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fl* EGYEDÜLI halhereskedS czég, mely az előkelő háztartásokban és éttrr- 
"Khhfn szükségelt ÖSSZES halfajokat ÉLLRODÓRN raktáron tartia.
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Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
leginkább a sör-, bor- és cognac- 
fejtéshez szükséges tárgyakból 
nevezetesen palaczkokat, palaczk- 
kupakok, parafadugaszok, czim- 
kék, továbbá dugaszoló- és ku- 
paA'fiépek, szűrőkészülékek s 
mi*,idén e szakmába vágó czikkek- 
ből legjobb és legpontosabb ki

szolgálás,
=  Kimerítő és képes Árjegyzék 
ingyen és bérmentve. ......  - 1,1

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



II Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1913 á p r ilis

SEIFERT HEMRIK é s  Flfil
császári és királyi udvari tekeajztalgyir,
« .  és kir. jzabadalm. jégszekrénygyár. 
Árjegyzék vidékre ingyen és bérmentve.

Budapest, VII. kér., Dob-utcza 90. szám.K A R L S B A D B A N  T ü í ü T  G L A T T A U E R
mely ezideig rituálisan vezettetett, izra
elita vallásu kaucióképes bérlőnek azonnal
dladó, esetleg eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál a tulajdonos

3ur. Dr. Samel Adolf ügyvéd, Karlsbad.

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

S Z Á M O L Ó C Z É D U L Á K  A T  
„Magyar Venlíjlös- is  Kávés-Ipar"

■— kiadóhivatala- =
Budapest, VI., Szondy-u. 45-47
(Csakis írásbeli rendelést fogadunk el.) |

M a r o s v á s á r h e l y t
a Főtéren, egy kitűnő forgalmú saroképület 
azonnal b é r b e a d ó ,  esetleg e l a d ó .

A földszint sörcsarnoknak, az emelet 
vendégszobáknak, vagy lakásoknak is 
használhaló. Értekezhetni Csernáth 
Istvánnál, Marosvásárhelyt,
Szerttgyörgy-tér 9. szám alatt.

TELEFON 161-44.
;  Kávéházi s vendég lő i be rendezéseket 
;  alpacca, ch inaezüst á ru t vesz és elad

; Braun Gyula
J = = = = = = =  Budapest VII., Sip-utca 14. = = = = =

Hirdetmény.
Lúgoson a Facseti-utczában 1288/2. összeirási szám alatt

lévő
„Con cord ia“-szál I oda

191-1. évi jan. hó 1-től kezdve szállodának vagy (más czélra 
leendő bérbeadása végett a lugosi gör. kel. román egyház- 
község bizottsága a zárt Írásbeli ajánlati versenytágyalást 
1913. évi ni&jas hó 15. napjának d. ti. 2 órájára tűzi ki.
: - -Ezen emeletes Szálloda földszintjén egy nagy kávéházi 

:•"ésA ójryéh 3 mellékteremmel, egy vendégszobával, konyha, 
' '  kávéházi konyha, italmérő, éléskamra, két nagy pince 4 sza- 
. 'kirsÁzaí stb.-vel bir.

Az emeleten van két lépcsőzet, nagy terem, 9 vendég
szoba és megfelelő padlás.

A szálloda mellett egy lakóház 3 szobával, továbbá 
cselédszoba, mosókonyha, istálló és kocsiszín, továbbá park
szerű tágas kert, nyári tánczterem egy mellékteremmel és két 
ruhatárral, tekepályával, zenepavilonnal, italkimérő, nyári 
konyha és éléskamra helyiséggel.

A részletes árverési feltételek az érdekeltek részéről min
den köznapon délelőtt 8—9 óráig a lugosi gör. kel. román 
templom udvarában lévő egyházközségi bizottsági irodában 
megtekinthetők.

Az 1 kor. bélyeggel ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok- 
hqz a felajánlandó évi bérösszegnek megfelelő lüo/o-os óva
dék csatolandó. Az ajánlattevő ajánlatában bejelenteni tartozik, 
hogy! a ‘feltételeket ismeri és azokat elfogadja. '

Az ajánlatok a fentebb kitűzött határidőig alulírott lugosi 
gör. kel. román egyházközségi bizottsági elnök kezeihez nyúj
tandók be. Elkésetten beérkezett ajánlatok figyelmen kivid 
fognak hagyatni.

Lúgoson, 1913. január hó 21-én.

Dr. Popovici György
lugosi gör. kel. rom. egyh. bi/otts. elnök.

" H t E N Y I  S E C
(FÉL ÉDES)

N Y I  E X T R A " (ÉDES)

szakemberek által a legdrágább francia pezs
gőkkel ismételten összehasoniittatván nem
csak egyenértékűeknek, de tifbb ízben a 
lrancia pezsgőknél JOBBAKNAK találtattak.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



XVI. évfolyam. Budapest, 1913. április 1-én. 7. szám.

A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐN-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS IL»A1{ ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj-Egyesülete** — A „Debreczení szab* kír. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata** A „N ag y v árad i  Szállodások, Vendéglősök, Kávésok 
és Korcsmárosok Ipartársulata** Az „Újvidéki Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata**— A „Kassai Vendég
lősök, K ávésok, K orcsm árosok cs Ptnczérek Egylete** Az „A radi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata** A „Szegedi 
Szállodások, K ávésok, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata** A „Győri szab. kir. városi Vendéglősök, Italmérők és 
Kávésok Ipartársulata** A  „Szatm ár sz. kír* városi Vendéglősök, Kávésok és Pinczérek Egyesülete** — A „Pozsony szab* kír* 
városi Szállodások, Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata** A „Borsodmegyei Vendéglősök, Kávésok és Korcs- 
márosok Egyesülete** A „Pécs-Baranyai Vendéglősök Ipartársulata** A „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata** A „Budapesti Kávésipartársulat * A „N ógrádvárm egyei Korcsmárosok és Italmérők Egyesülete** 

A  „Budapesti K ávésok  Szövetsége** A „Pozsonyi Pinczér Önsegélyző és Menhely-Egylet** — A „Nezsíderi és Rajkai Járási 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmarosok Ipartársulata** A „ 'Pata-Tóvárosi  Szállodások, Vendéglősök, K ávésok  és Korcsmárosok 
Ipartársulata** — A „M ag y ar  szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete**. A „Turóczvárm egyei 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  A R A K

N eg y ed év re  . 3 k o ro n a .
F é lé v re  . . 6 k o ro n a .

T E L E F O N

E g é sz  év re 12 k o ro n a .  
E g y e s  szám  ára  50 fillér.

: 117 6).

Megjtlen
minden hó J. és J5. napján. 

Laptulajdonos-síerkesztő:
F. K I S S  L A J O S .

Szerkesz tőség  és k iadóh iva ta l  ;

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

Kéziratok nem adatnak vissza.

A jó öreg korcsmáros.
\ é.J '• " ' '* I

A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége11 thárcztúsj' 
ünnepélye.

Budapest, 1913. niárczius 15.

A főváros ás a vidék, az egész ország és haza
fias közönsége ez évben is lelkes felbuzdulással, a 
nagy történelmi nap emlékéhez és jelentőségéhez mért 
komolysággal ünnepelte a magyar szabadság órőm- 
napjának évfordulóját. A niárczius 15-iki szép, nagy 
ünnepléséhez az időjárás is hozzájárult, maga is 
díszbe öltözködve, gyönyörű tavaszi napsugaras nappá 
varázsolta az ünneplők számára ezt az évfordulót, 
amely minden magyar embernek közös ünnepe. A 
magyarság hagyományos ünnepének szokásos szép 
szertartásai közé azonban ez évben egy megragadó uj 
részlet is vegyült, Petőfi Sándor szülei sírjának ércz- 
koszoruval való megjelölése.

A budapesti Kerepesi-uti temető egyik halhatat
lan sirhantján mától kezdve érczkoszoru hirdeti a 
hálás utódok kegyeletét. A sirhant a világ legnagyobb 
költője. Petőfi Sándor szüleinek hamvait talonja, a 
koszorút pedig a »M a g y a r  V e n d é g lő s e k  O r s z .  S z ö 
v e t s é g e  helyezte el a »jó öreg korcsmáros« sírján. 
Nagyon szép, kegyeietes és költői gondolat, hogy 
az utódok megkoszorúzzák elődjük, volt öreg kar
társuk sirját, ami nemcsak hódolat a nagy költő em
lékének, de egyúttal az örök hála kifejezője is. ü ln e k  
Frigyes eszméje valósult meg a mai nappal és a 
Magyar Vendéglősök Orsz. Sz >vetségének« soha el 

nem múló dicsősége, hogy kegyeietes érzéseit a Pet- 
rovics-család sirhantjának talapzatán, a rumi lábai
nál művészi kivitelű érczkoszoru fogja hirdetni időt
len időkig.

Judtunkkal ez az első eset, hogy kegyelet meg
nyilatkozása nemcsak a k ü l lő i  magát, hanem első
sorban a k ü l lő  a p já t  illeti. Szobra, Írott, vagy fara

gott emléke elég sok történelmi, politikai és irodalmi 
nagyságunknak van, ámde talán sohasem jutott sen
kinek eszébe, hogy ezeknek a nagyságoknak apját- 
anvját halóporukban külön is megtisztelje, örök nyug
vóhelyüket a z  a p a  pálya- és hivatástársainak mara
dandó jelével jelölje meg.

Mi lehet ennek a feltűnő jelenségnek az oka?
Aligha tévedünk, ha annak a szép és nemes elha- 

rozásnak okát, amely bennünket, magyar korcsmá- 
rosokat arra hirt, hogy a »jó öreg korcsmáros-: sirját 
érczkoszoruval jelöljük meg, nemcsak abban a b ü s z 
k e s é g b e n  keressük, ameiylyel valamennyien a nagy, 
halhatatlan korcsmárosfiura tekintünk, nemcsak arra 
a k é s z s é g r e  vezetjük vissza, ameiylyel minden szc'p 
és hazafias eszmét a magunkévá szeretünk és tudunk 
is tenni, hanem megtaláljuk abban a h á lá b a n , tnely- 
lyel azért adózunk a k o r c s m á r o s  / iá n a k ,  mert min
den nagysága daczára sem tagadta meg származását, 
apjának tisztes mesterségét, sőt ahol csak lehe
teti szinte tüntető hivalkodással, színtiszta de ni ok- 
ratismussal emlékezett meg szülei hivatásáról, egy
szerűségéről, szegénységéről, megmaradván emellett 
szüleinek egész halálukig! szerető, gyengéd és 
hálás gyermekének, kinek az volt legnagyobb bol
dogsága, hogy szüleit anyagilag is segíthette.

Érthető, tehát, ha mi, v e n d é g lő s ö k ,  a »jó öreg 
korcsm árost önérzetes büszkeséggel valljuk egészen 
a magunkénak és ennek külsőleg 'is látható jelét ad
juk, de erős a hitünk, hogy ebben a nizusban, ebben 
a cselekedetben nagy része vau a v e n d é g lő s a p á k  szi
vének is, akik Így hálálják meg a nagy költőnek, 
hogy amikor magának a halhatatlanságot megszerez
te, verseiben apjának, a vendéglősnek, még a mi 
érczkoszorunknál is maradandóbb emléket állított.

A koszorú letétele és felavatása, ma, a szabad
ság ünnepnapján ment végbe és országos jellegűvé 
vált azáltal, hogy az ünnepségen nemcsak a »Magyar 
Vendéglősök Orsz. Szövetsége;:, hanem a székesfő-

A legkiválóbb szénsavval telilett ásványvíz. 
Mint asztali viz nagyon kellemes, jóhatá’.u, 
egés/sécápoló ital — A S/ent Margitszigeti 
Uditő- és Gyógyvíz Ke/elősége Budapest,
VI., Teréz-körut 22 — Telefon-szám 3u-52.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



2 Magyar Vendéglős- és Kávés-ípar

város hatóságának, a Petőfi-társaságnak, számos \ i -  
idéki ipartársulatnak és vidéki vendéklősiskolátiak ki
küldöttei is részt vettek.

Az ünnepségen a »M a g y a r  V e n d é g lő sö k  ü r s z .  
S zö v e tsé g e  képviseletében G lü e k  Frigyes elnök ve
zetésével Kommer Ferencz alelnök, W ilburger Károly 
pénztáros, Bokros Károly, Dökker Ferencz, Frenreisz 
István, Orátz Vilmos (Pozsony), Gundei Káról)', Flack 
István, Holub Rezső, Malosik Antal, Mohos Ferencz, 
M üller Antal, Kneffel Béla (Félegyháza), Palkovics 
Ede, Pelzmann Ferencz, Radocsay Imre (Pécs) igaz
gatósági tagok, a »jB u d a p e s ti s z á l lo d á s o k , v e n d é g lő 
sö k  és k o rc sm á ro so k  i p a r t ár sa la t a", képviseletében az 
ipartársulat teljes választmánya, a ^ B u d a p e s t i  v e n 
d é g lő sö k  Jó b a rá t a sz ta ltá rsa sá g a  összes tagjai je 
lentek meg az ünnepélyen, amelyre W alter Károly 
igazgató és Augusztiny Oszkár tanár vezetése alatt 
a - B u d a p e s ti  v e n d é g lő sö k  s za k irá n y a  ta n o n c z is k o lá ja  
növendékei is kivonultak.

Az ünnepségen Budapest székesfőváros törvény- 
hatóságát dr. Vita Emil tanácsos, a Petőfi-Társasá- 
got Herczeg Ferencz orsz. képviselő, elnök, dr. Fe- 
renczy Zoltán alelnök, Pakots József titkár, Várady 
Antal,, Neugebauer László, Koroda Pál választmányi 
tagok, az orsz. iparegyesületet Gelléri M ór kir. 
tanácsos, igazgató képviselték. Végül jelen voltak a 
győri, pécsi, debreczeni, szegedi, szombathelyi, ko
lozsvári, pozsonyi kaposvári, nagyváradi és temesvári 
vendéglősipartársulatok kiküldöttei szakiskoláik nö
vendékeivel.

Az ünnepélyt a Petőfi család síremléke előtt 
Glüek Frigyes szövetségi elnök a következő avató
beszéddel nyitotta meg:

Gliick Frigyes avató beszéde.
Szeretett kartársak !
Szabad polgártársak !
A »Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége* nevében 

jöttünk és zarándokoltunk el nagy költőnk, Petőfi Sándor 
szüleinek sírjához! Eljöttünk, hogy örök pihenő helyükre 
letegyük örökkétartó érczkoszorunkat, mely nemcsak hódo
latunknak és kegyeletünknek jele a boldog szülők iránt.

19Í3 április í.

kik hazánknak a legnagyobb magyar költőt adtak, azt a, feje
delmi lángelméjét férfiút, aki a hazaszeretetei, a nemzeti (ér
zést örök időkre oly mélyen és oly igazán'szivünkbe véste, 
hogy az nemzedékről-nemzedékre erősbödve marad fönn, ha
nem azért is, hogy; e szent helyről hirdessük, .hogy imij,magyar 
vendéglősök, büszkén tekinthetünk Petőfi atyjára, a mi sze
rény kartársunkra, a jó öreg korcsmárosra, aki életével .meg
valósította költő fiának ama szavait, hogy minden pálya 
dicső, ha belőle hazánkra fény derül. (Úgy van!) !És fény 
derült a derék magyar hazafira, a vén zászlótartóra! .Mi 
elhoztuk hamvaidhoz zászlónkat, Petrovics István, hogy meg
hajtsuk előtted1, a mi legnagyobb mintaképünk és kedves (élet- 
társad előtt, és Ígérjük, hogy magyar vendéglősök és (sza
bad polgárok akarunk maradni, hogy gyermekeinket is igy 
kívánjuk nevelni, és hogy mi is ki akarjuk venni .részünket 
abból, hogy hazánk nagygyá és hatalmassá legyen, mert pzzel 
tartozunk önmagunknak, aminthogy az irántuk való kegyelet 
a mi kötelességünk! És mi meg fogjuk tenni kötelességünket! 
A' »Magyar V endéglősök Országos Szövetségeit boldog, hogy 
meg tudta valósítani elhatározását! Köszönet érte derék kar
társainknak, köszönet az alkotó művésznek és mindazoknak, 
kik az emlékmű létesítéséhez csak egy szemernyivel is .hoz
zájárultak.

Dr. Vita Emil beszéde.
Dr. Vita E m il tanácsos erre a székesfőváros képvise

letében a következő beszédet mondotta:
Mélyen tisztelt Uraim!
Amidőn a székesfőváros közönsége nevében és a pol

gármester ur helyett ezt a koszorút átveszem, köszönetét 
mondok a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének, 
hogy temetőnket ezzel a szép diszszel felékesiteni méltóz- 
tatott. Köszönöm a főváros tanácsa nevében, hogy ezúttal 
alkalmat méltóztattak adni arra, hogy meghajtsuk fejünket 
e nagy polgárcsalád előtt, amely itt nyugszik és amelyből 
annyiunknak, nekem is ideálom született. E szerény ibolyát 
teszem' le a sírra !«

A jó öreg korcsmáros.
Ezután EeUner L á szló  a budapesti vendéglősök szak

irányú tanonciskolájának növendéke —  szavalta el Petőfi 
Sándornak »A jó öreg korcsmáros« cimit költeményét, 
majd az előre megállapított programmhoz képest — a 
budapesti és vidéki szakiskolák növendékei tették le virág
jaikat a Petőfi család sirjáia a következő jelmondatok 
kíséretében.

T Á R C A
Az ízlés fizologiája.

Irta: Brillat Savarin. Fordították: AmbrusZoltán és Ambrus 
Gizella. Singer és Wolfner kiadása. Ára 8 korona.

Francziaország, sőt talán az egész világ legna
gyobb gourmandjának, a sokat emlegetett, de csak 
a kisszámú »hivatottak« által »megértett« Brillat-Sa- 
varinnak magyar kiadása a magyar könyvpiacz leg
érdekesebb eseménye;, a legérdekesebb újdonsága. H a 
sábos tudósítások méltatják ennek az eseménynek je 
lentőségét, a világirodalom! e remekének örök értékét, 
a fordító írónak és leányának mesteri munkáját, vé
gezetül pedig, vagy a tudósítások legelején csak két 
sor jelzi, hogy »m ég  e g y  m o n d a to t  G liick  F r ig y e s r ő l , 
a k in e k  anyagi á ld o za tk é s z sé g e  te t te  le h e tő v é , h o g y  
a m agyar B n lla t-S a v a r in  m o s ta n i p o m p á s  k ia d á sá 
ban m e g je le n h e s se k .« (P e s t i  N a p ló ) ,  vagy igy: »vé- 
g ú l nem  szabad  m e g fe le d k e z n ü n k  G liick  F r ig y e s r ő l , 
(dünek á ld o za tk é szsé g e  te t te  le h e tő v é , h o g y  e z  a v i- 
lá g h ird  k ö n y v  vc.gre m a g y a r  n y e lv e n  is  m e g je le n 
h e te t t .:  (P es ti H ír la p  1913. m á rcz iu s  2 1 .)
, , S e b e s ty é n  Károly a »Budapesti Hirlap« 1913. 
évi márczius hó 18-diki számában »Bri 11 at Savarin« 
cznnmel irt tárczájában a két fenti idézetben foglalt 
tényt igy írja le:

>>De a kiváltságos könyv ritka szerencséjéhez jel
lemzően hozzátartozik az is, hogy magyar fordítására

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

az iösztönzá/s't s a Lehetőséget G lüek Frigyes adta meg. 
A lelkes meczénást, az avatott gyűjtőt, a szerénysé
gében kiváló polgárt, a jótékonyságában kim eríthe
tetlen emberbarátot ismeri mindenki. B rilla t Savarin 
magyarra átültetéséhez azonban uj kapcsolatokat, uj 
indítékot keresett önmagában. A franczia mester há
lás tanítványának tudja magát abban, hogy ő is fe l
fogja és teljességében értékű az izlelés esztétikájá
nak nagy jelentőségét. Ha nem volna jobb dolga, 
talán könyvet is írna ró la: tudása, tapasztalata, mű
veltsége van hozzá elég. De minek megírni az uj 
könyvet, mikor itt van B rillat Savarin remeke? H ogy  
a százesztendős franczia ma már sokban elmaradt, 
qu im p o r té ?  M it tesz az? Amiben a könyv holt be- 
^ije elmaradt, azt Glüek Frigyes élő, haladó, folyton  
fejlődő tudása és buzdító, ható, lelkesítő példája bő
ségesen ki fogja pótolni.«

A m b r u s  Zoltán is a könyvhöz B rilla t Savarin- 
1 ól irt tanulmányának bevezető soraiban is csak 
ennyit i r :

»Bri 1 lat Savarin P h y s io lo g ie  d u  G o u t -jának itt 
olvasható magyar kiadása Glüek Frigyesnek köszön
heti megjelenését. Övé volt a gondolat, hogy a gaszt
ronómiának ezt a klasszikusát, a magyar olvasóval 
is meg kellene ismertetni ; és ő tette lehetővé, hogy 
ez megtörténhessék. Gliick Frigyesnek a közhasznú 
dolgok irányában tanúsított érdeklődése és áldozatra  
készsége soha sem kereste az e lism erést; de ezt e 
helyütt fö l kellett jegyeznünk.«

vasőinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Alakács István (Budapest): »A budapesti vendéglősök 
szakirányú tanoncziskolájának növendékei nevében és kép
viseletében lépek e sirhanthoz, hogy abba a hervadhatlan 
koszorúba egy levelet illesszek, melyeit a magyar szabadság 
hajnalhasadása napján a legnagyobb magyar költő, Petőfi 
Sándor szüleinek emlékére helyeztünk el. A halhatatlan költő 
emléke dalaiban él a szalmafödte kunyhókban épp úgy, .mint 
a fényes palotákban, dalait zengik, ahol csak magyar él. 
Elévületlen örök emléke ércalakban itt áll az ország szivé
ben, Segesvár fokán, a fehéregyházi csatatérén, hirdetve a 
szabadság és honszerelem igéit. Emlékében, zengő dalaiban 
él emléke az ő szüleinek,, a »jó öreg Ikorcsmárosnák*, akiknek 
sirhalmára a hervadó koszorúk helyett friss, hervadhatlan 
babért helyeztünk el. A nagy költő emlékében, halhatatlansá
gában éljeni a szerető szülők emléke!«

Reiner Ferencz (Győr): »1913. március 15-dike örökre 
emlékezetes dátum marad a Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége életében. A szövetség azon megható tettével, hogy 
halhatatlan költőnk édes apjának, a jó öreg korcsmárosnak 
sírját maradandó koszorúval ékesíti, minden jó magyar hazafi 
legteljesebb elismerését váltja ki. Midőn'a győri iskola hevé
ben a csokrot 1 eteszem, kimondhatatlan öröm tölti el szive
met, hogy a vendéglősipar ezen ünnepén én lehetek oly 
szerencsés a kegyelet e gyönyörű megnyilatkozásának szem
tanúja és részese lenni. Minit a jövő vendéglősnemzedék .ifjú 
tagja, a magam és társaim nevében e drága ,sir dombnál 
szent fogadást teszek, hogy a nagy költő atyjának emlékét 
tisztelni és e kegyeletes ünnepély hatása alatt a. kegyeletet ;és 
a hazaszeretet, a férfisziv e két jeles erényét,’ szivünkbe 
zárva mindenkor ápolni fogjuk!«

Radanovics Jenő (Pécs): »A pécsi vendéglősiskola ifjú
sága megbízásából teszem le c koszorulevelet a halhatatlan 
milékü nemzeti költő édes atyja, Petrovics István, a 'jó 
öreg korcsmáros emlékének szentelve, azon Ígéretünkkel, hogy 
a hazának hü fiai, a vendéglősiparnak hasznos munkásai Je- 
szünk.«

Ruffi János (Kaposvár): »A kaposvári vendéglős szak
iskola nevében teszem le ezen virágot. Petőfi szelleme vezessen 
bennünket egész életünkön á t !«

Kiss József (Pozsony): »E kis virágcsokrot Pozsony vá
rosából hoztam szent sírotokra, ahol nemcsak nemes már
vány hirdeti halhatatlan fiatok dicsőségét, hanem ahol a 
szivekben is él soha el nem múló dicső emlékezete!«

Wa/iicsek János (Debreczen): »Hazánk minden iskolá
jában ma örömmel és lelkesedéssel ünnepük Petőfi Sán
dor dicső emlékét. Mi,, a munka emberei emlékezzünk Imeg *e

napon arról is, hogy Petőfi alacsony sorsból, a mindennapi 
kemény munka köréből emelkedik ki. A fiú emlékével |egyutt 
becsüljük meg az apa, a »jó öreg korcsmáros« (emlékét is, 
a nagy szellemmel együtt a derék munkást is. Az iapa Je
gyen példánk a kitartó, mun kábáit, a fiútól tanuljunk .szabad
ságszeretet, honszerelmet.«

Jánnssy László (Szombathely):

Méltóbb vagy a legdrágább koszorúra,
Mint bárki más, méltóbb vagy igazán !
Oh, hol keressek, hol lelek virágot 
Dicső fejedre illőt, — jó atyám!

