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plnczefelszerelési 
: czikkek üzlete:

Budapest, VII.,
Károly-kornt f.

RLRPITTRTOTT 1820. OOOO RLRPITTRTOTT 1820

f o n ö a  Á g o s t o n  é s  Z i m m e r  P é t e r  u t ó ő a

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
leginkább a sör-, bor- és cognac- 
fejtéshez szükséges tárgyakból 
nevezetesen palaczkokat,palaczk- 
kupakok, parafadugaszok, czim- 
kék, továbbá dugaszoló- és kn- 
pa/S'gépek, szűrőkészülékek s 
mftrden e szakmába vágó czikkek- 
böl legjobb és legpontosabb ki

szolgálás,
=  Kimerítő és képes árjegyzék 
Ingyen és bérmentve.

Z im m E R  F E R E IX Z
CS. ÉS KIR. UDURRI SZÁLLÍTÓ

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

f'ífelBt: Központi vásárcsarnok, o o  Fióküzlet: V„ József-tér 4. sz.
TELEFOH 61-24. TELEFOn 138-19.

inTERURBRn TELEFOn 01-24.
’30rgönyczim: Z im m E R  HRLÉSzm ESTER, BUDRPEST.

A „Balaton i H a lá sz a t i R é sz v é n y tá rsa sá g " kizárólagos képviselője.
Hz EBYEDŰLI halkereskeöö czég, mely az előkelő háztartásokban és éttrr- 
nekbrn szükségelt Ö SSZ E S halfa|okot ÉLLRODÓRH raktáron tartja.

o Z É L L I T :  R LEBITIRBRSRBB KIRÉLYI UDURR É5  
1ÓZSEF FŰHERCZE6 Ű FEH5ÉBE UDURRR SZ É m É R R .

Megrendeléseknél kérjük tiszteit olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



11 Magyar Vendéglős- és K.ávés-lcar 1913 szeptember !.

A v á r o s l i g e t i  GYÓGYFORRÁSg  s z é n s a v v a l  te lít e t t , k e l l e m e s  Ízű

artézi ásványvize legyen m in d en n ap i italod.
Megrendelési c»im i ARTÉZIA R.-T. BUDAPEST, 
VII., EGRESSY-UT 20,'c. Telefon 50—Ti.

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

SZÁMOLÓCZÉDULÁK AT 
„Magyar Vendéglős- és Kévés-Ipar"

1 kiadóhivatala ' -
B u d ap est, VI., Szondy-u. 45-47
(Csakis Írásbeli rendelést fogadunk el.)

Akar m egelégedett vendégeket ? !
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 „ U 
1912 évi siller bor édeskés 52 „

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

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

230f)ektó(iíer kiíünő minőségű, íífokos

BOR
(JTlaíigand szerint) egészben va g y  részben

E L J J D Ó .
r m m E R  j ó z s e t t i é l , G i / o n G i / ö s p r i m .

:■ * ,< 
AaTj)
i.ViT

i

GRÓF

ESTERHÁZY
FERENCZ

URADALMI PEZSGŐGYÁRA • A i A.

LAKODALMAS,
édes (demi sec).

ÁLDOMÁS,
savanykás (sec).

BILLIKOM,
száraz (Extra dry).

BUDAPESTI RAKTÁR: VI., DALNOK-U. 2 .

Ezernél több kiváló orvos és tan ár a já n lja !
1904. ST. LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson kérjen m indenütt Szt.-Lukécsfürdöi
KRISTÁLY-ÁSVÁN YV IZET!

A KRISTÁLY -forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvásryzavarofcnál 
is em észtési nehézségieknél. A legtisztább és legegész- 
ségrosebb asztali és borviz. Hathatós szom jesillapitó. — 
Vidékre és külföldre fuvardijm éntes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélktili töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyheségre folytán pótolja a franczia Evian és SL 

Galmier vizeket
S z t .  L u k á c s f ü r d ö  K u t v á l l a l a t  B u d á n . .

SEIFERT HEMRIKé s FIRI
csiszárt i s  királyi udvari tekeayztalgyár, 
cs. i s  klr. szabadalm. jigjzekrinygyár. 
Árjegyzék vidékre ingyen i s  birmentvc.

Budapest; VII. kér., Dob-utcza 90, szám.
pánik Lajos utódai Zvoiggszky Testvérek

rézművesek. — Raktár és m űhely: Budapest, V II., Kertész-utczá 8.

Telefon: 13-06.
cognac-,A ján lják magukat szesz-, 

likőr-, törköly-, és borsepri
lepároló-készülékek,
vörösrézcsövek és vaskarlmák elké
szítésére. : Elvállalnak mindennemű
gyári-berendezest és felszerelést.

S zá llítanak: Szállodai és vendéglői 
13 vörösrézedényt,

kávéházi konyhatflzhelyt,
kávéfőző-edényt, mosó- és takarék
tűzhely üstöket. Javítás és czlnezés 
pontosan, jutányos áron számittatlk.

N D R Í N Y 1  S E C 1

(FÉL ÉDES)

NDRÉNYI EXTRA11 (ÉDES)

szakemberek Által a legdrágább francia pezs- 
gSkkel Ismételten összehasonlittatvin nem
csak e g y e n é r t é k ű e k n e k ,  de ISbb Ízben a 
francia pezsgGknél JOBBAKNAK találtattak.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



X17I. év fo lyam . B udap est, 1913. szep tem b er 1-én. 17. szd m .

Magyar Vendéglős-& Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁKON- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A „Szállodások, V endéglősök, K ávésok, Pinczérek és K ávéssegédek Országos N yugdíj-Egyesülete" — A „D ebreczení szab. kir. 
városi Szállodások, V endéglősök, K ávésok és Korcsm árosok Ipartársu lata" — A „N agyvárad i Szállodások, V endéglősök, K ávésok 
és K orcsm árosok Ipartá rsu la ta"  Az „Ú jv idéki Szállodások, Vendéglősök és K orcsm árosok Ipartársu lata" — A „K assai V endég
lősök, K ávésok , K orcsm árosok és Pinczérek E gylete" — Az „A radi V endéglősök és K ávésok Ipartársu la ta"  —- A „Szegedi 
Szállodások, K ávésok , V endéglősök és K orcsm árosok Ipartársu lata" A  „G yőri szab. kir. városi V endéglősök, Ita lm érők és 
K ávésok Ipartársu la ta"  — A  „Szatm ár sz. kir. városi V endéglősök, K ávésok és P inczérek E gyesülete" — A  „Pozsony szab. kir. 
városi Szállodások, V endéglősök, K orcsm árosok és K ávésok Ipartársulata" — A „Borsodm egyeí V endéglősök, K ávésok és K orcs
m árosok E gyesü lete" — A  „Pécs-B aranyai V endéglősök Ipart? rsulata" —- A „K iskunfélegyházái Szállodások, V endéglősök és 
K orcsm árosok Ip artá rsu la ta"  ■— A „B udapesti K ávésípartársu lat" ,— A  „N ógrádvárm egyei K orcsm árosok és Italm érők E gyesülete" 
— A  „B udapesti K ávésok  Szövetsége" — A  „Pozsonyi Pinczér Önsegélyző és M enhely-E gylet" — A  „N ezsíderi és R ajkai Járási 
Szállodások, V endéglősök és Korcsm árosok Ipartársu lata" — 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
korcsmárosok ipartársulata" H I V A T A L O S  L A P J A .

E L Ő F IZ E T É S I Á R A K

N eg y ed év re  . 
F é lé v re  * .

