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Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
leginkább a sör-, bor- és cognac- 

. .  - , fejtéshez szükséges tárgyakból
IwfluCZ nevezetesen palaczkokat.palaczk- 

kupakok, parafadugaszok, czfm-
pinczefelszerelósi kék> továbbá dUga8Z0iö. ég ku. 
: czikkek üzleté : pa/t-gépek, szűrőkészülékek s

BlldapŐSt VII mft,clen e szakmába vágó czikkek-
ból legjobb és legpontosabb ki- 

K ároly-körat t . szolgálás.
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f a n ö a  Á g o s t o n  és Z im m e r  P é te r  u tó ö a

zimmER FEREHCZ
r s . ÉS KIR. UDURRI SZÉLUTÓ

H F l L A 5 Z m E 5 T E R  B U D A P E S T E N .

: Központi vásárcsarnok, o o  Fióküzlet: V„ Józset-tór 4. sí
TELEFOH öl—2 4 , TELEPOn 13B -19.

inTERURBflD TELEPŐR 61-Z 4 .
Sürgönyczlm: ZimmER HRLÉSzmESTER, BUDAPEST.

A „Ba laton i H a lá sz a t i R é s z v é n y tá r sa sá g "  kizárólagos képviselője.
fiz EBYEQŰU halkereskedfi ezég, mely az előkelő háztartásokban és étter
mekben szükségelt Ö SSZE S halfajokat RLLRnOÓRH raktáron tartja.

S Z A L U T :  R LEBmRBRSHBB K1RÉLYI UDURR ÉS 
1ÖZSEF FÖHERCZEB Ú FENSÉSE UDUARR SZÉm ÉRA.

— Kimerítő éa képes árjegyzék 
Ingyen éa bérmentve.
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A  v á r o s l i g e t i  G Y Ó G Y F O R R Á S
s z é n s a v v a l te líte tt, k e l l e m e s  Isii

I L O N A
artézi á*ráajrize legyei s iile tia p i italéi.
Megrendelést ősim : ARTÉZXA R.-T. BUDAPEST, 
VU., EORESSY-UT 20/c. Telefon 50—72.

t±:

STEINER JÓZSEF ES FIA
C Z U K R Á S Z D A  és S Ü T Ö D E  

♦  Főüz|et, iroda és gyárt ♦

B U D A P E S T ,
IX , Vámház-köfut 9. sz.
fi legnagyobb hazai 
szakm abeli vá lla lat!
♦ ♦ 0  Különlegességek : ♦ ♦ ♦

I K é ts z e r s ü l te k .  P a n i r o z ó  l is z te k .

Ha eg^ levelezőlapon pontos czi- 
miiket, az üzlethelyiség megjelö
lésével közük velünk, dijtalanul 
é s  bérm entve k ü ld ü n k

SZÁMOLÓ CZÉDULÁK AT 
„Magyar Vendéglős- is Mvis-lpai"
■■ — kiadóhivatala ■■ =

Budapest, VI., Szondy-u. 45-47
(Csakis írásbeli rendelést fogadunk el.)

A k a r m e g e lé g e d e t t  v e n d é g e k e t  ? !
Akkor borszükségletét rendelje általam. Ajánlom a mi hír

neves hegyi borainkat és pedig:
1912 évi fehér bor . . .  52 kor.
1912 évi alig savanykás . 42 „
1912 évi siller bor édes . 56 „
1912 évi siller bor édeskés 52 „

1912. évi siller bor, kissé savanykás 36 korona 
1912 évi vörös édes . . 70 „ 

bérmentve, Szekszárd vasúti állomásról, 100 litertől kezdve 
utánvéttel. Kiváló tisztelettel Tauszig Ignácz, Szekszárd.

xxxxrxxxxi xxx rxxxa txtx rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxrixxxxxxx:

K i a d ó !
Tőv ámtér 2-3. í z . alatt kávétjáz és 
vendégtő helyiség teljesen compteff 
berendezéssel egészben vagy rész
ben azonnal kiadó. Bővebbet: 
liléin Berftjotdnát, Budapest, U. 
kér., Ttrany János-utcza 16. szám.

ítxxxxj xxxx-cxxxxr.xxxx txxxuix:

SEIFERT HENRIK És FIAI
császári és királyi udvari tekeajztalgyár, 
cs. és kir. szabadalm. jégszekrénygyár. 
Árjegyzék vidékre ingyen és bérmentve.

Budapest, Vll, kér., Dob-utcza 90, szám.

TELEFON 161-44.
Kávéházi s vendéglői berendezéseket 
alpacca, chinaezüst árut vesz és elad

Braun Gyula
Budapest VII., Slp-utca 14.

Gállik Lajos utódai ^ V O le n sz k y  T e s tv é r e k
: Budapest, Vll., Kertész-utcza 8.

13-06.

rézművesek. — Raktár és műhely 

Telefon

Ajánlják magukat szesz-, cognac-, 
“  likőr-, törkbly-, és borsepro
lepároló-készülékek,
vörösrézcsövek és vaskarimák elké
szítésére. t Elvállalnak mindennemű
gyári-berendezést és felszerelést.

Szállítanak i Szállodai és vendéglői 
15 vőrősrézedényt,

kávéházi konyhatüzhelyt,
kávéfőző-edényt, mosó- és takarék- 
tűzhely üstöket. Javítás és czinezés 
pontosan, jutányos áron számlttatik.

NDRÉNYI EXTRA11 (ÉDES)

szakemberok állal a legdrágább francia pezs- 
gffkkel Ismételten összehasonllttatván nem- 
csak e g y e n é r tő k f te k n e k ,  de tttbb lábén a 
Irancla pezsgőknél JOBBAKNAK találtattak.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt o Ivasdinkat mindig lapunkra hivatkozni:
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A „Szállodások, V endéglősök, K ávésok, P ínczérek és K ávéssegédek O rszágos Nyugdíj-Egyesülete** — A „D ebreczení szab* kír* 
városi Szállodások, V endéglősök, K ávésok és K orcsm árosok Ipartársulata** — A „N ag y v árad i Szállodások, V endéglősök, K ávésok 
és K orcsm árosok  Ipartársulata** A z  „Ú jv idék i Szállodások, V endéglősök és K orcsm árosok Ipartársulata**— A  „K assai V endég
lősök, K ávésok , K orcsm árosok  és P ínczérek Egylete** — Az „A rad i V endéglősök és K ávésok Ipartársulata** — A  „Szegedi 
Szállodások, K ávésok , V endéglősök és K orcsm árosok Ipartársulata** — A „G yőri szab* kir. városi V endéglősök, Ita lm érők  és 
K ávésok Ipartársulata** A  „S zatm ár sz* kír* városi V endéglősök, K ávésok és P ínczérek Egyesülete** — A  „P ozsony  szab* kir* 
városi Szállodások, V endéglősök, K orcsm árosok és K ávésok  Ipartársulata** — A „B orsodm egyeí V endéglősök, K ávésok  és K orcs
m árosok Egyesülete** A  „Pécs-B aranyai V endéglősök Ipartérsulata** — A „K iskunfélegyházái Szállodások, V endéglősök és 
K orcsm árosok Ipartársulata** A  „B udapesti K ávésipartársulat'*  (i— A  „N ógrádvárm egyei K orcsm árosok és Italm érők  Egyesülete** 
— A  „B udapesti K ávésok  Szövetsége** — A  „Pozsonyi P inczér Önsegélyző és Menhely-Egylet** — A  „N ezsíderi és R a jk a i Járási 
Szállodások, V endéglősök és K orcsm árosok Ipartársulata** — A  „T a ta -T ó v á ro s i Szállodások, V endéglősök, K ávésok  és K orcsm árosok 
Ipartársulata** — A  „M agyar szállodás és vendéglős m unkaadók egyesülete*** A  — „T uróczvárm egyei szállodások, vendéglősök és
korcsm árosok ipartá rsu la ta"  H I V A T A L O S  L A P J A .

E L Ő F IZ E T É S I Á RA K . :

N eg y ed év re  . 3 k o ro n a , j E g é sz  év re Í2  k o ro n a . 
F é lé v re  . . 6 k o ro n a . | E g y e s  szám  á ra  50  fillér.

T E L E F O N : 1 1 7 -6 1 .

M egjelen
m inden hó 1. és 15. napján. 

L aptulajdonos-szerkesztő:
F. K I S S  L A J O S .

S zerk esz tő ség  és k ia d ó h iv a ta l;
Budapest VI., Szondy-u. 45-47

H irdetések fölvétele ugyanott. 
K éziratok nem  adatnak  vissza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

N é p s z e rű  jo g is m e r te té s .
(!!>?• w  
V VMA

E czimen dr. Kepes Bernát budapesti ügyvéd 
a kitünően szerkesztett »Magyar Kereskedők Lapjá«- 
ban érdekes czikksorozatot kezdett meg, amelyben 
főleg az iparosokat és kereskedőket érdeklő jogi ese
tekkel kiván foglalkozni. Minthogy czikksorozatának 
bevezető közleménye oly kérdésekkel is foglalkozik, 
melyek iparunkat is közelebbről érintik, a nagy hoz
záértéssel megirt közleményből a következő része
ket közöljük:

Több oldalról felhangzott kívánságra ez alka
lommal a kihágásokkal foglalkozom, természetesen 
főleg azokkal, melyek a kereskedőket és iparosokat 
érdekelhetik.

A kihágások büntetése pénzbünb tés vagy leg
feljebb két hónapig terjedhető elzárás. Ha a kihágás 
elkövetésétől hat hónap eltelt, többé az eljárást meg
indítani nem lehet, sőt a már kiszabott biintetéjs 
végrehajtása is egy év alatt elévül.

A kihágások száma légió. Maga a kihágási bün
tető törvénykönyv (rövidítve Kbtk.) száznál több ki
hágást sorol fel, azonkívül van ipari, mezőgazdasági, 
vadászati, halászati, vízjogi, rendészeti, közigazgatási, 
oselédjogi, közlekedési stb. törvény, mely több kihá
gást nem állapitana meg. A törvényen kívül is minden 
miniszter jogosítva van rendeletileg uj kihágásokat 
megállapítani. Végül minden megyei és városi tör
vényhatóság, továbbá a szabad királyi és rendezett 
tanácsú városok is szabályrendeleteikben kihágásokat 
állapíthatnak meg.

Ha valakit kihágás miatt megbüntetnek, az bi
zonyos kihágásoknál két évig visszaesőnek tekinte
tik és ismétlés esetén szigorúbban bűnhődik. Két év 
elteltével azonban a kihágási büntetésnek ez a ha
tása is megszűnik.

A kihágások nagy száma magával hozza, hogy az 
ember akaratlanul is véthet valamelyik ellen, éppen

hágásért büntetett egyént nem is tekinti »büntetett 
előéletüknek, még akkor sem, ha kihágás miatt el
zárásbüntetést szenvedett. Az ilyen egyén, ha bíró
ságok vagy más hatóságok előtt mint felet vagy 
tanút kihallgatják, nem köteles megmondani azt, hogy 
kihágásért már büntetve volt.

A Kbtk. kihágásai közül bennünket a következők 
érdekelnek:

A Kbtk. 59. §-ának helyébe lépett 1897. évi 
XXXVII. törv.-czikk 2. §-a: »Aki oly minőségű ér
meket, emlékpénzeket, játékjegyeket, czimjegyeket, 
hirdetéseket, árujegyeket vagy hasonló tárgyakat ké
szít, melyek felületes megtekintés mellett könnyen 
forgalomban levő fémpénznek, illetőleg papírpénz
nek, bélyegjegynek vagy postajegynek tekinthetők, 
továbbá aki forgalomban levő postajegyeket nem bér
mentesítési czélokra utánoz, valamint az is, aki az 
ily minőségű tárgyakat nem bérmentesítési czélokra 
forgalomba hozza: kihágást követ el és négyszáz 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Vigyázni kell azért a játékpénzreklámok forga
lomba hozatalánál, hogy azok valamely forgalomban 
levő pénzhez vagy bélyeghez nagyon ne hasonlítsa
nak és azzal összetéveszthetők ne legyenek.

Kbtk. 74. §. »Vendéglősök, korcsmárosok vagy 
kávéháztulajdonosok, akik vendéglőjükben, korcsmá
jukban vagy kávéházaikban a hatóságilag megállapí
tott zárórán túl vendégeket időzni engednek ; úgy
szintén akik a hatósági közegek azon meghagyásának, 
hogy helyiségeiket zárják be, nem engedelmesked
nek, valamint azok is, akik a hivatásában eljáró ha* 
tósági közeget be nem bocsátják, vagy eljárását aka
dályozzák, vagy pedig vendégeiket ez elől elrejtik: 
száz koronáig, visszaesés esetében pedig, ha utolsó 
büntetésük kiállásától 2 év nem múlt e l : négyszáz 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendőké

76. §. »Ak inyilvános tánczvigalmat, álarczosme- 
netet, hangversenyt, tűzijátékot, állatseregletet, ki-

A legkiválóbb szénsavval telített ásványvíz. 
Mint asztali viz nagyon kellemes jóhatá 'U . 
egés/ségápoló ital — A Sjent Margitszigeti 
Üdítő- és Gyógyvíz Ke/elősége Budapest, 
VI., Teréz-körut 22 — Telefon-szám 3o-52.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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állítást vagy hasonló látványt, amelyre fennálló mi
niszteri rendelet vagy szabályrendelet szerint a ha-, 
tóság engedélye szükségeltetik, ennek engedélye nél
kül vagy az engedély megszegésével rendez, illetőleg 
tart: kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendőd , ,

E §. szerint esik büntetés alá az a kávés vagy 
vendéglős, akinél a megengedett időn túl zenélnek.

85. §. »Aki más korcsmában, vendéglőben, utczán 
vagy más nyilvános helyen szándékosan lerészegit; 
továbbá akik szeszes italok eladásával iparszerüleg 
foglalkoznak és ezek megbízottjai, ha részegeknek 

- noha ezek állapotát tudják — még szeszes italt ad
nak : száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendőké

A pénzbüntetés kétszáz koronáig emelhető, ha a 
kihágás a tizennegyedik évét még be nem töltött 
kiskorú ellen követtetett el.

Ha a kihágást oly egyén követi el ismételve, ki 
szeszes italok eladásával iparszerüleg foglalkozik és 
emiatt már két Ízben büntetve volt, amennyiben 
utolsó büntetésének kiállásától két év nem múlt el: 
üzlete folytatásától is, három hónaptól egy évig ter
jedhető időtartamra eltilthatod

E §. magyarázatra nem szorul.
Sokkal érdekesebbek és aktuálisabbak a most 

következő szerencsejátékszakaszok, melyek a szeren
csejáték szigorú üldözése mellett lehetővé teszik, 
hogy egyes kaszinóknak nevezett játékbarlangokban 
és pinkapénzvállalatokban a vállalkozók és hamis* 
játékosok szabadon garázdálkodhassanak.