Kiad József (Nagyvárad): »Halhatatlan emlékű fiatok, 
Petőfi Sándor dicsőségéire, a Ti emlékezetetekre!«

Püspök János (Szeged): »Kegyelettől áthatva helyezem 
ezt a koszorulevelet a magyar vendégszeretet apostolának 
sírjára. Legyen jelszavunk, hogy a hivatásos vendégszeretet 
nem mesterség, hanem művészet!«

Ruppert József (Kolozsvár): »A kolozsvári vendéglős
iskola képviseletében lépek e sirhanthotz é teszem, le a leve
let a magyar szabadság lánglelkü költőjének atyja, a jjó 
üreg korcsmáros emlékezetére, örökké él az, ki dalaiban 
mindig újjászületik milliók ajakán !«

Földesy György (Temesvár): »A temesvári szakiskola ne
vében teszem le e virágot es zent hantokra, melynek por
szemeit a tavaszi szellő elviszi Kárpátoktól Adriáig minden 
magyar szivébe és ott az olthatatlan szabadság és hazaszeretet 
szent érzését fakasztja életre.«

Végül K nefjel Béla  félegyházi szállodás tette le a 
Petőfi család sírjára a kunsági vendéglősök rózsákkal díszí
tett hatalmas babérkoszorúját, nemzetiszinü szalagján e fel
irattal : »A kiskunsági vendéglősök —  a jó öreg korcs
márosnak.«

Még H erczeg Ferencz, a Petőfi-Társaság elnöke mondott 
néhány szóval köszönetét Gliick Frigyesnek a felemelő 
ünnepély rendezéséért, mire ennek délelőtti része végett 
is ért.

A hatalmas, cserfalevelekből és rózsákból font ércz- 
koszorut, melynek felírása: »A Magyar Vendéglősök O r
szágos Szövetsége — A jó öreg korcsmárosnak, 1913. 
március 15.«, és amely Bory J e n ő  szobrászművész jeles 
alkotása, még a délelőtt folyamán sokan megcsodálták.

Mindezek után nekünk most arról kellene írnunk, 
mit je lent Gliick Frigyes áldozatkészségének ez'en 
legújabb megnyilatkozása a magyar vendéglősipar, a 
magyar vendéglősipari szakirodalom szempontjából. 
Az előttünk já rt követésreméltó példák azonban fe l
mentenek e különben kedves kötelesség alól. Úgy 
vagyunk, m int G liick Frigyes a B rillat Savarin köny
véről. Elég, ha reprodukáljuk, amit mások írtak a 
Glück Frigyes könyvéről. M ert, hogy a M agyar B ril
lat Savarin az ő gondolata, eszméje, munkája, két
séget sem szenvedhet. Ezek után közöljük a munkáról 
eddig megjelent ismertetéseket:

I.
Brillat Savarin.

Irta: Sebestyén Károly.
(Megjelent a .Budapesti Hírlap* 1913. márczius 1 S-iki számában.)

Az asztal örömeinek nagy esztétikusa 'kénytelen 
megosztozni a Lessing em lítette klasszikusok sorában, 
akiket mindenki tdicsér, de senkisem olvas. Innen- 
Gout m e g je len t; azóta vagy teljesen elfeledhették, 
onnan száz esztendeje lesz, hogy a Physiologie du 
vagy teljesen megtanulhatták volna. Egyik sem tör

tént vele. Folyton czitálják, sohasem olvassák. És 
mind a kettő eléggé mostoha sors, egy olyan írónak, 
aki könyve száz helyén tiltakozik a tudós nagyképű
ség vagy nagyigényüség ellen, tehát világért sem sze
retné a vijágirodalom dicső és sokat czitált fényes
ségei közé soroltatni m ag át; máseőlfl oly bájos, ked
ves, okos, meggyőző s m indenekfölött elmés, hogy 
rászolgál a legodaadóbb és a leghívebben kitartó  
figyelemre.

Csak az ancien régime, a forradalom  előtti Fran- 
cziaország szülhetett olyan vidáman mosolygó, sza
bad tekintetű lelket, mint B rilla t Savarin. A tizen- 
nyolczadik század filozófiai hajlandósága é lt benne. 
De bölcsesége nem kutatta lázasan a dolgok uj rend
jét, mint Montosquieu vagy Rosseau, nem született 
az örökös hadakozásra, m int a ragyogó Volta ire , nem 
volt logikus, rendszerető és kritikai elme, mint Denis 
Diderot. A filozófia nála az eszmélkedést jelentette  
a világ dolgairól, a munkában elcsigázott férfi ártat
lan örömeiről és megüdüléséről, a konzervatív é let
mód konzerváló erejéről. Korán visszahúzódott szülő
városába, de a nagy idők vihara kikergette nyugo
dalmas otthonából, ahol a biró tiszte m ellett bősé-
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Tanonczok a Pannóniában.
A délelőtti nagy ünnepség után annak kis részesei, a 

vidéki vendéglősiskolák növendékei A u g u sz tin y  O szkár  
tanár vezetésével kimentek az Állatkertbe, átrándnltak Budára, 
megtekintettek több fővárosi nevezetességet. Majd ü ln ek  
Frigyes látta őket vendégül tanáraikkal együtt, kiknek- a 
vendéglősszakmába vágó könyvtárát és nagyérteku gyűjte
ményeit-is bemutatta.

Ebéd alatt A ugasztiny  O szkár  köszöntötte fel a ven
déglátó házigazdát:

»Boldog, — mondotta - ki férfikora delén láthatja 
ifjúkori munkája gyümölcseit. Nagyságod, aki ma a i a- 
gyar Vendéglősök Országos Szövetségének elnöke, az lSSo. 
évi első országos vendéglőskongresszuson pendítette meg leg
elsőnek a vendéglősifjuság modern szellemben való neve
lésének és szakszerű kiképeztetésének szükségességét, oly ülő
ben tehát, mikor a vendéglősmesterséget bizony még nem 
tisztelték és becsülték, úgy mint ma. Hogy ezt a tiszteletei 
és becsülést kiérdemelni sikerült, ebben oroszlánrésze van 
Nagyságodnak, aki leküzdve az eléje torlódott akadályokat, 
meggyőzve a kételkedőket, gondozta, ápolta az elvetett mag- 
vat, amely imc az ország minden részében újabb >és ’.ujabb 
gyümölcsöket terem. Ma, amikor a legnagyobb magyar költő 
szülei előtt hódoltunk, Nagyságod szives vendéglátásából mó
dunkban áll önt is köszöntein, mint az Eszme győztes 'har- 
ezosát, aki előtt minden magyar vendéglős elismeréssel és 
tisztelettel hajol meg, mert iparának nemcsak buzgó úttö
rője, dolgozó munkása, hanem nagylelkű Maeczenása is. Ami
dőn tciláit a vendéglősiskolák itt megjelent tanárai és [növen
dékei nevében mély tisztelettel üdvözlöm és köszönöm, azt 
az örömet és boldogságot kívánom Nagyságodnak, hogy a 
mai ifjú generáció, elérve férfikora delét, üdvözletével és 
jókívánságaival újból megjelenhessek Nagyságod előtt !;<

Az üdvözlésre Qliick Frigyes a következő beszéddel
válaszolt:

>)Kedves fiatal barátaim!
Március tizenötödike felejthetetlen dátuma a magyar tör

ténelemnek és az ekkor kivívott szabadságot, egyenlőséget és 
testvériséget hosszú, küzdelmes munka teremtette meg. A 
gondolat, az eszme diadalát azonban sem ármány, sem össze
esküvés, sem agyarkodás nem voltak képesek megakadályozni, 
mert a gondolat, az! eszme, a tett szép, jó. és igaz ivott,, a 
szép, jó és igaz pedig legyőzhetlen hármas alapkritériuma 
mindennek. A jó elválaszthatlan a széptől, a kettő összetör-
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rása maga az igazság. Amikor én huszonöt, vagy italán êz
előtt még tö-bb évvel is a vendé’glősiskolák megteremtésének 
eszme jet megpendítettem, a »jó« gondolata hatotta át lel- 
keinet. Sok ferde felfogást, gyakran faragatlan tréfát, meg 
több gáncsoskodást kellett leküzdenem, eltűrnöm és utániból 
elhárítanom c jó érdekében, mindez azonban nem tudott 
munkámban visszatartani, mert e munka előttem »sz.ép;< is 
volt. És a jó a széppel karöltve haladt Covájbb a maga 
egyenes utján - - és ime! diadalt aratott, mert huszonöt év 
múltán az Idő igazolta, hogy az Eszme, melyet hirdettem 
és mely győzött: igaz. A szép, a jó, az igaz munka, a 
lelkesedés és kitartás, melyben segítségemre voltak társaim 
is, éppen az. iskolák utján szerezték meg iparunknak: a be- 
csülést és a tisztességet. Hála a világot teremtő nagy Mes
ternek, hogy munkám eredményét megérnem engedte. Az ő 
segítségét kérem számotokra is fiatal barátaim, hogy azt a 
tisztességet és becsülést, melyet nekünk megszereznünk si
került, necsak sértetlenül megtarthassátok, hanem fejleszt
hessétek is. Az élet reátok váró reális küzdelmeiben ne ke
letkezzetek meg e három jelszóról: a szépről, a jóról, az. 
igazról és ezt vigyétek magatokkal talizmánul Petőfi szü
leinek hantja mellől. Isten áldjon benneteket!«

II. Ünnep a Petőfi-Házban :
Az ünnepség másik fele délután a Bajza-utczai Petőfi- 

házban zajlott le, ahol H erczeg  Ferencz elnök, D r. Fercnczy

gesen volt ideje a természettudományok művelésére, 
a muzsikálásra és a gasztronómiára. A rémura
lom legrosszabb idejében, 1792-ben szembekerült a 
jóléti bizottsággal és a következő évben kénytelen 
volt megszökni a gillotin elől. Svájczban és Am eri
kában bujdosott, az emigránsok száraz és keserű ke
nyerét ette. De 1796-ban már hazatérhetett és a di
rektórium, a konzulátus, majd a császárság alatt bé
késen elhelyezkedett, mint főrangú biró.

Hetven éves volt, mikor főműve, a világhírre 
emelkedett »Physiologie du Gout« 1825-ben megje
lent. Könyve hitelen megnövekedett dicsőségét már 
meg sem érte: 1826-ban meghalt.

Az Ízlés filozófiája, amely most egy csinosan k i
állított kötet formájában a magyar közönségnek is 
kezébe jutott, nem rendszeres és nem tudományos 
munka. Van benne harmincz »elmélkedés« és huszon
három különféle*. Az elmélkedések azonban sokkal

kevés, néhol egészen téves, vagy elavult elm életet ad
nak és sok-sok anekdotát. Ezekben az elbeszélésekben 
re jlik  a könyv voltaképpeni bája és értéke is. G ondol
juk el, hogy meghívtak bennünket egy olyan társa
ságba. amelynek minden tagját, vagy személy sze
rint vagy hirből ismertük. A régiek jó barátaink, akik
hez az emlékek, hajlamok, érdekek, tehetségek nagy 
közössége kapcsol bennünket. Az újak elé izgatott 
várakozással tekintünk. Emezt irói nevéről, amazt mű
vészi kőrútjairól, a harmadikat tudós felfedezéseiről, 
a negyediket katonai cselekedeteiről ismertük. A tá r
saság kedve kitűnő. Az ebéd méltó a házigazdához 
és a vendégekhez. Az italok bölcs cs kiszám ított fo 
kozással növelik a kedvet. Az evés véget ért, mind  
jóllaktunk, de egyikünk sem érez szorongást, gyomra 
terheltségét, pompásan emésztünk egy könnyű, illa 
tos, zamatos havanna segítségével. És most a tár
saság egyik tagja megragadja a szót, szikrázó el-
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Á sván yv izek  b eszerzése!
Előnyárak éttermek és kávéházak részére vidékre szállítva:
Kroiulorfi 1*00 liter á 49. Selters liter á 40.
Krondorfl 1* « « 41. Marienbadi « 64
krondorfi « « 32 Mátnási Mária 1. « 60.
Ágnes 2- « « 50. « « IN « « 44.

« « 20. Málnáai Sikulia IN 40.Bikszádi !• - « 56. Párád! kénes 1*- 58.
« \J., « « 36. « « IN « 32.

Bilinl ' III « « 48. Roliitsi 1 empel 1 *40 50.
« a « 36. r 45.

Borszéki 2 — « 55. « « •lL 30Va « 28 Salvator 1- - « « 48
32l:msi 50. IN t<

Fachlngen 'in « 58. Szolyvay 1* 54'
Oiesshiiaeli 1-60 « 56. « Va 34'« ■/•-« « 36. Hunyadi keseriiviz 42'
Karlsbadi 1 - « 08. Igmándi 0*75 42'
Selters 1 *— « « 52. « « 0-35 2S*

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

cMz S d ő k és:ek Gölsdorf K. Kroi.doifi kutvallalatSo. B ^ i e V j i - w ;

Zoltán alelnök, P a ko ts  József titkár fogadták a vendéglősö
ket, a nagy számban megjelent vendégeket, s a vendéglős 
iskolák növendékeit.

H erczeg  Ferencz elnök ez alkalommal a következő 
üdvözlő beszédet mondotta:

Herczeg Ferencz ünnepi beszéde.
>;Mélvei: tisztelt Uraim!
Nagyon boldog vagyok, hogy a reggeli felemelő és 

szép ünnep után a Petőfi-társaság nevében üdvözölhetem 
önöket és nagyon büszke vagyok arra, hogy szerencsés le
szek Önöket a kni nagy fáradtsággal és nagy anvbiczióval ösz- 
szehozott múzeumunkban kalnzolhatni. A Petőfi-muzeum ala
pításának oka egy igazság felismerése volt, azaz — enged
jék meg, hogy igy mondjam - annak az intellektuális igaz
ságnak felismerése, hogy egy olyan nép, mint a magyar, 
amely eredete óta tulajdonképpen állandó ostromállapotban 
él, '.csakis fejlettebb kultúrával védheti meg a maga pozi- 
czióját. Volt idő, amikor őseink karddal és bátorsggal véd
ték meg magyar voltukat, ámde kétségtelen, hogy a jövőben 
pozicziónkat csak tollal és fölényesebb intelligenciánkkal fog
juk megvédhetni. (Úgy van!) Petőfi Sándor az a költő, 
aki legjobban demonstrálja a magyar Géniusz kulturképes-

ségéi és kulturhivatottságát. Egy ember, aki huszonhat éves 
korában meghalt és világhírre tett szert! Ezt a szót, hogy 
világhír, a legkomolyabban kell venni, bátor leszek önök
nek huszonhárom nyelven megjelent Petőfi-forditásokat be
mutatni, nekünk vannak dokumentumaink arról, hogy az. ame
rikai Unió elnök: Roosewelt egyik megnyitó beszédét Petőfi- 
iidézettel kezdte és vannak spanyol, délamcrikai és japáni 
lapokból ujságkivágásaink, amelyek Petőfivel foglalkoznak. A 
német példaszó azt mondja: »In den Bergen vvolint die 
Ereikéit , a hegyekben lakik a szabadság. Ezzel azt akarja 
kifejezni, amit különben a történelmi tapasztalás is bizonyít, 
hogy azok a népek, melyek könnyen védhető hegyek közt 
laknak, függetlenségüket jobban meg tudják védeni, mint 
a síkságokon tanyázó népek. Mi sik országban lakunk, de a 
magyar Géniusz szellemi óriásokban tudott magának hegye
ket ideállitani, amelyek közt megvédheti a maga nemzetét, 
mert olyan nemzetet, amelynek egy Petőfije van, nem lehet 
többé eltörölni a föld színéről. (Úgy van!) Különben nem 
akarom önöket általánosságokkal fárasztani, de bátor vagyok 
még arra figyelmeztetni, hogy Petőfi Sándor alakja a köz- 
tudatba, a régi magyar közéletbe egy kissé elferdítve került. 
Petőfinek régebben — hogy úgy mondjam - Lisznyay ha
gyományainak hatása alatt, könnyed, kedves korhelyt akart 
látni, Mi és mindazok, akik Petőfivel foglalkoznak, korrigálni 
fogjuk e$t a nézetet. Ez a fiatal költő, aki 26 éves korában 
meghalt, óriási munkát végzett életében. Mert ne tessék azt 
hinni, hogy a talentum szorgalom nélkül érvényesül. Még az 
irodalomban sem. Petőfi is óriási munkát végzett. Mind
össze huszonhat éves fiatalember volt, de több kötetet irt, 
a magyaron kívül megtanulta a német, tót, angol, francia 
nyelveket és olaszul is tudott. Megvannak iskolai bizonyít
ványai, melyek megcáfolják azt a legendát, hogy rossz ta
nuló volt, mert Aszódon eminens és legelső tanuló volt és 
mint ember ha az akkori divatnak megfelelően irt is 
bordalokat — a legjózanabb ember volt, mint családapa, 
mintaképe a családapának. Hisz ő ajándékozta megi a magyar 
irodalmat egy gyönyörű speczialitással, amely a világiro
dalomban páratlan, tudniillik a hitvesi szerelem dalaival. A 
nőket addig is megénekelték, de a saját feleségeket soha. 
Petőfi volt az első, aki gyönyörű, szines, megható, fantasz
tikus és izzó szerelmi verseket irt a saját törvényes felesé
géhez. Ezek után bátor leszek áttérni magára a múzeumra. 
Mi e,zt a múzeumot azért hoztuk ebbe a házba, mert itt némi 
legitimást találtunk Petőfi szelleméhez. Tudniillik ebben a 
házban, amely Feszty Árpád festőművész háza volt, az első 
emeleten lakott Jókai Mór. Ö fiatal korában, legény korában,

anélkül, hogy a szivarja csak egyszer is kialudnék. 
O a legszellemesebb, pedig nem iró, nem művész, nem 
tudós és nem katona. Micsoda gyönyörűség most és 
igy hallgatni kedves fecsegését, fesztelen elkalando
zását, nagyra dagadt epizódjait, óriás semmiségeit, 
Mercutio-szerü elbeszélését Máb királynő bűvöleté
ről ...

Ilyen B rilla t Savarin egész könyve az Ízlés f i 
ziológiájáról. Bevezetőül néhány aforizma ; nem kell 
megijedni tőlük. Nem a W ilde  perverzus szófacsa- 
rása, csak okos és formában uj fordulatok. »A nem
zetek sorsa attól függ, hogy miként táplálkoznak^  
»Mondd meg, hogy mit eszel, s megmondom, ki 
vagy«. »A teríte tt asztal az egyetlen hely, hol az 
ember az első órában sohasem unatkozik«. »Eretnek, 
aki azt á llítja , hogy csak egyfajta bort kell inni ; a 
nyelv igy hamar elveszti fogékonyságát; a harmadik 
pohár után a legjobb bort is csak félig-rneddig, vagy 
egyáltalán nem élvezi az ember«. »A csemege sajt 
nélkül olyan leányhoz hasonlít, aki szép volna, de 
akinek csak félszeme van«. »Meghivni valakit any- 
nyit jelent, m int felelősséget vállalni a jó llétéről 
mindaddig, inig a fedelünk alatt marad«.

Az E líiljáró  beszédben B rilla t Savarin elmondja, 
hogyan keletkezett a müve, hogyan gyűjtötte hozzá 
az anyagot, korántsem csak a konyhában, mert ő 
többet akart adni a szakácskönyvnél, hanem az or
vosi és fizikai előadótermekben, a laboratórium ok
ban és a könyvtárakban is. M indig  szeretett tudósok

körében lenni és igazolásul m indjárt elmondja egyik 
kedves anekdotáját.