3 k o ro n a . I 
* 6 k o ro n a . |

T E L E F O N

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

s 117—61.

Megjelen
minden hó 1. és 15. napján. 

Laptulajdonos-szerkesztő s
F. K I S S  L A J O S .

S zerkesz 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.

Meghívó.
A „M agyar V e n d é g lő sö k  O rszá g o s Szövet- 

s é g e “ 1913. évi szeptember hó 23-án Budapesten tartja

XIU. év i rendes közgyű lésé t,
miről a szövetség t. tagjait az alapszabályok értelmében 
ezennel értesítjük.

Budapest, 1913. évi július 14-én.
F. K iss L a jo s , titkár. G lück F rigyes, elnök.

N a p i r e n d :

Meghívó.

1. A közgyűlés megnyitása. (Gliick Frigyes elnök.)
2. Az évi jelentés. (F. Kiss Lajos titkár.)
3. A szakosztályok jelentései:

a) a nyugdijegyesület jelentése (Bokros Károly elnök);
b) a tanonezügyi szakosztály jelentése (Palkovics 

Ede elnök, Waller Károly előadó)
c) a közvetitésügyi szakosztály jelentése. (Jajczay 

János elnök.)
4. Számadás az 1912 — 1913. szövetségi évről. (Wil- 

burger Károly pénztáros)
5. A felmentvény feletti határozat.
6. A központi igazgatóság előterjesztései.
7. Indítványok tárgyalása. (A közgyűlésen csak azon 

indítványok tárgyalhatok, melyek három héttel  ̂a 
közgyűlés határnapja előtt, vagyis legkésőbb f. évi 
szept. 10-ig küldettek be a szövetség irodájába.)

8. Az 1914. évi közgyűlés helyének meghatározása.

A „ S zá llod ások , v e n d é g lő sö k , k á v éso k , p in 
czérek  é s  k á v é sseg é d e k  o r sz á g o s  n yu gd ijegye-  
SÜlete“ alantirott elnöke tisztelettel meghívja az egyesület 
tiszteletbeli, alapitó, rendes és pártoló tag urait az 1913. évi 
szeptember hó 22-én délután Budapesten tartandó

XVI. évi rendes közgyűlésére.
/.V v Budapest, 1913. julius hó 14-én.

HvKé;
Ezúton is felkérjük t. választmányainkat és tagjainkat, 

hogy a hozzájuk beküldendő szavazólapokat szabályszerű 
kiállítás után haladéktalanul küldjék vissza a központi irodának
Dr. N agy  Sánd or, jogtanácsos. B o k ro s  K ároly, elnök.

N a p i r e n d :
1. Közgyűlés megnyitása.
2. Bokros Károly elnök ünneplése.
3. Határozatképesség megállapítása és a szavazójegyek beszedése.
4. Az igazgatóság évi jelentése. (Dr. Nagy Sándor jogtanácsos.)
5. Felügyelő-bizottság jelentése. (Francois Lajos fel.-biz. elnök.)
6. Határozathozatal az 1912. évi zárószámadások és az 1913. évi
7. 1912. évi mérleg megállapítása, [költségelőirányzat tárgyában.
8. Felmentvény megadása az igazgatóság, felügyelőbizottság és
9. Mathematikai mérleg előterjesztése, [választmányok részére.

10. Alapszabályok módosítása.
11. Elnök választása.
12. 2 alelnök választása.
13. 12 igazgatósági tag választása.
14. Felügyelő-bizotlsági elnök és 6 feliigyelő-biz. tag választása.
15. Esetleges felebbezések.
16. Indítványok.
17. Közgyűlés berekesztése.

Jelentkezéseket a fogadó-bizottság irodája (Budapest, IX., Lónyay-utca 22) folyó évi szeptember ho 18-.g fogad el. 
A kedvezményes áru vasúti jegyek váltására jogosító igazolványok a fogado-b.zottsagtol kerendok. _
A Cvar Vendéglősök Országos Szövetsége" közgyűlésével kapcsolatos ünnepségeken resztvenm jogosultak:

” a) a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" tagjai;
b) a nvugdijegyesület önálló üzlettel biró tagjai; , ,
c) a közgyűlésen résztvevő egyesületek és választmányok igazolt kiküldöttei,
d) az a—ej alattiak családtagjai;
e) akik a rendező-bizottság által meghivatnak; _

a közgyűlésre meghívott ipartarsulatok kiküldöttei és tagjai. .
A d) és 1) alattiaknak a vonatkozó házszabályok szerint a gyűlésén tanácskozás, joguk nincsen.

Szent Harnitsziaeti üditőviz.A legkiválóbb szénsavval telitett ásványvíz. 
Mint asztali viz nagyon kellemes, jóhatásu. 
egészségápoló ital. — A Szent Margitszigeti 
Üdítő- és Gyógyvíz Kezelősége Budapest, 
VI., Teréz-körut 22. — Telefon-szám 30-52.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéíős- és Kávés-Ipar I9l3 szeptember 1.

A szövetségi közgyűlés.
A »Mag'yar Vendéglősök Országos Szövetsége^ 

f. évi szeptember hó 23-án Budapesten tartandó XIII, 
rendes évi közgyűlése elé fokozott figyelemmel for
dul az ország szállodásainak, vendéglőseinek és korcs- 
márosainak osztatlan érdeklődése. Több mint egy év
tized óta szakiparosailnk a szövetséget egyetlen és leg
főbb érdekképviseletüknek tekintik és igy érdeklő
désük a közgyűlés alkalmával nemcsak a közvetlenül 
cinmit szövetségi év niunkásságárá, e /munkásság ered
ményeire szorítkozik, hanem odairányul a szövetség 
jövőbeli munkaprogramjára, melyre nézve épp az 
lő 13. évi közgyűléstől váír kimerítő tájékoztatást.

A szövetség 1912 1913. évi tevékenysége az
alapszabályok által m\e grill apjiot'j keretek közöli moz
gott, de kit erjedt több közhaszna kezdeményezésre 
is. Fő és mindig első helyen álló czélja lévén a szö
vetségnek, hogy tagjai erkölcsi és anyagi érdekeinek 
biztosítása végett a vendléglősipárrá vonatkozó tör
vények egységes és igazságos végrehajtását bizto
sítsa, behatóan foglalkozott az italmérési ügyek kö 
rül felhangzott panaszok ép sérelmek orvoslásával. 
E tevékenységében azonban a pozsonyi közgyűlésen 
elhangzottakra kellett szorítkoznia, újabb pozitív sé
relmeket a pénzügyi kormányhoz fel sem terjeszthe
tett, mert azok / éjs bizony., ezek szánta elég nagy!

akik ilyen panaszokkal, sépelntekkel és kiváltsá
gokkal léptek a szövetség, elé, állításaik igazságáért 
nemcsak az erkölcsi ép anyagi felelősséget nem mer
ték magukra vállalni, hane\ni még. a szövetségi tag
díjfizetési kötelezettséget sem voltak hajlandók ma
gukra vállalni.

Ez a szerencsétlen helyzet, az állami pénzügy
igazgatás alsóbb fokú szerveitől való félelem, mely 
egy jogállamban szinte érthetetlen volna, ha nem tüd- 
nók, hogy épp ezek a közegek 'mily keveset törődnek 
törvénynyel, szabályrendeletekkel, valamint a ven- 
díéglősök indolencziája, ezek az okai annak, hogy a 
legégbekiáltóbb igazságtalanságokat nem juttathatjuk 
az illetékes hatóságok tudomására és hogy szövetsé
günk egyrészt kellő mennyiségű és helytálló bizo
nyítékok hiányában, másrészt erkölcsi felelősségének 
tudatában, a pénzügyi kormányhoz intézett felter
jesztéseit olyan, hogy úgy mondjuk: általánosságban 
kénytelen tartani, melyet a miniszteri bureaukban min
den nehézség nélkül ütnek el egy hivatalos frázissal.

