. A leghíresebb 
nemzeti leves azonban a »stsi«. Mindennap megtaláljuk úgy 
a szegények, mint a gazdagok ételei között. Sem politikai, 
sem erkölcsi forradalom nem bírta eddig lekergetni a stsit 
az oroszok asztaláról.

Fényűzés a fehér asztalnál. Eddig csak az amerikai 
dollárkirálynők vendégeskedéseiről tudtuk azt, hogy a leg
hihetetlenebb luxus jegyében folynak le és hogy az extra
vaganciák terén való versengés őrült összegeket emészt föl. 
Most azonban már Angliában is rendszer az ünnepi sóiréeket 
ezrekbe kerülő, tündérvilág közepette rendezni és valóban, 
egyre-másra olvashatunk a legcsodálatosabb estélyekről, a 
melyeken toilette, virág és menti versenyeznek drágaság és 
ragyogás dolgában a terem különleges, pompázatos díszí
tésével. — Egy, Japánba kiküldött diplomata tiszteletére ren
dezett bucsuvacsorán, amelyen 30 szentély vett részt, az 
éttermet teljesen japán stílusban díszítették. A vendégek va
lósággal Nipponban képzelhették magukat, mert minden, a 
mi szép, kecses, szindus és Ízléses a felkelő nap országában 
ott volt előttük teljes pompájában. Igaz, hogy 30,000 ko
ronába került a bankett, de szem és száj élvezete teljes volt. 
Egy másik estély, amelyet egy, 25 millióval »terhelt« vendég- 
szerető ur rendezett 34 vendég részére, az északi sarkvilág 
exotikus milieujében folyt le. A lakoma csekély 40,000 ko
ronájába került a milliomos házigazdának, eltekintve attól 
a 34 daiab ékszertől, amelyekkel a vendégeket gavallérosan 
megajándékozta. Az említett két fényes lakoma előkelő 
vendéglők termeiben folyt le, de nem kevésbé előkelőek és 
opulensek azok a soiréek sem, amelyeket a társaság tagjai 
saját lakásukon adnak. Ennek bizonyításául elég, ha meg
említjük, hogy a konyhafőnöki minőségben alkalmazott szaká
csok évi fizetése 15,000 30,000 korona, sőt némelyik 40 
ezer koronán alul nemi is vállalja

állást. Az elegáns jelzőre igényt tartó lakomához a jó
szakácson kívül szükség van még a drága, ízléses virág
díszre is, amely ugyancsak alaposan megterheli a budget-t. 
Az egyik, e saisonban megtartott estély alkalmával, 8000 
korona áru virágot szállítottak a termek illatos díszítésére. 
Biborpiros orchideák szegélyezték a lépcsőfokokat, a kar
fák egész rózsalugasokat képeztek és e pompázatos kerten 
át belépő vendégsereget minden asztalkán egy-egy ezüst vá
zába helyezett, rózsabimbókból kötött csokor és a szalont 
szinte behálózó drága, hófehér orchideaágak köszöntötték. 
Minded a sok pompa természetesen hiányos volna, egynéhány 
elsőrangú müvészcsillag nélkül, akik a fényes estély koro
náját adják. Hogy azután a starok egy-két dal művészi 
előadását nem vállalják 2000—4000 korona tiszteletdi jón
alul, azzal tartoznak) a saját és a házigazda reputácziójának; 
síit a nagy Caruso a legnagyobb lelki nyugalommal kért 6000 
koronát egy luxus-dineren előadott énekszámokért. (P. H.)