Ebédeljen nálam csütörtökön, szólt egyszer 
hozzám G reffulhe ur. Társaságul tudósokat vagy Író 
kat hívok m eg; válasszon.

M ár választottam. Kétszer ebédelünk.
Ez csak kedves megszakítása egy tudományos 

mii Praefatio-jának? De azért m indjárt mentegetőd- 
zik. Ö bizony nagyon is szabdjára ereszti a to llát 
és amikor valamit elbeszél, nem ritkán fecsegővé vá
lik. De tehetek én róla, hogy öreg vagyok? M it te
hetek róla, hogy olyanformán vagyok, m int U lixesz  
aki sok nép városait és szokásait látta? O lyan nagy 
biin-e, hogy egy kicsit sokat beszélek magamról? Az 
olvasó még hálás lehet érte, hogy nem nyomorítom  
meg politikai em lékirataim mal, melyeket szintén rá- 
sózhatnék«. Igaza van. Hálásak vagyunk azért is, hogy 
nem nyomorít meg bennünket politikai em lékirataival, 
mint kortársa, a nyom orult és szennyes Barére. És 
pedig olv nyíltan, hogy becsületére és oly mulatsá
gosan, hogy gyönyörűségünkre válik.

Az első elmélkedéseknek az érzékszervekről és 
érzékietekről még az a hibájuk, hogy túlságosan ko
molyak, kevés bennük a tréfás elem. B rilla t Savarin 
nem is sejthette, hogy az érzékek tudománya terén 
a tizenkilenczedik század második fele cs közvetlen 
folytatásként az uj évszáz milyen óriási felfedezé
sekkel viszi előbbre az emberi lélek megismerését. 
A kísérleti pszikológia ma egyike a legforrongóbb

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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lakótársa volt Petőfi Sándornak. Mint albérlő lakott az akkor 
fiatal házas Petőfi nála. És nekünk kedves gondolat volt, 
hogy a két nagy Géniusz a halála után ismét egyesüljön, 
közös hajlékban. Ez a múzeum, a mily tisztán a társadalom 
bőkezűsége, gyűjtések, ajándékok révén jött létre, egyesíti 
a földszinten a Petőfi, az emeleten pedig a Jókaira vonat
kozó emlékeket. Ezek közül mindenekelőtt fel akarom lnvni 
nagybecsű figyelmüket erre a nyomdagépre. Ez különben is 
a mai napon, mely a sajtószabadságnak ünnepe, nagyon ak- 
tnális. Ez az a nyomdagép, amelyen 1848. márczius 15-én az 
első czenzuramerites nyomdaterméket nyomatták. Méltóztatnak 
tudni, hogy »a tizek«, — az a tiz ifjú, akik' a Pilwaxban szok
tak gyülekezni s akiknek élén Jókai és Petőfi állottak 
március 15-dikén megcsinálták a »vértelen forradalmat®, 
amint nevezni szoktuk — tudniillik megostromolták a Lan- 
derer és Hcckenast cég nyomdáját a jelenlegi Kossuth La- 
jos-utczában és úgy kényszeritették a nyomdászokat, akiket 
nem is nagyon kellett kényszeríteni, hogy nyomassák ki a 
»Tizenkét pontot«, vagy »Mit kivan a magyar nemzet ?« czimü 
röpiratot és a »Nemzeti dalt®, amelyet Önök Talpra magyar 
név alatt ismernek. E/. a gép angol gyártmány, igy állott ott, 
amikor a nvomdászatot még nemes mesterségnek tartották 
és luxusra 'is költöttek. A disz tehát, amelyet rajta lát
nak, nem utólag került rá. Megjegyzem, hogy a nyomdászok 
közül, akik akkor a Nemzeti dalon dolgoztak, csak néhány 
nappal ezelőtt halt meg az öreg Fáik Zsigmond, aki akkor 
nyomdászinas volt abban a nyomdában és — mint ő maga 
mondta nekem — ennek kinyomatásánál is dolgozott.«

Herczeg Ferencz ezután bemutatta és részletesen ismer
tette a múzeumban levő Petőfi-képeket, kéziratokat, a 
Petőfire vonatkozó legkülönbözőbb nyomtatványokat, Ben
czúr Pefőfi-képét, stbit, majd igy folytatta beszédét:

»Egy nagyon szellemes ember, aki nemrégiben Petőfi
ről ismertetést mondott, Petőfit az erdei forrással hasonlította 
össze, amely oly tiszta, mint a tükör, hogy mindenki ön
magát látja benne. És emlékeztetett rá, hogy a fiatal leány, 
akinek gyengéd érzések hevítik a szivét, azt hiszi, hogy Petőfi 
csak a*zJ ő költője ; a politikus, aki, a hazaszeretetnek tüzes da
lait találja benne, azt hiszi, hogy az ő költője a munkás, a 
szocziálista ismét magának reklamálja Petőfit. Ez az ő uni- 
versális szellemének gyönyörű igazolása. Én igen örülök, 
hogy ez a nemes és régi iparág, a vendéglősök iparága is 
megtalálta Petőfihez az összeköttetést a jó öreg korcsmáros 
révén.«

6
Glück Frigyes válasza.

Qliick Frigyes elnök az üdvözlő beszédre a következő 
szavakkal válaszolt:

»Mélyen tisztelt elnök Ur!
A Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége nevében 

hálás köszönetét mondok Nagyságodnak úgyis mint ország
gyűlési képviselőnek, úgyis mint nagy Írónak, de különö
sen mint a Petőfi-társaság lelkes és nagyérdemű elnökének, 
valamint az egész Petőfi-társaságnak azért a készségért, mely- 
lyel lelkesedésünket táplálták, ünnepségünkön részt venni szí
veskedtek és ezáltal azt oly széppé, fényessé, díszessé, elő
kelővé tették. Fogadják ezért hálás köszönetünket és ama ígé
retünket, hogy ennek a szeretett hazának hálás és becsületes, 
jóravaló szabad polgárai akarunk lenni.«

A szakiskola ünnepe.
Ezen ünnepélyes fogadtatás után a megállapított 

programmhoz képest a Glück Frigyes által létesített »István- 
dij« átadása következett. Pa/kovics Ede, a budapesti ven
déglősök szakirányú tanonciskolája felügyelő bizottságának 
elnöke ez alkalommal a következő beszédet mondotta :

Palkovics Ede beszéde.
»Tisztelt ünneplő közönség!
A Petőfi-társaság hálás köszönetre késztető engedelmé- 

ből ma azon a ‘helyen gyűltünk egybe, ahol minden, ami kö
rülfog bennünket, hazánk ideálizmussal telt lelkű, utólér- 
lietlen dalnokára!, a nemzeti szabadság fenkölt bajnokára em
lékeztet, ahol 'minden tárgy Petőfi Sándor halhatatlan szellemét 
sugározza, annak a szellemét, aki költői jóstehetséggel hir
dette, hogy: rabok többé nem leszünk. Ide jöttünk, hogy a 
rabságtól !m ént szellemi szabadság ébredésének évforduló nap
ján hódoljunk as zabádon szárnyaló ideálizmus szülte lelki 
nemességnek. Ideálizmus a nagyért, a szépért, a jóért való 
lelkesülés jés cselekvés. Ideálizmus tett nagygyá nemzeteket, 
hősökké harcosokat, adakozókká nemes emberbarátokat. A 
csodákat teremtő hazaszeretet, amelynek egyik ragyogó napja 
a lánglelkü költő volt, éppen úgy születik az ideálizmusból, 
mint a polgártársai anyagi, szellemi javait előmozdítani tö
rekvőnek munkálkodása. Ugyanazon ideálizmus, mely Petőfit 
a lángoló nemzet- és hazaszeretetre, a hősi halálra lelkesité, 
adta Glück Frigyesnek elméjébe a gondolatot, hogy hazája 
javára nemeset alkotva, megalapítsa 1'885-ben a vendéglősök 
szakirányú tanonciskoláját és létrehozza az »fstván« utazási

és reményekben leggazdagabb diszciplínáknak, akkor 
még a világon sem volt. Úgy, hogy ezek a bevezető 
szakaszok tudománynak elmaradottak, olvasmánynak 
még nem eléggé mulattatok. De a mi klasszikusunk 
csakhamar föltalálja, vagy talán inkább megtalálja 
magát. J ó í z ű  dolgokat beszél a gasztronómia po li
tikai befolyásáról (a világtörténelem minden jelentő
sebb eseményét lakomákon eszelték ki, határozták el 
és készítették elő). Elmondja annak igazolására, hogy 
a szakács összes tulajdonságai közül a legelengedhe- 
tetlenebb a pontosság, egy szomorú estét, amikor egy 
előkelő állású ur vendége volt és a házigazdát köte
lessége ebéd előtt elszólitotta és a vendégeknek órá
kat kellett várniok visszajövetelére. A nagy étvágy 
példái közt egy plébánost emleget, akinek menü-je 
elég volna öt normális embernek. Kár, hogy a Szé
chenyi István híres béres-legényéről nem hallott, aki 

egész borjut fogyasztott el és utána megkér
dezte: jön már az a borjú?

A hatodik elmélkedés néhány specialitásról em
lékezik meg: a húslevesről meleg elismeréssel, a főtt 
marhahúsról csak föltáteles dicsérettel, a szárnyasról, 
különösen a pulykáról a legnagyobb hévvel. A va
dak közül a fáczánt szereti legjobban. Elkészítésére 
van is egy reczipéje. De azt hiszem, hogy a modern 
szakácskönyveket reczipék dolgában többre tarthat
juk a mi fiziológiánknál. A fiziológia nem szakács- 
könyv. Viszont, hol az a szakácskönyv, amelyben oly 
fejezetet lehetne találni, mint A szarvasgomba czi
mü költemény prózában. Turgenyev tanulhatott volna 
tőle. És amit a Iszarvasgomba erotikus! hatásáról mond, 
az a csúcspontja ennek a költem énynek: hunezut, 
érzéki, csiklandós, mégis decens. Látszik rajta, hogy 
nemcsak az ízlelésnek, hanem az ízlésnek is mestere.

Ugyanilyen az a tökéletes kis szónoki remekmű, 
amely a sütés elméletét fog la lja  magában, s amelyet 
a szerző egy szakácsához intézett parainézis form á
jába öltöztetett. De a szónoklatba is bele tud fűzni
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segélydijalapot, mely utóbbinak az a rendeltetése, hogy a 
szakiskola érdemes tanítványai egyikének lehetővé tegye, hogy 
itthon elsajátított szakismeretit a külföldön gyarapítva, az 
ekként szerzett tapasztalatokat hazájában értékesítse a ven
déglősipar javára. Az idén Makács István növendékünk ér
demelte ki kiválósága révén az István-dij 400 koronáját. 
Makács István! íme átadom neked a szorgalmaddal kiérde
melt jutalmat azzal, hogy a mai nap emléke mindig éljen 
lelkedben, hogy az alapitóról soha ne feledkezzél meg, hogy 
szeresd hazádat, mint Petőfi szerette s hogy egész valódat 
mindenkor a becsületesség, a kötelességteljesités és az előre- 
törckvés akarata hassa át.« (Lelkes éljenzés.)

»Tisztelt ünneplő közönség!
az cmDeroarat, a nagylelkű adakozó nemes törekvéséért 

méltán megérdemli, hogy a (társadalom is elismeréssel adózzék 
neki. A, magyar vendéglősök régóta szivükbe zárták ipar
társulatunk szellemi és anyagi vezérét és maecenását, mos
tani elnökünket: Glück Frigyest. (Éljenzés.) Mi szeretetiink- 
nél többet nem adhatunk neki. De jól esik lelkűnknek, ha 
az elismerés magasabb helyről is megnyilatkozik. Hogy a 
mai napunk még emlékezetesebb, ünnepünk fényesebb legyen, 
arról gondoskodott a miniszter ur ő nagyméltósága, aki 
a kezemhez juttatott meleghangú levélben köszönetét fejezi 
ki Glück Frigyesnek a szakoktatásunk körül kifejtett bő
kezűségéért. Amidőn ezt a levelet szeretett elnökünknek át
adni szerencsém van, mondani valómat azzal végzem, hogy 
Glück .Firigyest a Mindenható áldja meg és éltesse soká, 
így legyen !«

A jutalmazott M akacs István  a következőkben köszönte 
meg a kitüntetést:

Makács István beszéde.
»Nagyságos elnök u r !
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Igen tisztelt tanári kar !
Hálatelt szívvel mondok köszönetét azért a kitüntetésért, 

melyben részesíteni kegyesek voltak az által, hogy az ipar- 
társulatunk szeretett elnöke, Glück Frigyes ur alapította István- 
dij at ez évben nekem Ítélték meg. Köszönet a felügyelő bi
zottság minden tagjának, hála a tanári karnak, melynek fá
radtságot nem ismerő munkája lehetővé tette, hogy szorga
lommal, kitartással érdemessé tehettem magam a jutalom- 
dijra. Amidőn a nemes alapitó ezen dijat létesítette, az a 
czél lebegett előtte, hogy a magyar vendéglősipart hazánk
ban a nyugati államok magaslatára fejlessze. Amidőn tehát 
rnegjutalmazásomat megköszönöm, fogadalmat teszek, hogy

Glatz & Társa ÍS525S
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Bödönök, üstök, serpenyők, 
mindenfele kannák, vedre* 
állandóan raktáron. - Külön 

méretek után portos 
és ^yors kiszolgálás,

Ónozási és javítási
t / ő l l n l n t I  Ónozási és ja- V d l Id U l l .  vitásimunká'a- 
tokat telepünknek modern be
rendezésénél fogva a legmesz- 
szebb menő igényeknek meg 
felelő kivitelben a leggyor
sabban s a legjutányosabb 
álak mellett eszközlünk. — 
Ónozás tiszta elsőrendű an
gol ónfürdőben történik. 
Kocsinkkal vitetjük cl a ja
vítandó és ónozandó tárgya

kat s liaza is szál
lítjuk azokat.

minden erőmmel, csekély tehetségemmel oda fogok törekedni, 
hogy a nekem előlegezett jutalmat tényleg ki is érdemel
jem. A vendéglősiskola falai közül távozva, hol négy éven 
át oktatóim szeretete kisért, búcsúszavam fohász az Egek 
urához, hogy Nagyságodat és a tanári kar minden tagját az 
Isten sokáig éltesse !«

M akács István  köszönő szavai után Földesi György 
szakiskolai növendék a »Tal|:>ra magyar<-t szavalta el, mire 
ismét Herczeg Ferencz szólott.

»Nagyon örülök és hálás vagyok, —- mondotta — hogy 
ezt a szép ünnepüket itt, ebben a csarnokban, hogy úgy 
mondjam, a» jó  öreg korcsmáros« Géniuszának védelme alatt 
méltóztattak lefolytatni és ha nem volnék szerénytelen, indít
ványoznám, méltóztassanak az lstván-dijat minden évben itt 
kiosztani. Mi ha erről szó lehet — nagyon szívesen a leg
nagyobb örömmel b̂ ocsátjuk rendelkezésükre ezt a helyet. 
(Éljenzés.)

Qliick Frigyes elnök köszönő szavai után Herczeg 
Ferencz elnök és dr. Ferenczy Zoltán alelnök végig kalau
zolták a jelenvolt közönséget a Petőfi-liáz összes termein, 
részletes magyarázatokkal szolgálva az összes relikviákra 
vonatkozólag.

A szép ünnepség ezzel véget ért.

egy jellem ző és érdekes anekdotát. Egy olasz ügy
véd, aki nagyon jól ebédelt nála, ha valami különö
sen Ízes falatot evett, igy kiáltott f ö l : Queste é un 
verő boccone di cardinale. Megkérdezte vendégét, 
miért nem nevezi ő is, mint a francziák, királyi fa
latnak.

■—  Ugyan, fe le lt a jó étel barátja, - mi, 
olaszok azt hisszük, hogy a királyok nem lehetnek 
ínyencek, mert az ő étkezésük nagyon is rövid és 
nagyon is ünnepies. Hanem a b íborosok! És azt a 
sajátságos ugatásszerü hangot hallatta, amelyet már 
megszoktam nála.

M i hát az az Ínyencség? »HeIyes elméleten ala
puló, szenvedélylyé és szokássá vált előszeretet azok 
iránt a dolgok iránt, amelyek az ízlelő szervnek kel
kellemesek. Az ínyencség ellensége minden mérték- 
telenségnek ; azért, aki túlterheli a gyomrát, vagy 
lerészegszik, annak a veszedelemnek teszi ki magát, 
hogy nevét törölni fogjuk az ínyencek névsorából^

Ebből az előkelő rendből természetesen a höl
gyek sincsenek kizárva:

»Nincsen kellemesebb látvány, mint egy szép 
Ínyenc, amikor már munkához látott és javában hó
dol a szenvedélyének. Asztalkendőjét csinosan helyez
te cl magán ; egyik keze az asztalon nyugszik, a má
sikkal kecsesen emelgeti szájacskájához a finom moz
dulatokkal apró darabokra vágott húst, v a g y  a fo 
golyszárnyat, amelybe bele kell harapni ; a szeme 
csillog, az ajka fénylik. Társalgása kellemes, minden

mozdulata bájos ; nem hiányzik belőle egy kevés ka- 
ezérság sem, az a szemernyi kaczérság, amelyet a 
nők mindenbe magukkal visznek. Enynyi bájja l iga
zán ellenállhatatlan és maga Cato, a Censor sem 
nézhetné minden lelkesedés ndlkiil«.

Elhisszük a mi filozófusunknak, hogy ó van hi
vatva a mintaebéd minden kellékének m egállapítá
sára (még a terem hőfokáról sem feledkezik meg:
13 ló fok R. ) ;  elhisszük azt a fö lkiá ltást is, hogy 
aki egy ilyen mintaebéden résztvett, az jelen volt a 
saját apoteozisán. A nagy, kitörő életöröm zengi him 
nuszát ezeken a lapokon. És ki volna manapság oly 
barbár, hogy barbárnak bélyegezné azokat, akik sze
retik és megbecsülik az asztal öröm eit is?

A / ízlés e klasszikus és gazdag evangéliomának 
magyar tolmácsa, Ambrus Zoltán, aki buga, Ambrus 
Gizella segítségével fordította  le BriHat Savarin mü
vét. Hogy a fordítás tökéletes és művészi, az magá
tól értetődik. De az olvasót különösképpen megra
gadja, hogy az ízlés franczia mesterét a franczia íz
lés mestere, Ambrus Zoltán teszi a magyar iroda
lom kincsévé: rá nézve a lélek belső rokonsága tette 
könnyűvé és kellemessé a munkát.

De a kiváltságos könyv ritka szerencséjéhez je l
lemzően hozzátartozik az is, hogy magyar fordítá 
sára az ösztönzést, s a lehetőséget Glück Frigyes 
adta meg. A lelkes macénást, az avatott gyűjtőt, a 
szerénységében kiváló polgárt, a jótékonyságában k i
meríthetetlen emberbarátot ismeri mindenki. Brillat

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Emléklapok.
(A «Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége- ércz- 
koszorujának a Petőfi-család sírjára való letétele alkalmából, 
1913. márczius 15-én. Szerkesztette F. K iss Lajos. A  -M a
gyar Vendéglős- és Kávés-Ipar kiadása. Készült E ndrényi 

Lajos könyvnyomtató műhelyében Szegeden.)
Annak a szép és kegyelefes s nemcsak a magyar ven

déglősipar, hanem —  talán még fokozottabb mértékben — 
a Petőfi-kultusz szempontjából örökké emlékezetes ünnep
ségnek, mely ez év márczius 15-én zajlott le két, egyaránt 
szent helyen, a kerepesi-uli temetőben és a Bajza-utczai 
Petőfi-házban, Oliick Frigyes, a szövetség elnöke, örök 
időkre szóló »írott em léket« is kívánt állítani. Kitüntető 
bizalmából lapunk szerkesztőjét, a szövetség titkárát érte az 
a megtiszteltetés, hogy ezt a nem csekély felelőséggel járó 
munkát a szövetség elnöke reá bízta. Most, hogy az 
- Em léklapok« szerteszét az országban, a vendéglősök ezrei 
közt hirdetik a vendéglősök kegyeletét és terjesztik minden
felé a Petőfi-kultuszt, igaz lelki örömmel kívánunk ehelyütt 
megörökíteni egy két oly momentumot, mely a legjobb 
bizonysága annak, mily nagy rokonszenvet keltett mindenütt 
a sir megkoszorúzásának eszméje, mily szives készséggel 
siettek segítségünkre a Petőfi-kultusz leghivato'.tabb őrei — 
a Petőfi-tálsáság tagjai — és hogy mily általános elisme
rés jutalmaz a az Emléklapokat .

Bevezetésül legyen szabad  arról a valóban jó leső  
készségről m egemlékeznünk, mclylyel közéletünk több k ivá 
lósága, a Petőfi-társaság tagjainak legnagyobb része em 
léksorait vagy költeményét a z  »Em léklapok részére megírta. 
Ami ezekből összetevődött, megtizedeli Petőfi-irodaloni. 
Herczeg, Ferenczy Zoltán, K iss lózsef, R ákosi Jenőstb. stb. 
nagybecsű kéziratain kívül azonban egész csomó kedves 
kísérőlevél is kerütt birtokunkba nagynevű íróktól, politi
kusoktól. Nemjkövetünk el indiszkrécziót, ha itt egynéhányat 
közreadunk. Aki megérti a vendéglősök Petőfi-kultuszának 
igazi okait, azt is megfogja érteni, miért tudunk ezeknek 
a leveleknek is örülni.

A Petőfi-társaság tagjaitól például a következő leve
leket kaptuk :

«Igen tisztelt szerkesztő Ur! Küldöm a kis czikket az Em
léklapok számára. Előbb mint ma, neki ülni nem bírtam, de 
megvan s ma csak 11-ike. Fogadja szívesen. Kiváló tisztelettel
Feienczi Zoltán s. k »

«Tis>ztelt barátom! Itt küldöm ezt a kis poémát, az Em
léklapok számára. Szívesen üdvözli hive Ábrányi Enni s. k.»