Hogy még ennél a nagy bajnál is mennyivel 
nagyobb baj az, hogy a szorongatott helyzetben levő 
sokszor mindennapi kenyérért rettegő vendéglős min
den panaszát nyomban lenyeli, amint meghallja, hogy 
panaszával a szövetség csak akkor foglalkozik, ha a 
szövetség tagjai sorába lép, a tagdijat lefizeti és a 
panaszára vonatkozó konkrét bizonyítékokat is elő
teremti: erről hasábokat lehetne Írni. Mind a két je. 
lenség — a hatóságoktól való indokolatlan félelem 
és az ipari intézmények iránti szűkmarkúság — a 
kari önérzet, az iparos öntudat hiányának oly el
szomorító példájára vall, amelyet ehelyütt hallgatás
sal nem mellőzhettünk.

Kötelességünk e sajnálatos körülményről meg
emlékeznünk annyival is inkább, mert habár a ve
zetőség minden tőle telhető eszközzel arra igyek
szik, hogy egy másik és nem kevésbé fontos alapsza
bályszerű kötelezettségét, a tagok közt szükséges 
barátságos^ viszony fejlesztéséi;, szilárdítását és ál
landósítását is minél sikeresebben megvalósíthassa, 
e törekvése is ugyancsak az érdekeltek indolencziá- 
jan szenvedj hajótörést. Arról nem is szólunk, mert 
egészben véve nem nagy jelentőséget tulajdonítunk 
neki, hogy Ugyanazok, kik az ország fővárosában ipar-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt o

Az ’Első Pilsen i Részvény- 
serfőzde4 !
•  va lam in t a ® •

,Spatenbráu‘ Gábriel Sedhnayr

münceni ezég vezérkép
viselete a következő vá
rosokban, illetve megyék
ben szándékozik képvise
leteket felállítani: Pozsony 
Sopron, üyőr, Szombat
hely, Eszek, Temesvár, 
K olozsvár, nagyvárad .

A szakm áb a é s  v e v ő k n é l jó l  
b evezetett e g y é n e k  kü ld jék  
be aján lata ikat k ö zv e tlen  a  
• • •  v e z é r k é p v ise le th e z :  • • •
Ifj. Löwy Adolf és Társa
e zég h ez , B u d ap est, VI. kér.,
• •  Lőportár-utcza 13. sz. • •

társulatunk megbontására törekedtek, ugyanitt még 
egy külön országos jellegű szervezetet is létesítettek, 
hanem egyszerűen megái lapítjuk, hogy a vidék, a 
vidéki ipartétrsulatok és ezek tagját nem. tanúsítják  
a szövetség iránt azt. az önzetlen, áldozatkész ép 
melegszívű érdeklődést, amely egyediül képes a szö
vetségnek nemcsak fenmaradását, hanem eredményes 
munkásságát biztosítani. Egy pillantás a szövetségi 
tagok névsorára és a tagdíjhátralékosok jegyzékére, 
bárkit meggyőzhet arról, hogy a szövetség jentarló  
eleme Budapest, holott természetszerűen megfordítva 
kellene lennie.

Lehet, hogy ebben nagy része van annak a sú
lyos gazdasági válságnak, amely évek óta leküzdhct- 
leniil dúl iparunkban és bénító hatással van minden 
egyes vendéglősiparos munkakedvére, lehet, hogy a 
nagy részvétlenség és nemtörődömség előidézéséhez 
a megnyugvásra sohasem kerülő politikai viszonyok 
sivársága, évtizedes küzdelmeinknek sok tekintetben, 
bár rajtunk kívül álló okokból eredő meddősége is 
hozzájárultak: a viszonyok igazolásául m ég ezeket a 
nyomós érveket sem fogadhatjuk el. Az ország fő- 
varosában az általános gazdasági viszonyok semmivel 
sem rózsásabbak, mint a vidéken, sőt — mivel itt 
az arányok nagyobbak — határozottan rosszabbak, 
a hatóságokkal való összeütközések sem ritkábbak, 
stb.,^ a vezetőség felelősségteljes állásban levő tagjai 
mégis rendíthetien kötelességtudó,ssal végzik el mun
kájukat, mely pedig, mennél nehezebb felettünk az 
idők járása, annál inkább nő és nehezedik.

Ez az oka annak, hogy ezeh a ponton túl és az 
eddig mondottaktól eltekintve, szövetségünk múlt évi

^tevékenységét a legszebbnek, a legeredményesebbnek
(vasúinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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mondhatjuk. Szakokta tó i, ügyünk dúsan termő vi
rágokat hajtott, habár a kaposvári iskola megszű
nése élénk fájdalmat is váltott ki lelkűnkből ; orszá
gos nyugdíj egyesületünk a fejlődés soha nem re
méli magaslatára em elkedett és tizenötévi gyönyörű 
fejlődés után ma már megszilárdulva és megerősöd
ve megy tovább a haladás biztos utain ; az ingyenes 
munka.közvetítés ügye is helyes mederben várja az 
országos szervezést és a Wynkaádó testületek létesí
tésére is meg van adva a kezdeményezés.

A részletek felsorolása nem a mi feladatunk. Azt 
azonban őszinte örömlmel és a leplezetlenül feltárt 
kedvezőtlen viszonyok és a szövetség működését meg
nehezítő, sőt gyakran gátló tények beismerése mellett, 
sőt daczára is, nagy lelki megnyugvással állapiíjuk 
meg, hogy szövetségünk a kedvezőtlen és sivár vi
szonyok daczára is megtette a maga kötelességét és 
nemcsak meglevő intézményeinket fejlesztette és erő
sítette, hanem mindent megtett eddigi pozicziójának 
biztosítására, kezdeményezéseinek fejlesztésére.

Az egész évi munka pedig egy gyönyörű ünne
pélynek egy nagy időkre szóló hazafias cselekedet- 
nak, a »jó öreg korcsmároszz sírja megkoszorúzásának 
jegyében folyt le. A szövetség elmúlt évi tevékenysé
gére vetett rövid összefoglaló áttekintésünket nem 
fejezhetjük be méltóbban, mintha erről a felejthctlen 
napról, c magasztos aktusról itt is megemlékezünk. 
Szövetségünk múlt évi tevékenységének ez volt a lég
iéi emelkedőbb mozzanata, mely a maga erkölcsi és 
ethikai értékénél és jelentőségénél fogva a vendég
lő sirpar keretein kilépve, helyet fog kérni a őrna
gyai' ipar// történetében is, mert a /.Magyar vendég
lősök országos szövetségei 1913. márczius 15-iki Pe- 
tőfi-ünnepélye, amelyen ott volt a magyar közélet, 
irodalom sfb. minden számottevő tényezője, nemcsak 
a magyar vendéglősök, hanem »a magyarság// ünnep
napja volt.

Nyugdijegyesületünkről.
A /(Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegé
dek országos nyiigdijegyesiilcte« az 1912. évi pozsonyi köz

gyűlésen ért cl fennállásának tizenötödik évfordulójához.