Kbtk. 87. §. »Aki nyilvános, vagy a közönségnek 
nyitva álló helyen szerencsejátékvállalatot tart, va
lamint az is, aki a vállalkozót a szerencsejáték üzé- 
sében segíti: két hónapig terjedhető elzárással és 
hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő.

A közönségnek nyitva álló helynek tekintendő 
azon magánlak is, melyben azon czélból, hogy sze
rencsejátékban részt vegyen: bevezetés mellett vagy 
anélkül mindenki bebocsáttatikd

88. §. »Aki a 87. §-ban megjelölt helyiségben 
a szerencsejátékban részt vesz: kétszáz koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendőd

89. §. »A 87. §-ban meghatározott büntetéssel 
büntetendő azon vendéglős, szálloda-, kávéháztulaj
donos vagy korcsmáros, aki bármely helyiséget sze
rencsejáték üzésére kiad vagy ilyen használatra át
enged.

A megjelölt személyek, ha a jelen §-ban megha
tározott kihágás miatt két Ízben már megbüntettek 
s utolsó büntetésüktől fogva két év még nem telt e l : 
vendéglős-, szálloda-, korcsma-, vagy kávéháziparuk 
folytatásától is eltiltandók.

E tilalom legrövidebb tartama egy év, leghosz- 
szabb tartama pedig öt év«.

90. §. Szerencsejátéknak tekintetik az, melyben 
a nyereség vagy veszteség kizárólag a véletlentől 
függ.

Az állami lotto vagy hatósági engedély mellett 
rendezett bármely más sorsjáték a jelen fejezet alá 
eső szerencsejátéknak nem tekintetik«.

Tiltott szerencsejátékot képeznek a trente et qua- 
rante, rouge et nőire, chemin de fér és hasonló 
golyó- és koczkajátékokon kívül a kártyajátékok kö
zül a »makao«, a »huszonegyes«, valamint az 56. sz. 
döntvény szerint a »íerbli« is.

Nagyon vigyáznia kell a kávéháztulajdonosnak, 
hogy e §-ok alá ne kerüljön. Láttunk kávésokat, akik 
tiltott szerencsejáték kihágása miatt büntetve lettek, 
holott ilyen czélra kártyákat ki sem adtak, hanem a 
játék tudtukon kívül folyt, mert a pinczérek a játé
kosoktól kapott bőséges borravaló fejében hallgattak.

T A R C A
Mese.

Irta: Géczy István.
A »Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar« eredeti tárczája.

(Utánnyomás tilos.)

Egy fürtös fejű ifjú lovag, nevető kék szem
párral, rózsapiros arczczal, tiszta, mint szálló hó
pehely ; szép, mint Adonis; bölcs, mint a Korán 
és vitéz, mint Bayard lovag, fiatal szivének rajongó 
lelkesedésével elindult a nagy világba, hogy lemond
va minden földi hiúságról, érzéki gyönyörről, diadalra 
juttassa azt, ami után lelke annyira szomjuhozott, az 
»Igazság«-ot.

Hosszú, fáradságos vándorlása közben egy ide
gen országba jutott, ahol szétszórt holttestek hever
tek, felégetett falvak füstölögtek, mindenütt gyász 
és pusztulás hirdette egy lefolyt háborúnak borzal
mait. Minél tovább haladt, annál több temetetlen liolt- 
tetem feküdt szerteszét az országúton, árok partján, 
mezőségen, mindenütt, amerre csak a szeme ellátott.

Feje felett mint szakadozott terhes felhő kó- 
válygott a hollók és dögkeselyűk tábora és ez a 
szálló felhő vezette őt mindig beljebb-beljebb a ki
pusztult országba, mígnem egy csendes, csillagos éj
szakán rábukkant a legyőzőitek táborára.

Harczedzett férfiaknak könytelen, keményszívű 
asszonyok öntötték a golyót, köszörülték a kardot és 
buzdították a vezér nélkül csüggedőket uj harezra 
egy végső küzdelemre.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Itt tudta meg a vándor ifjú, hogy egy boldog, 
szabad kis országra ráfeküdt egy éhes nagy hata
lom, hogy nyers erejével, seregeinek megszámlálha
tatlan sokaságával elsöpörje a térképről ezt a szabad 
kis országot s dolgos kezű népét rabigába hajtsa, 
szolgaságra vesse.

És az ifjú hős lázban égő arczczal kezébe ra
gadta szablyáját s magasra emelve megesküdött ott 
a csillagfényes éjben, hogy diadalra viszi az eltip- 
rott »Igazság«-ot, legyőzi a győzőt és visszavivja en
nek a maroknyi népnek legdrágább kincsét, a 
szabadságot!

Riadót fuvatott, aztán: Hajrá, hajrá!
Neki az ellennek! Mint próféta vezette a népét 

ütközetről-ütközetre, diadalról-diadalra. Egyik kezé
ben halált osztó kardja, másikban a rongyos, tépett, 
véres zászló.

Harczolt a maroknyi nép prófétája élén, hul
lott az ellen rakásra, mint őszi levél vihar zúgása 
közt, halottakkal telt meg minden talpalattnyi tér, 
mintha csak a végítélet napján temetővé változna 
át az egész nagy mindenségi

De az elesettek helyén uj hadsereg támadt és 
amint fogyott a hősöknek száma, úgy nőtt, mindig 
csak nőtt a szabads^gtipró vad csorda.

Egyszer aztán kiesett a próféta kezéből is a 
kard, földet ért a zászló, elveszett a szent ügy, le
győzték a vezért és a durva, nyers hatalom őt, az 
Igazság bátor hirdetőjét, lánglelkü harezosát ledob
ta a tömlöcz fenekére, néma kisértetek és patká
nyok közé.
ásóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Ezzel szemben a kaszinóknak nevezett játékvál
lalatok a legitim kávéházi és vendéglősipar kárára 
prosperálnak és a büntetések alól kibújnak, mert 
»nem állanak nyitva a közönségnél^ és csak »tagok« 
léphetnek be.

Hasonlít ez az eljárás ahhoz, amit egyes uzso
rások követtek, midőn szövetkezeteket alapítottak és 
az áldozatokat »tagnak« vették fel, akivel mint »üz- 
letrészes taggak szabadon uzsoráskodhattak. Egy év
tizedig tartott, mig a Kuriia ezeknek az uraknak kör
mére koppantott. A budapesti rendőrfőkapitány elő
terjesztése folytán a belügyminiszter a bakkarat-visz- 
szaélések kiirtását elrendelte és ennek folytán több 
kizárólag hazárdjáték céljára alakult »kaszinó«-t már 
be is zártak.

E g é s z s é g ü g y i  e lő a d á s o k .
A v> Buda pesti Kerületi MunkúsbiétoSjtó Pénztár 

most megjelent évi jelentése érdekes beszámolóban 
ismerteti a pénztár által az elmúlt évben az ipari 
munkások részére tartott egészségügyi előadásokat. 
Az előadások közül külön ki kell emelnünk dr. Hajnik 
Emil főorvosi titkárnak »A kávéfőzők és kávés'segé- 
dek hivatásos betegségek és dr. Szőke Bertalan ren
delő szakorvosnak »A vendéglősipari munkások hi
vatásos betegségek czimmel tartott előadásait, ame
lyekkel annak idején lapunk érdemben is bőven fog
lalkozott.

A jelentés a pénztár vezetőségének az előadások 
rendezése körül szerzett tapasztalatait a következők
ben ismerteti :

»Az év folyamán több oktató tanfolyamot tartot
tunk az egyes rendelőintézetek sebés'zeti osztályain, 
amelyeken a nagyobb munkaadók által e czélra be
jelentett alkalmazottak nyertek hatheti elméleti és

HIRMANN FERENCZ
fémöntőde és rézárugyár

B U D A P E S T , V II ., C SÁ N Y I-U . 7 . 9 .

□ □

□ □Kész ít: sörkim érő készülékeket légnyom ás
sal, hűtőszekrényeket, bor- és sörszivaty- 

tyukat, csapokat és pinczefelszerelési cikkeket.
Árjegyzék és költségvetés díjtalan.

gyakorlati kiképzést. Az orvosi vezetőség ezen tan
folyamok megtartásával azt czélozza, hogy a nagyobb 
üzemekben gyakorta előforduló üzemi baleseti sé
rültek addig is, amíg orvosi segélyben részesülhet
nek, szakavatott segélyt kaphassanak. Sajnos, hogy 
ezt a munkaadók érdekeit is védő intézményt éppen 
a munkaadók nem támogatják kellőképpen ; a tanfo
lyamon résztvevők száma ugyanis jelentéktelenül cse
kély a munkaadók és a biztosítottak nagy számához 
képest.

1911 —1912. évben a főorvosi hivatal által ren
dezett egészségügyi tanfolyamra vonatkozólag jelen
tésünk a következő:

A tanfolyamon folyó évben azon szempontból 
indultunk ki, hogy a munkásságra nézve elsősorban 
ama egészségügyi károk ismerete bir nagy jelentőség
gel, melyek legnagyobb részüket saját szakmájuk el
végzése közben érik és melyeknek megelőzése tehát 
kétszeres higiénikus fontossággal bir, mert a kellő

Hogy elűzze magától a kisértő árnyakat, barát
ságot kötött a patkányokkal, beszélgetett velük s 
megértették egymást. Megosztotta velük kenyerét, a 
melyet naponkint nyújtott be egy láthatatlan kéz, a 
patkányok aztán hálából apró erős kis fogaikkal egy 
éles vasszöget rágtak ki a falból, amelylyel ő tiz 
hosszú esztendő nehéz munkájával akkora nyílást vá
gott a kőfalon, hogy kiférhetett rajta és megsza
badulhatott nehéz rabságából.

A haja már deresedni kezdett, aczél izmai meg- 
táguítak, elgyöngültek, de elméje még élesebb lett, 
megtanult a sötétben tisztán látni, bölcsen gondol
kodni és lankadó erejét visszaadta a hit, mely meg
szállta lelkét, hogy elméje tisztaságával ki fogja vívni 
azt az Igazságot, amit nem tudott diadalra juttatni 
szive lelkesedésével, aczél karja erejével.

Legelső útja egy nagy városba vezette, ahol a 
tágas főtéren felállított emelvényről díszes menye- 
zet alatt a város bírája osztotta az Igazságot.

Már csak egy pörlekedő pár várt az Ítéletre.
Az emelvény előtt porban fetrengve siránkozott 

két sápadt asszonyszemély, mig fent az emelvényen, a

biró oldalánál gőgös pöffeszkedéssel magyarázta pa
naszát egy gazdag ruházatú kalmár.

A vándor odament az asszonyokhoz és megkér
dezte az idősebbet, miért siránkoznak annyira, miért 
fetrengenek a porban és miért verik homlokukkal 
a földet?

— Ó, jó uram, szörnyű a mi bajunk, szörnyű a 
bánatunk. Az a gazdag kalmár, ki most panaszol 
be bennünket a bírónak, ötven aranyat adott nekem 
kölcsön, leírva a kötlevélbe, hogy birtokomból bár
mit elkobozhat, ha az ötven aranyat a kitűzött időre 
vissza nem fizetem.

Ez az idő elmúlt és én nem tudtam fizetni, 
fel is ajánlottam neki minden vagyonomat, de ő a 
leányomat követeli, azt állítja, hogy joga van hozzá, 
mert a leányom szintén az én tulajdonom és én fel
ajánlottam neki mindent, ami az enyém, — igy szól 
az irás, — ha fizetni nem tudok.

Ez a mi nagy bajunk, jó uram és nincs, aki 
segítsen rajtunk, nincs, aki jó tanácscsal megmentsen 
e szörnyű veszedelemből.

Szárítsd fel omló könnyeidet, szegény meg-

TBADE MARK BORHEGYI F. Borhegyi bo r

VÍD-JEBT

BORKERESKEDÉS 
Budapest, V„, Bizella-tér 4. (Saját ház.) 
Ploezák: Budafokon és V., fiizelia-tér 4. 
Teeion: 35-i9. Fióküzlet: V. Egyetem
ül ea 2. szám alatt. Teefonszám: 10-50.

Alánt)a a lég óbb: francaié és magyar pezsgő <et, 
cognacot és llkürő <et gyárt árakon. Belföldi borult 
az első hírneves bortermelőktől a legjntányosabb 
áron szolgáltatja. Vidéki megrendelése* gyorsan 

és pontosan telfesltte nek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni,
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ismeretek nélkül eme károk úgyszólván ellenállhatat
lanul viszik a munkást a betegség, illetőleg a mun
kaképtelenség karjaiba. Ezért az utolsó tanfolyamon 
a legnagyobb sulyt az egyes szakmák hivatásos beteg
ségeinek tárgyalására fektettük, ügy maguk az előadó 
orvosok, mint az illető szakegyesületek vezetői cs 
tagjai, melyekben eme előadások megtartattak, a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a tanfolyamok 
ez uj irányáról és az előadó orvosok kivétel nélkül 
hangoztatják, hogy az egészségügyi ismereteknek ezen 
formába való közlése mennyivel elősegítette a kon
taktust az előadó és a hallgatóság közt. Nemcsak hogy 
a hallgatóság számra nézve átlagban sokkal nagyobb 
volt, mint a többi előadásokon, hanem az érdeklő
dés, az előadás utáni felszólalás és kérdezősködés 
gyakorisága mind amellett bizonyítottak, hogy a tan
folyamnak a legközelebbi években is ezt az irányt 
kell követni.

A hivatásos betegségekről tartott előadások szá
ma 13 volt, és ezen 13 előadáson megközelítő szá
mítás szerint 3200 munkás vett részt, úgy, hogy át
lagban véve egy előadáson 246 hallgató volt jelen.

Ezen előadásokon kívül három oly előadást ren
deztünk, melyekről feltételeztük, hogy azok úgy az 
összmunkásságot, mint a munkaadókat nagy mérték
ben érdekelni fogják és ezért erre a czélra egy indif- 
ferens helyet, a Társadalmi Muzeum előadói termét 
jelöltük meg. Eme három előadás czimei: »A mun
kások pályaválasztása egészségügyi szempontból^ 
»Népbetegségek és szocziális biztositás« és »Fertőző 
betegségek és az ellenük való védekezése Sajnos, 
amily jól beváltak a hivatásos betegségek előadá
sai, oly kevés sikerrel számolhatunk be eme előadás- 
csoportnál, minek első és egyedüli oka a Társadalmi 
Múzeumnak a munkásságra nézve alkalmatlan fek
vésében keresendő. A megjelent kisszámú hallgatóság 
annál nagyobb figyelemmel hallgatta az előadókat.