«Van szerencsém »Petőfi és Vörösmarthy« ez.  ̂czikkeniet 
az Emléklapok részére beküldeni. Tisztelettel Bérezik A tpád  s. k.»

• Bár két év óta ágyban fekvő Lázár vagyok a gyógyászat 
tökéletlen volta miatt, mégsem kívántam becses felszólítása elől 
kitérni. Itt küldöm a mellé élt remis/isceciás poémát, s felhatal
mazom Önt ennek közlésére. Maradtam hazafias tisztelettel 
Nagyságodnak készséges öreg szolgája Ko/már József s. k.»

«Nagy elfoglaltságom mellett nem irhatok mostanában 
hosszabb közlememt a Petőfi-emléklap számára, de valamit — 
nehány sort — örömmel mel ékelek erre a czélra. Kiváló 
tisztelettel Bársony István s. k.

«A megtisztelő felszólításra küldöm a kiadandó Petőfi-em- 
léklap részére a mellékelt verset. Igaz, kész tisztelettel Feleld 
Sándor s. k.»

«Távo! voltam Budapesttől, tehát csak most — a határna
pon két nappal túl..— küldöm a Petőíi-emléklapok számára kí
vánt költeményt. Örömömre szolgálna, ha felhasználhatná stb. 
kiváló tisztelettel Dr. Ferenczy József s. k.»

-Megiisztelő fe'hivására készséggel küldöm az Emléklapok 
számára mellékelt Petőfi vonatkozásit czikkeniet. Tisztelettel, 
nagyrabecsiilő hive Harsányt Kálmán s k. »

-Becses felszólítása folytán a kiadandó emléklapba szánt 
nehány verses sort ennek a levélpapirosnak a másik lapjára Írva 
küldöm és tiszteletremeltó buzgólkodásukhoz sok sikert és sze
rencsét kívánok. Tisztelettel Lörinczy Uyörey s. k.»

--Mellékelve küldöm a Petőfi-emléklapba szánt néhány sort. 
Budapesttől való távollétem okozta a késedelmet, melyért szives 
elnézését kérem. Kiváló tisztelettel kész hive Dr. Palágyi Meny
hért s. k.«

»A Petőfi-kultusz ápolására kiadásában megjelenő (.Emlék
lap* számára tisztelettel küldöm a túlsó oldalon irt verset, hogy 
én is részt vehessek a nagyköltő örök - dicsőségének szerény 
hirdetésében. Kiváló tisztelettel Pósa Lajos s. k.«

»Megtisztelő felhívása csak most jut hozzám idegen orszá
gokban való barangolásom közben. Sietek annak eledet tenni 
stb és meleg üdvözlettel vagyok készséges hive Sas Ede s. k.«

-Becses megtisztelő felhívása folytán van szerencsém egy 
Petőfire vonatkozó verset küldeni s nagy örömömre szolgáland, 
ha az a Petőfi-kultusz ápolására alkalmasnak találtatik. Kiváló 
tisztelettel készséges hive Szabó Sándor s. k.

-Megtisztelő felhívására van szerencsém a csatolt költeményt 
az Emléklap részére beküldeni. Tisztelettel Szávay s. k.«

-Szives felhívására szívesen szolgálok a Petofi-emléklap ré
szére a mellékelt közleménvnyel. Szép vállalkozásukhoz teljes 
sikert kívánva, vagyok igaz tisztelettel Szécsi Ferencz s. k.«

Savai in magyarra átültetéséhez azonban uj kapcso
latokat, uj indítékot keresett önmagában. A franczia 
izia mester hálás tanítványának tudja magát abban, 
hogy ő is felfogja és teljességében értékeli az izlé- 
lés esztétikájának nagy jelentőségét. Fia nem volna 
jobb dolga, talán könyvet is ima ró la : tudása, 
tapasztalata, műveltsége van hozzá elég. De minek 
megírni az uj könyvet, mikor itt van B rillat Savarin 
jemeke? Hogy a száz esztendős franczia ma már sok
ban elmaradt, qu’ importé? M it tesz az? Amiben a 
könyv holt betűje elmaradt, azt Oliick Frigyes élő, 
hahido, folyton fejlődő tudása és buzdító, ható, le l
kesítő példája bőségesen ki „fogja pótolni.

A szerző finom kivitelű arczképével diszitett kö
tet a Singer és Wolfner-czég kiadásában jelent meg.

II.
Brillat Savarin.

(Pesti Hírlap, 1913, márczius 21.)
, •v,l,Meg.j5.le,nt vé£rc magyar nyelven is az a rend- 
l L  í l  a í ' agOS munka; amely gazdag tartalmának 

osszevisszasaga és furcsának látszó rend
nem h a S h ’T  sen,n; iféle más irodalmi műhöz
vével az élén ’ ° lyan franczia “ riember nc-e\ci az clcn, akinek neve az egész czivilizált vilá-

s'°közforgalomha í r " ' 3 fog?lom r;'”gjára emelkedett, 
egyebet S í  n eV° eP'thetonja még annak is, aki
K  i* , " uem tU,d Blil,at Savarin-ról, mint- g. g) huták es elétében alighanem ő volt Fran-

cziaország legelső gourmand-ja. H o lo tt ez is csak 
egy része volt életének, valam int csak egy része köny
vének is, melynek értékét sehogysem lehet a szoká
sos frázisokkal meghatározni, s ez a rendkívül ritka  
tulajdonsága követeli meg számára némi habozás 
után —  a »sajátságos« jelzőt, mely ezt a könyvet a 
maga teljes és leghizelgőbb jelentőségében m egilleti.

B rillat Savarin könyve Í825-ben je lent meg Pá- 
risban franczia nyelven. V ilághírű  szerzője hosszú és 
eléggé kalandos életpályát fu to tt meg, tisztviselő 
volt a Bourbonok idejében, volt katna, műkedvelő 
orvos, a franczia kamara tagja, dilettáns politikus, 
a forradalom idejében politikai menekült, m ig végül 
élete utolsó esztendejében formába öntötte eizt. a köny
vet, melynek egyes mozaik-részei nyilván egész életén 
keresztül foglalkoztatták. Azóta egész irodalom  ke- 
Ictkezctt a nyomában, mint ahogy valam ely jelentős 
üstökösnek is igen gyakori kísérője a fényes uszály. 
Jót is, rosszat is bőven elmondtak az idők folyamán  
e kivételesen érdekes miiről, nem kím élte meg 
a gúny sem, megtisztelte kancsal pillantásaival a k i
csiny! és, szóval: k ijárt neki mindabból az anyagból 
es salakból, aminek kom prim ált összességét emberi 
pszichének hívják. Voltak kitűnő elmék, akik a leg- 
oszintébb elragadtatás hangján beszéltek róla, de 
akadtak nemkevésbé kitűnő elmék olyanok is, akik 
dekesseget azonban egyik fél sem akarta elvitatni 
igen csekély véleménynyel voltak róla. A sajátos ér- 
tole, sem azt a becsülendő érdemét nem vonta két-r  Ö. I — ;---------- ---------- —  * ac “ a oevsuienqo érdemét nem

egrendelőseknél kérjük olvasóinkat Sü íd lg  lapunkra hivatkozni
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Szállít a világ minden országából tömeg- 
czimeket, bevásárlási forrásokat, ve
vők czimét, borilékokra, ivekre stb. írva
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»A túlsó oldalon van, amit kívánni méltóztatott. Hálás va- 
gyök a figyelemért stb. tisztelő régi hive Szö/lősi Zsigmond s. k.«

»Szives felhívása folytán mellékelten küldök egy kis közle
ményt a megjelenendő lap számára Wtassics s. k.«

»A Petőfi-emléklap részére kért emléksorokat van szeren
csém tisztelettel elküldeni. Igaz hive Molnár Viktor s. k.«

Kéziratokról lévén szó, itt kell megjegyeznünk, hogy 
az »Emléklapok« könyve nem teljes. Két igen értékes 
közlemény kimaradt belőle. Az egyik lekésett, a másikat 
szerzője kérelmére vissza kellett adnunk. Az elsőt: Csergő  
Hugónak, a Pesti Hírlap kiváló munkatársának igen értékes 
emléksorait érdekes tartalmuknál fogva itt közöljük:

Petőfit, a költőt — kritika nélkül imádom. Petőfit, az embert 
úgy képzelem el, hogy szertelen volt az indulataiban és válto
zékony. Szeretett és gyűlölt, de sokszor szeretett könnyelműen 
és sokszor gyűlölt igazságtalanul. Petőfinek, az embernek tragi
kus gyors elmúlása Petőfit, a költőt szinte akadálytalanul jut
tatta a halhatatlansághoz. Mert ha ma is élne, talán már annyi 
ellensége volna, hogy azt is elvitatnák tőle, vájjon egyáltalán 
költő-e ?

Nem csoda, ha az »Emléklapok« kiválóan érdekes 
tartalmuknál fogva valóságos eseményszámba mentek. 
Herczeg  Ferencz, D r. Fercnczy Zoltán, E n d rő d i Sándor, 
Á brány i Emil, B érezik  Árpád, H atala  Péter, K iss  József, 
K oltnár József, R á k o s i Jenő, R átkay  Zoltán, g r ó f  Teleky

Géza, A bonyi Árpád, B ársony  István, B ulla  János, C zóbel 
Minka, Farkas Pál. Felcki Sándor, Fercnczy József, H a rsá n y i 
Kálmán, Jakab  Ödön, Kencdi Géza, K oróda  Pál, Lam pérth  
Géza, Lőrinczy György, N eugebauer László, P ako ts  József, 
P alágyi Menyhért, nógrádi P app  Gyula, P o rzso lt Kálmán, 
Pósa  Lajos, S a s  Ede, Som ló  Sándor, Sza b ó  Sándor, S zá rn y  
Gyula, Sze'csi Ferencz, Sző llő si Zsigmond, Torkos László, 
Várady Antal, Zem pléni Árpád ugyanazon thémáról még 
sohasem Írtak egyazon könyvbe és ha a Petőfistáknak ezt 
a rendkívül díszes névsorát nem is követnék nyomon 
W lassics Gyulának, a közigazgatási bíróság elnökének, 
M olnár  Viktor államtitkárnak, Bárczy  Istvánnak, Budapest 
polgármesterének és Oelléri Mór kir. tanácsosnak, az Orsz. 
iparegyesület igazgatójának, a jeles poétáknak Fehér Jenő
nek, Földes Imrének, Sza thm áry  Zoltánnak stb nevei, akkor 
is elmondhatnánk minden öndicséret nélkül, hogy igyekez
tünk megtenni kötelességünket. Ha ez sikerült, köszönettel 
tartozunk G undel János, Bokros Károly, B raun  Gusztáv, 
Burger J. Károly, D ökker Ferencz, Frenrcisz István, GUick 
Erős János, Gundel. Károly, H o/ub  Rezső, K neffel Béla, 
Kom m er Ferencz, M alosik  Antal, M á rku s  Jenő, M iiller  
Antal, Pa/kovics Ede, R á tzky  Ágoston, Radocsay  Imre, 
R osenfe/d  Arnold, Sám sony  János, Vásárhelyi Kálmán szak
társainknak, a budapesti vendéglősiskolánk tanári karának, 
s mindazoknak, kik kérésünkre tollat fogtak, hogy bennün
ket munkánkban támogassanak.

Hogy milyen fogadtatásra találtak az »Emléklapok^ 
annak illusztrálására szolgáljon egy-két lapnyilatkozat:

K iss  József lapja a »A Hét", a következőket irta 1913. 
márczius 16-iki számában: Emléklapok »a jó öreg korcs- 
niárosnak« czimmel:

Egy csinos kiállítású, albumalaku munka viseli homlokán ezt 
a czimet, amely a Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége 
kiadásában jelent meg. Elsősorban kell itt említenünk a kiadót, 
mert itt nem mint üzleti érdekeltség szerepel, hanem mint áldo
zatkész, a kegyeletet ápoló és hivatásának magaslatán álló kul- 
turtestület, amely önmagát becsüli meg Petrovics Istvánnak, a 
néhai való „jó öreg korcsmáros" emlékének megbecsülésével. 
Még élénken emlékszünk arra a poétikus cselekedetre, amelynek 
eszméje Gliick Figyestől származott s amelynek kivitelében is a 
legderekasabb rész őt illeti meg, a finom érzékű és igazi ine- 
ezénást: Petőfi Sándor szülei siijának érczkoszoruval való díszí
tésére. A Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége rótta le éh

ségbe senki, hogy B rilla t Savarin, a bölcs és finom  
ízlésű életmüvész, ebben a munkájában meg akarta 
menteni Francziaország számára a Lajosok korának 
azt a kicsiszolt külső kultúráját, mely a nagy forra 
dalom brutális zivataraiban erősen aláhanyatlott, sőt 
már-már tartani lehetett tőle, hogy végképp megsem
misül.

A most m egjelent magyar fordítás Ambrus Z o l
tánnak, és leányának, Ambrus Gizellának a munkája. 
Tökéletes munka, mint minden fordítás, amely Am 
brus Zo ltán t va llja  mesterének. Benne van az ere
detinek mind'en színe, naunce-a és finomsága.

III.
Az Ízlés fiziológiája.

Irta : L. J. (Pesti Napló.)
A jóizlésü és nemesebb értelemben vett kényes- 

kedő magyar közönség számára nagy öröm, hogy 
végre —  méltó fordításban —  magyar nyelven is 
m egjelent a B rilla t Savarin híres könyve: Az ízlés 
fiziológiája.

Ez a könyv a legkülönösebb és a legcsudálato- 
sabb munkák közé tartozik. Am ellett, hogy ma is 
olyan érdekes és eleven, akár a friss újságpapír, a 
melyen még érzik a nyomdafesték szaga, ez a könyv 
olyan értékes kulturhistóriai dokumentum marad, akár 
egy régi templom, régi kép, vagy régi vitézi vérte- 
zet. A B rilla t Savarin híres könyvében —  bár a fo r 
radalom előtti Francziaországnak m ind az a bölcs

csínja, finom ízlése, gyengéd és költői filozófiája, 
az a páratlan stílusa, amelyre a mai idők k ifinom o
dott emberei csak fájdalmas nosztalgiával tudnak gon
dolni. —-

Az ízlés fiziológiáját nem lehet sehová sem osz
tályozni. Irodalmi munka, amelyben van bölcsészeti 
rész, van természettudomány, van szakácskönyv, ben
ne van a társasági jóizlés vadeinecumja ; vannak ben
ne történelmi adomák, egészségügyi tanácsok, orvosi 
és konyhai reczipék, filozófiai fejtegetések, sőt prózai 
költemények is. És mégis rez a 'könnyű csevegő hangon 
s azért akadémikusán tiszta franczia irodalm i stílus
ban megirt munka nem az, aminek látszik, nem kom- 
plikáczió. A könyvet, amely olyan gazdagon sokol
dalú, akár a párisi Louvre, egységessé teszi a szer
zőnek a dolgokról és az emberekről va llo tt bölcs 
és derűs és mindenekfölött franczia —  oh mennyire 
franczia/ világnézete. B rilla t Savarin világnézete 
epikureus és ekletikus. Szereti a vidám, a könnyű, 
a jó és ízléses életet és ennek tényezőit ritka lelem é
nyességgel válogatja össze, mindenünnen tiz  évszá
zadnak és száz országnak ezerféle stílusából. B rilla t 
Savarin azonkívül kedvesen précieux. Szeret ritka és 
különös dolgokat tudni és előadásában e dolgok is
meretével kérkedni. A tudása nem tökéletes, de azért 
nem is dilettáns. Csak kívülről, szélről érinti a dol
gokat (il effleure les clioses), sohasem tudákos, még 
kevésbé unalmas és az olvasóban azt a jóleső hitet 
kelti, hogy ő —  az olvasó —  egyenrangú a szerzővel.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ben a kegyelete adóját a halhatatlanná tett „jó öreg korcsmá- 
ros“ iránt s a kerepesi temető egyik dísze, Bory Jenő kiváló 
szobrászművészünk kiváló alkotása. Ennek a nemes cselekedet
nek mintegy folytatása az emlékalbnmnak megjelentetese, amely 
megint csak Oliick Frigyes felé foiditja szimpátiánk minden me
legét. Magyar költők és Írók, elsősorban a Petofi-Tarsasag 
tagjai szólalnak meg az ízléses negyedrét-iveken. Az illusztra- 
cziokkal gazdagon díszített könyv valóban becsületére válik a 
jó öreg korcsmáros" lelkes és intelligens utódainak, akik kö

zött az első, Oliick Frigyes már számtalanszor adta tanujelet 
fenkölt és ideális gondolkozásának."

A Gelléri Mór szerkesztésében megjelenő < M agyar
Ipar» 1913. évi niárczius hó 23-iki számában részletesen 
ismerteti a Petőfi-ünnepélyt, majd a következőket Írja :

„Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége gyönyörű ün
neppel hódolt niárczius 15-én a negyvennyolcadiki nagy nap 
emlékének; érczkoszorut helyezett Petőfi atyjának, a „jó öreg 
korcsmáros''-nak és családjának sírjára.G liick  Frigyes eszmeje 
valósult meg a koszorú elhelyezésével és a magyar vendéglős- 
iparosok kegyeletét hirdeti a Petrovics-család sirhantjának talap
zatán, a turul lábainál pihenő érczkoszoru. A Vendéglősök Szö
vetségének ünnepe alkalmából gyönyörű emlékalbumot adott ki 
a Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar czimü jeles szaklap. F, Kiss 
Lajos szerkesztő igazán elsőrangú munkát végzett ennek a pom
pás albumnak a létrehozásával, amely ritkítja párját a szakiro
dalomban és értékre az érczkoszoruval vetélkedő emléke a „jó 
öreg korcsmárosnak." Az albumot a szerkesztő és Gliick Frigyes 
közös előszava vezeti be. Azután hosszabb-rövidebb közlemé
nyek — czikkek, versek, jelmondatok -  következnek, amelyek
ben a Petőfi-Tarsaság tagjai, közéletünk előkelő tagjai és Petőfi 
apjának kollegái hódolnak Petőfi géniusza előtt. Az albumot 
az érczkoszoru mása disziti a czinilapon. Belül a könyvben 
egész sereg szebbnél-szebb illusztráczió fokozza az alkalmi mű 
esztétikai értékét és terjeszti a soha eléggé nem terjeszthető 
Petőfu-kultuszt."

A «B udapesti H írlap  1913. március hó 15 és 16-iki 
számaiban a következőket írja :

«A Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége érckoszorut 
helyezett el március 15-én Petőfi szüleinek egyszerűségben is 
oly monumentális sírján. Hogy a Jó öreg korcsmáros iránt sze
rencsésebb utódai és kartársai rójják le a hála, hűség és emlé
kezés adóját, az megint Gliick Frigyesnek gondolati volt. Azé a 
Glück Frigyesé, akinek a kegyes sors megadta a nemes eszmék 
megvalósításához szükséges anyagi erőt és a gazdagság legna
gyobb díszéül szolgáló áldozatkészséget. Lesznek, akik azt fog
ják mondani: az Erzsébet kilátó torony kezdeményezője, az 
inasoktatás lángbuzgalmu apostola, a szenvedélyes műgyűjtő és 
még szenvedélyesebb műpártoló már elég dúsan aratott a dicsé-

A Budafoki Magyar Királyi Pince
mesteri Tanfolyam által kezelt
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m a g ya r K irályi Országos 
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rétből és dicsőségből. Pedig valójában semmi magasztalás nem 
sok, ha demokratikus korunkban a polgárt méltatják érdeme 
szerint, aki több mint polgár soha nem akart lenni, és aki nem 
címben, rangban, méltóságban, hanem jótevésben és a közért 
való lelkesedésben vágyik föléje emelkedni társainak. A március 
15-iki szép ünnep emlékére a «Magyar Vendéglős-és Kávésipar< 
cimü szaklap pompás emlékalbumot adott, melynek előszavát 
Gliick Frigyes és az * Emléklapok* szerkesztője F. Kiss Lajos 
írták. Herczeg Ferenc, a Petőfi-társaság elnöke azt Írja, hogy a 
magyar vendéglősök és korcsinárosok kegyelete jó öreg kollégá
juk iránt (.megkapóan kedves gesztus, amely az ősi és nemes 
korcsmáros mesterség legszebb hagyományaira emlékeztet és 
hálára kötelez minden magyar irót.« Ferenczy Zoltán Petőfinek 
szülei iránt való szeretetéről ir nehány meleg sort. Endrödi Sándor 
és Ábrányi Emil versben hódolnak a költőnek. Bérezik Árpád 
Petőfi és Vörösmarti között von párhuzamot. Hatala Péter a 
március 15. lefolyásáról emlékezik meg. Kiss József a Petőfi-ház 
cimü enyhén szatirikus, kedves költeményét* adta át az album
nak. Kolmár József, a veterán poéta Petőfi álma dinen adott 
verset. Rátkay László a vendéglősök gondolatának gyöngédsé
gét hódolva ismeri el, de a Petőfi nevében való teljes magyar
ságot kívánja tőlük. Idősb Teltky Géza gróf stb. mint a Petőfi- 
Társaság tagjai járultak hozzá, ki versben, ki prózában az album 
gazdagításához. De a közélet emberei Wlassics Gyula, Molnár 
Viktor, Gelléri Mór stb. és Petőfi atyjának kollégái, Gundel János, 
Bokros Kát oly, Kommer Ferenc stb. stb. szintén találtak egy-cgy

A könyv, amely most uj magyar fordításban előt
tünk fekszik, 1825-ben, tellát majdnem egy egész szá
zad előtt Íródott. Élete főm unkáját élete végén irta 
meg Brillat-Savarin, aki biró volt, katona és dilettáns 
orvos, akinek kalandor élete volt, aki biró volt még 
a Bourbonok alatt, konzervatív képviselő, utóbb p o li
tikai menekült a forradalom éveiben, hivatalnok a csá
szárság és a Bourbon restauráció alatt, de mindig  
író, csak ez az egy fontos könyv maradt utána és 'ezt 
•is óleinedett korában, egy esztendővel halála előtt 
irta. De el lehet mondani róla, hogy egész életén 
át öntudatlanul ennek az egy könyvnek'm egírására  
készülődött és még biztosabban lehet mondani, hogy 
az emberiségnek nagy vesztesége le tt volna, ha B rilla t- 
Savarin inég egy esztendeig késlekedik könyvének 
megírásával és meghal, m ielőtt főm unkáját m egalkot
hatta volna.