A jelentős évfordulót, melyet bármely más ha
sonló egyesület joggal és méltán a szokásos jubileu
mi ünnepségek keretében tett volna emlékezetessé, 
nyugdli jegyesül etünk nem ünnepelte, nem ünnepelhet
te meg, mert az egyesület tagjai az elismerés, a han
gos öröm és lelkesedés érzéseit egy nagy és mély
séges fájdalommal szemben elnémítani voltak kény
telenek és inkább együtt gyászoltak azzal a férfiú
val, kit ama nagy fájdalom ért és aki épp ezért nem 
állhatott volna az ünnepségek központjában,

Nyugdijcgyesülctiink fennállásának első tizenöt 
esztendeje jeltelen azonban még sem marad. A nyug- 
dijegyesiilet központi igazgatósága és a pozsonyi köz
gyűlés által az egyesület tizenötéves fennállásának 
megörökítése czéljából kiküldött bizottság már hó
napokkal ezelőtt elhatározta, hogy az egyesület érde
mes elnökének, Bokros Károlyinak arczképét megfes
teti és a //Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata// nagyjainak arczképcsar- 
nokában helyezi el és — hogy az egyesület tizenöt- 
éves nagy és nehéz munkájának írott emléke is ma
radjon az egyesület történetét is megiratja.

Az egyesület vezetőségének intcn'cziőit és az egye
sület elnökének akaratát, melyek előtt kénytelenek 
voltunk meghajolni, követtük akkor, mikor egy tel
jes éven át nyugdijegyesületiink évfordulójáról, Bok

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

ros Károly elnök ünnepléséről és a már munkában 
levő nyugdijegyesiilet történetéről egy szóval sem 
emlékeztünk meg. Kötelesek voltunk honorálni a ve
zetőség ama meggyőződését, hogy a .nyugdijegyesiilet 
tizenötéves és a maga nemében szinte páratlanul álló 
szocziális munkássága sokkal nemesebb és magasz
tosaid!, mintsem hogy azt szabad volna a napról- 
napra ismétlődő hasonló ünnepségek szintjére és unott 
sablonjára szállítani és bármennyire is szerettük vol
na ez alkalommal újból elmondani, hogy a tizenöt év 
munkájából mekkora rész és mennyi érdem illeti Bok
ros Károlyt, meggyőződésünk ellenére minderről mit- 
sem irhattunk, tisztelnünk kellett az elnök minden 
ünnepléstől irtózó szerénységét.

Most azonban, befejezett tényekkel állva szem
ben, a nyugdijegyesiilet közgyűlése küszöbén, azt 
hiszszük, bátran ejthetünk néhány szót magáról az 
intézményről és annak vezető emberéről is.

Végigtekintve a nyugdijegyesület tizenötéves tör
ténetén, mérlegelve a kezdet nehézségeit, az uttörés 
sisiphusi munkáját, melyet az intézmény elleneseinek 
tudatlansága és irigy rosszák'afata oly gyakran m ajd
nem válságos helyzetbe sodort, az egyesület fennál
lásának első jubileumán méltán tölt el bennünket bi
zonyos öröm és ünnepi hangulat, mert az egyesület 
mejgerősödöttsége, anyagi virágzása, népszerűsége, 
folyton tartó térhódítása konkrét és kétségbevonhat- 
lan bizonyítékai annak, hogy az intézmény nemcsak 
magasztos, humanisztikus és szocziális hivatottságá- 
nak magaslatán áll, hanem valóra váltotta immár a 
létesítéséhez fűzött gyönyörű reménységeket is és 
hogy ma már nemcsak arról beszélhetünk, hogy egye
sületünk mire lesz, vagy Imire van hivatva, hanem 
jogos büszkeséggel hirdetjük azt is, hogy nemes em
berbaráti hivatottságát minő erővel, szépséggel és 
bölcseséggel váltja valóra.

Nem eszme, nem ideál (ina már a nyügdijegye- 
sület, miint ami volt akkor, mikor ugyanazok, kiknek 
iparunk mindén szépet, jót é s nemeset köszönhet, 
létesítése szükségességének gyönyörű gondolatát el
gondolták, hanem élő, eleven valóság, a közösség 
megbecsülhetlen erkölcsi és anyagi értéket képviselő 
birtoka, közkincse, diadalmas megtestesülése az ipa
runkban Rzumiyadózott szocziális erőnek, rejtett ener
giakészletnek, mely előtt elismeréssel és tisztelet
tel kell meghajolnia az egész iparosvilágnak.

A tizenötéves fejlődés folyton emelkedő tenden- 
cziált mutató hullámvonalán végignézve, szemlélődé
sünk és megfigyeléseink összegezése megragadó kép
ben tünteti elénk, hogy a gondolatból miként lesz va
lóság, elgondolások miként kristályosodnak egy ha
talmas intézniéiiynyé, a színtiszta ideáltó l miként ala
kit a gazdasági viszonyok Ikényszeritő ereje minden
napi, de hasznos és üdvös prózád. Problémának lát
szik, de lctagad'hatlan valóság: A nyugd'i jegyesül etet 
az ideálizmus teremtette meg, de a számító, józan 
realismus erősítette meg és tette nagygyá.

Ámde szocziális intézménynek is mondottuk a 
nyugdíjegyesületet. Az is,. annak is lett szánva. A 
mások érdekében folyó agitáezió jelszava eleinte az 
volt, hogy mindnyájunkat érhet baleset, a jövő bi
zonytalan esélyeivel szemben sorsáról mindenki a sa
ját erejéből köteles gondoskodni stb., ámde mindezen 
jelszavak mélyén nHáír ott rejlett a gondolat, hogy 
a folyton megnehezülő gazdasági viszonyok közepette, 
melyek az ipar terén működő erőket: a munkaadókat 
és munkásokat két táborba fogják hajtani, kibékítő 
szellemben, bölcs előrelátással egy oly intézményről 
kell gondoskodni, mely egyaránt sajátja a vállalkozó 
tőkének és munkásoknak, amelyben ezek különben
vasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Ásványvizek beszerzése!
Előnyárak éttermek és kávéházak részére vidékre szállítva:
Krondorfi 1-60 liter á 49. Selters >/a liter á 40.
Krondorfi 1*— « « 41. MarienbacH Via « « 64.
krondorfi >/a « « 32 Málnási Mária 1. € « 60.
Ágnes 2# — « « 50. « « ‘/a « « 44.

« ■/a « « 26. Málnási Sikulia i/a « « 40.
Bikszádi 1 — c « 56. Parádi kénes 1 * - « « 58.

€ >/a « « 36. « < i/a « « 32.
Biliül ’ /.a « « 48. Rohitsi Tenipel 1 *40 « « 50.

« ;I/h « « 36. « « 1 *— « « 45.
Borszéki 2 — « « 55. « « Va « « 30.

« Va « 28 Salvator « « 48.
Enisi Va « « 50. « Va « « 32.
Faclilngen 7... « « 58. Szolyva 1 1 « « 54.
Qiesshiibeli 1-60 K « 56. « 1/2 « « 34.

« Va « « 36. Hunyadi keseriiviz « « 42.
Karlsbadi 1 - « € 68. Igmándi « 0’75 « « 42,
Selters 1 '-- « « 52. « « 0-35 « « 28.