Uj levelezőlapok. A posta és tavirda vezérigazgatója 
a hivatalos lapban rendeletet tesz közzé, amelyben uj leve
lezőlapok forgalombahozatalát jelenti be. E szeiint az uj 
levelezőlapok czimoldalát függélyes vonal osztja ketté, hogy 
a czimlap baloldali részét is írásbeli közleményekre lehessen 
használni. Az uj, ötfilléres levelezőlapok alapszíne világos
sárga lesz, a czimoldaluk pedig a belföldieknél világos zöld. 
a nemzetközieknél élénk piros szinü. A hat és fizfilléres zait- 
levelczőlapok alapszíne az eddigi kékszürke marad s újítás 
csupán annyi, hogy a perforálás! vonalaik a szeleken nem 
metszik egymást. Az uj levelezőlapokat fokozatosan hozzák 
forgalomba.

Pezsgőadő Ausztriában. A Reichsrath pénzügyi bizott
sága' a múlt héten megkezdette a pezsgőadóra vonatkozó tör
vény tárgyalását: Miklas előadói kifejtette, hogy teljesen in
dokolt luxusadóról van szé>, de a kormány által ajánlott rend
szer, mely vonatkozásba hozza az árt és az adótételt, nem 
kívánatos. Kívánatos volna egységes adótételt megállapítani 
és különbséget csak abban az. irányban tenni, vájjon a pezs
gő szőlőborból vagy gyümölcsnedvből készült-e. Az előadó 
adótételül 60 fillért, ha pedig gyümölcsnedv-pezsgőről van 
szó, 20 fillért javasolt. A fellendülő osztrák pezsgőipar vé
delme ezéljából szerinte a tulmagas megterhelést kerülni kell 
és hogy Németországban is a pezsgőadó bevezetésénél ötven 
filléres illetéket állapítottak meg üvegenként. Az adónak ja
vasolt módosítása ugyan tetemesen csökkenti a várható jö
vedelmet, mely azonban mégis kerek egy millió koronáival 
irányozható elő, másrészről pedig az adó egyszerűsítése a 
behajtási költségekben is kifejezésre fog jutni. A pénzügyi 
bizottság a pezsgőadót üvegenként 80 fillérben állapította 
meg.

HHaltonl

Legjobb asztalt és üdítő itat.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyagnurutnál.

matton! Henrik í r ' í X S É

1H

=Henrik

Budapest
lerez-kö ut 18

az ilyen, irigylésre méltó
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1913 m árczius 15. M agyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

Budapest. Wien.

Vendéglői, 
kávéházi és szállo
dai modern 
kong f) a berendező.Jteményiödön

Vörösréz-edények, 
fagylalt- berendezések 

és hűtőkészülékek.

BUDHPEST, VI., 
GlfTIR-UTCn 20.
TELET071 inTEHUnBTm 71-55.

Fagylalt
gép.

„ m i L T i m r r

SZÉPinoommt, művÉszETi és 
kkitiktu képes ro iyóm m .

H azán k legszebben  kiállítóit és k i
tünően szerk esz te tt lapja, m egjelen ik  
m inden b ő  10-én és 25-én, 4 0 -4 8  
o ld a t terjedelem ben, több szín es mű- 
melléklettel. -  ELŐFIZETÉSI ftHTI
nEGVEDÉVEjmtm öt nononn.
Felelős szerkesztő : FŐTTIG OTTÓ; 
főm unkatárs: HTtTlGFllf SÉT1D0K.
K ia d ja : K ödig  G usztáv és Fia Sopron.

Ezo rn á l több kiváló orvos ás tanár a ján lja !
1904. S t .  L O U IS  GRflNO PRIX.

M I M I  utazáson leérjen m indenütt S z t. -L u k íc s fQ rd ö l
K R IS T Á L Y -Á SV Á N Y V IZ E T !

A KRISTÁLY l-forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étfáffyz»Y»roKBáI 
és em ész tési n ehézségeknél. A legtisztább és legegész- 
•égosebb asztali és borviz. Hathatós szom jcslllapltó. — 
Vidékse és külföldre fnvardljm entes szállítás. — Kérjen 
áljegyzési . Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a'franczia Evian és SL

8 árt. L u k á c s t ürdft K u t v é l l a l a t B u d á n .