Brillat-Savarin könyve a forradalom utáni Fran
ciaország számára meg akarta menteni az ancien fé- 
gime külső műveltségének mindazt a finom kincsét, 
amiről félő volt, hogy elvesz. Ma, hogy a híres neve

zetes munka már levizsgázott a halhatatlanságból, el 
lehet mondani, hogy Brillat-Savarin a régi időnek 
(amely nemcsak a Lajosoknak, hanem M oliérenek, 
Fénelonnak, Racinenak, Corneillenak, Boileauak, 
Pascalnak és a szellem annyi más fejedelm ének kora 
volt) sok kincsét nemcsak a saját kora, hanem a mi 
időnk számára is megőrizte és megmentette. Elbűvölő  
könyvének ma is sok olvasója lesz a müveitek és a 
félmüveitek körében. Az ízlés áltudorai számára való
ságos kincsesház lesz a magyar Brillat-Savarin . Lop
hatnak belőle, amennyit csak akarnak, tudást és 
eredetiséget.

A magyar fordítás Ambrus Zoltánnak és leányá
nak, Ambrus G izella  kisasszonynak, finom  és tökéle
tes munkája. Ambrus Zoltán a könyv elé kis életrajzot 
is irt, amelyik méltó folytatása ama mesteri essayk- 
nek, amelyeket ez a nagy iró és b írá ló  korábban sok 
más francia Íróról irt. Végül meg egy mondatot Glück 
Frigyesről, akinek anyagi áldozatkészsége tette lehe
lehetővé, hogy a m agyar Brillat-Savarin mostani pom
pás kiadásában megjelenhessék.

JfPiíseni Polgári Serfőző „Pítsení ősforrás44 a Ttlüncf)eni 
J auíaner őörfózó Részvény-Társaság Satvátorsörgyár
magyarországi kizáró- 7 7 7  .*
lagos vezerkepviselete J112X21] 2S J  Sú  A lan.luk . k o v e tk ezo  v‘láglnrü söreinket úgy hordóban, mint palackban „Pllsenl Ősfor- 
Budapest, IX k é r ., Ranolder-utcza 4 u ,1°r‘‘ a Pi'seni polgárl Serfözöbö1. alapittatott ,842. „Müncheni Pnulaner sör" a
TBLEFONSZAM I JÖZSFF 014-61 Paulaner sorfozö Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör" a

OZSF.F Ql 4 61. Müncheni Paulaner sörfőzó Salvátor.örgyárból, kizárólag csakis március havában kapható
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Főhercegi halászati központ
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elmés, meleg, uj fordulatot, amellyel igazolják Petőfi géniusszánay 
egyetemes és mély hatását. Az albumot az érckoszomnak, Bofk 
Jenő szobrász művészi alkotásának mása díszíti a címlapon. 
Belül a könyvben egész sereg szebbnél-szebb illusztráció fokozza 
az albumi mű esztétikai értékét és terjeszti a soha elégge nem 
terjeszthető Petőfi-ku!tuszt.«

A «Pester L o yd ' f. évi március 15. és 16. számaiban 
behatóan foglalkozott a Petőfi-ünnepségek leírásával, és a 
„A jó öreg korcsmáros11 sikerült német fordításán, a kiváló 
Petőfi -fordítónak, a szó d i N eugebauer Lászlónak művén kivid 
a következőket írja az Emléklapokról :

Dér Verband hat aus Anlass dér Feier auch ein sehr hübsch 
ausgestattetes und illustriertes Gedenkbuch heratisgegeben, das, 
von Ludwig F, Kiss redigiert, inleressante Beitráge namhafter 
Schriftsteller, sowie bekannter Restaurateure und Hoteliers ent- 
hált, die bisweilen ciné gartz erstaunliche Kenntniss dér Werke und 
des Lebens Petőfis an den Tag légén. »

A « N eues P ester J o u rn a l» f. évi március 14., 15. és 
16-iki számaiban részletesen ismerteti az ünnepély lefolyá
sát, majd a következőket Ír ja :

«Was uns Alexander Petőfi besonders theuer maciit, ist 
nebst seiner flammenden Vaterlandsliebe die innigrührende Zu- 
neigung für seine Eltern, denen er in seinen Gedichten ein un- 
vergángliches poetisches Denkmal gesetzt hat. Wen hat nicht dér 
«Jó öreg korcsmáros* zu Thránen gerührt:

In des Dörfleins stiller Schenke 
Wohn’ ich zwischen trauten Wanden,
Und dér Wirth, ein braver Altér,
Segn’ ihn Oott mit beiden Hánden!

Denn — dér Alté ist mein Vater!
Segn’ ihn Oott mit beiden Hánden !

Oder das Gedicht *Egy estén otthon*, in welchem Petőfi 
berichtet, wie ihn die Mutter mit Fragen bestürmt:

Jede Frage klang so traut mir 
Wieder im Gemülhe:
Wie ein Spiegel zeigte jede

Mir die Herzenslabe'
Dass die liebvollste Mutter 
leli auf Érden habé !

Es war dalier ein schöner Akt dér Hauptstadt, dass die 
sterblichen Ueberreste dér Angeliörigen des Dichters — da wir 
ihn selbst aus den bekannten Griinden nicht habén können — 
und zwar seiner Eltern, seines Bruders und seines einzigen 
Sohnes in emer gemeinsamen ’Gruft bestattet und über dieser 
ein würdiges Denkmal errichtet hat. Exempla trahunt — ein 
gules Beispiel fiúdét Nachahmung. Dér Hotelier Herr Friedrich 
ülück, dessen werkthátigen luitiative manch erpriesliche Schöpfung 
zu verdanken ist, hat im Kreise dér Gastwirthe den Plán an- 
geregt, auf das Grab, welches auch die Gebeine des «braven 
altén Wirthes* birgt, den Petőfi so schön besungen, einen 
Metallkranz niederzulégén, und die Anregung ist auf fruchtbaren 
Bódén gefallen; die kosten waren bald beisammen und morgen, 
an dér Jahreswende des Freiheitserwachens, erfolgt die feiet- 
liche Niederlegung des von Eugen Boty hergestellten Kunst- 
werkes. Aus Anlass dér pietavollen Feier hat das Fachbíatt 
«Magyar Vendéglős és Kávés Ipar. ein prachtig ausgestattetes 
und voriiehm illustriertes Gedenkalbum herausgegeben. Das von 
Ludwig F. Kiss trefflich rediegirte Heft enthált eine Reihe ge- 
diegener Gelegenheitsartikel, Gedichte etc. von den namhaftesten 
Schriftstellern und Dichtern, Gedenkzeilen von den angese- 
hensten Gaswirten, die gelungenen Portrats dér Familie Petőfi 
und mehrere andere auf Petőti bezügliche Illustrationen usw. 
Das elegantes Album ist ein bleibendes Denkmal dér hochsinni- 
gen Denkweise dér ungarischen Gastwirthe.*

A M agyar H írlap - terjedelmes tudósításban számolt 
be az iinnegség lefolyásáról, és az „Emléklapokról11 Gliick 
Frigyes bevetezető cikkének közlésével a következőket irta:

«A vendéglősök az érczkoszortin kívül pompás kivitelű em
lékkönyvben is megörökítik «a jö öreg korcsmáros» emlékét. F. 
Kiss Lajos szerkesztésében jelent meg a gazdag tartalmú album, 
amely Petőfi öreg szüleire és a költőre vonatkozó képeken 
kívül irodalmi életünk jeleseinek Írásait, verseit tartalmazza. Az 
előszót Gliick Frigyes az eszme megpenditője és F. Kiss Lajos 
Írták, azután Herczeg Ferenc gyönyörű prózája következik. En- 
dtödy Sándor meleghangú, ötletes verset irt a kötetbe, amelyben 
egymás mellett szerepelnek Bárcy István, Gelléri Mór stb. A sok 
jeles iró. nagyobbára a Petőfi-Táisaság tagjainak az Írásai után 
a vendéglősök és szállodások elitjének ötletes közleményei kö
vetkeznek, amelyek mind a «jó öreg korcsmáros» emlékezetének 
szólanak.

Hasonló módon és terjedelmességgel foglalkoztak a 
Petőfi-iinnepséggel és az Emléklapokkal a többi napilapok 
is, nevezetesen az a z  Ú jság, P esti Flirlap, a V ilág , P esti 
N apló , M agyarország , B udapest, Egyetértés, Független  
M agyarország, Esti. Ú jság, a Polgár, a z  E st, a N ap , E s ti  
Újság, N eues Budapestcr A bendblatt, Politisches Volks- 
blatt stbbi.

A P esti H írlap  (1913 márcz. 12. i következő kommen
tárja is igen nagy érdeklődésre tarthat számot:

«A mayyar vendéglősök országos szövetsége Gliick Frigyes 
indítványa folytán Petőfi Sándor szüleinek sírjára érckoszorut 
helyez. Ebből az alkalomból a Alagyar Vendéglős és Kávés-Ipar 
cimü szaklap jeleseinket arra szóllitotta fel, hogy a koszorú el
helyezése ötletéből emléksorokat Írjanak, amelyeket azután közre
ad. A többek között Molnár Viktor nyugalmazott államtitkárt is 
fölkérte, aki a kívánságot honorálta es aki módfelett érdekes 
sorokat bocsátott az említett szaklap rendelkezésére. A minden
kor liberális és önálló gondolkozásu államtitkár ebben a kis 
cikkben azt az igazságot állapítja meg, hogy a most tárgyalás 
alatt levő választói törvényjavaslat alapján Petőfi Sándor, ha 
élne, nem kapná meg a választójogot. Ha pedig tekintetbe 
vesszük, hogy a javaslat az eddig hangoztatott vélemények alap
ján a jogok kiterjesztését foglalja magában, és ha tekintetbe 
vesszük Tisza cikkei alapján, hogy a megbizhatlan elemek, a 
nemzetiségek és az értelmiséghez nem taitozók a jog kiterjesz
téséből mit sem nyerhetnek, az is megállapítható, hogy ily kö
rülmények között, dacára a jogok állítólagos kitér e-ztéséuek, 
Petőfi Sándor, ha életben volna, már mint megbizhatlan elem 
sem juthatna ahhoz, hogy szavazó polgár legyen. Miután pedig 
érettségit nem tett, hát az értelmiséghez nem tartozók közzé 
kerülne.*

Igen érdekesen ir a Petőfi-ünnepséegkről a «M észáro- 
sok és H entesek L a p ja > f. évi március 21-én megjelent 
számában:

„A fővárosban írja a kitűnően szerkesztett újság — már
cius tizenötödikén kegyeletes ünnepséggel áldozott a Magyar 
Vendéglősök Országos Szövetsége a halhatatlan emlékű Petőfi 
Sándor szüleinek a kerepesi-uti temetőben nyugvó sírjánál. A 
főváros tanácsa, a Petőfi-Társaság, az Országos Iparegyesület és
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az ipartársulat küldötteinek jelenlétében Gliick Frigyes szövetségi 
elnök tartott a sírnál emlékbeszédet, majd Fellncr László ven
déglős-szakiskolai növendék elszavalta Petőfi Sándor „A jó 
öreg korcsmáros“ cimő költeményét, azután érckoszorut helyez
tek a sírra, ezzel a felírással: „A Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége a jó öreg korcsmárosnak — 1913. március 15.“ 
Feltétlenül dicséretreméltó a vendéglősök kegyeletes megemlé
kezése, csak azt fájlaljuk, hogy az emlékünnepély során egy szó 
sem hangzott el arról, hogy Petőfi Sándor szülőapja, Petrovics 
István csak mellékesen volt korcsmáros, tulajdonképeni foglal
kozására s mesterségére nézve mészáros volt Kiskőrösön és 
Kecskeméten. Elkelne tehát a kerepest sir halmon egy másik koszorú 
is, ezzel az igazibb felirattal: „A jó öreg m észárosnak(A „Mé
szárosok és Hegtesek Lapjá“-nak arra a megjegyzésére, hogy 
Petőfi apja „igazibb" mészáros volt mint vendéglős, csak az a 
megjegyzésünk, hogy magunk is jól tudjuk, hogy az öreg Pet
rovics tulajdonképen „székálló-korcsmáros" volt, tehát ép oly 
„igazi" vendéglős, mint „igazi koécsmáros", amilyen — különö
sen a vidéken — még ma is sok van. De ha a M. és H. L. 
jeles szerkesztői és nemes mészárosipar vezérei csak később 
érzik meg és utánunk ugyanazt a kapcsolatot, mely őket is az 
öreg Petrovicshoz fűzi, azért ne minket vádoljanak, hanem . . . 
tegyék le mielőbb azt a második koszorút. Örülni fogunk a 
szomszédságnak. A szerk.)

Még egy pár kedves sort, és azután befejezzük a 
Petőfi-emléklapokról irt sorainkat.

Giindel János orsz. szövetségünk és ipartársulatunk 
tiszteletbeli elnöke az Emléklapok megjelenése után a kö
vetkező sorokat intézte hozzánk:

„A Petőfi-iinnepély fényes sikere nagy és igaz örömmel 
öltött el. A nagy költő sírjára helyezett érckoszoru örök tanú

sága lesz annak, mennyire emelkedett iparunk niveauja szeretett 
hazánkban. Gliick Frigyes barátom pedig, és természetesen azok 
is, akik eszméjének érvényre juttatásához anyagilag vagy szelle
mileg hozzájárultak, valóban nagyszerűen kitüntették magukat. 
Az utóbbiak közül első sorban Ön kedves Kiss ur, aki bizonyára 
nem csak a rendezési munkákkal fáradozott, hanem első sorban 
nagyon „emelte az ünnepély fényét az „Emléklapok" kiadásával, 
amiért Önnek iparunk nevében hálás köszönetét mondok és szép 
sikeréhez szívből gratulálok. Mindent hálásan elismerve, nem 
mulaszthatom el, hogy az ünnepély legszebb momentumáról 
meg ne emlékezzem és ez az, hogy Gliick Frigyes büszkén 
vallja magát korcsmárosnak. Gondolhatja, mily nagy volt örö
möm, mikor ezt olvastam! Mert hányán vannak, kiket erre 
figyelmeztetni kellene, mondván : «Gehet hin und thuet dess- 
gleichen !»

Sámsony János tátravirágvölgyi fürdő- és nyaralótelepi 
bérlő a következőket írja :

„A mai napon kaptam kézhez a Petőfi-Emléklapokat, me
lyekért hálás köszönetét mondok, kérve az egek Urát, hogy a 
lélekemelő ünnepség és e nagyértékü irodalmi munka kezdemé
nyezőjét, Glück Frigyest, minden igaz magyar korcsmáros örö
mere még igen sokáig éltesse. Nagyon sokat lendített Ő — úgy 
erzem — e két legújabb cselekedetével amúgy is elhanyagolt 
iparunk tekintélyén és szivem mélyéből köszönöm, hogy nekem 
is alkalmat nyújtottak, hogy az Emléklapok hasábjain szeretett 
iparom annyi kiválósága közt én is meghajolhattam a „jó öreg 
korcsmáros" géniusza előtt."

| Jlegíjven fyekfó
ó és uj faj bor, kitűnő zam atu eladó 
Tar kas Tintái hírlapírónál Péczelen 
Erzsébel-sétáni] 3. Telefon:Péczel 13

demeiről, a Nyugdijegyesület pozsonyi választmányának meg
alkotása körül és különösen azon eredményes munkájáról, 
amelyet a múlt évi közgyűlés előkészsitése körül és ■'a po
zsonyi közgyűlések alkalmával végzett. Elnök indítványára 

az Igazgatóság Udvorka István halála feletti 
gyászának felállással is kifejezést ad és megbízza 
a jogtanácsost, hogy az özvegyhez az Igazgatóság 
nevében részvétsorokat intézzen.

Elnök ezután a jegyzőkönyv vezetésére jogtanácsost, hi
telesítésére Wilburger Károlyt kéri fel.

Felolvastatik a múlt ülés jegyzőkönyve és
észrevétel nem tétetvén, hitelesíttetik.

2912. Jogtanácsos jelenti, hogy az Igazgatóság hatá
rozatához képest a Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár 1 50,000 koronát átutalt a Magyar Általános Takarékpénz
tár Központjába; — továbbá a Magyar Általános Takarék
pénztár Terézvárosi fiókjában folyószámlán kezelt pénz át
helyeztetett ezen intézet központjába.

Az Igazgatóság a jelentést jóváhagyólag tu
domásul veszi.

2193. Jogtanácsos bemutatja a szombathelyi választmány 
január havi elszámolását, amelyen 215 K 80 f. bevétel és 
80 K 74 f. kiadás mutatkozik. Csekkszámlára befizettek il 35 
K 06 fillért.

Bemutatja továbbá a pozsonyi választmány február havi 
elszámolását, mely szerint e választmány bevétele 808 K 
75 f., kiadása 47 K 22 t. volt. Csekkszámlán beküldetett 761 
K 53 fillér.

Beterjeszti a kassai választmány február havi elszámo
lását, amely 376 K 60 f. bevételt és 20 K kiadást tüntet k i; 
beküldetett 3 56 K 60 fillér.

Végül bemutatja a budapesti választmány január havi 
elszámolását, mely szerint a bevétel 2340 K 85 f., -a kiadás 
1205 K 91 f. volt. Csekkszámlán beküldetett 1134 K :94 f.

Az Igazgatóság a jelentéseket jóváhagyólag tu
domásul veszi.

2914. Jogtanácsos bemutatja Szecsey Gyula kérvényét, 
aki régi tagsági dijainak 50o/o-os beszámításával belépni 
óhajt.

Az Igazgatóság Szecsey Gyulának az 50»/o-os 
beszámítás kedvezményét engedélyezi.

2915. Jogtanácsos bemutatja Papp Antal kérvényét nyug
díj biztosításának 1000 koronáról 3000-re való felemelése 
iránt.

T Á R SU L A T O K . E G Y E SÜ L E T E K .

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

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

czerek es Kavessegédek Országos Nyugdijegyesülete Igaz
gatóságának 1913. évi február hó 28-án az Egyesület Köz
ponti Irodájában tartott rendes havi ülésén,

*̂plcn volta^;..bokros Károly elnök, Páris Vilmos, Kom- 
n j  r i  a’, kduck Frigyes, Stanoj Miklós, Francois La- 

’ b" 10f er Vllmos) Lukacsek Ferencz, Dökker Fe- 
rencz Malosik Antal, F. Kiss Lajos, Gundel Károly, Mayr 
József, Wilburger Károly és Dr. Nagy Sándor jog tanácsod 
Elmaradásukat kimentették: Kittuer Mihály, juránovics Fe-

29H. Elnök az ülést megnyitja. Jelenti az Igazgatósáe-
nozsnnviSyv , lstván> Egyesületünk buzgó tagja, a
pozsonyi Vendéglős Ipartársulat elnöke, márczius hó 3-án 
1 ozsonyban meghalt. Kegyelettel emlékszik meg Udvorka ér-

‘gazgatusag papp Antal nyugdíj Biztosításá
nak ezen felemeléséhez hozzájárul.

2916. Jogtanácsos jelenti, hogy Udvorka István özve
gye es Stefánia nevű örökbefogadott gyermeke végkielégí
tésért folyamodtak. Jelenti, hogy az özvegyi végkielégítés 
az alapszabályok 59., 53., iHetve 50. §§-ai értelmében '400 
K-at a gyermeki Végkielégítés pedig ugyanezen és az 56. ■§. 
eretlmcben 80 K-át tesz ki.

Az Igazgatóság elrendeli, hogy néh. Udvorka 
István özvegyének 400 K, gyermekének pedig 80 
K -v egkielégités folyiósittassék cs ez összegeket a 
Magyar Országos Központi Takarékpénztár utalja 
ki. Elrendeli, hogy az özvegyi végkielégítés a po
zsonyi választmány utján folyósittassék, a gyermeké 
pedtg Pozsony város árvaszékéhez fizettessék le.

1 "tanácsos jelenti, hogy Balogh Tivadar buziási 
\endeglos elhunyt es özvegye és két gyermeke végkielégité- 
*“k„,rt fo|yjimodtak Jelenti, hogy az özvegyi végkielégítés 
az alapszabályok 59., 53. és 50. §§-ai értelmében ,600 koronát, 
a gyermeki vegkielegites pedig ugyanazon és az 56. '§. .ren
delkezéséhez képest egyenként 120 koronát tesz ki. Jelenti 
azonban, hogy az özvegyi végkielégítésből néh. Balogh Ti- 
hozandógdlJ latra ekal fej6ben 95 korona 20 fillér levonásba
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Az Igazgatóság- Balogh Tivadar rendes tag el
hunyta felett részvétét fejezi ki és elrendeli, hogy 
özvegyének férje tagdijhátralékai levonásával 501 
K 80 f., két gyermekének pedig egyenként 120 
K végkielégítés folyósittassék. Ezen összegeket a 
Magyar Országos Központi Takaréképnztártól utal
ja ki azzal, hogy a szükséges okmányok beérkezte 
után a végkielégítés az. özvegynek kifizettessék, és 
a 'gyermekek részére az illetékes árvaszékhez lefizet
tessék.

2018. Jogtanácsos jelenti, hogy Szabó Imre kaposvári 
rendes tag meghalt és özvegye végkielégítését kérelmezi. Az 
özvegyi végkielégítés az alapszabályok vonatkozó szakaszai 
tértelmében 1400 K-át tesz ki. Levonandó azonban ebből 
Szabó Imrének 4 havi tagdijhátraléka, 110 K 84 f.

Az Igazgatóság részvéttel értesülvén Szabó Im
re haláláról, elrendeli, hogy özvegyének a hátralékos 
tagdijak leszámításával 1280 K 16 f. végkielégítés 
folyósittassék, — ez összeget a Magyar Országos 
Központi Takarékpénztárból utalja ki.

2010. Jogtanácsos jelenti, hogy a Szegedi Pinczéregy- 
let bál jövedelméből 30 K-át küldött be.

Az Igazgatóság a Szegedi Pinczércgyletnek az 
adományért köszönetét nyilvánítja.

2020. Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 14 uj 
tagsági igazolvány adható ki.