Az árak budapesti raktárunkból értendők, ládák önköltségi áron felszámittatnak. 
A Krondorfi víz megrendeléshez csinos poharak s menükártyák mellékelteinek.

cziinzendők : Gölsdorf K, Krondorfi kutvállalat PÓ'/'sz'.'tclefon 34—78,

is csak látszólag ellentétes érdekei egy közös érdek- 
pontban — a jövő Ibiztositottságiában — egyesülnek. 
A nyugdijegyesület szocziális jelentőségét tehát az 
adja meg, hogy az ellentétes erőket egy közös, nagy 
feladat öntudatára ébresztette, arra a tudatra, hogy 
úgy a 'munkaadóknak, mint a munkásoknak egyfor
mán szükségük van egy ply közös intézményre, mely 
őket életviszonyaik kedvezőtlen alakulása esetén az 
öregség gondjaitól megszabadítja és hogy ennek az 
intézménynek létesítésében egymásra vannak utalva. 
A nyugdijegyesiilet ezt a hivatáisát is betöltötte és 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy egész iparunk látta 
nem egyszer hasznát, hogy van egy hely, — a nyug
díjegyesület, — ahol főnökök és alkalmazottak együtt 
és egymásért dolgoznak.

A vendéglősipari pragmatikus történetírás fel
adata lesz pontosan megái lapítani, hogy a nyugdíj- 
egyesület tizenötéves dicsőséges múltjából mi és ho
gyan fűződik Bokros Károly nevéhez és tevékenysé
géhez. A nyugdijegyesület jegyzőkönyvei, évi jelen
tései és e lap évfolyamai azonban érthető nyelven 
hirdetik e tevékenység megbecsülhetetlen és mara
dandó tényeit és nyilvánvalóan dokumentálják, hogy 
a lefolyt idő alatt az egyesület jelenlegi elnöke nem
csak az egyesület legelső vezetője, hanem egyúttal 
legelső »napszámosa« volt. E szó ehelyütt valóság
gal nem frázis, hanem talán egyedül igazi és találó 
visszatükröztetője annak a páratlanul lelkes odaadás
nak, önzetlen ügyszeretetnek, fáradhatlan munkásság
nak, amelylyel Bokros Károly több mint tizenöt éven 
a nyugdijegyesület ügyeit napról-napra, óráról-órára 
szolgálta és azt energiájának teljes feláldozásával fe j
lődésének mai, soha nem remélt magaslatára emelte.

Ha a nyugdíjegyesületben szakiparunknak ina egy 
oly intézménye van, amelyben a munkaképtelenség 
esetére a munkaadók és munkások egyformán biztos 
oltalomra számíthatnák, amely a bizonytalan jövő 
terheit, gondjait egyformán leveszi vállaikról, ha az 
iparos és ipari munkás jövőjének ez a biztosított/ 
sága, amely egyetlen más iparágban nincs meg, szak
iparunk művelőinek megszerzi azt a tiszteletet és

megbecsülést, mély neki ezért de jure kijár, ha a 
nyugdijegyesület működése — amiben ma már két
ségünk sem lehet — tényleg megoldja azt a súlyos 
emberbaráti és társadalmi problémát, hogy miként 
lehet egy egész iparososztájly jövőjét ezen osztály 
öntevékenysége és erőkészlete felhasználásával biz
tos alapokra fektetni: úgy bízvást elmondhatjuk, hogy 
ennek az eredménynek az elérésében, ennek a társa
dalmi tekintélynek kivívásában, e nagy szocziális pro
bléma sikeres megoldásában oroszlánrésze van Bok
ros Károlynak, aki — hivatása teljes és tökéletes 
tudatában — vezetőszerepét oly páratlan lelkiisme
retességgel töltötte be, mely jóval felülemelkcdétt 
az egyszerű kötélessélgtudaison és mindennél ékesebb 
bizonysága nemes, emelkedett erkölcsi felfogásának, 
bölcs és emberszerető gondolkozásának és munkás
ságának.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

A B u d a p e st i k á v é s ip a rtá rsu la t  köz lem énye i.

H ivata los k im utatás a b u d ap esti k ávésip artár
su la t m u n k a k ö zv etítő jén ek  m ű k ö d ésérő l.

Az 1909. évben elhelyezett munkások száma: 1 7 6 0 0  
Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 2 0517  
Az 1911. évben elhelyezett munkások száma: 21167 
Az 1912. évben elhelyezett munkások száma: 2 1 42 8

El helyeztetett:
Hónap 1911. 1912. 1913.

Január..................................... 1639 1407 1033
Február ................................ 1112 1413 909
Márczius................................ 1587 1709 2044
Á p r i l i s ................................ 2125 2232 2194
M ájus..................................... 2245 2484 2349
Ju n iu s ..................................... 2075 2527 2014
J tiliu s ..................................... 1906 2092 1331
Auguszius 1 5 - ig .................. 1063 1064 590

El helyeztetett:
1913. augusztus hó 1. napjától 15. napjáig.

Föpinczér...................
állandó

. . . .  9 . . .  .
kisegítő

Felszolgáló . . . . . . . .  179
Kávéfőző................... . . . .  76
Kávéfőzőnő . . . . — _
Konyhalegény . . . . . . .  33 . . .  . . . . .  61
F ö liró n ő ................... . . . .  15
Takarítónő . . . . . . . .  29 . . .  . —

Budapest, 1913. augusztus 18.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata, Arad.
Az Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata 
elhelyező irodáját pályázat utján bérbeadni óhajtja.

A szakmába teljesen jártasak küldjék be eddigi működésűket fel
mutató ajánlatukat a fenti társ. elnökségének. Arad, 1913/VIII hó

TRADE MARK BORHEGYI F- Borhegyi bor

VED-JEOT

B O R K E R E S K E D É S
Budapest, V., Gízella-tér 4. (Saját ház.) 
Finczéh: Budafokon ás V., Gizella-tér 4. 
Telefon: 35-79. Fióküzle t: V . Egyetem- 
ulca 2. szám  alatt. Telefonszám : 10-50

A|ánl|a a legjobb: franozla és magyar pezsgffket, 
coguacot és likőröket gyári árakon. Belföldi borait 
az első hírneves bortermelőktől a leg|ntányosabb 
áron szolgáltatta. Vidéki megrendelések gyorsan 

és pontosan tel)eslttelnek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata ingyenes munkaközvetitője“ közleményei.

Kimutatás
1913 julius 25-től augusztus 25-ig elhelyeztetett:

állandó kisegítő
F ő p in c z é r .....................................
é th o rd ó ..........................................
bo rfiu .............................................. . . .  74
szakács ..........................................
sü tőm ester.....................................
m é s z á r o s ..................................... . . .  8
pinczemester és csapos . . . . . 64 . . .
étszertisztitó és háziszolga . . . . 47 . . . . . .  32
portás és bérszolga....................... _
gazdaasszony és kulcsárnő . . . 3 . . . . . .  1
felirónő . ................................. . . .  1
s z a k á c sn ő .....................................
kézi- és kifutóleány.......................
salátásleány ................................. . . 2
k onyhaleány .................................
különféle.......................................... . 14 . . . . . .  7

összesen . 555 1179
A vezetőség.

SZAKOKTATÁS.

HIRMANN FERENCZ
fémöntőde és rézárugyár

BUDAPEST, VIL, CSÁNYI-U. 7.-9.

K é sz ít :  sö rk im é rő  ké szü lé keke t lé g n y o m á s
sa l, hű tő szekrényeke t, b o r- és sö r sz iv a ty -  

tyukat, c sa p o ka t  és p in cze fe lsze re lé si c ikkeket.

árjegyzék és költségvetés díjtalan.

IPARTÖRTÉRELEIIt.

A m agyar vendéglősípar tö rténete .
VI.

Figyelmeztetés.
A folyó 1913—1914. iskolai évre a beírás szept. 9-én 

kezdődik és tart szept . 16-ig, mindenkor délután 4 és fél órá- 
tiífl 6 és 'fél óráig, VI I. kc,r. Nyár-utcza 9. szám alatti iskolában.

Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanoncz (bor
iin, szakácsfiu, portás és szállodás).

A szept .16-ig be nem iratkozott tanonezokat a tanköte
les tanonezok nyilvántartási lajstroma alapján, mint iskola- 
keriilöket az illetékes kerületi elöljárósághoz, mint elsőfokú 
iparhatósághoz, a szakiskola igazgatósága haladéktalanul fel
jelenti.

A rendes előadásokat szept. 16-án délután 4 és fél 
órakor kezdjük meg.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 1884.
VII. tcz. (ipartörvény) rendelkezéseit a tanonezok iskolázta
tására vonatkozólag, úgyszintén az 1893. évi 33574. számú 
miniszteri rendeletet is.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk továbbá 
azt is, hogy a székesfőváros tanácsának rendeleté értelmében 
a kerületi elöljáróságok olyan vendéglős-tanoncznak, aki szak
iskolai bizonyítványt felmutatni nem tud, nem adnak munka
könyvét.

A saját jól felfogott érdekükben óvakodjanak tehát a 
t. főnök urak olyan tanonezokat alkalmazni akik nem tudják 
igazolni, hogy szakiskolába jártak, vagy járnak, mivel — 
ismételjük — az ilyen fiuk munkakönyvét nem kapnak.

Budapest, 1913. szeptember 1-én.
A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanoncziskolájá- 

nak Igazgatósága:
Walter Károly s. k. igazgató,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

(A megelőző közlemények lapunk 1912. jul. 1., decz. 15., jan. 
15., febr. 1., jul. 15. számaiban jelentek meg.)

A pesti Vigadó.
Azon a helyen, ahol most a Vigadó áll, azelőtt 

egy másik »redoute« állott. A redoute-ot 1830-ban 
kezdték épiteni és »mulatságok háza« volt a neve. 
Patasich, a régi idők Salamon Ferencze, már 1830- 
ban jelezte, hogy a tánczpalota olyan palota lesz, a 
melynek széles Európában nincsen párja. 1831-ben 
föl is épült a tánczpalota, szép barokk stílusban. 
A harminczas-negyvenes évek ifjúsága itt mulatott. 
Hentzi azonban irigy ember volt s 'nem akarta, bogy 
a pestieknek van egy palotájuk, ahová mulatni já r 
nak, hát 1849-ben össze-vissza lövette a tánczpalo- 
tát. A pestieken azonban ki nem fogott. Világop 
után a pestiek kioperálták a régi redoute-ot s reál
iskolát csináltak belőle.

Az ötvenes évek felé aztán szabadabb szellők 
kezdtek lengedezni Magyarországon. A pestiek már 
torkig voltak a hazafias bánattal s állították a régi 
vig napokat. Elhatározta tehát Pest szabad királyi 
város, hogy uj redoutc-ot épittet egy millió forint 
költséggel. 1859-ben kezdett hozzá; az építéshez 
Feszi Frigyes. Akkoriban mindenki tüntetett a ma
gyarságával. A német Pest magyarul kezdett beszél- 
sziélni, magyar ruhában jártak az emberek, Feszi is 
valami magyar dolgot akart csinálni, meg akarta te 
remteni az építésben a magyar sti 1 üst. A mór, a 
bizánczi és a román stilust összeházasította! és meg
csinálta a magyar stilusu redoute-ot. A magyar stí
lus egy milltó forintnál többe került, de nem lett 
baj belőle, mert a redoutc igazán szép. Hatalmas, 
a Dunára néző frontjai óriási árkádokon nyugszik. 
A két szárny szögletpiHereit Alexy Károly érdekes 
reliefjei diszitik. A lépcsőházat Lotz Károly és Tlian 
Mór freskókkal festette tele. A diszterem plafondja 
is tele van freskóval. Ezeket a freskókat Wagner, 
Lotz és Tlian festették.

Meg jóformán el sem készült a hatalmas pa
lota s a nyelvészek már összevesztek rajta. Néni’ 
tudták, hogy minek nevezzék. A »Redoute« idegen 
hangzású volt ; magyar szóval akarták nevezni. Erre 
aztán megindultak a névtalálgatások. Az újságolva
sók elárasztották a lapokat névajánlatokknl. Maguk 
az újságok czikkeket Írtak a redoutc nevéről. Az 
egyik lap »gondillá«-nak, a másik »disz:-csárdának

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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D O R T t m n  j n c .

Tőméltóságu Windisct)- 
Graetz Lajos tjerczeg 
sárospataki és tokaji 
uradalmi borpinezé- 
szete képviselője ***

Budapest, Vll., 1 sivárt-ut28. sz, 
□ □
JTUnlákat és árjegyzéket 
kívánatra bérmentve küld.

»üdüldének«, »rajondának«, a harmadik »vigardá«-nak 
akarta nevezni. Végre hosszas tanakodás után »vi- 
gado«-nak keresztelték el, mert ez »jóizü« szó.

1865. január 15-én megtörtént a nagy esemény, 
megnyitották a »Vigadó:<-t. A »Vasárnapi Ujság« lel
kes hangon ir az első bálról.

1865-iki farsang főeseménye a redout ter
meinek megnyitása volt. Már hónapok óta ez ké
pezi a kíváncsiság tárgyát, jobbára csak arról be
szélgetett a pesti ember s szerette elképzelni, hogy 
e hatalmas termekben mily szépen fog hangzani a 
magyar zene s mi ennél is érdekesebb, a magyar 
szó, országgyűlési követek édesbeszédü szájából.

Azután panaszkodik a »Vasárnapi Ujság«, hogy 
a felavatás nem járt a várt sikerrel, mert a nagy 
termek üresen maradtak. Azt ‘mondja a czikk Írója, 
hogy baj volt, hogy a testvérvárost, Budát nem hív
ták meg a bálra. Az első bálon nagyobbrészt föran- 
guak vettek részi. »Történt persze sok kihágás, mely 
bálban éppenséggel nem járja - mondja a czikk 
Írója. — Festői, eredeti, költői, és sok más egyeli 
lehet, ha valaki a »Komlóban« muzsikáltatja magát, 
de ilyen helyen nem járja. Pedig egynémely bővérű 
szittyát'i félrevágott kalappal huzattá .az ő nótáját, 
miket aztán harsány énekszóval kisért . . .«

Az akkori »Pesti Naplók igy emlékezik meg az. 
elsjő bálról :

A Redout-teremben múlt vasárnap, január 15-én 
tartott megnyitó tánczvigalmon, alkalmasint a rossz 
idő miatt, nem volt oly látogatott, mint azt előre vár
tuk volna. Összes száma a jelenlevő, különben dí
szes közönségnek, melyben a főúri rend is képviselve 
volt, bajosan érte el az ezer számot. A terem fel járata, 
valamint a nagy és melléktermek tündöklő fénye min
denkit meglepett. A cselédség díszesen egyenruház- 
va, a ruhatár rendben, minden jó és szép volt, csak 
közönség, mely a sok szépet élvezze, kevés. A jövő 
álarezos bál valószínűleg népesebb lesz. (Pesti Napló, 
1905. jan. 18.)