4

á sv á n y v ize k  b eszerzése !
Előnyárak éttermek és kávéházak részére vidékre szállítva:

1-60 liter á 49. s. Iters ■/a liter a 40.
r — « « 41. MarienbacH Vio « « 64

!• rondjrfi ‘/a « « 32 Málnási Mária 1. « « 60.
Ájjnes 2' — l/a «« « 5026.

« « Málnási Sikulia V2V2
«« * 44.40.

Bikszádi i- - « « 56. Parádi kénes p— 58.
V 2 « « 36. « « V2 « « 32.

Biiinl « « 48. Roliitsi Tempel 1-40 « « 50.
7« « « 36. « « r — « « 45.

Borszéki 2.— « « 55. « « 7« « 30
1/2 « « 28 Salvator 1 ‘ — « « 48
1/2 « « 50. « '/a « 32

Fachluuen 7.0 « « 58. Szolyva 1 •- « 54
Oiesshiioeli 1*60 « « 56. « v V2 « « 34.« 1/2 « 36. Hunyadi keserű z « « 42Karlsbadi V - « « 68. Igmándi « íO’75 « « 42Selters 1 *— « « 52. « 0-35 V « 28’
Az árak budapesti raktárunkból értendők, ládák önköltségi áron felszámittatnak 
A Krondorfl víz megrendeléshez csinos poharak s menükártyák mellékeltetnek
“ burzeüd!ksek Gö.sdorf K, Kio, doifi Kutvallalat f ;dr srhevfon m-™

»A népbetegségek és szocziális biztosításit czimü elő
adást különben az Országos Iparegyesületben na
gyobb számú hallgatóság előtt megismételtük.

A többi általános érdekű szocziálhigienikus és in- 
dividuálhigienikus előadásra nézve is azt mondhat
juk, hogy az elmúlt évekkel szemben az érdeklő
dés fokozódott, amennyiben ezen előadásokon (szám
ra nézve 19) együttvéve 2174 munkás vett részt, úgy 
hogy egy előadásra átlagban 114 hallgató esik. Az 
összes előadásokon 5374 hallgató vett részt, egy elő
adásra jut tehát átlag 165 'hallgató.

Az előadásokból azt a tapasztalatot szűrhetjük le, 
hogy a munkásokat a jövőben is saját helyiségeik
ben, szakegyesületeikben kell felkeresnünk, ha azt 
akarjuk, hogy az előadásokat nagyobb számmal láto
gassák. Úgy az utolsó, mint az előző tanfolyamokon 
is bebizonyosodott, hogy a szakszervezeti helyisé
geken kívül rendezett előadások iránt az érdeklő-

gyötrött lélek te, nem oly rosszak az emberek, mint 
ahogyan hisszük. Én leszek a tanácsadód, én leszek 
a védőd.

Megszólalt a biró:
— A vád, im, elhangzott; van-e valaki, aki vál

lalkozzék a védelemre is?
Az idegen előlépett, hogy megvédelmezze az ár

vákat, elhagyatottakat.
Ragyogó ékesszólással, meggyőző erővel verte le 

a kalmár követelését, napnál fényesebben bizonyította 
be az üldözöttek Igazát s a vádló kalmár embertelen 
követelésének Isten és a földi törvények értelmében 
való tarthatatlanságát.

A tömeg ujjongott, tapsolt a védőnek és úgy 
üdvözölte őt, miként egy uj Messiást.

A biró pedig kérdőleg, gyanakodva nézett a kal
márra.

Hallottad ezt kalmár, az ügyed rosszul áll, az 
Igazság serpenyője félrebillent, bizony, bizony mon
dom, követelésedért nem adnék egy fabatkát.

, Kegyes biró, — válaszolt a kalmár. — Nagy 
az én bizodalmám az én Igazamhoz s magad is be 
logod ezt látni, hâ  ügyemet jobban megvizsgálod.

És a biró zsebébe csúsztatott egy erszény ara
nyat.

— Való igaz, monda a biró, — hogy jól meg
fontolva a dolgot, elmémben javadra kezd derengni 
az Igazság, ámbár a serpenyő még mindig ellened vall.

— Nézd meg jobban, oh bölcs biró, azt a ser
penyőt, világosítsa fel az ég a te bölcs elmédet.

És újra a biró zsebébe csúsztatott egy kövér 
aranynyal telt erszényt.

Igazad van, derék kalmár, elmém már tisz-
Megrendeléseknél kérjük tisztelt

tán lát és el nem vakíthat egy idegen kóborló ha
zugsággal teli védőbeszéde. A leány a tied, jogod 
van hozzá, megfizettél érte. így Ítélek én, az igaz
ságos biró!

És a tömeg, amely az imént még ujjongva üd
vözölte az idegen tudóst, gúnyos röhej közben ki
verte a városból, lökdösve, leköpve az Igazság le
gendás bajnokát.

Kínos vándorlása közben, amikor már csak úgy 
vonszolta maga után az életet, egy oly csodaszép vi
dékre vetődött, aminő csak a paradicsomkert lehe
tett a bűnbeesés előtt.

A kék égboltozatról tisztán ragyogott le a nap 
s feje felett aranytollu madárkák röpködtek s bűvös 
daltól zsongott az egész környék. A fáradt aggas;- 
tyán félig elkábultan dőlt le a puha pázsitos fűre.

Egyszerre a bokrok árnyékából egy fekete für
tös ifjú és egy aranyhaju leány jött ki.

Áz ifjú olyan volt, mint ő, élete tavaszán, a 
leányka pedig üde, mint egy májusi költemény, ár
tatlan, mint a meg nem született gondolat.

Hosszú arany haját játszva csókolgatta a nap
sugár s szeme kék egében üdvözült, aki belenézett.

Szerelmes odaadással simult a leányka a legény
hez, az pedig izmos két karjába zárva, rátapjasz- 
totta ajkát a leány ajkára s egy csók csiattanásában 
hangzott el a világ legszebbik zenéje.

A vándornak pedig ott a rejtekhelyen megdob
bant a szive, egy édes zsibbadás reszketett át rajta 
s ősz fejjel tudta meg, hogy mint fürtös fejű ifjú, 
milyen közel volt kitűzött czéljához, mert egy igaz
ság van e világon, melyet be nem mocskolhat sem- 
mi földi piszok, kedvesünknek első szűzi csókja . . .

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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dóst a munkásság között nagy erőfeszítések mellett, 
hírlapi hirdetések mellett sem voltunk képesek elég
gé felkelteni.

A tervbe veit előadások közül esak kettő nem 
lett megtartva. Az egyiken a nők nemi betegségeit 
tárgyaltuk volna és a könyvkötők szakegyesületében 
kellett volna megtartani, ahol a szakegyesület ve
zetősége a megjelent előadónak tudtára adta, hogy 
az idő a karácsonyi ünnepek közelsége miatt nem 
alkalmas az előadás megtartására, bár a nevezett 
szakegyesület erre a napra kérte az előadás megtar
tását. Á második meg nem tartott előadás az egész
séges és beteg emberi testről szólt volna és az asz
talosok szakosztályában kellett volna megtartani. Mi
után röviddel a kijelölt idő előtt ugyanezen szak- 
egyesületben ugyancsak erről a témáról tartatott elő
adás, kiszemelt előadónk lemondta s erről a szak- 
egvesületet még idejekorán értesítettük.

Az. előadások közül legkevésbé látogatottak vol
tak azok, melyek a nők speciális egészségügyi viszo
nyaira vonatkoztak.

Még megjegyzendő, hogy a közúti villamos vas
úttársaság által rendezett előadáson a terem ugyan 
zsúfolva volt hallgatósággal, de azoknak, akiknek az 
előadás tulajdonképpen szólott volna, a kocsiveze
tőknek és kalauzoknak, az. előadásról távol kellett 
maradniok. Az előadás hallgatósága a berendelt fel
ügyelőkből, főfelügyelőkből, ellenőrökből és rende
zőkből állott.

T á R S U L flT O K . E G Y E SÜ L E T E K .

A B udapesti kávésipartársu lat közleményei.

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartár
sulat munkaközvetítőjének működéséről.

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

Elhelyeztetett:
Hónap 1911. 1912. 1913.

Január ................... . . . .  | 1639 140? 1033
Február . . . . . . . . 1112 1413 909
Márczius . . . . . . . .  1587 1709 2044
Április . . . . . . 2125 2232 2194
M ájus................... . . . .  2245 2484 2349

Elhelyeztetett:
1913. évi május hó 16. napjától 31. napjáig

állandó kisegitő
Föpinczér . . . . .................. 9 . . .
Felszolgáló . . . .................. 90 . . 436
Kávéfőző . . . . ..................  11 . . . . . 84
Kávéfőzőnő . . . . . .  1 . . .
Konyhalegény . . . . . . 75 . . . . . 100
Fölirónő . . . . ..................  38 . . . . . 2
Takarítónő . . . ................... 40 . . .

Budapest, 1913. június 4.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok
ipartárs.'1 ingyenes munkaközv. int. közleményei.

Felhívás
a szállodai és vendéglő ipari munkások figyelmébe !

A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs
márosok Ipartársulata az ingyenes közvetítőjét azért 
létesítette, hogy az iparban dolgozó munkásait meg
védje az ellen az ügynöki zsarnokság ellen, amely 
zsarnokságot hosszú évtizedeken keresztül tűrni vol
tak kénytelenek és hogy ugyanerre az ügynöki rend
szerre, az alkalmazottak segítségével megszüntető csa
pást mérjen.

Ezen czél elérése érdekében felhivatik minden 
egyes alkalmazott, hogy az ügynöki irodákat kerülje.

Figyelem! Az elnökség határozata folytán 1913. 
márczius hó 1-től kezdődőleg télen át csak azok tar
tózkodhatnak a várótermekben és csak azok része
sülnek elhelyezésben, akik nyáron át az ingyenes 
közvetítő intézet által helyeztetnek el, vagyis olyan 
főnöknél voltak alkalmazásban, aki az ingyenes köz
vetítő intézetnek tagja. Azért hívjuk fel a vendéglős- 
ipari alkalmazottak figyelmét eme fenti határozatra, 
hogy a tél beálltával, midőn ennek majd érvényt 
szerzünk, senki se mondhassa, hogy erről nem volt 
tudomása.

Figyelem ! Tartózkodjunk az ügynöki közvetítés
től, mert az ügynök csak nyáron tud munkát adni, 
akkor is pénzért!

Az elnökség.

TÖ R V ÉR Y EK , R E R D E L E T E K .

Az italm érésekben alkalm azott üzletvezető  enge
délyezése irán t benyújto tt kérvények illetékezése.

Az 1899: XXV. törvény 3. §-áuak 2. pontja értelmé
ben: nem teljes korúak, valamint gondnokság alatt álló egyé
nek csak az alatt a feltétel alatt nyerhetnek italmérési enge
délyt, ha oly üzletvezetőt állítanak, aki azoknak a feltételek
nek, amelyek a törvény értelmében az engedélyestől megkí
vántainak, szintén megfelel. Ugyancsak ily üzletvezető állí
tására kötelezőéit a jogi személyek is. Az üzletvezető állítására 
nem kötelezett engedélyes az üzletet saját személyében és 
saját felelősségére tartozik vezetni, kivévén, ha az üzlet S'.e-

kávéházak, 
vendéglők és 
szállodák részére

E lső  M a g y a r  Ü v e g g y á r  r t .  

B u d a p e s t ,  V . G iz e l la - té r  1.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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D o n m T i n  m c .

F ő m é t f ó s á g u  I V in d i s c f ) -  
G r a e f z  L a j o s  t ) e r c z e g  
s á r o s p a t a k i  é s  t o k a j i  
u r a d a l m i  b o r p i r t c z é -  
s z e t e  k é p v i s e l ő j e  -*..*■*

Budapest, üti., István~ut28. sz.
□  □
n im fá k a t és á rjegyzéket 
kívánatra  bérm entve küld.

inélyes vezetésében el nem hárítható ;ik;idálv által gátolva 
van, amidőn ez akadályoztatás tartamára a pénzügyi ható
ság üzletvezető alkalmazását is megengedheti. Az állami ital
mérési jövedékről szóló 1899: XXV. törvény végrehajtása 
iránt kiadott utasítás 10. §-a értelmében megjelölt üzletve
zető helyett az 1899: XXV. törv. 3. §-ában előirt feltéte
leknek megfelelő más üzletvezető csakis a pénzügyigazga
tóság engedélyének kikérése mellett alkalmazható. Ennek az 
engedélynek kikérése alkalmával egyszersmind azt is iga
zolni kell, hogy az uj üzletvezető az engedélyt kérőkre nézve 
előirt feltételeknek megfelel. Felmerült az a kérdés, hogy az 
italmérésre jogosított kérvénye, inelylyel üzletvezető enge
délyezését vagy más üzletvezető engedélyezését kérelmezi, 
bélyegkötcles-e vagy nem? A közigazgatási bíróság 28,324 — 
1909. P. sz. ítéletében a bélyegkötelezettség mellett foglalt 
állást, mert az 1899: XXV. törv. 3. §-a értelmében az 
az üzletvezető alkalmazásához külön pénzügyi hatósági en
gedély szükséges s igy az a beadvány, melylyel a panaszos 
az. üzletvezető alkalmazására engedélyt kért, az illctéki díj
jegyzék 14. tételének q) pontja alatt foglalt rendelkezés 
értelmében bélyegköteles s az ill. dijj. 13. tételének 111 
pontja értelmében 1 koronás bélyeggel volt ellátandó. A 
közigazgatási bíróság egy későbbi, 28,137 -1912. P. számú 
Ítéletében ugyanebből a szempontból bírálta el a kérdést s 
elutasította a panaszt, mert más üzletvezető csakis a pénz
ügyigazgatóság engedélyének kikérése mellett alkalmazható, 
1 elves tehát a pénzügyigazgatóság álláspontja, mely szerint 
a megleletezett kérvényre az ill. dijj. 14. tételének d) pont
jában előirt illetékmentesség ki nem terjed.