Fi gye l  j ün
Piatnik Nándor és fiai buda- 

i magyar játékkártyagyár 
tmányainak valódi 
óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól.
yar játék-ká

ríainik Nándor
BUDAPEST, VII., Rcrttenbiller-

fiuoape*1 Telefon: 63,-56- Alaplttntott IÍ24.

rs meggazdagodás titka 
megtudható

MAGYAR ZENEAUTOMATA
inző és eladási intézet 

VIII., Rákóczi-ut 13.
Állandóan nagy niintaraktárl
Minden érdeklődőnek vételköte
lezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy villany, mint súlyra 
berendezett, tehát üzemtköltség 
nélküli zenéinket, a melyekért
5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetésre és 
hetenkénti hengercsere. Zenéink
ben a modern technika minden 
vívmánya, mandolin, xylophon- 
hegedü stb. be van építve. Meg
hívásra az ország bármely része
ben felkeressük az érdeklődőket. 
Pénzbedobásra jár, tehát ön

kifizeti. Nincs kockázat.
Havibérlet 20 kor-tói kezdve 

-Használt automaták félárban.

Endrényi Lajós köriyvnyonitató műhelye, Szeged, Jókai-utca 4. Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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T R f l R S T L V f l R I f l  S E C

L o d Ís  Francois & Go.
császári és felrálgt udvari szállítók,

FA lö p Sz á s z  Cobarg Gól  hal  Herczeg ő Fensége szállítói

BUDAFOK.

IS elsőrendű k itün tetés.

FŐRAKTÁR!

□ □ □ fíors Goneurs. D □ □

VÉDJEGY. VEZÉRKÉP VISELÖSÉG

BORHEGYI FERENCZ RllDA ES BlOCHHAHH UlBDAI
TELEFON: 85-79. 

BUDAPEST. V., GIZELLA-TÉR 
Sürgönyeim: F ranco is  B uda fok.

TELEFON: 88—68.
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16.
TE LE F O N : B u d a fo k  15. szám .

m E B H I U R 5 .
Ó-borok nagy választékban!
Kiváló uj fajborok !

Visontai és IHátraheyyaljai 
Szőlőtelepek Borértékesitö 

Részvény-Társaság. -
Elnök : Nagyméltóságu dr. Kállay Zoltán valóságos 
belső titkos tanácsos, Hevesváimegye főispánja. 

Igazg. székhelye: Gyöngyös, Főtér, Luby-ház (uj bankpalota). 
I ostafiok 1. — Telefon 99. — Sürgönyeim: Visontamátra.

Ó — 1908—1911 évjáratú — és uj fajborok. 
Pecsenye, csemege, szomorodni és asszu-borok.

í?a?ank iegnagyobbb termő hegyi oltvány szőlőtelepei: 
Beültetett terület 540 hold. — Évi termés 12,000 hektoliter.

A t.vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepi
pincészetünkmegtekintéséreszükségletük mél
tányos árbani,idejekorán való biztosítása céljából 

Borfajok ilVlézes Ezerjó, Rizling, Furmin (som), Hárs-levelü,
Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mus

tos, Madelem, Kadarka. Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.
Budapesti képviselet: X. Bánya
utca 12. Telefon-szám 122-41.
Zala—Vas- és Somogymegyei kép
viselet: Polgár Dávid és Társa urak 

__________Budapest,VI., Frangepán-utca 12

R O Z S N Y Ó - F Ü R D Ü I !— —— -------------------  ----
Vasas gyógyfürdő, gőzfürdő, vizgyógy- 

intézet, valamint szálloda, étterem 
és kávéház több évre bérbeadó. 

Bővebbet a fürdőigazgatóság.

I
UNHSHAM gj 
DRÖTLÁIHPA

tanzott dróttal.

|  Izzólámpa és Villamossági I  
■ Részvény-társaság, Újpest. ■
Telefon: 78-52, 78-53, 78 54,10-01. Sürgönyeim „Ampére“

Megrendeléseknél kérjük tisztelt o fv a só in S
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