Az »Angol királynő« szállodát, a székesfőváros 
egyik régi és európai hirii szállodáját a fejedelmek, 
politikusok, arisztokraták, diplomaták és államférfiak 
szállodáját a jótékonyságáról híres id. Wodianer Al
bert báró építtette a szabadságharcz előtt. Az uj 
szálloda mindjárt kedvelt s előkelő szálloda lett. 
A szabadságharezban itt lakott Görgey Arthur és itt 
találkozott először Kossuth Lajossal s itt történt kö
zöttük az a megállapodás, hogy Görgey a honvédség
be lépett. Az Angol királyné szobáit kezdettől fogva 
olyan híres emberek lakták, éttermeiben olyan em
berek jártak, kik történelmet csináltak. Ha ezek a 
falak, bútorok beszélni tudnának, egész emlékira

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

tokát regélnének. A szabadságharcz után az elnyoma
tás következett, amikor a társadalmi élet is pan
gott. A kémek mindenüvé betolakodtak és minden 
szóra vigyázni kellett, mert ezekben a napokban csak
ugyan igaz volt az, hogy még a falnak is fülei van
nak. A vendéglők és szállodák személyzete a politikai 
rendőrség Zsoltijában állott. Falak, ajtók telve 
voltak Judás-lyukakkal, amelyeken hallgatődztak és 
a vendéget nagyon hamar szállásolták el a Károly- 
kaszárnyába Prottmann ur gondozása alá. Az Angol 
királyné akkori bérlője a kémeket nem tűrte meg 
személyzetében. Nem voltak Judás-lyukak s bizton
ságban folyhattak a beszélgetések, annál is inkább, 
mert a legkonservativebb és legdynastikusabb aristok- 
ratia is ide szállt. A magyar történelemben az utóbbi 
50 évben szerepet játszói vezérek otthona volt az 
Angol királyné.

Itt lakott éveken keresztül két szobában Deák 
Ferencz s ezt a két szobát meg is kellene táblával 
jelölni, mert itt készítették elő a kiegyezést Deák és 
barátai. Ezekben az években minden nagy ember 
megfordult a haza bölcse lakásán. Ugyancsak talál
koztak az éttermekben s a fehér asztal mellett tanács
koztak, hogy újra szabadon beszélhessenek a zöld 
asztaloknál és az alkotmány bástyáinak újra érté
kük legyen.

Prottmann sokszor tudakozódott a tulajdonos
nál, hogy mit csinál Deák Ferencz, nem-e conspirál ? 
A bérlő, aki igen élezés ember volt. azt 'mondottat 
Deák nem is beszélhet, (mert mindig füstöl s akikkel 
beszél, gróf Széchen, Majláth, gr. Cziráky, b. Vay, 
Bethlen gr. nem tudják leszoktatni a kuba szivarról, 
azok pedig nagyon rosszak és szidják miatta a pénz
ügyminisztereket. Nem tudott soha egyetlen egy kém 
se betolakodni az Angol királynéba, azonnal rajta- 
csipték, bármilyen alakban jött és feladták Prott- 
mannak, mint izgatót. A haza bölcse bőrkarosszéké- 
ben adomázgatott és tanácskozott s vitték tőle a 
tárgyalások eredményét Becsbe. Maga a felség is 
sokszor megkérdezte bánó Vay Miklóst, aki szintén 
az Angol királynéban lakott: Mit csinálnak az Angol 
királynéban? mert jól tudta,, hogy Deák szobájá
ban tanácskoznak az utegyengetők.

Deák Ferenczre nézett Bécs, Deák Ferenczre az 
egész ország, kinek az Angol királynéban levő lakása 
az egész ország érdeklődésének központúi volt.

Az Angol királynéba szálltak a főherczegek is 
s a külföldi fejedelmek, udvari méltóságok, kik mind
nyájan kíváncsian várták, hogy mit teremt meg Deák 
higgadt bölcsesege és bámulva nézték az egyszerű 
magyar táblabirót, az Angol királyné törzslakóiát. Az 
Angol királyné szálloda idegenek névsora egy érde
kes történelem^ ami igazolja, hogy ennek a szállodá
nak milyen jelentősége volt?

Deák egyik legjobb barátja, gróf Mikes János, 
kinek véleményére a haza bölcse olyan sokat adott, 
szintén itt lakott. Itt lakott Zeyk és gróf Bethlen Jó
zsef is egy ideig, aki humorával és különczségével a 
sötét napokba sok derűt varázsolt .A kiegyezés alatt 
a bécsi kormány tagjai is tárgyaltak az Angol király
nénál Deák szobájában s otthon érezték magukat 
abban a szállodában, mely politikai történetünk nagy
szabású cselekedetének színhelye volt. Tisza Kálmán 
ellenzéki vezér és később kormányelnök korában Cser- 
nátonyval és oszloposabb híveivel az Angol királyné 
éttermeiben települt le mint törzsvendég.

Hirdetéseket jutányosán  
vesz fet a kiadótjivatat

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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KÖZGAZDASÁG.

A magyar söripar és pezsgőgyártás 1912-ben.
(A budapesti kereskedelmi és iparkamara 1912. évi jelentéséből.)

A fogyasztási és termelési viszonyok az 1912. év 
első felében kedvezően alakultak, de az augusztus ha
vától kezdve tartósan uralkodott hideg és esős időjá
rás miatt ieppen a legfontosabb időszakban nagyon 
megcsökkent a sörfogyaszt,ás, mely tudvalevőleg me
leg nyári és őszi hónapokban szokott nálunk legerő
sebben emelkedni, .amint azt az előző 1911. évi meleg 
időjáráskor is tapasztalni lehetett. Ennek daczára az 
1911/12. idényévben is örvendetes mértékben foly
tatódott a hazai sörtermelésnek az utóbbi évek óta 
megkezdődött növekedésle. Miig a termelés a hivatalos 
sörmegadóztatási kimutatás szerint az 1910/11. idény- 
évben 2,698.681 hektolitert tett ki, az 1911/12. idény
évben 2,932.090 hektoliterre emelkedett, vagyis 
233.409 hektoliterrel nagyobb volt. Ezt a kedvező 
eredményt a nyári időszak előtti nagyobb fogyasztás
nak, meg (annak is lehet tulajdonítani, hogy a két 
előző évi bortermés mennyiségileg gyenge középszerű 
hozama és a borárak előnyösen befolyásolta a sör- 
fogyasztást. A nyári és őszi sörfogyasztás említett 
érzékeny csökkenésének sajnos hatása azonban még 
az 1912. évben mutatkozott, amennyiben a hazai ter
melés már az 1912. évi szeptember elején kezdődött 
1912/13. idényévnek első harmadában, vagyis 1912. 
szeptember-deczember hónapjaiban tetemesen csök
kent, nevezetesen pedig az 1911. évi hasonló időszak
nak termelésénél 301.184 hektoliterrel kisebb lett.

Jelentékenyen emelkedett a sörtermelés a buda
pesti kamarai kerületben  is, még pedig az 1910/11. 
idényévhez képest 1,904.717 hl-ről 2,014.427 hl-re, 
vagyis a szaporulat 1911/12 .évben 109.710 hl-t tett 
ki. Az országos sörtermelésből eszerint 1911/12-ben 
68.7<i/o esett a budapesti kamarai kerületre, illetőleg 
a [fővárosi sörgyárakra.