Ezzel szemben a közigazgatási bíróság legújabb 29,989 - 
1912. P. sz. ítélete a bélyegmentesség mellett döntött, a 
következő megokolással:

»A panaszosnak, mint italmérési engedélylyel biró félnek 
olyan kétrendbeli, a pozsonyi pénzügyigazgatósághoz 41,364 
1911. és 41,363 1911. sz. a. benyújtott beadványa lele- 
tcztetett meg 1 — 1 K bélyeghiány miatt, melyekben az üz
letvezető személyében való változást jelentette be. A leletek 
alapján kiszabott 4 — I korona felemelt méreti bélyegilletéket 
a pénzügy igazgatóság is helybenhagyta, mert szerinte az ill. 
14. tételének d) pontja szerinti bélyegmentesség ezeknél a 
beadványoknál azért nem alkalmazható, mivel az állami ital - 
tűéi esi jövedékről szoló 1899: XXV. törv. 3. §-a s az ehhez 
a törvényhez fűződő utasítás 10. §-a szerint az üzletvezető 
alkalmazásával pénzügyigazgatósági enegdély szükséges. A be
adott panasz folytán az előadott tényállás mellett megálla
pítja ez a bíróság, miszerint igaz, hogy az 1899: XXV. 
torv. 3. §-a és a vonatkozó utasítás 10. §-a értelmében a/ 
ítalmérési üzletben alkalmazni óhajtott üzletvezetőre vouat- 
kozólag, az italmérési engedély kérelmezése esetében erre 
a körülményre is a pénzügyigazgatóság engedélye kérendő 
es beszerzendő s igaz az is, hogy az engedélyezett üzlet

vezető személyében való változás bejelentendő, illetőleg az 
uj üzletvezető alkalmazásához is a péuziigyigazgatóság en
gedélye szükséges annyiban, hogy az engedélyes kimutatni 
köteles, hogy az uj üzletvezető is bir a törvényben előirt 
minősítéssel; mindazonáltal ugyanazon törvényes utasítás 
szellemében megállapítható az is, hogy egyrészt ez. a beje 
leütési kötelezettség az italmérési jövedéki ellenőrködés el
járásban előirt és meghatározott kötelessége és leltétele az 
italmérési engedélyt üzletvezető alkalmazása mellett elnyerni 
óhajtó ügyfélnek s másrészről az üzletvezető alkalmazhatá- 
sára előirt engedély nem tekinthető oly kivételnek s ked- 
vez.ménynek vagy valami olyasminek, amire a vonatkozó tör
vények és szabályok értelmében külön engedély - értve ez
alatt a jelen esetben a külön italmérési engedélyezést 
kiválhatnék, mert az általános törvényes feltételek fen forgása 
esetében oly módon is kiadható, ha az engedélyes az. ital 
mérést nem személyesen, hanem üzletvezető által kívánja gya
korolni. Az ily engedély birtokosa tehát, amidőn az. üzlet
vezető személyében beállott változást kötelesség-szerűén be
jelenti és annak törvényes kellékeit kimutatja, ezt pusztán 
az italmérési jövedéki eljárásban előirt feltételként teljesíti 
s ennélfogva az ebbeli bejelentést tartalmazó beadványa az 
illctéki dijj. 14. tétel d) pontjának általános rendelkezése 
értelmében bélvegmcntcsnck volt minősítendő*.

SZAKO KTATÁS.

Évzáró vizsgálatok a budapesti vendéglősök á l la 
milag segített szakirányú tanoncziskolájában.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
marosok ipartársulata által fentartott és államilag 
segélyezett szakirányú vendéglős tanoncziskolában f. 
évi június hó 6-án délután tartották meg Qliick Fri
gyes elnöklete alatt a szokásos évzáró vizsgálatokat. 
A vizsgálatokon a tanári testület tagjain kiviil dr. 
Vigh Albert udvari tanácsos, orsz. iparoktatási fő
igazgató, Hadi István, Kamarás Mihály, Fludorovits 
István, Kittner Mihály, Francois Lajos, Stábért Ernő, 
a temesvári szakirányú tanoncziskola igazgatója, /'. 
Kiss Lajos szerkesztő, az orsz. szövetség titkára stb. 
volt jelen. A vizsgálatokat, melyeket Waltér Károly 
igazgató vezetett, Vigh Albert igazgató nyitotta meg 
rövid beszéddel.

A  szakiskolába, melybe összesen 411 tanuló irat
kozott, a beiratások 1912. szeptember hó 6-án kez
dődtek és ugyané hó 15-én értek véget, azonban a 
felügyelő bizottság határozata alapján az évközben 
jelentkezett tanulókat is felvették. A rendes tanítás 
a tanév bezárásáig minden akadály nélkül folyt. A 
tanulók általában pontosan jártak iskolába, maga- 
viseletiik ellen semmi komolyabb kifogás nem merült 
fel, évközben kimaradt hatvanegy tanuló. A tanu
lásban elért eredmény általában kielégítő. A fel
ügyelő bizottság a tanév folyama alatt hét ülést tar
tott. Az iskola szokásos kegyelettel ünnepelt már- 
czius 15-én és ez évben ünnepélyét a »Magyar Ven
déglősök Orsz. Szövetsége által' Petőfi Sándor szü
leinek sírjára helyezett érczkoszoru leleplezési ün
nepélyével kapcsolatban és a Petőfi-házban tartotta 
meg. Makács Istvánnak, a szakiskola végzett növen
dékének Palkovics Ede, a felügyelő bizottság elnöke 
itt adta át a Qliick Frigyes-dijat.

A vizsgálatokon a tanulók minden irányban ki
elégítő eredménynyel vizsgáztak és különösen a ma-

V ff HHHRI H A I 7 E R L A R D  A R T A L

I I I  F  I  személy-, teher- és étel-felvonók
ü *  kézi és villam os erőre. Gyár: Budapest, V ili., Nap utcza 22.
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FIGYELMESE!
■ "
J Ajánljuk állandóan rendelkezésre !
■ álló, 5 a já t h a lá s z a tu n k b ó l ®
* fo g o tt,minden fajú f r is s  ö u n a - *
% h a la in k a t,  melyeket a t. ren- S
* delőinknek a legolcsóbb napi ■
« áron, b á rm ily  k is  m e n n y i- *
* sé g ben  is, a 1 e g n a g y ob b ■
■ ■
* gonddal csomagolva és pontos J
■ m  m  időre szállítunk, co c d  I■ H
■ ■
■ M
■ »
M ■

j Főhercegi halászati központ j
;  —  F tp a tin , (B á cs -m .) === S
■ « 
■ HI I I M I I I I I I I I I I M B I D I B I I I I I I H S I I I I I I 1 B M H I I
gyár nyelvtanban és fogalmazásban, a német és fran- 
czia nyelvben, földrajz, számtan és történelemben, 
a felszolgálás- és illemtanban meglepő készültséget 
árultak el. A vizsga végén a jutalmakat osztották 
szét. A Ölitek Frigyes-féle 400 koronás ösztöndijat 
Barátli Géza, Francois Lajos 100 koronás adományát 
Pintz Lajos, Gel 1 éri Mór adományát Weck Imre, Pal- 
lai Miksa adományát Mencseli Lajos, Fellner László 
és Földessy György nyerték el. Kiadták ezenkívül 
a Kaszás Lajos-dijat is, busz tanuló pedig, nevezetesen 
az I. a) osztályból: Farkas Sándor, Milialics József,
I.' b) osztályból: Gudmonn Gábor, Guttmann Jenő, 
Kranitz Jenő, Tőkés Rezső, Wohlmuth József, I. c) 
osztályból : Langer Árpád, Tomkó Vilmos, 1. d) osz
tályból : Takács Sándor, Walkovszky János, II. a) 
osztályból: Varga Gyula, Kiébert Ferencz, Gasspr 
Gyula, Bartha Károly, 11. b) osztályból: Sípos Má
tyás, Weszther Rezső, III. b) osztályból: Mózer Ló- 
rincz Gundel Károly adományából könyvjutalomban 
részesült. Ezután Vigli Albert, országos iparoktatási 
főigazgató mondott köszönetét Gliick Frigyesnek a 
szakoktatási eszme megteremtéséért, az országban lé
tesült vendéglősipari szakiskolák létesítése érdeké
ben kifejtett ügybuzgó és áldozatkész munkásságáért, 
mire a vizsga Gliick Frigyesnek a tanuló ifjúsághoz 
intézett buzdító beszéde után befejeződött.

Évzáró vizsgák a Hlebreczeni szakiskolában. Vettük a kö
vetkező meghívót: »A debreczeni szakirányú vendég
lős inasiskola folyó évi június hó 13-án, péntek délután 
3 órakor, az iskola helyiségében (egyháztéri ref. fiúiskola, 
emelet, Egyház-tér 2. szám alatt) tartandó közvizsgálatra. 
Debreczen, 1913. június hó. A felügyelő-bizottság: Márkus 
Jenő, t. b. elnök, ifj. Weichinger Károly isk gondnok, Polstcr 
Adolf isk. igazgató«. A vizsgák lefolyásáról lapunk legkö
zelebbi számában részletesen fogunk beszámolni.

Szálloda és vendéglői főiskola Németországban. A köz
ismert német gründlichkeit« nem tagadja meg magáit' s a hí
res »Sehulmeister«-természet érvényes il az egész vonalon, nem
csak a tudomány, de a kereskedelmi és ipari élet tágas me
zején is. Ismeretes, mi is megemlékeztünk róla annak idején, 
hogy a szállodások és vendéglősök (a zöm természetesen 
Németországból és Ausztriából verődött ős ze) múlt évi bécsi 
nemzetközi kongresszusán vetették fel azt az es miét, hogy 
ennek az iparágnak művelésére egy főiskolát kellene alapítani, 
amit a kongresszus alapi s vita után el is határozott, főleg 
annak alapján, hogy a már régebbi keletit enernü ouchy-i, pá
risi és bécsi szakiskolák kitünően prosperálnak. A birodalmi 
németek érzékenységét érthetően bántotta, hogy ők e téren 
hátra vannak maradva s a bécsi kongresszus után, haza
térve, széleskörű agitácziót indítottak meg egy nagyobb- 
szabásu német szálloda és vendéglői főiskola alapítása tár
gyában. Düsseldorf német városé a dicsőség, hogy elsőnek 
értette meg a 'kor intő szavát, - s a város képviselőtestü
lete hozzájárult ahhoz a tervhez, hogy Düsseldorf városában 
az első német szálloda- és vendéglős ipari főiskola létesit- 
tessék, még pedig a már létező franczia és osztrák iskolák
nál sokkal nagyobbszabásu keretben. Ebben az iskolában 
fognak tehát a jövőben gyakorlati és elméleti kiképzést 
nyerni a szállodai és vendéglői tisztviselők, üzemvezetők és 
egyéb rendű és rangú alkalmazottak s jövőben kizárólag az 
itt képzett okleveles urnák fogják a német hotelekben és 
restaurantokban az. igazgatói, titkári, üzletvezetői, osztályfő
nöki és főpinezéri szolgálatot ellátni. Czélja továbbá e főis
kolának az is, hogy szakképzettséget nyújtson azoknak az 
uraknak is, akik érettebb korban s a szokottnál magasabb 
iskolai képzettséggel lépnek e pályára. A főiskola négy féléves 
Isemesteren fog oktatást nyújtani s a kétéves szorgalmi 
időszak alatt tüzetesen tanítani fogják a szállodai üzemtant, 
a szállodaügy internaczionális szerepét, az áru és élelmiszer 
ismét, a vendéglői üzemtant, idegenforgalmat s ennek esz
közeit, a szállodai- és vendégjogot, a szálloda- és vendéglő- 
ipar történetét, szállodai épitészettant, könyvvezetést, idegen 
nyelveket, különös tekintettel a szállodai és vendéglői alkal
mazottak szükségleteire. A főiskola alapítás czéljaira máris 
mintegy 150,000 márka gyűlt össze s adományok egyre 
folynak, úgy hogy a város hozzájárulásával a terv bizto
sítva van s a város közelebb már hozzá is lát a mun-' 
kához, felépitteti az iskolát s kötelezi magát annak állandó 
fentartására, mégis azzal a kikötéssel, hogy a német szálló- 
és vendéglőtulajdonosok országos egyesülete évi tízezer már
kával járul hozzá az iskolafentartás költségeihez. (P. H.)

iR O D H L o rn .

G a s tro n o m is c h e s  L e x ik o n .
(Ein Hilfs-, Lehr- und Nachschlagebuch fiir Qastrosophen, Gast- 
geber, Hoteliers, Restaurateure, Hanshofmeister, Kőche, Ober- 
kellner, Servierkellner etc.) írták: Scheichelbauer Károly szakta
nár és szakiró és Gieblhauser Ferencz vendéglős és szakiró. 
Wien. Scheichelbauer Károly kiadása. Kaphntó a kiadónál 

(Wien 1. Schulhof 2 ) ára 12 korona.
Ez a mii, mely 1008-ban, tehát öt évvel ezelőtt 

jelent meg és amely tulajdonképpen nem egyéb, mint 
a két kiváló szerző egy régebbi müvének, a »Die mo
derné jrnnzősiseke Gasironomie nek jelentékenyen ja
vított és bővített kiadása, az osztrák, helyesebben 
a nemei szakácsuliivésfieti szikirodalomnak egyik leg
kiválóbb alkotása, mely méltán megérdemli, hogy vele 
behatóan foglalkozzunk és szakiparosaink körében 
a lehetőséghez képest ismertté tegyük. Megjele
nése után öt évvel a munkát újból aktuálissá az a 
körülmény teszi, hogy egyik szerkesztője és kiadója, 
aki a múlt hónapban mint a bécsi vendéglősipari 
szakirányú tanoncziskolai növendékek budapesti ki
rándulásának egyik vezetője hazánk fővárosában járt, 
az itt töltött órák emlékéül a mii egy példányát a 
t> Magyar Vendéglős- és Kávés-/pár -nak dediktálta. 
Ez az udvariasság köszönetre késztet és viszonzásra 
kötelez. Ám ha ez a véletlenül előállott érzelmi mo-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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M. kir. kizárólag

Hennefeld
jégszekrények

BUDAPEST.

szadabalmazott

Igndczféle
|

VI.,Gróf Zichy Jenő-u.5.
Belül mükőlap 
burkolattal, 
nem rozsdá
sodnak és nem 
oxydálódnak. - 
Sörkimérő ké
szülékek és 
borasztalok. — 

Képes árjegyzék ingyen, 
bérmenfve.

P S j l
me.ntűm nem is állana fenn és kizárólag az igazsiá- 
gos és szigorúan tárgyilagos bírálat volna a felada
tunk, már itt is bevezető sorainkban megálla
píthatjuk, hogy a vGastronomisékes Lexikon oly út
törő munka, mely elnevezéséhez híven majdnem ideá
lisain tökéletes összessége a szakácsai iivéizeti tudni
valóknak, melyeknek egész terrénumai alapos szak
szerűséggel öleli fel.