Jelenti továbbá, hogy az eddigi taggyüjtőnek, Delfin Sa
munak alkalmaztatása végleg megszűnvén, őt az Igazgatóság 
nevében a további t aggyüjtéstől és mindennemű, az Egyesü
let részére teljesítendő cselekménytől eltiltotta, amit nevezett 
tudomásul is vett.

Az Igazgatóság a jelentést jóváhagyólag tudo
másul veszi.

Jelenti továbbá a jogtanácsos, hogy a debreczeni Szál
lodás és Vendéglős Ipartársulat kebelében Márkus Jenő ipar
társulati elnök vezetésével mozgalom indult meg a Nyugdij- 
jgvesület debreczeni választmányának megszervezésére.

Az Igazgatóság megbízza jogtanácsost, hogy 
a debreczeni Szállodás és Vendéglős Ipartársulat 
elnökéhez táviratot intézzen, melyben közölje, hogy 
az Igazgatóság örömmel vesz tudomást buzgó mun
kálkodásukról és kívánja, hogy áldásos működé
süket siker koronázza.

Jogtanácsos bemutatja Ihász Györgynek, a »Vendéglő- 
sök Lapjas szerkesztőjének levelét, melyben megköszöni a 
részére kiutalt 100 K tiszteletdijat és Ígéretet tesz, hogy 
lapjában a Jótékony Egyesület czéljait továbbra is támo
gatni fogja.

Tudomásul szolgál.
Elnök felkéri F. Kis Lajos szerkesztőt, hogy az Egye

sület hivatalos lapjában, a Magyar Vendéglős és Kávés- 
Iparban havonként közölje le azoknak lajstromát, akik az 
illető hónapban a Nyugdijegyesülettől nyugdijat, végkielégí
tést vagy taodijvisszatérítést élveztek.

2921. Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakarékpénztár
tól e hóiban 4500 K utalható át.

STILLERNE ÉS TÁRSA
jégszsekrénygyár

Budapest, VII. kér., Szövetség-utcza 3. szám.
Jégszekrények és sörkimérő készülékek 
nagy választékban. QOOQ Árjegyzék és 
költségvetések ingyen és bérmentve.

Az Igazgatóság ezen 4500 Köt a Magyar Álta
lános Takarékpénztárhoz utalja át.

2922. Francois Lajos indítványozza, hogy megfontolás 
tárgyává tétessék az alapszabályok olyaténképpen leendő mó
dosítása, hogy a Nyugdijegyesületnek a vendéglői, kávéházi 
stb. felirónők is rendes tagjai lehessenek.

Cilitek Frigyes előadja, hogy tudomása szerint a szál
lodai, vendéglői, kávéházi női személyzet talán kívánatosnak 
tartaná a Nyugdijegyesületbe való belépést. Ezeknek a ren
des tagok közzé felvehetését, az alapszabályok megfelelő mó
dosítása utján ő is ióhajtandónak tartja. i

Az Igazgatóság megfontolás tárgyává kívánja 
tenni a szállodás, vendéglős, kávésipar női alkal
mazottainak a Nyugdijegyesületbe való belépést, le
hetőié tevő módozatokat, egyesületünk alapszabály- 
módosítása, esetleg ezzel kapcsolatban, külön va
gyontömeg létesítése utján, és a kérdést a rnathe- 
matikai mérleg elkészítésével együtt napirenden 
tartja.

2923. Giiick Frigyes előadja, hogy a Budapesti Szál
lodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata kebelé
ben a menház létesítésére vonatkozó előmunkálatok serényen 
folynak. Kívánatosnak tartaná, hogy a Nyugdijegyesület e 
kérdéssel az. Ipartársulattal karöltve foglalkozzék és egy ala
kítandó vegyes bizottság esetleg javaslatokat tegyen arra 
nézve, minő módon tehetne a Nyugdijegyesület humanisztikus 
munkáját a menházban való ellátásra kapcsolatosan kiterjesz
teni.

Francois Lajos szsintén óhajtja, hogy a menház kérdé
sének megoldásában a Nyugdijegyesület is részt vegyen.

Giiick Frigyes utalva a kérdés aktuálitására, indítványoz
za, hogy a Nyugdijegyesület a menház kérdésében az Ipar
társulattal karöltve, fejtsen ki munkálkodást és az Igazga
tóság tagokat küldjön ki egy alakítandó vegyes bizottságba.

Többek hozzászólása után
az Igazgatóság kívánatosnak tartja, hogy a 

menház ügyében a Nyugdijegyesület az Ipartár
sulattal karöltve, munkálkodjék és az e czélra ala
kítandó vegyes bizottságba Bokros Károlyt, Fran
cois Lajost és dr. Nagy Sándort dezignálja.

Elnök köszönetét mond Glück Frigyes ipartársulati el
nöknek, hogy ezen áldásos tevékenységre vezető kérdést itt 
is felvetette. Ezután több tárgy nem lévén, elnök az ülést 
bezárja.
Dr. Nagy Sándor s. k. Bokros Károly s. k.

jogtanácsos. elnök.

T e ljes  i t a l m é r é s i  berendezések,

s ö r k i  mérő-készü lékek ,
folyékony szénsavval vagy légnyomással való üzemre,

pálinka-, sö- és b o rk im é rő -p u lto k ,
kimérőcsapok, vezetékek és az összes szerelvények

Dr. Vili’ is Ml
Budapest, I X .  Tinódi-utca 3.,
elsőrendű különlegességi gyártmánya.
L eg n a g y o b b  gyár e szakmában.
Tessék 18. sz. árjegyzékünket kérni.
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K im utatás
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége** 

közleményei.
A Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pmczerek e 
Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete-nek Igazga o- 
sága folyó évi február hó 28-án tartott ülésen folyósított 
nyugdijakról és végkielégítésekről.

1. Nyugdijak:
1 Zwetkó Lajos február havi nyugdija
2. özv. Benki Vilmosné « « «
3. Brukács Ferencz « «
4. Kintzl Antal «
5. Klimann Imre «
6. Varasdi Sándor « !<
7. Wittreich Nándor « « «

75 K — fill. 
21 « 25 « 
28 33 «
21 « 25 « 
66 « 66 « 
35 40 «
33 « 34

II. Végkielégítések:
1. Néhai Udvorka István özvegyének végkielégítése 400 K
2. Néhai Udvorka István gyermekének végkielégítése 80 «
3. Néhai S z a b ó  Imre özvegyének végkielégítése 1280 16 «
4. Néhai Balogh Tivadar özvegyének végkielégítése 506 80 «
5. Néhai Balogh Tivadar gyermekeinek végkielég. 240 —

Figyelmeztetés.
A Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek 

és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesületének igaz
gatósága közhírré teszi, hogy az eddigi taggyüjtő, 
D e lf in  S a m u  a lk a lm a z ta tá sa  f. év i fe b r . 14 -én  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. 11. 
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, 1013. 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.

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartár
sulat munkaközvetitőjének 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. 1 1913.

Január ............................... . | 1545 1639 1033
Február ...................... 1413 909
Márczius 15-ig . . 808 819 664

Elhelyeztetett:
1913. évi márczius hó 1. napjától 15. napjáig.

Főpinczér . . 
Felszolgáló 
Kávéfőző . . 
Kávéfőzőnő . 
Konyhalegény 
Felirónő . . 
Takarítónő

Budapest,

állandó kisegítő
—

. . . .  94
. 19 . . . . . 8 1

. . . .  74

1913. márczius 26.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége 

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Jegyzőkönyv.

Felvétetett a »Magyar Vendéglősök Országos Szövet
sége* központi igazgatósága és igazgató tanácsa 1913. cvi 
márczius hó 7-én délután 4 órakor a szövetség hivatalos 
helyiségében tartott ülésén.

' Jelen voltak: Olück Frigyes elnök, Kommer Ferencz al- 
elnök W ilburger Károly pénztáros, Bokros Károly, Dókker 
Ferencz Frenreisz István, Qlück Erős János, Qundel Ká
roly Holub Rezső, Mohos Ferencz, Müller Antal, Pclzmann 
Ferencz Wagner Vilmos, Waltz György igazgatósági tagok, 
Walter Károly szakiskolai igazgató, Dr. Daróczy Vilmos jog
tanácsos-helyettes, F. Kis Lajos titkár.

1. Elnök megnyitván az ülést, örömmel üdvözli a  meg
jelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, a jegy
zőkönyv vezetésére felkéri a titkárt, hitelesítésére Doktor 
Ferencz és Holub Rezső igazgatósági tagokat. Bejelenti, hogy 
a szövetség által Petőfi Sándor szüleinek a Kei epesi-uti .te
metőben lévő sírjának rendbehozatala és egy művészi ki
viteli! érczkoszoruval ellátása czéljából megindított akczió tel
jesen be van fejezve; a sírhely rendbehozva éŝ  felemelve 
van a Bory Jenő szobrászművész által készített érczkoszoru 
kész és csak az elhelyezésre, illetve ünnepélyes letételre ivar, 
ami ezek szerint és az eredeti megállapodásokhoz képest, ,t. 
évi márczius hó 15-ikén akadálytalanul végre is lesz ‘hajt
ható. Jóleső érzéssel állapítja meg, hogy a végzett munka 
nemcsak a .magyar vendéglősök hazafisagának lesz örök időkie 
beszédes bizonyítéka, hanem irozzá fog járulni iparunk presz
tízsének emeléséhez is. Ezután előterjeszti a koszorú le
tételével kapcsolatos 1 egsürgősebb teendőkre vonatkozó javas
latait, melyekhez képest

a központi igazgatóság és igazgató tanács el
határozza :

1. hogy az ünnepélyre meghívandók:
a) a ' i Magyar Vendéglősök Országos Szövet

sége' összes tagjai;
b) a Budapesti szállodások, vendéglősök, és 

korcsmárosok ipartársulata összes tag ja i;
c) a Budapesti /—///. kér. szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipar társulatai;
d) a »Székesfővárosi vendéglősök és korcsmá

rosok ipartársulata
é ) a .Kőbányai vendéglősök szikvizelúállitó szö

vetkezete Roith György vendéglős utján
f)  az összes vidéki ipartársulatok, továbbá a
szakiparon kiviil álló körök részéről:
g) Budapest székesfőváros közönsége képvi

seletében dr. Bárczy István polgármester;
h) a :Petőfi Társaság összes tagjai;
i) az Országos Iparegyesületi.

2. Elnök jelenti, hogy Müller Antal, a »Budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatánál« el
helyezett, saját rendelkezési jogának fenntartásával tett két
ezer koronás alapítványából egyezer koronát bocsátott a Pe- 
tőfi-koszoru költségeinek fedezése czéljából a szövetség ren
delkezésére.

A központi igazgatóság és igazgató-tanács ezen 
bejelentést őszinte örömmel tudomásul veszi és — 
elnökének indítványára - Müller Antal urnák lelkes 
áldozatkészségéért jegyzőkönyvi háláját és köszö
netét fejezi ki és elhatározza, hogy őt e határoza
táról Írásban értesíti.

3. Elnök bejelenti, hogy T. Kis Lajos szövetségi titkár, 
a >,Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar« tulajdonosa a Petőfi- 
család sírjának megkoszorúzása alkalmából »Einléklapok« czi- 
men egy alkalmi müvet ad ki, mely épp úgy, inrin>t *a .szö
vetség érczkoszoruja, a Petőfi-kultuszt van hivatva szolgálni 
és amelybe a Petőfi-társaság tagjain és társadalmunk szá
mos kitűnőségén kívül vendéglős kartársak is Írtak emlék
sorokat.

A központi igazgatóság és igazgató-tanács ezen 
bejelentést őszinte örömmel tudomásul veszi és 
elnökének indítványára F. Kis Lajos szerkesz
tőnek önzetlen munkálkodásáért köszönetét fejezi.

1. A koszorú-letétel ünnepi programuljának megállapítása 
kerülvén napirendre, elnök bejelenti, hogy az eredetileg szük-

ol vasó inkát mindig lapunkra hivatkozni.
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reszabott kereteken tágítani kellett, részben, mert a Petőfi- 
társaság elnöke az ünnepély alkalmából a szövetséget kitün
tető szivélyességglel a Petőfi-ház meglátogatására hívta meg, 
részben, mert a szövetség elnöksége — az ünnepély (nevelő 
hatására való tekintettel — a budapesti vendéglősök szak
irányú tanoncziskolája felügyelő-bizottságával egyetértve, az 
ünnepélyt a szakiskola évenként tartani szokott márcziusi 
ünnepélyével kötötte össze és erre a vidéki szakiskolákat is 
meghívta. Felkéri Waltér Károly szakiskolai igazgatót, eddig 
tett intézkedéseinek ismertetésére, majd pedig ennek meg
történte után — részletesen ismerteti a programmra vonat
kozó javaslatait, melyek alapján

a központi igazgatóság és igazgató-tanács az 
ünnepély programmját a következőleg állapítja 
meg:

I. 1913. évi márczius hó 15-én délelőtt pont 
1 0 órakor:

Találkozás a Kerepesi-uti temető első kapu
jánál levő kápolnánál.

Innen felvonulás Petőfi Sándor szüleinek sír
jához.

Olüek Frigyes szövetségi elnök avató beszéde.
A koszorú átadása a székesfőváros képvise

lőjének.
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 hó 15-én délután pont fél 

-1 órakor:
Találkozás a Petőfi-házban (Bajza-utcza 21.) 

A szövetség tagjait és a meghívottakat Herczeg 
Ferencz orsz. képviselő, a Petőfi-Társaság elnöke 
fogadja.

Palkovics Ede, a szakiskola felügyelő-bizott
ságának elnöke átadja a Olüek Frigyes-féle uta
zási »István-dijat« Makáes István szakiskolai nö
vendéknek.

5. Elnök előadja, hogy nyomban az ünnepély után szük
ségessé fog válni az összes bevételek és kiadások ellenőr
zése. E czélból felkéri Frenreisz István és Qundel Károly 
igazgatósági tagokat, szíveskednének e munkálatok elvégzé
sét magukra vállalni.

Helyesléssel tudomásul vétetett.
6. Elnök előadja, hogy — bár nem hiszi, 'hogy jaz (ün

nepély alkalmából különleges teendők fognak felmerülni — 
szükségesnek tartaná az ünnepély napjára egy ad hoc (bi
zottság kiküldését.

Az indítvány elfogadtatván, e bizottság tag
jaivá Frenreisz István, Qundel Károly, Holub Re
zső, Kominer Ferencz és Waltz György igazga
tósági tagok választattak meg.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés véget ;ért.
Kmf.

Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata ingyenes munkaközvetítője.

Kimutatás

IRODflLOIIt.
A Kultúra meglepetést hozó számai megint eggyel sza

porodtak. A folyó hó 10-én megjelent szám aktualitás tekin
tetében megint első helyet biztosit, mint folyóirat saját ma
gának; a munkatársaknak pedig az Írók sorában. Pogány Béla 
»Az irodalom gazdasági harcai* cim alatt, rövidre fogott, de 
annál hathatósabban ható elmefuttatást közöl az irodalmi irány 
alakulásáról, amelyben kifejti, hogy nem az iró irányítja az 
irodalmat, hanem többé-kevésbbé csak a közönség tetszése 
vagy nem tetszése. A maga nemében nagyon sikerült Orbók 
Attila kis elbeszélése, »A kanadai«. Lovag Ádám a pesti nóta 
jellemzése, dr. Turnowsky Sándor »Wierta« ciniíi /entikai 
esszéja méltán sorolhatióik! a |inagyar irodalomban még nagyon 
kevés méltatásra talált témák közé. A két vers, az érdekes 
folytasásos filozófiai cikk, a várva várt regény, valamint az 
irodalmi és kritikai aktualitások mind csak elősegítik azt, hogy 
a » Kultúra*, mint a 1 egkedvesebb családi lap, mindenhol mél
tatást találjon. A »Kultura« szép kiállításáról Röttig Gusz
táv és Fia soproni cég könyvnyomdája gondoskodott. A lap 
előfizetési ára 10 K félévenkint.

Az Érdekes Újság. Megjelent Magyarország legol
csóbb, legszebb és legérdekesebb képes hetilapjának, Az Ér
dekes Újságnak első száma. Tartalmában kitűnő illusztrációkkal 
benne van mindaz, ama a világ és az orsz'ág eseményeit figye
lemmel kisérő embert érdekelheti. Borítékjának képei, melyek 
nálunk eddig ismeretlen, mélynyomásos eljárással készülnek, 
már maguk is szenzáció számba mennek és emelik az újság 
tartalmát. Aktuális képei között ott találjuk a Voloscából 
hazatért Justh Gyulát, Ferencz Ferdinánd trónörökösnek egy 
kedves képét, amint inkognitóban utazik. Hajdumegye most 
felszentelt székházát. Arcképekben bemutatja a hét neveze
tes embereit, a magyar társadalom halottjait, köztük Vay 
Ádám grófot és Ábrányi Kornélt, aztán, a Romanovok magyar 
vonakotzásu leszármazottját, Alexandra Pawlownát. A ke
reskedelmi utazók uj elnökségét, képeket közöl e mellett a 
sport e heti történetéből. Azonkívül egész sereg illusztráció 
szój a forradalmi Mexikóról, képj a párisi királynők király
nőjéről, Newyork uj pályaudvaráról és nincs olyan szenzáció, 
melyről meg ne emlékeznék. Irodalmi sorazatában a magyar 
irodalom legjavát adja, az első számban Bródy Sándor, Mol
nár Ferenc, Bíró Lajos, Szomaházy István, Színi Gyula, Jób 
Dániel nevei fényeskednek, e mellett gazdag humoros tartalma 
is, ahol majd állandóan Molnár Ferenc, Heltai Jenő és Nagy 
Endre tréfáit találjuk. Közleményei közül kiemeljük még Bla- 
háné naplóját. Az Érdekes Újság bemutatja aztán a mozi 
népszerű művésznőit, Jókai fel nem dolgozott ötleteiből egy 
cikkre valót közöl és érdekes fényképfelvételeket a határo
kon táborozó magyar katonákról, gazdagon illusztrált cikket 
Pest jellegzetes utcai életéről. Ezzel még nem merítettük ki

1913 február 25-től márczius 25-ig elhelyeztetett:

F ő p in c z é r .....................................
állandó 

5 . .
kisegítő

é th o rd ó .......................................... 96 . . . . . .  169
b o rf iu ............................................... 105 . . 71
s z a k á c s .......................................... 9 . . . . . .  3
sü tőm ester..................................... 3 . . . . . . --
m é s z á r o s ..................................... 13 . . . . . . --
pinezemester és csapos . . . . 26 . . . . . .  7
étszertisztitó és háziszolga . . . 137 . . . . . .  6
portás és bérszolga........................ 19 . . . . . . --
gazdaasszony és kulcsárnő . . . 5 . . —
fe liró n ő ................................ 13 . . . . . . --
s z a k á c s n ő ..................................... 24 . . . . .  5
kézi- és kifutóleány....................... 42 . . . . . . 11
salátásleány ................................. 9 . . 3
k o n y h aleán y ................................. 156 . . . . . .  32
különféle.......................................... 79 . . . . . .  --

összesen . 741
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tartalmát és ha megemlítjük, hogy ezenkívül regényt közöl, 
külön gazdag melléklete van az asszonyok és külön1 a gyerme
kek számára, akkor láthatjuk, hogy ma nincsen hozzá ha
sonló magyar képes lap. Az Érdekes Újság, a Légrády Test
vérek kiadásában jelenik meg Budapesten, Váci-körut 78. 
Előfizetési ára páratlanul olcsó: negyedévre 2 korona 50 
fillér. Egyes szám ára 20 fillér.

Pesti Hírlap a második évnegyed küszöbén előfizetésre 
hívja fel a magyar olvasóközönséget. A Pesti //irlap ma az 
ország elismerten legjobb, legelterjedtebb és legbővebb tar
talmú napilapja. Példányszáma 120 és 140 ezer közt vál
takozik (vasárnaponkint egyes elárusitásra 20—25 ezerrel 
több); ily elterjedtséget és ily példányszámot még a legol
csóbb houlcvard-lapok sem értek el nálunk. Hirdetése is azért 
van legtöbb, mert hirdetni csak a legelterjedtebb, legnép^

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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szerübb lapban érdemes. A Pesti Hírlap tartalma napról- 
„apra legbővebb és legváltozatosabb, minden nrn napilapot 
felülmúló. Egy-egy vasárnapi számában 5 b tárcát es elbe
szélést közöl, a leggazdagabb hir* és vegyesrovat mellett. 
Ily tartalombőségnek példáját napilapnál nemcsak hazánk
ban, de egész. Európában sem találhatjuk. A Pesti Hírlap 
munkatársai közé számítja korunk legjobb nevű és legnép
szerűbb íróit. Speciális rovatai: Vasárnapi Krónika, Kis ko
médiák. Kulisszák mögül, Pesti erkölcsök, Vidéki esetek (csupa 
mulattató tartalommal) s az Esti Levél, Hétköznapok és 
Mindennapi problémák, aktuális társadalmi kérdések megbe
szélése. A Pesti Hírlap mindennap egész oldal szerkesztői 
üzenetet hoz, mint más lapok egyszer egy héten, tehát a kö
zönség igényeit e téren is legnagyobb mérvben elégíti ki. A 
Pesti Hírlap előfizetői Az Érdekes Újság cinüi, gazuag tar
talmú, pompás kiállítású, képes hetilapot és a Divat Sza
lon cimü kitűnő divatlapot együtt rendelhetik meg. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára április hóra, 2 kor. -10 fillér, április 
május két hóra '4 kor. 80 fillér, április-június négyeuévre 
7 korona. A Divat Szalonnal együtt negyedévre 9 kor 50 
fillér. Az Érdekes Újsággal együtt negyedévre 9 K 50. A 
Pesti Hírlap kiadóhivatala, hova az előfizetést legczélsze- 
rübb postautalványnyal beküldeni, Budapest, V., Váczi-körut 
78. szám alatt van.

BORÁSZAT.

A bor története.
(A bor története. — Rákóczi borai. — Utczai borárusok. — 
Borárak ezelőtt negyedfélszáz esztendővel. — Tizedborkimérés-

tilalom.)