Ha össze hasonlító bírálatot akarnánk Írni, ami 
természetesen nem lehet feladatunk, a Seheichel- 
bauer Gieblhauser-féle »Gastronomisehes Lexicon«-f 
talán leginkább Ginek Frigyes és S/ád/er Károly »Az 
inyesmesterség könyve« ezimü munkájával, (Megje
lent a -szerzők kiadásában, 1889-ben.) illetve ennek 
csak egyik részével, »Az inyesmesterség szótáráéval, 
vagy az ennél sokkal szerényebb igényű Siauer Sán
dor »Az étlap és italisrne«, (Megjelent Seiler Henrik 
utódai Szele és Brietfeld kiadásában) vagy Kovácsics 
Mátyás »Modern konyha« ezimü müvével (Singer és 
Woliner kiadása, 1904.) hasonlíthatnánk össze. Lexi- 
conszerü jellege azonban Scheiclielbauer Giebthauser 
»Gastronomisehes Lexiconját« a szakirodalom egész 
más osztályába utalja, mint az itt felsorolt három 
magyar munkát.

Mert ámig Gliick Stád/er »lnyesmesterség köny- 
ve« a gasztronómiának elméletével, a gasztronómiai 
kifejezések magyarosításával és megmagyarázásával 
foglalkozik, úttörő munkát végez a magyar vendéglői 
és konyhai nyelv megteremtésében, kiküszöböli a 
magyar nyelvből a selejtes német és helytelenül al
kalmazott franczia és angol kifejezéseket, második 
részében pedig Jókai Mór, Pulszky Ferenc/ báró, Pod- 
maniczky Frigyes, Ágai Adolf, Rákosi Viktor, dr. 
férfidi Béla cs Rudiiyánszky Gyula tollából közöl örök-* 
értékű inye-smesterségi tárczaszerü köziemén veket, a 
Szauer Sándor könyve maga sem lép nagy igények
kel az olvasó elé, Kovácsics Mátyás pedig mint a 
gyakorlati szakácsművészet embere a párisi Hotel 
de la bourseban, a Hotel des ambasisadeursben és 
a londoni Grand Hotelben szerzett tapasztalatai és is
meretei alapján kizárólag a finom és ízletes ételek 
leírására fekteti a fősül vt, addig Scheiclielbauer

Giebthauser lexicalis jellegű munkájában valamit, sőt 
sok újat és jót mindezekből az irányzatokból megta
lálhatunk, habár ami csak természetes a fel
ölelt anyag is nincs is műiden tekintetben teljesen 
kimerítve.

A mű tartalmassága, sokoldalúsága és szaksze
rűsége emellett valósággal meglepő s az. állat- és 
növényvilági anyag és áruisniie, a vegyészet stb. szem
pontjából szinte hézagpótló. Az ételsorok összeállítá
sára és az egyes ételekre, borokra stb. italokra vo
natkozólag igen sok benne a hasznos gyakorlati, tör
téneti és kultúrtörténeti tudnivaló. Az egyes ételek 
neve és etymológiai magyarázata mellett ott a he
lyes és találó franczia és angol elnevezés és noha 
nem kíván szakácskönyv lenni ! az elkészítés mód
ja, sok földrajzi és történelmi adat. Mindez, nagyon 
röviden, érthetőn, emellett a legkényesebb irodalmi 
igényeket is kiegészítő stylusban van megírva. A 
könyv egyformán számol az elméleti és gyakorlati 
tudnivalókkal és modernsége mellett bizonyít, hogy 
a legújabb Amerikából importált italok elkészítési 
módja is, amit nálunk legelőször Aczéf Miksa is
mertetett »American bar« ezimü müvében (1899.), 
szintén fel van benne sorolva.

Szótárszerű egybeállításánál fogva a mű min
den nehézség nélkül használható, hogy úgy mond
juk könnyen kezelhető, sohasem tudálékos, több a 
kompendiumnál és értékesebb, egyáltalán nem nagy- 
képű, úgy hogy még a nem szakembereknek is 

kellemes és szórakoztató olvasmány.
A legnagyobb dicséret, amelylyel Scheiclielbauer 

Giebthauser inyesmesterségi szótárát illethetjük, 
hogy tudtunkkal ez az első sikerült kisiprlet az inyes
mesterségi ismeretek tudományos alapon való egy
befoglalásának, mely már mint ilyen is annyira rend
szeres, hogy javításra nem, legfeljebb tökéletesítés
re, a felölelt anyag kibővítésére alkalmas.

A mindenképp érdemes és érdekes munkát a 
legmelegebben ajánljuk szakembereink és olvasóink 
figyelmébe.

Pályázati hirdetés gazdasszonp állásra.
A székelyudvarhely i ref. kollégium elöljárósága pálya 

zatot hird'et a ref. kollégiummal kapcsolatos konviktusi ga/.d 
asszonyt állásra. Ezen állás 1300 kor. évi fizetéssel és ezen
kívül a kenyérsütésért 600 kor. díjazással van összekötve, 
mely összegek havonkénti előleges részletekben utalványoz- 
tatnak ki. A cselédtartás a gazda s/onyt terheli. Alkalmaz
tatás esetén, ami egyenlőre csak egy évre történik, 200 kor. 
óvadék letétele szükséges készpénzben, vagy elfogadható ér
tékpapírokban.

Pályázni kívánók illetőségi helyüknek elöljárósága által 
kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá családi viszonyaikról s 
esetleges eddigi hasonló alkalmaztatásukról szóló bizonyít- 
\ányokk,d felszerelt folyamodásukat j . 19fii. évi jaaias hó 
2>/'g nyújtsák be Kovács Dániel tanár, konviktusi elnökhöz, 
kitől a részletes feltételek is megtudhatók.

Az állást 1913.. augusztus hó 1-én kell elfoglalni. A 
folyamodás a ref. kollégium méltóságos elöljáróságához in
tézendő. A gazdasszony és családja részére teljes ellátáson 
kívül 2 szobából álló lakás áll rendelkezésre.

A székelyudvarhelyi ref. kollégium igazgatósága.

7 7  Pi lse ni Polgári Serfózó ftPilseni ősforrás44 a TTlüticfyoni 
Paulanor Sör főző Részvétig-Társaság Safváforsörggár
magyarországi kizáró- 7 7 1  ____ .* -7- ..................
tagos vezérképviselete 1 1 I G Z G U  G S  J  SCI A ,an ,uk k',velkezo ,vilat!l" ri' söreinket úgy hordóban, mint palackban „Pllseni ősfor- 
Budapest, IX kér., Ranolder-utcza 4 szám a, 1>,lse'" folBárl öerf°zöhö1. alapittatott 1842. „Müncheni Paulaner sőr“ a
TELEFCNSZÁM : JÓZSEF 24-61 jsw svat- cs\» ~ K ' ÍJ? í)*" 1 aulaner sorfozo Salvatorsorgyárból kapható egész éven át. „Salvator s8r“  a 

__________________  61, Münchent Paulaner .ö rfö .ő  Salvátooörgyárból, kizárólag csakis márcim, havában kapható
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Páratlan olcsó ajánlat
Vászon- és S  

dam ast-árukban
Szállodás és vendéglős nrafe Ügyeimébe!

i\ui . cricK
100Ö db lenvászon lepedő 220/150 dbja • . . 3 .— 
2000 « Kárpáti « 230/150 « . . .  4 .—
3000 « nehéz damast abrosz 150 150 dbja 3.-4.50
2000 « « « « 180/150 « , . 5.—
1500 « « 220/150 « . . 5.50
3000 « « 12 személyes 300/150 * . . 6.50
3600 tct. egész nehéz damast szalvetta 60 60 tct. 6.-7.50 
2000 « « « « « 70/70 « 10.—
6000 db kerti abrosz minden színben . . . . 3 . 
3000 tct. dupla damast törülkö/ő 60,120 tctja 12.— 
6000 db szegélyes nagy párnahuzat dbja . . 2.50 
3500 « « kis « « . . 150
2500 « « paplanhuzat 130/180 dbja . 6 .—
6500 tct. vászon pohár- és edenytórlő tucatja . 6 .— 
15U0 db angol flanell takaró 200,130 dbja . 6.-7.

Deutsch Ferenc
vászon- és damast áruháza, szállodások és 

vendéglősök szállítója tbbls
BUDAPEST,VIII., MUZEUM-KÖRUT10.
Alapítási év 1895. O Telefon : József 4—60.

A fenti mennyiség állandóan raktáron.

K Ü LFÖ LD .

A z a m e r ik a i  b o r h á z a k .
A vérbeli, született amerikai nem nagy barátja 

a bornak, inkább pálinkafélét vagy sört iszik. Az 
amerikai Egyesült-Államokban csak az ott letelepe
dett külföldi, főleg a német és déleurópai szárma
zású népesség és az ott ideiglenesen tartózkodó kül
földiek fogyasztanak bort.

Nevv-York német negyedeiben mindenütt látha
tók borházak »Weinstuben« (Bar) felirattal. Ezek
ben a borházakban külföldi bort nem igen lehet kap
ni, csakis amerikai vörös és fehér borokat, melyek 
•— mint a sör konkurrensei leginkább gyönge 
italok.

Ilyen helyeken egy nagy pohár amerikai bor ára, 
a mi pénzértékünknek megfelelően, körülbelül 25 fil
lér, ami az ottani pénzviszonyók szerint igen olcsó 
ár. így nem csoda, ha a kereslet oly nagy, hogy 
egyetlen-egy napon még a legkisebb borházakban 
is több hordó kerül csapra. A nagy borházakban csak
nem annyi amerikai bor fogy el, amennyi sör a más 
negyedben levő nagyobb éttermekben.

A magyarok és Közép-Európa többi népessége 
főleg amerikai bort isznak New-Yorkban, mert igen 
olcsó és egészséges italt kapnak.

A magyar borházakban és kávéházakban magyar 
bort is lehet kapni, csakhogy kétszerte, háromszorta, 
sőt sok esetben négyszerié nagyobb árban, mint a 
mennyibe az amerikai bor kerül.

Áz éttermek legtöbbjének table d’hóte-ján, di
ner-in teljesen díjtalanul kap az étkező egy jókora 
nagyságú pohár amerikai bort és seltz-i vizet, mely

nek elfogyasztása után huszonöt fillérért újból meg
töltik poharát amerikai borral.

Az olasz éttermek legtöbbje becsületbeli köte
lességének tartja, hogy az amerikai borokat olcsó
ságuk daczára étlapjukon mellőzzék és általában nem 
is adnak mást, mint olasz borokat, még pedig arány
lag magas árakon. Az olasz kormánynak hivatalos' 
közege ügyel állandóan arra, hogy az eladásra kerülő 
olasz borok mindennemű hamisítástól mentek legye
nek. Mindazonáltal akadnak nagy számmal amerikai 
borok, melyeket olasz czimke alatt adnak el és hozzá 
még az importált bor árában.

Az olasz negyed olcsó vendéglőiben, ahol nem 
találni mást, mint ölasz honpolgárokat, az amerikai 
borokat »Chianti« név alatt palaczkokban árusítják 
az amerikai borok ára mellett. Az olasz honfitársak, 
gyakran napszámosok, hármasával rendelnek meg egy- 
egy palaczk bort és egy asztal körül letelepedve, 
minden pohár nélkül jár körül a palaczk szájról7 
szájra. Annyi bizonyos, — mondja a New-York Sunc. 
lap, hogy ez a bor jobb, mint az, melyet az ölasz 
paraszt otthon iszik.

De nincs is ok arra, nem kis túlzás nélkül 
mondja az cmlitett amerikai lap, hogy az amerikai 
bort a számos olcsó franczia étterem table d’hóte-ján 
közönséges bor gyanánt olcsón adják. Ezt a bort 
falusiak és városiak, nemkülönben külföldiek min
den panasz és zúgolódás nélkül iszszák.

Alig érkeznek meg ide a francziák, már is jó 
kedvvel szürcsölik, az amerikai pedig nem olyan erős, 
mint amilyet hasonló rendű párisi étteremben kap
hatnak, de azért fölötte áll a franczia paraszt által 
fogyasztott »petit bleu«-nek.

A végeredmény az, hogy a valódi amerikai bort 
a város külföldi lakosainak kilencztized része szíve
sen fogyasztja, csak az amerikai benszülöttnek és 
különösen a szegény népnek nem rendes itala.

Egy nagy pohár amerikai bort átlag 25 fillér 
áron Bovvery keleti részén csaknem mindenütt kap
hatunk, mihelyt azonban ezt a városrészt elhagyjuk, 
a nyugat legtöbb részében ugyanazon pohár bor ára 
már 50 fillér. Ez a bor természetesen szintén ame
rikai, bárha a legtöbb esetben külföldi bor gyanánt 
árusítják.

Ha az ember azt kérdi az ilyen borház (Bar) 
tulajdonosától, hogy miért nem tart 25 filléres ame
rikai bort, a legnagyobb őszinteséggel válaszol rá, 
hogy azért, mert nem keresik, vendégei pedig, kik sem 
Közép- sem Dél-Európából nem valók, inkább ked
velik az erős pálinkát és sört, mint a bort.

Mihelyt a bor meg van rendelve, a vendég egy 
kis pohárkáért 50 fillért nyomban lefizet s még csak 
nem is ismeri sem a bort, sem annak értékét. Pedig 
amit kap, az rendszerint nem más, mint amerikai bor, 
külföldi czimke alatt és a vendég nem tudja, hogy 
becsapták vele.

K Ö ZG A ZD A SÁ G .

Országos tiltakozás a óalmát hamis borok beszüntetése 
ellen. A Dalmátországban százezer hl. számra gyártott bo
rok rendkívül súlyos helyzetbe hozták úgy Magyarország, 
mint Ausztria szőlősgazdáit és tisztességes borkereskedőit, 
inért ezekkel az olcsó törkölyborokkal árban nem verse
nyezhetnek. Ennek folytán a bor ára birodalomszerte ősz 
óta 25 30 és több százalékkal csökkent. A Magyar Sző
lősgazdák Országos Egyesülete folyó hó 15-én (vasárnap) 
d. e. 10 órakor Budapesten, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület székházában (Köztelek 8.) tartja meg jubiláns 
közgyűlését, melynek egyik tárgya a dalmát hamis borokkal 
űzött visszaélés lesz. Dr. Dueker Jenő kir. tan. egyesületi
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igazgató indítványozni fogja, hogy a szőlőbirtokosság til
takozzék ezen hazánk borgazdaságát súlyosan érintő kihá
gások ellen és a kormány erélyesen követelje Ausztriában 
a bortörvény betartását. Tekintettel a kérdés országos je
lentőségére, kívánatos, hogy a magyar szőlőbirtokosság, a 
különféle gazdasági szervezetek képviseletében, melyek a köz
gyűlésre mind m’eghivattak, minél nagyobb számban ott je
lenjenek meg.