A bort minden valószínűség szerint már az őskor
ban ismerték. Noé esete is erről tanúskodik. A per
zsáknak egyik ős legendája szintén azt bizonyítja, 
hogy a szőlő nedvét már Krisztus előtt több ezer évvel 
kellemes italnak tartották s habár élvezete nem is 
volt annyira elterjedve, mint ma, orvosságnak min
denütt használták. A régi perzsa asszonyok és leá
nyok igen nagy gondot fordítottak arezuk és kezük 
ápolására, valamennyien festették m agukat; arezukat 
sárgára, hajukat pedig ében-feketére. Természetes, 
hogy a bőr finomságát mindenféle illatos kenőcscsel 
és drága olajjal igyekeztek elérni s ezek között a 
drága szerek között a must volt a legelterjedtebb. 
Musttal mosakodtak s hajukat is mustban áztatták. 
De csakis frissen csavart szőlő nedvét használták e 
czélra, s éppen azért mindig gondoskodtak, hogy szőlő 
télen is legyen. Ennek persze a kereskedők látták 
hasznát. Soha senkinek sem jutott eszébe, mint a le
genda mondja, hogy az édes mustot m egizlelje s csak 
a bibliabelt Dávid király előtt ezerkétszáz esztendővel 
jött'rá Dzsemil perzsa király, hogy a bor igen kellemes 
ital. Dzsemil király azon férfiak közé tartozott, akik 
titokban szintén használtak illatos kenőcsöket és más 
szépítő szereket s maga is mustban mosakodott. Egy 
alkalommal szolgáinak gondatlanságából a királynak 
elfogyott minden mustja s mivel éppen nagy ünnep 
volt, mindenáron mustban akart megmosakodni. Egyik 
vitéz katonája bevallotta végre, hogy valaha ő is hasz
nálta e folyadékot s otthon van is neki még néhány 
üveggel, mikor a király felbontotta a palaczkokat,
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azonnal meglepte a folyadék kellemes illata. M egiz- 
lelni nem merte, mert fé lt ,hogy méreggé változott. 
Éppen ekkor a királynak egyik feleségét fe jfá jás  gyö
törte s nagy elkeseredésében meg akarta magát mér
gezni. Eszébe jutott, hogy van is a háznál Valami 
méreg s nagyot húzott az egyik boros üvegből. N yu 
godtan várta a halált a szép asszony, de ahelyett 
csakhamar igen-igen jókedvű lett és a fe jfá jás  is e l
múlt. M ég többet ivott a borbój, s nemsokára mélyen 
elaludt. M ikor felébredt, nem fá jt  ugyan a feje, cje 
azért megint kért a borbóii s elbeszélte, hogy m ilyen  
jó orvosság ez, amit méregnek tartottak. Nemsokára 
hozzálátott az egész udvari személyzet, s maga Dzse
mil k irály  is vígan hajtogatta az üveget. A legenda 
szerint a bor élvezete rövid idő a latt o ly általános 
lett Perzsiában, hogy az utczákon szerte-széjjel ré
szeg emberek hevertek s a királynak rendeletet kel
lett kiadnia, hogy bort csak annak szabad inni, akinek

fáj a ie.

A Rákóczi Ferencz roppant gazdagságáról emlé
kezik meg egy újság s elősorolja azt a sok kincset, 
amelylvel a fejedelem birt a szabadságharcz után. 
A fölsorolt adatokból különösen azok érdekesek, a 
melyek a fejedelem borainak sokaságáról adnak ké
pet. Ezek az adatok abból a listából valók, [melyet 
a császári komiszáriusok készítettek az elkobzott bo
rokról s igy eléggé megbízhatók. A lista szerint a 
munkácsi pinezében 534 gönczi hordó bor volt, m ely
nek lite rjé t két forintra becsülték s igy összesen 258b 
forintra számították. T alá ltak  ezenkívül 22b hordó 
óbort, melynek összes értéke 2588 forin to t tett ki.
I 56 hordó erdély ióbort 468 forin t értékben, 97 hor
dó aszubort 3509 forin t értékben. A pataki kastély
ban felvett inventárium szerint volt 4789 akó ujbor, 
32,088 akó óbor, 2405 akó erdélyi, 2104 akó [aszú 
és 158 akó szesz. A sárosi kastélyban 1601 akó asz
talit, 89 akó óbort, 188 akó aszút, 450 akó vörösbort 
és 47 akó régi aszút találtak. A vichnyei 'pinczéből 
401 akó ujbor, 260 akó óbor és 367 akó vörös bort 
vittek el a császáriak.

*
A X V -ik  században jö tt nálunk szokásba, hogy so- 

kadalmak (vásárok) alkalm ával a inagy, messze vidék
ről összesereglett nép szomjának oltására nem lévén 
elegendők a korcsmák és kimérések, a k irá ly i városok 
a király engedelmével utczai borméséreket is enge
délyeztek. Hogy mikor és hol kezdődött ez, biztosan 
nem tudható. De Zsigmond királyunk alatt már léte
zett Sopronban is, Pozsonyban is.

Nagyfontosságu jövedelmező s a városok jöve
delmét is nagyban gyarapító intézmény volt ez.

Debreczenben, ahol még 1785-ben is csupán egy 
fogadó s tizennégy korcsma volt, a vásárok alkalmával 
150 200 ilyen utczai borárus ütött tanyát, akik sá
tor alatt mérték borukat. Talán ez képezte elejét a 
későbbi laczipecsenye sátraknak?

Az utczai borárusok a váásr hetében mér
hették a bort s ezért bizonyos összeget fizettek. Po
zsonyban Mátyás király a latt a kim ért íbor

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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mennyisége után történt ez a fizetés s dreylingen- 
ként 2 libra volt. Budán már nem tekintettek la bor 
mennyiségére, hanem sátranként egy forint volt a 
taksa.

Utczai borárus csakis vidéki lehetett s mérhetett 
akárhová való bort, de a imaradékot a városnak kellett 
piaczi áron eladni.

A török világ alatt az utczai borárusok is (eltűntek 
azokról a helyekről, ahol hatalma fennállott s csakis 
a korcsmárosok üthettek fel sátrat a vásárban s fezért 
külön dijat nem fizettek, hanem hiszen elég adót is 
fizettek s gyakran évente ötször is a török főurak 
kapzsisága révén. így  Budán az évi korcsmatartási 
dij volt 30 frt., Egerben 25 frt., Váradon Ipedig 40 
fo r in t; de hogy a basák mennyit szedtek be, azt ne
héz volna megoldani.

I. Ferdinánd császár és király biztosítani akar
ván fiának, ki már 1 562-ben római és cseh királyivá  
koronáztatott, Magyarországban is az örökösödést. 
1563. augusztus 20-ik napjára országgyűlést hivott 
össze Pozsonyba, melyen a rendek M iksát királyul 
fogadták. A koronázás napján a püspökök, mágnások 
és nemesek négyezer díszesen fölfegyverzett lovassal 
Pozsonyba gyülekeztek és Zrínyi M iklós gróf, a szi
getvári kapitány vezérsége alatt a Dunaparton tábort 
ütöttek. Száz lovasnál nagyobb szánni bandériummal 
jöttek akkoron. O láh Miklós esztergomi érsek 150 lo 
vassal, Báthory András és Miklós 200, Z ríny i Miklós  
168, Erdődy Péter 160, Nádasdy Ferencz 150,, Dobó 
István 132, Percnyi Gábor 118, Zay Ferencz 100 lo
vasból á ló bandériummal. Miksa trónörökös nejével 
és családjával érkezett meg, kisérve 3000 cseli lovas
tól és 4 b écsi zászlóaljtól. Érdekes, hogy az ünnepsé
gek alatt netalán elkövetendő árbeli zsarolások elhá
rítására az élelmiszerek ára is szabályoztatott. És pe
dig a következőleg: Búzalisztnek köble húsz dénár, 
zabnak köble tizenöt dénár, árpáé tizenhárom, rozsé 
tiz dénár. Fgy hízott lúd hat dénár, a (szalonna fontja  
négy a vajé hét dénárban á llapíttatott meg. Üt to
jásért egy dénárt, egy font fagygyugyertyáért né
gyet, egy négylovas szekér szénáért negyvenet, ugyan
olyan szekér szalmáért huszonötöt volt szabad kérni. 
A borsónak és lencsének pintje egy dénár, a legjobb 
boré nég) dénár volt.

E (tájban egy dénár körülbelül két fillé r értékű 
volt. Tekintette l arra, hogy ezelőtt 3 -4  száz eszten
dővel a pénznek legalább is tízszer oly értéke ;volt, 
mint most, a bor elég rendes áron kelt, sok egyéb 
élelmiszerekhez hasonlítva, drága volt. Ne felejtsük 
el azonban, hogy ez a nagy ünnepségek alkalmából 
kivételes árszabás volt, mely bizonyára sokkal ma
gasabb volt a rendesnél.

*
A iszőlődézsnia vagy bortized egyes vidékeken 

évszázadokon keresztül papi jövedelmet képezett. Így 
az esztergomi érsek jövedelmét képezte Budától Dé
vényig a ibortized s hogy ez mily óriási (összeget kép
viselt, fogalm at nyújt a pozsonyi tized, amelynek meg-

3200— 3600 akónyi volt, mint azt a H ippolit-kodex  
bizonyítja. Az érsek udvar, daczára, hogy Pozsony- 
nyal olyan szerződést kötött, hogy dézsmaváltság fe
jében 4000 frto t fizetnek évente, de a város piaczára 
az érsek dézsmaboraiból eladásra és kimérésre nem 
küld, beküldött rendesen több kocsirakomány bort, 
mire a város itanács Zsigmorid királyhoz irt fö l o r
voslásért mert a főpapi borok után italmérési adó 
nem volt beszedhető s Így a város kétszeresen ká
ros cdotl.

Zsigmond király 1396-ban ki is bocsájtott egy 
rendeletet, amelyben a főpapoknak s általában a papi 
rendnek eltiltja, hogy tizedboraikat a város piaczán 
árusítsák s a tilalom ellen vétők borait elkobozni 
rendeli s az abból befolyó pénzt az illető Városnak 
ajándékozza.

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

tá rsa s reg g e lit tart\
1913. április hó 4-én: Kamarás Mihály vendéglőjében. 

(Köztemető-ut 25. sz.)
1913. április hó 11-én: Kittner Mihály vendéglőjében. 

(Metropole-szálloda.)
1913. április hó 18-án: Potzmann Mátyás vendéglőjé

ben. (Üllői-ut 6. sz.)

Löwenstein M. utóda Horvát Nándor cs. és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.) Évtizedek 
óla az ország legnagyobb szállodáinak, vendéglőinek és kávé
házainak állandó szállilója. 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 .

Gelléri Mór kitüntetése. A két év előtt Turinban ren
dezett jubileumi kiállítás sikerének előmozdítása körül szerzett 
érdemeinek elismeréséül: Gelléri Mór kir. tanácsosnak, az 
Országos Iparegyesület igazgatójának az olasz király az olasz 
koronarend parancsnoki keresztjét adományozta.

Kávésok társasvacsorája. A budapesti kávésipartársulat 
f, évi márczius hó 17-ikén tartotta meg társasvacsoráját Ka
tona Géza vendéglőjének különtermében, amelyen Weingruber 
Ignác/ elnök, Tihanyi József, Petrovics György, Bodó Adolf, 
Kallós Márkus, Sachs Ödön, Markai Gyula, Szciffert Antal 
alclnök, Germán Jenő, Reiner lgnácz, Reiner Mór, Strausz 
Miksa, Szántó Béla, Gaál Arnold, Pallai Miksa, Grubcr Ká
roly, Katona Géza, Katona Gyula, Mészáros Győző, Lorber

vállasáért a város évente 4000 frto t fizetett a her- 
ezegprimásnak. Az esztergomi érseki bortized évente

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



18 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1913. április 1.

Miksa, Sebők Marczel, Qoldmann József, Solír Miksa stb. 
ipartársulati tagok, Bandi Gyula kenyérgyáros, Somogyi De
zső, a Törley Józs. és Tsa pezsgőgyár képviselője, Guttmann 
Vilmos, Sabathiel Tivadar, a Ruda és Blochmann Utódai czég 
főnöke, Hirscliler Manó, a Mayerhoffer E. F. és Neményi 
Ödön czég képviselője stb. stb. vendégek vettek részt. A va
csora folyamán Weingruber Ignácz elnök szívélyes szavakkal 
üdvözölte a imegjelent ipartársulati tagokat és vendégeket és 
felkérte az ipartársulat egykori kiérdemesült tagját, Kőim 
Bernátot, a >>Valéria«-, majd később az »Akadémia«-kávéház volt 
tulajdonosát, mutassa be a jelenlevőknek az általa feltalált és 
szabadalmazott »Aroma«-kávéfőzőgépet. Kohn Bernát megkö
szönvén az elnök engedélyét, előadta, hogy ezen géppel rend
kívül erős, zamatos és mindennemű mesterséges derítés nél
kül, kristálytiszta kávét kapunk. A gép egy külső főzőedény
ből áll és egy betétből. A főzés akként történik, 'hogy vízzel, 
vagy kávéalj f őzet tel megtöltjük az edényt, egész a domború 
jelig, ezután betoljuk a betétet és az egész készüléket a láng- 
fölé helyezzük. Kis idő múlva a kávéaljfőzet a közlekedő 
csövön keresztül és a szürőtárcsán átbugyog, amikor a lángot 
felényire redukáljuk. Ezután darált kávét a betét felső ré
szébe télíüitk és szükség szerint szabályozzuk a lángot. Kis 
idő múlva; a viz (vagy kávéaljfőzet) keringeni kezd, miáltal 
a kávé' a széles és kerek szürőtárcsán gyorsan kifői és egy 
rétegei képez, mely réteg a kávét teljesen megszűri. Ha 'a 
kávé habja elfőtt^ a tüzet eloltjuk, miire a kávé egészen át- 
szürődik és ugyanezen edényben teljesen tiszta, erős és ki
válóan zamatos kávét szolgálhatunk fel. Az egyszer már meg
főtt é;s a szűrőn maradt kávé erősen összetapadó réteget ké
pez, mely, mint a valódi kávé újra főzhető és kihasznál
ható. T. i. ezen kifőzésnél a betétet kivesszük, az edényt is
mét megtöltjük a domború jelig vízzel, a betétet vissza
helyezzük és az. edényt a tűzre téve, tetszés szerinti ideig 
főzni hagyjuk. Ezen módon) a következő kávéfőzéshez jó, erős 
és egészséges kávéaljfőzetet nyerünk, ami egyharmad kávé- 
megtakaritást jelent és minden további 1 lit. erős, zamatos 
kávé előállításához elég 7 deka darált kávé. Az élvezetes 
előadásért Weingruber Ignácz elnök mondott köszönetét, úgy
szintén a készülék szemléltető bemutatásáért is. A társaság 
a legjobb hangulatban a késő éjjeli órákig maradt együtt.

Frenreisz István ünneplése. Az idei vendéglősbál min
den várakozást felülmúló erkölcsi és anyagi sikere jól megér
demelt ünnepeltetéshez juttatta Frenreisz István vendéglőst, 
a bálrendező bizottság elnökét, akit oroszlánrész illet a bál 
sikerében. Az ünneplés kezdeményezői: Hóiul) Rezső, Oláh 
Gyárfás Mihály, Kővári Jenő a Bokros-étterein különtermé
ben márczius hó 17-dikén lefolyt ünneplést csak »szükebbkörü 
barátságos vacsorának« tervezték, azt est ünnepi hangulata 
azonban, az elhangzott lelkes felszólalások, a meleg barátság- 
érzése, mely jóleső érzéseket keltve vonult át az estéig való
sággal felejthetlen eseménnyé tették a rokonszenves sym- 
posiont. Olück Frigyes ipartásulati elnök, Kommer 'Fcrencz

Mihály, Wagner Vilmos, Elun János, Potzmann Mátyás, Ked- 
\essy Nándor, Stettner Dezső, Dökker Ferencz, FÍudarovits 
Istian, Oláh Gyárfás Mihály, Kővári Jenő, Zöldhelyi Lajos,

A f  : ....... i.; .. i . ............. J . J . ’

... • -ab,cs/ Henrik, Stefanovits László, Kutassy
Vincze, Horváth Dániel, Albisi László, Dormann Jac voltak 
jelen a vacsorán, amelyen az ünnepelt az ipartársulati elnök 
jobbján foglalt helyet. A régi jó szokás szerint — vacsora 
derekán — megindultak a pohárköszöntők. Az elsőt Kővári 
Jenő mondotta, lendületes szavakkal ünnepelve Frenreisz Ist- 
vant, aH viszont a beszédre adott válaszában — elhárítva 
magátol minden érdemet, a rendezési munkálatokban fárad- 
hatlan mi'?k<üarsai;: Holub Rezsőt, Kővári Jenőt és Oláh 
G ^rfás Mihályt éltette. Olück Frigyes a vendéglősipar ifjabb
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generácziójára és az erre varo munka sikerere emelte jpo- 
harát. A bál sikere azt bizonyítja, hogy e munka rnin 
dig sikeres lesz, az egyének mindig érvényesülni fognak, ha 
úgy mint Frenreisz Istvánban, az akarat kellő energiával 
egyesül és a fiatalok férfias erővel fognak az öregek mun
kájának folytatásához. Kommer Ferencz azt hiszi, hogy az 
összes jelenlévők együttérzését tolmácsolja, ha poharát a ma
gyarországi vendéglősipar szeretett és tisztelt vezérére, Glück 
Frigyesre emeli, akinek szép és nemes, az elméket-sziveket 
megtermékenyítő eszméi valóságos kincseket termelnek a ven
déglősiparnak. Csak két nappal ezelőtt tettük le az iő kez
deményezéséből cserlevelekből és rózsákból font koszorúnkat 
a »jó öreg korcsmáros«-nak, még alig köszönhettük meg neki 
ászt a dicsőséget, melyet nekünk e tettével szerzett 'és ime„ alig 
egy-két nap múlva megjelenik a magyar könyvpiaczon Glück 
Frigyes áldozatkészségéből a világirodalom egyik legnagyobb 
remeke, a magyar Brillat Savarin. Talán nem is egészen itt 
a helye, e két esemény méltatásának. De én már ma kifeje
zésre akarom juttatni, hogy mindezekért érzett hálánkat nem 
iudjuk méltó szavakba önteni csak egy fogadalommal, hogy 
őt mindig követni fogjuk és boldogok vagyunk, hogy őt a 
magunkénak mondhatjuk. Ezután F. Kiss Lajos szerkesztő 
Glück Frigyest, Bokros Károly Gundel Károlyt, Mitrovácz 
Adolf Wilburger Károlyt, Kővári Jenő Müller Antalt, Fran
cois Lajojs a Vendégi ősi pár társulat tagjait, Jajczay János Glück 
Frigyest és Gundel Jánost éltették nagy tetszéssel fogadott 
beszédekben, majd ismét Glück Frigyes mondott nagyhatású 
beszédet, melyben élvezetes visszaemlékezések kapcsán össze
tartásra, czéltudatos szervezkedésre és a modern eszmék és 
törekvések megvalósítására buzdította a jelenlevőket, akikre 
még igen sok hasznos, sőt nélkülözhetetlen közintézmény lé
tesítése vár, mint megoldandó feladat. A rendkívül sikerült 
estély Frenreisz István felszólalásával ért véget. A vacsorán 
jelenvoltak Gundel Károly kezdeményezésére ötszáz koronát 
gyűjtöttek az orsz. nyugdijegyesiilet rendelkezési alapja ja-

j^ te u e r^ G y u la T l Mint megelőző számában megírtuk,
Steuer Gyula kávés, a budapesti Abbazia-kávéház tulajdonosa f. 
évi március hó 11-én, 71 éves korában nn ghalt. Steuer első üz
lete a régi Pest „Két oroszlán "-szállója volt a hatvanas évek
ben. 1875-ben nyitotta meg a Lloyd-kávéházat, 1883-ban a 
Fiume kávéházat a Muzeum-köruton, 1888-ban pedig az Abba- 
zia-kávéházat, melyet azonban már vagy egyévtizede fiai vezet
tek. Az öieg Steuer halálát kiterjedt rokonsága és nagyszámú 
tisztelői gyászolják. A megboldogultat f. évi március hó 13-án 
nagy részvét mellett kisérték örök nyugalomra a rákoskeresztúri 
temetőben. A budapesti kávésok nesztorának nagyszámú isme
rősei és tisztelői, a Budapesti Kávés-Jpartársulat és a Budapesti 
Kávésok Szövetsége választmánya és több jótékony egyesüle 
kiküldöttei jelentek meg a díszes szertartáson. A résztvevők so
rában voltak: dr. Vaszilievics János alpolgármester, Kunz Fe
renc, Kommer Ferenc, Pauntz Sándor, Gálos Kálmán fővárosi 
bizottsági tagok és mások. Dr. Hevesi Simon megható gyász
beszéde után a sírnál Mászáros Győző, a Deák Ferenc-páholy 
nevében pedig Justus Dezső gyáros, végül a megboldogult 
alkalmazottai nevében Ults Géza és Kertész Ernő mondottak 
búcsúztatót, amelyekben méltatták a halott érdemeit, úgyis mint 
nemesszivii emberbarátot és mint a modern kávésipar megterem
tőjét. Mészáros Győző, a budapesti kávésipartarsulat és buda
pesti kávésok szövetsége nevében a következő beszedet mondotta: 

»A budapesti kávésipartársulat összes tagjai nevében, a gyász 
és a mélységes gyász eltompuló hangján én fordulok hozzád 
utolsó Isten hozzáddal iparunk nesztora, úttörője, becsületes, jó 
kollegánk, Steuer Gyula! A megpróbáltatás e nehez pillanatát, 
amelyben örök utadra bocsájtunk, becsületes munkában eltöltött 
eiedinényes pályafutásodnak ezt a határkövét nem tartom alkal
masnak arra, hogy ama nagy erényeid méltatására térjek ki, 
melyekkel szerető kartársaid tiszteletét és becsulését vívtad ki és 
erős vonásokkal vésted nevedet iparunk történetébe! Éhe yett 
engedd meg, hogy mi, akik e nekünk szent sírhelyet a buda
pesti kávésok összesége nevében álljuk körül, a Téged kegye
lettel gyászolók sorában, szintén a Te árváidnak erezhessük ma
gunkat, és hogy mint ilyenek őrizhessük kegyeletes emlékezete
det ! Ennek az emlékezésnek oltárán gyújtunk Neked áldozati

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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gaffiSM' PHPIRSZ íILVÉTIÍK
1 0 0  darabonklnt
(>0 fill. 1000 drb. 
5 kor. 50 lillér.
-  Ciinnyomással 
1000 drb 8 kor. 
Utánvéttel meg
rendelhető az

„ERZSÉBET“-
naptárgyár pa- 
pirnemü árulié- 
zában , DICSO- 
SZENTMARTON.-
Nagyobb meg
rendelésnél kü-
— lön ajánlat. —

tüzet korán elhunyt kartársunk, melynek magasan lobogó lángja 
fényes sugarakat fog hinteni iparunk történetébe, hirdetvén, hogy 
zsenge korodtól sírodig becsületes, igaz férfihoz méltó törek
véssel éltél iparodnak! Mélységesen átérzett igaz fájdalommal 
búcsúzunk tőled! Isten veled! Örök álmod legyen békés és 
csendes, kedves jó barátunk, Steuer Gyula!'“

Steuer Gyula haláláról a család a következő gyászjelentést 
adta ki: Özv. Steuer Gyuláné sz. Hoffmann Henrietta úgy a 
saját, mint az egész gyászoló család nevében fájdalomtól meg
tört szívvel tudatja, hogy forrón szeretett férje, Steuer Gyula 
nemes életének 71-ik és boldog házasságának 27-ik évében f. hó 
11-én délelőtt 10 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. A 
megboldogult hült tetemei folyó hó 13-án dé után l/s4 órakor 
fognak a rákoskeresztúri temető halottas házából örök nyuga 
lomra helyeztetni Budapest, 1913. márczius havában. Béke 
hamvaira! —- Az Abbazia-kávéház személyzete külön gyászjelen
tést adóit ki jóságos főnökének elhalálozásáról.