A Ritz szálloda r.-t. junius 18-ra rendkívüli közgyű
lést hiv össze a 'Ritz Hotel Developpement Ld. Co., Palatínus 
építő és ingatlanforgalmi r.-t.-bői és Oyömrői M. Manóból álló 
bérlőkonzorcziumnak adott opezió ügyében való végleges ha
tározathozatala végett. A bérlők ugyanis most a hitelezők
kel az iránt tárgyalnak, hogy a közgyűlés által már anpro- 
bált szanálási tervet velük is elfogadtassák. Ezeket a tárgya
lásokat a hó közepéig remélik befejezhetni és akkor a IS-iki 
közgyűlésnek azzal fognak beszámolni, hogy opezió-jogukat 
gyakorolják-e vagy sem.

A Magyar gázizzófény r.-t. 1913. márczius végén .le
zárt mérlegében az 1.800,000 K alaptőke mellett 480,223 
K tiszta nyereséget mutat ki az 1911 — 12. évi 591,724 K-val 
szemben. Daczára annak, hogy a nyereség sokkal kisebb, az 
osztalék részvényenkint 40 K — 20 0/6 lesz, mig tavaly 
ötnegyed évre 60 K osztalékot fizettek. A társaság ingat
lanai éppen úgy, mint az előző évi zárószámadásban, 1.225,000 
K-ra értékeltetnek, a gépeket, szabadalmakat és berendezést 
1 — 1 K-ig már leírták és csupán az újabb befektetések 
szerepelnek 230,287 (160,157) K értékkel a mérlegben, de 
ezzel szemben is az értékcsökkenési tartalék 160,000 K 
(130,000).

CHIRÍI- É S  HL- 
P flC C fl-E Z liS T

szálloda-, kávé
ház- és vendéglő
felszerelések leg
olcsóbban és leg
jobb minőségben 
jó tá llá s  mellett

« S Z H R D R I K »
magyar ezüst-és fém- 
árugyár r.-társ. köz 
ponti főraktáránál:
BUDAPEST, IV. 

SEMMELWEIS-UTCZA9.

Az újabb borkezelésnél nagy súlyt fektetnek arra, 
hogy a bor minél előbb a seprőről lehuzassék rész
ben azért, hogy attól megszabaduljon, részben, hogy 
a levegővel érintkezzék, érését előmozdítván, hama
rabb lehet pénzért becserélni.

Nagyon szükséges volna az ujbor eme kezelé
séről, ha a szakemberek, bortermelők tapasztalatai
kat különféle körülmények feltüntetésével megvitat* 
nák, bizonyára, ha többen feljegyeznék tapasztala
taikat, ki lehetne küszöbölni a különféle véleményt 
és nézetet.

B o rh a m is í tá s  a z  ó k o r b a n .

A természetes bor »rationalis« megjavítására már 
a klasszikus ókor bortermelői is különféle módsze
reket ismertek. A bor fényét égetett gipsz hozzáadása 
által gondolták fokozni (amely eljárás Francziaor- 
szágban még ma is szokásos) ; vagy gyantával és szu
rokkal, amely eljárás Zante és Cyprusban van a fi
nomabb boroknál mai nap is alkalmazásban konzervá
lás czéljából, különösen a kivitelre szolgáló borok
hoz tengervizet öntöttek, hogy a szabad savakat lekös
sék, márványlisztet, hamut és szénsavas meszet adtak 
a borhoz. A bouquet emelése vagy színezés czél
jából különféle porokat vagy aromatikus esszencziá- 
kat használtak, pl. mirtusbogyót, tömjént, keserű man
dulát, spárgavirágot, sáfrányt, rózsaolajat, ürmöt, ter
pentint, fahéjat, czédrusolajat, olivolajat stb. éppen 
úgy, mint ma is az olcsó bordói borokat mályvával, 
áfonyával, bodzabogyóval s anilinfestékkel színezik ; 
ezek aránylag ártalmatlan szerek .a higanyhoz s kén
savhoz stb. képest, amely anyagok ilyen czélból való 
használatát a brüsszeli magistratusiiak 1384-ben el 
kellett tiltania. De az ókor sok borismerője és hi
giénikusa még az ártalmatlanabb javításokat is el- 
fteli. Dioscorides, akinek gyógyszertana a legújabb 
időkig nagy elismerésben részesült, ezt mondja: »a 
tengervízzel vegyitett bor a gyomornak rossz, az ide
geknek ártalmas, a lábadozó betegnek elviselhetetlen, 
a gipsztartalmu bor idegzavaró, fejfájást okoz és 
hevit«. Plinius igy szól : »Ki ne ijedne meg mé̂ J
ha egészséges is a márványnyal, gipszszel, vagy 
mészszel preparált bortól ?« Intő például felemlíti 
Augusztus császár bizalmas emberét, tiajus Poculciust, 
aki gipszezett bor ivása miatt iszonyatos kinok kö
zött halt meg. De, ha némely szerek, mint pl. gipsz 
s több efél ék alkalmazásának káros voltát ismerték 
is, sok más, az egészségre nagyon ártalmas körül
mény mégis elkerülte a régiek figyelmét. így a mustot 
meggondolatlanul ólomedényekben főzték, bár Nican- 
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B O R Á S Z A T .

Az u jb o r  le f e j té s é rő l .
(B. L.) Sok szó esett már a szakemberek között 

arról a kérdésről, hogy az ujbort a seprőről mikor 
kel! legelőször lefejteni.

Ha az újabb borkezelés terén elvül elfogadható 
azon állítás, hogy »a seprő a bornak nem anyja, ha
nem annak szennyes pelenkája«, ezt az állítást éppen 
szakembertől hallottam, valamint azt is, hogy: mi
helyt a bor annyira megtisztul, hogy az átlátszó ki
forradás után 4 5 hétre már lehúzható, sőt szük
séges is lehúzni, hogy a seprőtől megszabaduljon, 
ha tehát ezen állításról a bortermelők már meggyőző
dést szereztek, hogy ez helyes eljárás, akkor ezt 
általános szabályul lehetne felállítani.

Azonban nem igy áll a dolog ; nagyon sok sző
lősgazda azt tartja még ma is, hogy az ujbort csak 
a következő év márczius havában kell lehúzni, mert 
úgymond, a régi időben soha nem húzták a borokai 
hamarább, mégis igen jó és tartós borok voltak, mire 
való volna azt ma is anyjáról előbb megbolygatni ?

Tehát ezen két állítás homlokegyenest van egy
mással szemben, tudniillik vagy az egyik állítás, vág)' 
a másik nem állja meg a helyét.

Ha az újabb felfogást nézzük, mely azt mondja, 
hogy »a seprő a bornak nem anyja, hanem az piszkon 
salakja« (amely tényleg sár, pókháló, bogárkák stb.J 
bői áll s a nagy erjedés után a hordó fenekére le* 
ülepedvén, iszapszerüleg válik ki) ; ha tehát a seprő 
piszkos salak, akkor tényleg nem oda való, mielőbb 
meg kell tőle a bort szabadítani, habár az még nem 
is tükörtiszta. Arra, hogy az ujbor tükörtiszta legyen, 
elvárhat márcziusig is a bortermelő, ha hideg a pin- 
ezéje, sőt márcziusban, ha melegebbre fordul az idő, 
ügy, hogy a pincze levegője is változik, melegebb 
lesz, még furcsább zavarodást látunk a borban, a 
mely nem volt előző évben lehúzva, a bor kezdi az 
utóerjedést és felzavarja a már leülepedett seprőt,
igy lesz aztán a bor több időre hasznavehetetlen
zavaros.
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des költőjük már rámutatott az ólomfehér ártalmas 
voltára. De ezektől eltekintve, a tudatos borhamisí
tást is nagyban űzték a régiek, úgy hogy Plinius ezt 
mondja: »Annyira jutottunk, hogy most már csak a 
nevei igazak a boroknak ; maga a bor már a pin- 
czében hamis. Még a legelső embereink sem kapnak 
tiszta bort«. Minthogy a római jogban nem volt pa
ragrafus a borhamisítás ellen, gyártók, borkereske
dők, korcsmárosok versengve árulták s adták el a kö
zönségnek drága pénzen hamis boraikat. A közön
séges üjbor 7 fillérbe, a jobb fajta görög borok Sok- 
rates idejében a mostani ürmérték és árszámitás sze
rint körülbelül 1 — 2 koronába kerültek. A falernumi 
bor olyan keresett volt, hogy a termelés a kereslet* 
nek nem tudott megfelelni s Plinius szerijnt csak
15—20 éves korában, a tiburtiumi bort 10, a surren- 
tinumit pedig csak 25 éves korában tartották tel
jesen érettnek. A hamisítók tehát arra törekedtek, 
hogy az ujbornak mesterséges utón megadják a régi 
s sokáig érlelt híres bor színét és izét. A görög 
Dagomeron, általánosan ismert »szaktekintély« akko
riban, erre nézve a következő reczeptet adja: »Ve- 
gyitsd az óbor seprőjét olyan cserépedények porrá
tört részeivel, amely edényekben óbort tartottak, e 
vegyülékből 44 litert tégy 26 liter ujborba s hagyd 
14 napig hermetikusan elzárva erjedni ,zt fogod hin
ni, hogy borod tiz éves«. Hasonló reczeptek az ókori 
»bormüvészek« kincses'házából mind annak a czélnak 
szolgálnak, hogy az ujbort óvá tegyék. »Némely bor
nál igy panaszkodik Plinius — nem is lehet tudni, 
milyen a természete tulajdonképpen, mert némely 
bornak külön gyárai vannak, jihol füsttel., füvekkel, 
és ártalmas mediczinákkal hamis!i,tják«. De még to
vább is mentek: egyes keresettebb borfajok teljes 
hamisításáig. Didymos egy reczepfje fenmaradt, mely 
világosan előírja, miféle anyagokra van annak szük
sége, aki aminacumi bort akar készíteni.

BELATINY 
PEZSGŐ PARIS
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A Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége uj tagjai.
A Magyar Vendéglősök Országos Szöve'sége 1913. évi áp
rilis hó 26-ától 1913. junius hó 15-ig a következő uj tago
kat vette fel: Singer Adolf vasúti vendéglős (Érsekújvár), 
Kolossá Viktor vasúti vendéglős (Czegléd), Ment Béla szál
lodás (Deés), Csontos Gyula vendéglős (Lúgos), özv. Egg- 
ma/i/i Jakahné vendéglős (Budapest), ürosz Ferencz ven
déglős (Budapest), Tingl Lajos vendéglős (Budapest), Gre- 
csák Róbert vasúti vendéglős (Lugcs), Dávid Sándor vasúti 
vendéglős (Szeged), Csillag Géza vasúti vendéglős (Galánta), 
Rottenbacher György vendéglős (Brassó), Mock János ven
déglős (Brassó), Bertleff András vendéglős (Segesvár), Lu
kács László vasúti vendéglős (Párkánynána), Zeidler Ferencz 
vendéglős (Budapest), Deletor János, Gráf János, Rlesz Hen
rik, Strasser József, Arany János, Eriridt Ferencz, Hlrschl 
Mihály, B/aska Ferencz, Werner Henrik, Lóska György, Ja- 
novitz János, Mátrai Ignácz, Rauchbauer János, Jajczav Mi
hály, Domschitz József, Milovszky ’stván, Kát cd Vilmos, Szin- 
tay Bálint, Aulitzky Lajos, Zakács Ferencz, Ottenwald János, 
Andics Dávid, Kass Béla, Bandi József budapesti ven
déglősök, Szabó Tivadar szállodás (Budapis1:), Horváth Imre, 
Horváth Lajos, Csór Ferehcz, Molnár János, JakobovitS Hen
rik, Schuszter Károly, Herz Gyula, Kottinger János, Babocsay 
Ödön, Hitzinger József, Dobránszky István, Mirth Dezső,

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

tá r sa s  reg g e lit ta r t
1913. évi junius hó 20-án: Gundel Károly vendéglőjében 

(VI., Városliget).
1913. évi junius hó 27-én: Nemény Béla vendéglőjében 

(VI., Városliget).

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

Mielőtt szükségletét valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen mintázott ajánlatot

STEINER és LÖWY
első beszterczebányai hydraulikus 
gyümölcssajtoló- és szörpgyártól

B E S Z T E R C Z E  BÁNYÁN.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Hecker Gyula, Hopfinger József, Weiser Vilmos, Thamhézl 
József, Tímár Béla, Schögl Mátyás, Baráth Géza, Hauberl 
István, Élő Andor, Schuszter János, Rechtorisz Samu, Eisen- 
berger Márton, Kondor János, Ábellá József, Gött- 
ler László, Harkay György, Ecker József, Vezér 
Péter, Bereczky János, Drozsgyák Gusztáv, Kovács János, 
Reichel Lajos, Hoffmann és Gráberné szállodások (Buda
pest), Túrja László, Erős Gáspár, Verböczy Lajos, Kolofon 
Gyula budapesti vendéglősök.

Schubert Péter ünneplése. A »Délmagyarországi Ven
déglős és Kávésipartársulat« érdemes elnöke, Schubert Pé
ter ur immár tiz éve áll az ipartársulat élén. Ezen tiz év 
alatt a Délmagyarországi Vendéglős és Kávésipartársulat az 
ország egyik legelsőbb és igen számottevő vidéki szakegye
sületévé nőtte ki magát és mindenkor bő fejlesztője volt 
a kartársi összetartásnak és együttérzésnek. A szaktársi ér
dekek ezen élénken fejlődő egyesületben mindenkor meg
felelő képviseletet nyertek, ami elsősorban cs kiváltképpen 
a jubiláns érdeme, akinek 10 éves buzgó elnöki működését 
most készülnek megünnepelni Temesvárott hálás szaktársai. 
E hó 16-án este 9 órakor lakoma lesz tiszteletére a »Ko- 
rona herczeg«-szálloda dísztermében, mely alkalommal Grosz- 
mann Samu dr. ügyvéd, az ipartársulat jogtanácsosa ünnepi 
beszéd keretében fogja Schubert Péter érdemeit méltatni. 
Mint értesülünk, a jubilánsnak a többek közt egy pazarmüvü 
ezüst babérkoszorút is fognak átnyújtani. A jubileumi ün
nepségekre az ipartársulat meghívta az ország összes szak
egyesületeit. amelvek közül már is igen sokan jelentették 
b.e részvételüket. Ez is bizonvitéka annak, hogv a jubiláns az 
egész országban milyen népszerűségnek örvend.

/ásóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ELEKTROMOTOROK
Elektromos légszivattyúk söntések részére

FR AN K és B ERG ER Budapest
Q-

VIII., Bezerédi-u. 5. Telefon : József 21-12.
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Internationaler Hotelbesitzer-Verein. A szállodások nem
zetközi egyesülete (Köln, a Rh.), mely az 1902. évben tud
valévőén Budapesten tartotta közgyűlését, f. évi — negyven
kettedik — rendes évi közgyűlését Nürnbergben tartotta meg. 
A közgyűlés, melyen az I. H. V. magyarországi tagjai kö
zül Kommer Ferencz szövetségi és ipartársulati alelnök, 
Gliick E. János és lilits József vettek részt, junius hó 
6-án folyt le a »Hotel Goldener Adler« nagytermében Hoyer 
Ottó elnöklete alatt. Az elnöki bejelentések, az évi zárszám 
adások, a jövő (1914—1915.) évi költségelőirányzat, a gaz
dasági és biztositásügyi szakosztályok jelentései előterjesz
tése után a közgyűlés a tanonczügyi szakosztály jelentésé
vel kapcsolatban behatóan foglalkozott a szállodaipari főiskola 
(Internationales Institut für das Hotelbildungswesen) létesí
tésével, a nemzetközi szállodai ügyrend megállapításával, a 
borravaló és a kedvezmények ügyével. A közgyűlés a vá
lasztások megejtésével ért véget. A legközelebbi közgyűlés 
1914 október végén lesz Párisban és 1915-ben Hamburgban.

Pályázat. A »Székesfővárosi Vendéglősök és Korcsmáro- 
sok lpartársulata« pályázatot hirdet ezennel a néhai csanta- 
véri Törley József nevére és emlékére a nevezett ipartársu
latnál keresetre és munkára képtelen tagjai segélyezésére 
tett 1000 koronás alapítvány esedékes kamataira. Pályázati 
kérvények f. évi julius hó 15-ig nyújtandók be az ipartár
sulatnál, Vili., Rákóczy-ut 13., II. em., 20. szám. Csak az 
ipartársulat tagjai pályázhatnak. Az elnökség. Hajós Ká
roly s. k. elnök, Szűcs s. k. titkár.

Vendéglősök a Petőfi-kultusz szolgálatában. Mint tud
juk, Bem tábornok 1849. évi május hó 3-án a Temesvár 
melletti Szabadfalu községben nevezte ki Petőfi Sándort őr
nagynak. Ezen eset emlékére Szabadfalu köz?ég előtt, hol 
Bem főhadiszállása volt, közadakozásból 1899. évben emlékkő 
állíttatott, mely azonban az idők folyamán elpusztulván, So
mogyi Gyulának, Tcmesvármegye központi járási főszolga
bírójának kezdeményezésére a f. évben egy Petőfi reliefjével 
díszített díszes emlékmű emeltetett közadakozásból, körülötte 
díszes sétánynyal. Ezen emlék ünnepélyes leleplezése f. évi 
május hó 25-ik napján ment végbe. Az ünnepségen a »Dél- 
magyarországi vendéglős és kávésipartásulat«, valamint a 
»Temesvári vendéglősök szakirányú tanonczis'colája« tanári 
kara és növendékei Schubert Péter ipartársulati elnök veze
tése alatt testületileg vettek részt. Schubert Péter elnök ez 
alkalommal hazafias beszéd kíséretében d'szes koszorút he
lyezett az emlékoszlop talapzatára, ezzel a felirattal: »A jó 
öreg korcsmáros fiának«. Beszédében találó szavakkal ecse
telte a magyar vendéglősöknek Petőfi Sándor iránt viselte
tett hazafias és kcgyeletes érzését, melynek főforrása ama 
büszkeség, hogy Petőfit, a nemzet lánglelkü lantosát, az egy
szerű korcsmáros hallhatatlan fiát egészen a magukénak te
kintik s ennélfogva minden alkalmat felhasználnak arra, hogy 
a nagy költő nevével és emlékével kapcsolatban a jövendő ven
déglős generácziónak hazafias érzületét emeljék és fejlesz- 
szék.

A Centralt bezárták- A Belváros egyik legrégibb és leg
előkelőbb kávéházát, a Centralt ma reggel bezárták. Közel 
negyven évi fennállása óta ma történt először, hogy meg

fordították a kulcsot az ajtók zárjaiban s az éjjel-nappal 
állandóan nyitva levő kávéházat egyidőre beszüntették. Hogy 
miért kellett ennek történnie, arra érdekes fölvilágositást 
adott a kávéház tulajdonosa, Mészáros György: »Budapes 
ten a kávéházi konkurrenczia 8—10 év óta a régi, szolid, 
kávéházakat egymás után kiirtotta. Divatba jöttek a már- 
ványburkolatu, pazar diszii, amerikaias elegancziáju kávéhá
zak, melyek először a körutakon rendezkedtek be. Később 
aztán a belvárosi üzletekre is rákényszeritették az újítá
sokat. Mi már a tavaly meg akartuk ezt tenni, de elállot- 
tunk szándékunktól, mert, mint a lapok is megírták, régi 
törzsvendégeink nagyrésze kijelentette, hogy kimarad, ha a 
kávéház megszokott rendjében változások lesznek. Az átala
kításokat tovább azonban nem lehetett halogatni, pláne, mi
után a Belvárosban mi maradtunk utoljára, akik a régi, 
patriarchális stílus mellett kitartottunk^ A régi Central mos
tani bezárásával a pesti életnek egy érdekes és történeti 
múltú társas intézménye szűnik meg. A Centralnak Tisza 
Kálmán kormánya alatt voltak a legnevezetesebb napjai. Az 
egyetemi ifjúság és az ellenzéki képviselők itt tartották és a 
Fiumében főhadiszállásaikat s a véderő, továbbá a Janszky- 
iigy alkalmából rendezett tüntetéseket is innen irányították. 
A kávéház irodalmi és politikai jellege az utolsó napokig 
megmaradt. A jobboldali fertályban a szerb és román nem
zetiségű egyetemi hallgatók és szigorlók szoktak összejönni, 
a baloldali téren pedig az egye emi könyvtár tudósai, a Szent 
István Társulat Írói, akadémikusok, a Vasárnapi Újság szei- 
kesztősége, képviselők és vidéki főispának tartottak törzs
asztalokat. Két évvel ezelőtt a kávéház egyik főpinezére, 
Herlinger József, az akkoriban elhunyt Vetési hírlapíró és 
historikus emlékének a kávéházi közönség adakozásából sir
követ emelt, melyet a budapesti újságíró egyesület aztán 
nemsokára le is lepleztetett.

Delfin Samu megbízatásának megszüntetése. A »Szállo- 
dások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és Kávéssegédek orsz. 
nyugdijegyesülete.< központi igazgatósága Delfin Samutól, az 
egyesület régebbi taggyüjtőjétől a taggyüjtési jogosultsá
got tudvalévőén már régebben megvonta és e határozatát 
a szaklapokban közzé is tette. Most ezen ügyben az igazga
tóság legutóbb tartott ülésének határozata alapján az ország 
összes ipartársulataihoz a következő tartalmú körlevelet in
tézte: »Tekintetes Elnökség! Nyugdijegyesületünk igazgató
ságának folyó évi április hó 25-én tartott ülésén hozott 
határozatához képest van szerencsénk a tekintetes Elnöksé
get tudomásulvétel és a vezetésünk alatt álló ipartárs ílat 
tagjai és iparunk alkalmazottai közötti kihirdetés végett a 
következőkről értesíteni: Nyugdijegyesületünk volt taggyüjtő- 
jének, Delfin Samunak alkalmaztatása véglegesen és telje
sen megszűnt, úgy, hogy ő egyesületünk rc's :ére sem tag
felvételre, sem semmi néven nevezendő egyéb cselekményre 
feljogosítva nincsen. Amidőn ezt szives tudomásvétel végett 
közöljük, egyúttal felhívjuk az érdeklődő kartársuk és iparunk 
alkalmazottainak figyelmét arra, hogy központi irodánk (Bu
dapest, IV., Muzeum-körut 25., II. em. 5.) úgy levélbeli. 
mint szóbeli megkeresésre mindenkinek kétséggel renedlke- 
zésre áll, mindennemű felvilágosítást pontosan nyújt és a be-

S T Í L L É r né e s  t a r s a
Jégszekrénygyár.

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

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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MENDELOVITS FARKAS
▼▼YYTTYYYTTYTYTT fTTTTTTTTTTTTTTT VTTT
az eredeli »amerikai« szétszed
hető jégs/ekrény gyára, Ven
dégő, ines/áios. hentes és 
száhodabertndezések vailalata.

Budapest VI!., Rákóczi ut 64.
Harsfa-n. sarok Telefon 106-69.

lepni óhajtók heiratását is közvetlenül eszközli. Budapesten, 
1913. április 30. Kiváló tisztelettel Bokros s. k. elnök, dr. 
Nagy Sándor s. k. jogtanácsos.

Építőipar és kávésipar. A »Budapesti Hirlap« egyik leg
utóbbi számában »Az építőipar válsága« czim alatt olvas
suk a következő »épülctes« hirt: »Az építőipar állapota mu
tatja legszemléltetőbb módon a gazdasági helyzet sivársá
gát. Ennek az iparágnak a válságából következtethetünk a 
vállalkozókedv végleges ellanyhulására. Az építőiparosok kép
telenek elvállalni azt a kevés építkezést is, amivel a vi
szonyoktól független emberek megkínálják őket; a legtöbb 
vállalkozó ugyanis nem rendelkezik annyi tőkével sem, hogy 
az építkezéshez hozzáfoghasson. Az épitő-vállalkozók a hely
zet illusztrálására egyik belvárosi kávcs és egy neves épí
tőmesterünk között folytatott tárgyalást emlegetik. A kávé
ház átalakítása felől tárgyaló vállalkozót csak az éredkelte, 
hogy mennyi előleget hajlandó a kávéház tulajdonosa adni. 
a m unkálat költségére nézve kijelentette, hogy majd ké
sőbb megegyeznek. Ezt különben építészi körökben nem tart
ják meglepőnek, a l egtöbb építő majd úgy tengődik, hogy a 
legközelebb elvégzendő építkezésre kapott előlegből fizeti a 
munkásokat és teljesíti szerződésbeli kötelezettségébe

Miért hagyta el Deák Ferencz az István főherczeg- 
szállót? Most már kevesen tudják, hogy Deák Ferencz nem 
lakott mindig az Angol királynőben. Az egész kiegyezési 
korban, mindaddig, mig az öreg ur nem költözött Széli Kál
mánhoz az Egyetem-utczába, mindenki elválaszthatatlannak tar
totta az Angol királynőt, és senki sem gondolt arra, hogy a 
haza bölcsének jó sokáig az István főherczegben volt a la
kása.Hogy miért hagyta el hirtelen ezt a szállót, arról ér
dekes történetet elevenítenek most föl. Deák Feerncz mindig 
szerény viszonyok között élt. Egy napon Pesten Ilire terjedt, 
hogy Deáknak anyagi gondokkal kell küzdenie. A szálló akkori 
tulajdonosa, az öreg Emmerling azt hitte, hogy leghíresebb 
vendégét különösen meg kell tisztelnie és ezért váratlanul 
bejelentette neki, hogy a lakás bérét felényire szállítja le. 
Deák Ferencz nagyon meglepődött ezen és magához kérette 
Emmerlinget, aki őszintén bevallotta a leszállítás okát. Deák, 
ki soha életében nem fogadott el ajándékot, annyira elkedvet
lenedett Emmerling eljárásán, hogy azonnal kiköltözött a 
szállóból.

Kínai ételek. A kínaiaknak sok olyan élelmiczikkük van, 
amitől a közönséges európai gyomor csak hallván is róla, 
irtózik. Ez pedig csak puszta előítélet, amelyről utóvégre 
is le lehet mondani, mint ahogyan lemondtak a szegényebb 
kínaiak is, főleg ha arra a szükség kényszerit. Sőt ha mi 
is úgy védekeznénk, mint a kinai, aki azt tartja, hogy amit 
az ember megeszik, azt nem a külseje után, hanem az izéről 
kell megítélni, akkor mi is végigehetnénk egy kinai lako
dalmat. Nálunk például a kutyahusra ki van mondva, hogy 
élvezhetetlen. A kinai úgy eszi, mint a sertést. Külön kutya- 
iaj van, amelyet hizlalnak s husiikat rendes mészárszékben 
árusítják. A magyar gyomrában elkezd a macska nyávogni, 
ha néha nyúl helyett megétetik vele a vendéglőben. Kínában 
pedig valóságos csemege a matskahus. Ezeket is éppen úgy

hizlalják, mint a kutyákat s zárva tartják őket, nehogy
a túlságos sok mozgás a hízást hátráltassa. Kinai konyhában 
igen fontos szerepet játszik a patkány, amely igen kedvencz 
étele a kinai inyenczeknek s besózott állapotban a hajók le
génysége fogyasztja. A tenyésztők széles nyakú edényekben 
nevelik ezeket az állatokat s időről-időre kiszedik őket onnan 
a fogyasztásra alkalma, állapotban. Kínában a békát is meg
eszik, csakhogy nem úgy, mint nálunk, a hátsó ezombját. 
hanem az egészet, csak a beleit vetik el. Nem is válogatósak 
a békefajokban, mert még a legutálatosabb varangyot is elfo
gyasztják. A nyálkás, nyúlós, kocsmyaszerü ételeket Kínában 
nagyon szeretik, valamint a rovarokat is. Némely vidéken a 
pókokat nagyon kedvelik s megeszik a rovarok bábjait és 
hernyóit. A kínaiak asztalán a selyemhernyó igen gyakori 
s ha nem győzik elég eperfalevéllel őket, hogy kárba ne 
veszszenek, a kinai úgy segít magán, hogy megeszi her
nyóit. Egy angol hajóstiszt azt mondja, hogy a bábok ize 
olyanforma, mint a főtt gesztenyéé. Néha megeszik a föld
ben levő pondrót is, de ezt csak szükség esetében, mert 
általában ezt rossz ételnek tartják. Nagyon szeretik a tojrst 
is, főleg pedig akkor, amikor már csibe van benne, s azon
kívül kedvencz eledelük a hal. Ezenkívül még számtalan 
undorító ételük van a kínaiaknak, de valamennyi ilyen kü- 
löncz ételüknél az előítélet legyőzésében a konyhaművészetnek 
fontos szerepe van. Az ételeket tudniillik oly módon készítik 
cl, hogy az ember egyáltalában nem ismer rá, hogy mit 
eszik! s az étel külseje nem kelt gyanúi és undort az ize ellen. 
Az állatot rendesen szabad tűznél sütik meg, azután darabokra 
vagdalják és különféle sajátságos mártásokkal s az elmarad
hatatlan rizszsel adják fel. A gazdagok asztalán harmincz, 
negyvenféle hús is előfordul s az ebéd rendesen befőzöttel 
kezdődik s rizszsel végződik.