Alapszabályok jóváhagyása. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a Dunaszerdahelyen és vidékén lakó szállodások, 
vendéglősök, korcsmárosok és kávéház-tulajdonosok alapsza
bályait 1913. évi 13,313, VI/jA. szám alatt kelt rendeletév el 
az 188-1: XVII, t.-cz. 150. §-a alapján — jóváhagyta.

Kávéházak járdafoglalása. A budapesti kávésipartársu- 
lat kérvényére a járdáknak korábban való elfoglalhatása ügyé
ben a tanács 24,021/1913—11. szám alatt a következő hatá
rozatot hozta: »A tanács méltányolván a kérvényben felhozott 
indokokat, kivételesen megengedi mindama üzlettulajdonosok
nak, kik a járdafoglalásért már szabályszerűen folyamod
tak és akik, a dijak befizetése után a járda foglalására az en
gedélyt megkapták, hogy az elfoglalásra engedélyezett járda
területet, az engedélyben foglalt kikötések szigorú betartása 
mellett, a 4'olyó évben már márczius 16-ikától kezdve hasz
nálhassák.*

A miniszter köszöneté. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter Gliick Frigyesnek, a budapesti vendéglős-ipartársulat 
elnökének, aki a vendéglőstanoncok szakoktatására 15,000 ko
ronát adományozott, köszönetét nyilvánította.

Vendéglősmunkaadók közgyűlése. A »Magyar szállodás 
és vendéglősmunkaadók egyesülete* f. évi márczius hó 13-ikán 
a Vadászkürt-szállodában közgyűlést tartott.

Hymen. Horváth János f. évi márczius hó 24-én ve
zette oltárhoz a szatmárnémetii református templomban Pon- 
grácz Erzsikét, Pongrácz Lajos szatmári vendéglős és neje 
kedves és szépmüveltségü leányát.

Márcziusi ünnepély. A debreczeni szakirányú vendég
lősiskola az 1848. évi nagy idők emlékére f. évi ínárczius hó 
15-én délután az egyháztéri ref. fiúiskola tornatermében ha
zafias ünnepséget rendezett.

Miskolczi nagyszálló rt. cég alatt 68,270 K alaptőkével 
(682 db egész!, 7 db tizeclrészvény 100 K, illetve 10 K n. é.) 
uj rt. alakult febr. 9-én a miskolczi Három Rózsához czimzett 
szálloda, vendéglő és kávéház átvételére. Az igazgatóság tag
jai: Rosenberg Gyula, Lukács Simon, Pick Jakab, Haász Jó
zsef és Neumann József.

Bérletek és eladások. Kisújszállás város tulajdonát ké
pező s a piacztéren fekvő városi nagy vendéglő), a vendéglő
vel összeépített s zárt folyosóval összekötött szinház-vigadó 
melletti étteremmel, vendéglői udvarral és jégveremmel együtt 
május 20-án d. e. 9 órakor a városháza tanácstermében meg
tartandó árvarésen 1914. jan. 1-től kezdődő 3, esetleg 6 
érve bérbe fog adatni. A bérleti feltételek a (városi iktató: hi
vatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Kikiáltási ár 
4500 K. Bánatpénz 10<*/o. — Az Eszterházy hercegi hitbizo- 
mányhoz tartazó csornai Korona-vendéglő és a boldogasszonyi 
vendéglő március 30-án d. e. 10 órakor bérbe fog adatni 
1914. jan. 1-én kezdődő hat évre a kerületi intézőségi iro
dában.

A debreczeni Bika-szálloda. Megírtuk, hogy Debreczen- 
ben a Bika-szállót lebontják és helyébe a város monumen
tális épületet emel. A Bika-szálló lebontását f. év április 1-én 
kezdik meg és helyén 1000 néző befogadására alkalmas szín
házat, modern szállodát és kávéházat építenek három millió 
korona költséggel.

500 czigaretta egy óra alatt. Azok, akik maguk töltik 
czigarettájukat s igy jól ismerik a czigarettacsinálás unalmas 
és időtrabló voltát, bizonyára örömmel fogják e sorokat 
olvasni. Egy angol mechanikus elmés szerkezetű gépet talált 
fel, melynek segítségével 500 czigarettahüvelyt lehet egy óra 
alatt megtölteni. A találmányra Radó Bélámé kassai dohány
tőzsdéje kapta meg az egyedárusitási jogot. A gép ára 5 
korona s kapható 2, 3 és 4-es nagyságban. A gyorstöltő czi- 
garettagépet Radó Béláné dohánytőzsde-tulajdonos (Kassa, 
Deák Ferencz-utcza 18.) utánvét, vagy az összeg előzetes be
küldése mellett küldi szét.

Iparsó. A fagylalt-évad megkezdése előtt kartársaink jól 
teszik, ha az 1913. évi iparsóengedély ügyében, a Magyar Bank 
és 'Kereskedelmi (Részvénytársaság, mint a Magyar Királyi 
Sójövedék Vezérügynökségével (Budapest, V., Váci-körut 32. 
szám) mielőbb érintkezésbe lépnek, minthogy az engedély 
kieszközlése hosszabb időt vesz igénybe s a régi engedély 
alapján, ha nem is használták fel a múlt évben engedélye
zett ipasó-mennyiséget, már nem kaphatnak iparsót.

Síremlék lett egy kávéházi asztal. Egy negyed századig 
volt törzsvendége a Newyork-kávéháznak az öreg és kopasz 
Csetéry Kálmán színész, akit már elparentáltak és aki ép
pen olyan nevezetessége volt Budapestnek, mint maga, a Nevv- 
york-kávéház. Ott ült estétől reggelig mindig ugyanannál az 
asztalnál és most, hogy már elmondta fölötte búcsúbeszédét 
a pap, még egyszer szólnunk kell róla. Nagyon szép dolog ké
szül az öreg Csetéry "Kálmánnal, nagy tisztesség éri, dehogy 
gondolta volna szegény, hogy haló poraiban nem marad el a 
hálája annak a kávéháznak, amelyben kenyere javát megette. 
A Newyork-kávéház tulajdonosai, a Harsányi testvérek, el
határozták, hogy azt a márványasztalt, melynél az öreg szí
nész csaknem huszonöt esztendeig ült, hogy soha ki ne fogy
jon a vendég a Newyorkból, kivonják a forgalomból. És
pedig azért, mert Harsányiék kegyeletből emléktáblát csi
náltatnak a 'márványlapból és elhelyezik az öreg színész sír
ján . . . Síremlék lesz. a márványlapból, amelyen annyi pikkolót 
fogyasztott.. .

Pillvax kávés arczképe. Pillvaxot, az egykori uri-utcai 
kávést ismeri mindenki az országban. Az övénél nagyobb kar- 
riért a kontinens egyetlen kávésa sem csinált. Neve bele
került a históriába, az irodalomtörténetbe, az életrajzokba 
s a negyvenes éveknek nincs olyan valamire való pesti bede- 
kerje, amely Pillvaxról külön ne s'zólana. Híres Írók, mint
Jókai, Pálffy Albert, Vas Gereben; híres szerkesztők, mint
Frankenburg Adolf, Valiot Imre és mások! s a memoaristák 
kis csoportja mind feljegyeztek egy és más apróságot róla s 
igy alakult ki a Pillvax-legenda azon a réíven, hogy a Korona
herceg-utcában ma is meglévő, de nemsokára bontás alá 
kerülő Pillvax-kávéház volt a múlt századbeli jurátusok ta
nyája, Petőfi és barátai itt csinálták meg 1848. március 
15-ikén az első demokratikus forradalmat. A forradalom az
tán elmúlt, hősei 'elmúltak és Pillvax is eltűnt, úgy hogy nem 
maradt egyéb hátra, mint a neve és kultusza, mely minden

KERTI BÚTOROKAT minden kivitelben vendéglősöknél*, ma
gánosoknak szállít rendkívül olcsó árban
Syártelep Királyhágó, írjegyzék rendelkezésre

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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olyan alkalommal kiújul, mikor a »Forradalini Csarnok«-nak 
elnevezett kávéházáról, vagy a március 15-iki eseményekről 
van szó. A legendáknak azonban évtizedeken át nem volt 
egyéb forrásuk, mint az emlékezés. Most végre a március 
15-iki események hatvanötödik évfordulóján feltámadt az igazi 
Pillvax maga is egy öreg festmény alakjában, melyet a mu- 
zeuin-köruti Kempfner Sándor üzletében az évforduló alkal
mából közszemlére is kiállítottak. E/. a festmény, vagyis 
portrait az igazi Pillvaxot ábrázoljál a harminc-negyvenes évek 
polgári viseletében. Fekete kabát, szürke mellény, máslira kö
tött nyakravaló, fehér ing, ezek a polgári foglalatai Púllvaxnak, 
a halhatatlannak, aki egyetlen betűt sem irt, mégis halhatatlan 
hírességgé vált. Az arc karakterében is alig van költői vonás, 
inkább Cottahoz, a híres geológushoz hasonlít. A vöröses, 
borotvált arc alapszínéből, mint vörös mezőben a fehér li
liom, ütközik elő az ősz, fehér bajusz, ősz szemöldök és az 
öszes, tömött hajazat. A kulturhisztórikus kép felfedezésének 
története is van. Nemrégiben szerezte meg az Ernst-muzaum 
egv pesti kávés-családtól. Ernst továbbította Kun Sándor an
tikváriushoz, lei szintén túladott rajta, most pedig ni'agűn- 
tulajdonban van. A március 15-iki ünnepség alkalmából aztán 
kitették az öreg Pillvaxot alz ablakba, hogy lássa azt a Buda
pestet, melynek az ő kávéháza forradalmárai szerezték meg 
először a világvárosi hírnevet.

A pohár. A mai emberiségnek egyik legnélkülözhetetle
nebb edénye az étkezésnek a pohár. Azok, akik szomjasan isz- 
szák belőle a tiszta, jóizü vizet vagy bort, valószínűleg nem 
is gondolnak rá, milyen kellemetlen lehetett, mikor még 
nem ismerték ezt a becses., de ma már teljesen közönséges 
kis eszközt. A régi időkben a cin kupa volt a legelterjedtebb 
ivóedény, amelyet csak jóval később szorított ki a cserep
es majolika-serleg. A fölváltás lassan ment, annál is inkább, 
mert r.i majolika kezdetben fölötte drágába került és még 
drágábbá tette az, hogy gyakran eltört s másikkal kellett pó
tolni. Negyedik Henrik idejében egy majolikapohár négy
öt frank volt. Nagyon érdekes azt a szerep, amelyet az üveg 
játszott az asztali edények történetében. Az üveg tudvalevő
leg a legrégibb találmányok egyike, amit má,r a phöniciaiak 
is ismertek, de csak későn kezdték asztali edény gyanánt hasz
nálni. A tizenhatodik századig nagyon kevés üveg-pohár és 
palack volt forgalomban. Az ivópohár a tizenhetedik század
ban három frankba került, amellett durva és átláthatatlan volt. 
Az üvegpalackokat sokkal később kezdték használni s csak 
lassan szorították ki helyükből a gazdagok ezüst- vagy ele
fántcsont-edényeit, az alacsonayabb társadalmi rétegek pedig 
még akkor is régi cinkupáiknál maradtak. Olaszországban 
kezdetben tiz-tizenöt lírába került egy palack. A tizenhetedik 
század közepe felé azonban jelentékenyen leszállt az ára 
és 'ma már a sörös- vagy borospalacknak alig van valami 
értéke. A középkori ivőedényeket szép, finom kivitelben készí
tették, de drágáért is adták el, azonban akkor már láthatók 
voltak nemcsak az udvar és a nemes főurak, hanem a pol
gárok asztalain is. A többi értékes edényeket inkább dísz
nek tették asztalra, mint azért, hogy használják. Addig még a 
nagyobb lakomákon! is atstijiát kezükkel kellett pótolni az embe
reknek a (különböző evőeszközöket. Villa akkor még nem volt, 
kést mindenki magával vitt, ivóedényekről azonban már gon
doskodni tudtak. (P. H.)

Legjobb asztali és üdítő ital. =
Kittlnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyagliurulnál.

IRattonf Henrik ír'ífií,^

=Henrik

l e r e z  k o r ú t  18

Egy történelmi kávéház vége. Parisból jelentik: A Bou- 
levard dcs Italiens egyik legismertebb vendéglőjét, a hires 
Caffé Anglaist a legközelebbi időben becsukják. Ehhez a 
vendéglőhöz számos történelmi emlék fűződik. 1802-ben ala
pították és azóta hires találkozóhelye lett az arisztokrata 
emigráltaknak, akiknek az amiensi békekötés után megengedték 
a visszatérést Parisba. Lajos Fülöp idejében az aranyit'juság 
találkozóhelye volt. Hires az. az ebéd, amelyet több francia 
államférfi társaságában költött el el ott a három uralkodó: 
11. Sándor cár, fiat, a későbbi III. Sándor 'cár és Vilmos po
rosz király, aki később német császár lett. Az utóbbi időben 
az ódivatú kávéház az újonnan épült divatos éttermekkel 
nem tudta fölvenjvj a versenyt.

N a g y v á r a d o n
a város központján uj

szálloda, étterem és hávéház kívánság
ra berendezéssel együtt bérbeadó.

(Esetleg külön-külön is.)
Ajánlatukat H EGEDÜS hir- 
lapiroda Nagyvarad továbbit

C n ] i í ó i n b n \  eredeti Japánpapirból legolcsóbban szállít 
D Z u lU tíU K U I czégnyomással is. Nagy választókban pap.rle- 
mez-tányérok, sütemény-kapszlik, torta, hal és tányérdiszpapirok, 
papillottok, kész étlapot, menü-kártyák, konyha-söntésivek és köny
vet, bon-block minden nagyságban és színben, ruhatárszámok, 
,/o bérletfüzetek, levélpapír és borítékok, szivarszipkak kívánatra 
czégnyomással is, franczia szalmaszopokák, fogvájók, ujságtartók, 
iróláblák, kréták, szivacsok, Hektográf-czikkek, stbit olcsó, szabott 

árak mellett gyorsan és pontosan szállit
B e rk o u it s  K á ro ly ,  B ud a p e st, U II., S ip -u tc a  5. sz .
Híhtogrdf-kÍ9zltS, Irodai, íltermi, hduíhdzi <9 czukrd9zűai czikheh cohtdrnk

Kívánatra árjegyzék és minták ingyen és bérmenlve.

□ □

'HBETiDO 
VEJWÉGLŐ !!

Gróf Károlyi László úr
ő méltósága tulajdonát ké
p ező  úgynevezett palotai

‘Parkvmdégfő’
azonnal haszonbérbe kiadó
TI vendégló' igen forgalmas 
betgen a palotai vasútállo
más mellett, a z  U. R. TJ. Ji. 
fooltbaltpályája és a Jiá- 
poszfásm egyen lóverseny
pá lya  mellett fekszik, tágas  
téli és nyári helyiségekkel.

TI bér toli és eladási fellé te lek meg
tudhatók a z  uradalmi tisztfartói 
hivatalban Káposztásmegy er. U. p. 
Újpest. j» Ugyanitt 400 htlr. 1902. 
évi saját termésű B Ö K  is eladó.
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JTlaijer- .jt
k r.

Tleményiödön

Buaapesf. Wien.

Vendégtoi, 
káuéfyázi és szátto- 
dai modern 
kong haberendező.

N H P N H L  , 
FÉNYESEBBEN 
BEBtZOtMTl/fl,

M nywED
TŰZHELYE,

HLEGJOBB!

Vörösréz-edények, 
fagyíaíl- berendez 

és hűtőkészülékek.

BUDFIPEST, 
GW m-UTCn 20
TELETOn m T E H U n B T in  71-55.

„ j i U L T i m r r

szÉpmoúmmt, műv é s z e t í  é s  
n n iT in m  k é p e s  T O L i/ó m m

H azánk legszebben  kiáííitoít és k i
tünően szerk eszte tt lapja, m egjelenik  
m inden b ő  10-én és 25-én, 40 -  48 
o ld a t terjedelemben, több szín es mtí- 
mettéktettel. -  ELŐFIZETÉSI ÉRTI 
JlEG l/ED ÉVEJm m T ÖT R0R071R.
Felelős szerkesztő : RÖTTIG OTTÓ; 
főm unkatárs: JtfiJÍGFH/ SÉtJlDOR.
R ia d ja : Röftig G usztáv és Fia Sopron.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1 9 0 4 .  S T .  L Ó U l S  G R A N O  P R I X .

Külföldi utazáson kérjen  m indenütt Szt,-Lukácsfürdői
k r i s t á l y - A s v A n y v i z e t  !

A K R I S T Á L Y •forrás

| F i gy e l j ünk
hazai ipar

I.véojtor■

Őuöa pcs'

Piatnik Nándor és fiai buda- HAZAI IPAR 
pesti magyar játékkártyagyár |
gyártmányainak valódiságára. >v£ojto». 

Óvakodjunk a rossz 
utánzásoktól. =

Magyar Játék-kártya-gyár

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, VII., Rcrttenbiller-u. 17.
Telefon: 63,—56. Alaplttetott Ifl24. Oud.pes*

•zénaawal telített ásványvize hasznos ital étvágyzavarokiiál 
és emésztési nehézségeknél. A legtisztább '^ e g é s z 
ségeseb b  asztali és borviz. Hathatós szom JcslHaplto.
Vidékre és külföldre fnvard ljm entes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénaavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló en y h eség e  folytán pótolja a franczia Evian és öl 

Galmier vizeket.
S z t .  L u k A c s f ü r d f t  K u t v é l l a l a t  B u d á n .
Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye, Szeged, Jókal-utca 4.

A gyors meggazdagodás titka 
megtudható

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

Laptulajdonos : F. Kiss Lajos.
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T R f l R S Y L V f l n i f l  S E C
Lonis Francois & Co.

császári és bírálni udvart szállítók, 
ffl 15p S z á s z  GobBrg G ó í h a í  Herczeg ő Fensége szállttól

B U D A F O K ,

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

FŐ R A K TÁ Ri

□  □  □  f lo r s  G o n e u rs . □  □  □

V É D J E G Y . VEZÉR KÉP VISELŐSÉG

« í l í  F R A N Q O l S i P BORHEGYI FERENCZ RuDA ES BíOCHMAKH UTÓDAI
T E L E F O N :  3 5 - 7 9 .  

BUDAPES1. V., GIZELLA-TÉR 
Sürgönyeim: Francois Budafok.

T E L E F O N :  3 8 — 6 6 .

BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16.
TELEFON: Budafok 15. szám.

m E B H I U R S .
O-borok nagy választékban!
Kiváló uj fajborok ! ::

Visontai és Máfrahegyalgai 
Szőlőtelepek Borértékesitő 

Eászvény-fársasáy. -
Elnök : Nagyméltóságu dr. Kállay Zoltán valóságos 
belső titkos tanácsos, Hevesvá megye főispánja. 

Igazg. székhelye: Gyöngyös, Főtér, Luby-ház (uj bankpalota). 
Postafiók 1.  —  Telefon 99. - Sürgönyeim: Visontan átra.

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

Hazánk icgnagyobbb termő hegyi oltvány szőlőtelepei: 
Beülteted terület 540 hold. — Évi termés 12,000 hektoliter.

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

B o r f a jók: M é z e s,F. z e r j ó, Rizling, Furmin (som), Hárs-levelü, 
I , usk.:!t' ? t,0'.le,l, Thasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mus- 
|to s , Madelem, Kadarka. Otelló, Oportó, Bu.gundí, Kabernet. 

Budapesti képviselet: X. Bánya
utca 12. Telefon-szám 122-41 ,
Zala- i/as- és Somogymegyei kép- 
yis. lel: Polgár Dávid és Társa urak 
Budapest,'VI., Frangepán-utca 12 

Erzsébetfalvai k-'pvLauer József ur Erzsébetfalva, Sebestyént. 3.Mnof

Szálloda
2 ' ! 1' k-gforgalmasabb városában 27 éve fennálló
vízvezeték " "  i ' T ;" -sz°b.ával (villanyvilágítás, 
S  in ) ; ■ '/“‘. W *  kavel,azzal, étterem és ven-

családi ókok ír 'ejicsen felszerelt pinczével
w „ kolf : ll " jutányos áron eladó). — Ajánlatok 
Vagyonszerzés ráge alatt a kiadóhivatalba kéretnek 

' gynökök kizárva.

T UNGSRA1H| 
DRÚTLÁMPA

húzott dróttal.

|  Izzólámpa és Villamossági I  
■ Részvény-társaság, Újpest. 5
Telefon: 78-52, 78-53, 78 5 4 ,10 -0 1 . Sürgönyeim „Ampóre'1

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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