Magyar bor a franczia udvarnál. A magyar fajborok 
jóságával leginkább az 18-18— 19-iki szabadságharcz után ide
genbe menekült hazánkfiai ismertették meg a külföldet, külö
nösen pedig a franeziákat. A letiport nemzet nagynevű fiai 
között nem egv dúsgazdag főur volt, akit hozzátartozói a 
messze idegenben is elláttak egy kis hazai itókával. A tüzes 
magyar borok nagyon megtetszettek a francziáknak is s las
sanként divatba jött az ottani főuraknál, hogy ebédükhöz 
magyar bort tétettek az asztalra. Különösen az egri bikavér, 
a magyarádi fehér s a ménesi vörös és a tokaji aszú voltak 
kedveltek. Ez a szokás úgy elterjedt s a magyar borok 
oly ismertek s 'kedveltek lettek, hogy mikor 111-ik Napóleon 
császár lett, ő is asztalára tétette a híres magyar borokat. 
De talán senki nem volt olyan lelkes Ilivé a mi borainknak, 
mint a szép császárné, Eugénia, aki — mikor szépsége tar
tósságának oka felöl kérdezték — úgy nyilatkozott, hogy 
azt a tokaji bornak köszönheti, amiből minden reggel elfo
gyaszt két kis pohárkával. A császárné szentül meg is volt 
győződve, hogy gyomorbajából egyedül a tokaji bor gyó- 
gyilotta ki, amit egyik spanyol orvosa ajánlott neki, mikor 
már mindenféle orvosságot megpróbáltak sikertelenül. A csá
szári udvar részére évente harmincz-negyven gönczi hordó 
legjobb minőségű tokaji bor lett vásárolva a Hegyalján s

1 ' A l ‘ I U I S Z A L V É T A
kiváló fehér krepp 1000 drb. korona 4-20.

7 q I itv o c  *7 q 1 szopóka franczia minő- 
i3 £ a l l l l « a £ a l  ség 1000 drb. kor. 4 00, 
hüvelyben kor. 6'00. Nagyobb vételnél áren
gedmény. Kívánatra legújabb papírszalvéta 
— mintáimat bérmemve küldöm —

BerkOVitS K á r o l y  H ekt^graphkészitő , éttermi, kávéházi
VII., Slp-u. 5. szám.

és papirkonfectió raktára BUDAPEST, 
Telefon 106—07. szám.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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eg-y-egy hordóért ezer livret fizették átlag. Minden: tavaszseal 
eljött a császár egyik bizalmas embere Magyarországba bor
vásárlásra s Tokaj cs Aradhegyalját bejárva, vásárolta össze 
a finom borokat. Az aradhegyaljai vörös boroknak hordóját 
kétszáz forinton, az egri bikavért pedig ötszáz, forinton vet
ték s a boroshordókat kettős burokba csomagolva szállítot
ták. Párisban, a császári palotában üvegekbe fejtették s mi
kor terítékre került valamelyik, finom velenczei kristály pa- 
laczkokban szolgálták föl, amelyen kívül latinul volt meg
nevezve a bor minősége. Ez időből való' az a szokás a kül
földön, hogy latinul nevezik meg a magyar bort.

A tarok története. A tarok barátai bizonyára örömmel 
fogják olvasni ,hogy ennek a nemes játéknak százados tör
ténete van, már sok kötet könyvet Írtak össze a tarok lel
kes hívei. E gy ilyen könyv 1756-ban jelent meg Becsben. 
Szerzője: Bauer György azt állítja, hogy a játékot Portugáliá
ban találták föl s egy Tarocco nevű híres játékostól kapta 
a nevét. A három honnőr három haramia, Skiz, Monguez és 
Pacato nevére keresztelték, kik egy algiriai rablóbanda ret
tegett tagjai voltak. Az utóbbi magyarázatában úgy látszik, a 
szerző maga igen hisz, mert egy másik helyen azt mondja, 
hogy a Skiz szó a Tranczia »excuser«-ből származik, mely- 
lyel müveit társaságokban a legnagyobb »ütőt« kijátszani szok
ták. Egy másik taroktörténetbuvár, Court de Gebeiin szerint 
a tarokjáték sokkal régibb eredetű, amennyiben már a Fá
raók idejében ismerték Egyptomban. Nevét »Ta-Rog« (a kirá
lyok útja), vagy »T-A-Ros« (a kezdet könyve) szótól kapta. 
Az utóbbi elnevezést azzal magyarázza meg, hogy a farokképék 
mintegy a teremtés történetét ábrázolják. Breitkopf J. G. 
»A kártyák föltalálása* czimü munkájában ugyanígy magya
rázza meg a tarokképeket. Szerző szerint a tarokot az arabok

ggertgalényt 
óránként 5- 
6 m ié rb ő l, a

HO GYfln
t a k a r í t h a t u n k

M EG  SO K  P É N Z T  

VILÁGÍTÁSUNKON?
Mindenki maga állíthatja elő há
zilag a legbriliánsabb nyugodt, 
fehér fényű világítást:

c o x
féle léggázvilágitás segítségével. A telep semminemű gon
dozást és kezelést nem igényel. Üzemzavar és veszély töké
letesen kizárva. Kérjen prospektust és ajánlatot.

BENE«WE1N
oki. gépészmérnökök

•The Machine Gas.Ltd. London.. 
Magyarország-Ausztr ai verérképviseISi

BUDAPEST,
IV., Haiisbuzár 2/12. 
Telefon : 119—91. sz.

A halkonzerválás uj módja. Nagysikerű konzerválási 
módról számolnak he a londoni újságok. Alexander Dani- 
levvsky tanár, orosz tudós, hosszabb idő óta folytatta kísér
leteit Hullban, hogy a halak írissentártását szolgáló uj eljá
rását eredménynyel fejezze be és mostanában végre siker 
koronázta a kitartó kísérletezéseket. Eljárásának eredményét 
a minap mutatta be egy villásreggelin, amelyet a földmive- 
lésügyi miniszter rendezett s amelyen számos kiváló tekin
tély vett részt. Mielőtt asztalhoz ültek volna a vendégek, 
megszemlélték az elfogyasztásra szánt halakat tartalmazó 
üvegtartályokat, amelyekben, a föltaláló titkát képező folya
dékban, voltak elhelyezve a különféle válogatott halak. Az 
egybegyült előkelő vendégek nagy figyelemmel szemlélték 
a halak kikészitési és főzési módját, majd jó étvágygyal 
fogyasztották el a föltálalt mennyiségeket. Megemlítésre mél
tó körülmény, hogy a föltálalt halakat tizennégy nappal 
előbb, hivatalos személyiségek jelenlétében rakták be az üveg
tartályokban levő folyadékba, majd szabályszerűen lepecsé
telték a tartályokat. Danilewsky professzor a villásreggeli 
alatt kijelentette, hogy eljárásával három-négy héten át ki
fogástalanul friss állapotban képes a halakat eltartani, de 
van oly eljárási módja is, amelylyel a hordóba helyezett 
halakat friss állapotban és természetes izükkel két éven át 
képes eltartani, illetőleg konzerválni. A villásreggelin meg
jelent szakértők nagy elismeréssel nyilatkoztak az uj eljárás
ról, amelynek hordereje ma még kiszámíthatatlan, 
honosították meg Európában, kik a kártyajátékot csak úgy, 
mint a sakkjátékot a perzsáktól tanulták. Ami az elnevezést 
illeti, azt mondja, hogy a tarok szó a franczia »tarots« szó
ból ered, ami a hátulsó oldalon szabályosan pettyezett kár
tyákat jelenti. Abban egyetért valamennyi szaktudós, hogy 
a tarok egyike a legrégibb kártyajátékoknak. Az is bizonyos, 
hogy sokat módosítottak rajta, mig a mai formájához elju
tott. Garzoni azt hiszi, hogy a nemes játéknak Olaszország a 
hazája.

f p T A T T O N I - ^ S

termáazato*
é g v é n y e i

SAVANYÜVIZ.

Legjobb a sz ta li és fidiíő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyagliurutnál.

matton! Henrik ír'íXíü;

V ilá g s z a b a d a lo m ,I d e á l1 t é s z ta s z e lő g é p
melylyel egy kis leány 
szebben és gyorsabban 
szel leves és metélttésztát 
négy féle szélességben és 
kockatésztát is. Kapható 
minden jobb vaskereske
désben és háztartási üzlet
ben. Az egesz gép ára 
tisztán nikkelezve 8 kor.

Gyártja:
M agyar H áztartási Gépgyár. Vajda Sámuel

Budapest, VII. Angol-utcza 3.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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„ K U L T Ú R A "

s z É p m o D m m i,  m ű v É s z E T i és jijurmm k é p e s  ronjómm
Hazánk legszebben kiállított és ki
tünően szerkesztett lapja, megjelenik 
minden t)ó 10-én és 25-én, 40 -  48 
oldal terjedelemben, több színes mű
melléklettel. —  ELŐFIZETÉSI finnnEGUEDÉVEnntm öt nononn.
felelős szerkesztő: HÖTTIG OTTÓ; 
főmunkatárs: JiHJlGm/ SftJlDOH.
Kiadja: Köffig Gusztáv és fia Sopron.

A KRISTÁLY

| Figyeljünk
HAZAI IPAR

. v éo jco r.

, -í*
__

öuűape**

Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

Magyar Játék-kártya-gyár

Piatnik Nándor ás fia!
BUDAPEST, Vlt„ Rottenbiller-u. 17.
Telefon; 61- 56. Aiapm»totUÍ24.

HAZAI IPAR

, v L O J C Q t .

ninoot
o u fla p es i

A gyors meggazdagodás titka 
megtudható

ELSŐ MAGYAR ZENEAUTOMATA
kölcsönző és eladási intézet 
Budapest, VIII., Rákóczi -ut 14 
Állandóan nagy mintaraktári
Minden érdeklődőnek vételköte
lezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy villany, mint súlyra 
berendezett, tehát üzemtköltség 
nélküli zenéinket, a melyekért
5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetésre és 
hetenkénti hengercsere. Zenéink
ben a modern technika minden 
vívmánya, mandolin, xylophon 
hegedű stb. be van építve. Mep 
hivásra az ország bármely rész 
ben felkeressük az érdeklődőket 
Pénzbedobásra jár, tehát ön 
magát kifizeti. Nincs kockázat.
Havibérlet 20 kor.-tói kezdve
Használt automaták félárban.

r a r a

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1904. ST. LO U IS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson kérjen  m indenütt Szt.-LukácsfQrdöl
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

•forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavarok n ál 
és em észtési n eh ézségekn él. A legtisztább és legegész- 
ségosebb asztali és borviz. Hathatós szo m jcsilla p itó . — 
Vidékre és külföldre fuvardljm entes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló en yh e sé ge  folytán pótolja a franczia Evian és St. 

Galmier vizeket.
S z t .  L u k á c s f ü r d ö  K u t v á l la la t  Budán.. Eladó keveset használt 6 

ajtós jégszekrény és 
bor pult eladó Buda
pest, Vlt., Dofjámj-u 
77., sönfés üzletben.

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

A Magyar Királyi Sójővedék Yezériigynöksége 
Ip a rsó o sz tá ly :

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

TOBDA kitűnő minőségű nagy 

mennyiségben kapható.

I. oszt. kilója 80 fillér, szála 40
II. « « 70 «
III. « « 60 «
IV. « « 40 «
V. « « 30 «
Elegy minőségűek 
gabb töredékek)

50 dkg. 
« 30—33 «
. 20—25 «
« 15-18 «
« 10-12 . 

(vékonyabb, vasla- 
kilója 25 fillér.

'

A megrendelés 5 kg-tól feljebb vaggon 
számra is történhetik. 30 koronát megha
ladórendelésnél bérmentes szállítást és cso
magolást; pár száz K értéket meghaiadólag 
pedig ezenkívül 10-15-25°/°kedvezménytad

Bíró Pál kertgazdasága Debreczen.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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TRÜRSYLVflRIf l  S E C
Lonis Francois & Co.

csdszcírlt ős fürdőt udvari szdllítófc,
FflISp S z d s z  Coburg  G ó í h a í  Herczeg ő  Fensége szállítói

BUDAFOK,

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

FŐ RA K TÁ R»

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

VÉDJEGY. VEZÉRKÉP VISELŐSÉG

BORHEGYI FERENCZ RUDI ES BlOCKMAHK UlBDAI
T E L E F O N  : 3 5 - 7 9 .  

BUDAPE8T. V., GIZELLA-TÉR 
Sürgönyeim: Francois Budafok.

T E L E F O N : 8 8 —60.

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

f 7 eVendéglő, fü rd ő  és .> 
nya ra ló h e ly  e ladása.

Szepesmegyei Szom olnok bánya- 
' t  város képviselőtestülete e lhatároz

ta ,hogy a várostól 2 és fél km. távol
ságban, a rozsnyói országút m ellett 
te rjede lm es fenyvesek közepén fekvő

várni vendéglőt és fürdőt
I hold 700  négyszögöl kültelekkel 
(rét) e l a d j a .  Ezen te lek kitűnő 
fekvése (600  m. magas) ozondús 
levegője m ia tt egy nyaralótelep 
létesítésére igen alkalmas. A ven
déglőben 4 szoba, az u j fü rd ő - 
házban y fürdőszoba, 1 várószoba 
es fagas verenda van. Vasúti á l
lomás 5 km. Becsár 15.000 kor. 
Előnyben részesülnek olyan vevők, 
akik a kis fü rd ő t nyaralóteleppé 
fejlesztenék. Bővebb felvilágosítás
sal szolgál a község m egb ízo ttja :

Finger Ede, Szomolnokon.

H ir d e té s e k közlését ju tá 
nyosán vállalja 
a kiadóhivatal.

T UN G SRAM 
DRŐTLÁMPA

húzott dróttal.

|  Izzólámpa és Villamossági I  
■ Részvény-társaság, Újpest. ■
Telefon: 78-52, 78-53, 78 54, 10-01, Sürgönyeim „Ampere'4

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

E
lpusztíthatatlan!
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