Az üzleti eredményt kedvezőtlenül befolyásolta 
ebben az évben is a termelési költségek ujab'b növeke
dése, amit részben munkabérek emelkedése, részben 
pedig egyes nyerstermények, meg a gyártáshoz szük
séges áruezikkek ,és gépberendezések magasabb be
szerzési árai okoztak s amivel szemben a sör árát 
megfelelően feljavítani nem lehetett. A hazai söripar 
helyzetét azonkívül megnehezíti az olcsó osztrák sörök 
nagyarányú beöaönlése, (mely behozatal 1912-ben 
1911-hez képest — némileg csökkent ugyan, de még 
mindig túlságosan nagy, úgy hogy Ausztria sörbeho
zatali többlete 1912-ben is 430.000 q-ra rúgott. El
lenben kisarányu sörkivitelünk különösen az’ év utolsó 
harmadában csökkent, úgy, hogy 1912. évi sörkülfor- 
galmunk mérlege jelentékenyen passzív, amennyiben 
a behozatal 5 milliói koronával nagyobb volt, mint 
kivitelünk.

A belforgalom lebonyolítása körül ezúttal kü
lönös nehézségek nem merültek fel, de a vasutaknál 
a kocsihiány 1912-ben is időnkint érezhető volt.

A termelés emelkedése folytán az adóteher is

Wolf Oszkár, Budapest
V ili., Luther-utca l/b  — T e le fo n : J ó z se f  21-30 
Szállítja a vendéglői és szállodai ezukrászda összes 
szükségleti czikkeit. Különböző gyümölcsízek. Minden
féle befőtt gyümölcsöt. Gyümölcsöt vastag ezukorban.

Gyümölcsnedveket fagylalt készítéshez. 
„Rex“-jegyü mesterséges ételzsir, melynek összetétele: 2/:i-ad 
rész tiszta sertészsír és Vs-ad rész tiszta növényzsir. Liszt
cukor, mandula, mogyoró, mazsola, sütőostya, kávékivonat, 
kristályszirup, margarin, vanillia, gyümölcsetherek, méreg- 
mentes festések, hajpor, hollandi kakaó- és tunkmassza, hol
landi kakaovaj stb. Mint speciálitást ajánlom: Pudding 
készítéséhez Rischkopf-féle vanillia crémporomat. 

A Schicht György R. T. vezérképviselete: 
„Ceres“-jegyü növényzsirban és vajban, 
„Ceres“-jegyü alkoholmentes italokban.

Naponta szállítás, csakis teljesen friss árukban. A leg
olcsóbb napi árak mellett.

növekedett, még pedig az 1910/11. idényévhez képest 
söradóban 11.4 'millió koronáról 11.98 millióra, sör- 
adópótlékban pedig 24.9 millió koronáról 26.22 mil
lióra, együttvéve tehát 36.35 millióról 39.2 millió 
koronára.

Magyarország sör forgat mának főbb adatai a há
rom utolsó évről a következők:

Sörbehozatalunk. Sörki vitelünk.
Évben hordókban pa'ackokban hordókban palackokban

m é t e r  in á z s a
1910................. 310.752 37.375 66.306 26.625
1911. . . . . 441.661 59.914 75.665 28.861
1 12................. 425.780 54.4U0 60 714 25.625

A behozatal Németország 16.669 q-nyi liordó- 
scrbehozatalától eltekintve az 1912. évben is majd
nem egészen osztrák származású.

Ausztria sörbehoz,aluli %öbblete kitett (a palaczk 
sörrel együ tt) :

Évben métermnzsa
1910 ................................  296.000
1911 ................................  432.600
1912 . . kerekszámmal 438.000

Az 1912. évi sörbehozatal értékét ideiglenesen 
mintegy 6.2 milliói koronára, a kivitelét ellenben ke
rek számmal 1.20 millió koronára becsülték.

Ami 'különösen a magyar sörkivitelt illeti, itt 
Ausztrián kívül főleg Bosznia-Hercegovina, Török
ország és Olaszország jönnek tekintetbe. A hordósör 
kivitele —■ 1911-hez képest — Ausztria felé 39.978 
q-ról 24.800 q-ra csökkent és az csak Olaszországi 
viszonylatban emelkedett 2.096 q-ról mintegy 3.000 
q-ra. A többi balkáni országokba a kivitel csekély je
lentőségű maradt. A palaczksör kivitele is 28.861 q-ról 
25.625 q-rc ment le s ezúttal is csajkl a 'kisebb rész 
8.700 q — s'zállitatott Ausztriába. A Boszniába irá
nyuló sörkivitelnek alighanem további csökkenését 
fogja előidézni az a körülmény, hogy ott 1912. novem
ber 1-től kezdő érviénynyel minden otthon termelt 
valamint máshonnan behozott sör hektoliterenként és 
ezukorerőfokonként 80 fillérnyi söradópótlékkal ter-

CZUBTíBimOZlEn & Cíe
<•8. és leír. udvari szállítók

Fraticzia cognac-gijár Promotiíor
Alapittatott 1884.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Vidéki
jó gázból való, felsőbb 
iskolába járó fiú, jobb 
izraelita családnál teljes 
ellátásra eljogadtatik. * 

Czim m egtudható  
a kiadóhivatalban

heltetik, mely újabb teher valószínűleg a sörfogyasz
tást is hátrányosan fogja befolyásolni. A balkáni há
ború következtében beálló területi változások előre- 
láthatólajg a sslörkiviteli viszonyokra is ebben az irány
ban ki fognak hatni, aminek netáni hátrányai ellen 
esetleg a (kereskedelmi szerződések revisiója utján 
idejében kellene védekezni.

A 'pezsgőbor forgalmában a nehéz gazdasági vi
szonyok következtében 1912-ben emelkedés nem igen 
volt észlelhető, jól lehet a fogyasztó közönség bizalma 
az uj bortörvény óta jobban fölkarolja a hazai ípezsgő- 
borokat mint azelőtt. A külföld is már nagyobb biza
lommal viseltetik a magyar pezsgőborok iránt és re
mélhető, hogy ha az államkormány továbbra is szigo
rúan végrehajtja az uj bortörvény ide vonatkozó §-ai- 
nak intézkedéseit, sikerülni fog a' kivitelt .évről-évre 
növelni és igy ezúton is ennek! a nevezetes hazai ipar
ágnak fejlődését biztosítani. Ennek fellendülése nem
csak a vele szoros összeköttetésben álló egyéb ipar
ágaknál lesz észlelhető, hanem meg fogják azt érezni a 
hazai bortermelők is annyiban, hogy termésüket jobb 
áron fogják eladhatni.

Sajnos, 1912-ben a pezsgőborgyárosok helyzetét 
érzékenyen megnehezítette ;a rossz bortermés, mert 
csak nagy (Utánjárással lehetett némileg is megfelelői, 
jó és tisztaizü bort találni.

Sajnálattal említik ezúttal is a szakkörök, miként 
már évek jóta, hogy a gyártáshoz szükséges számos 
czikket, mert hazánkban nem szerezhető be, külföldről 
kell hozatni. Nem is szólva a vámkülföldről hozandó
jegeczesedett candis tetemes tömegéről, még válto
zatlanul fennáll az a helyzet, hogy az uj gépeket kül
földről kell megszerezni, de még a megrongált gépek 
javítását is jFrancziaországban kell eszközöltetni. Az 
egyszerű kiállítású rázóállványokat, melyekhez való 
fa Magyarországban terem cs innen lesz Francziaor- 
szágba exportálva, szintén onnan kell hozatni, mert 
hazánkban nem készülnek ilyenek. A jelentékeny ke
reslet és jaz évről-évre ismétlődő Igyakori felszólalás 
daczára pezsgőborpalaczkokat még mindig nem gyári 
a hazai, különben szépen fejlett üvegipar és igy ezeket 
is a (külföld szállítja.

szflTmáRon
a Fő-téren levő ^ K O R O I Z f l^ - k á v é h á z  kedvező 

feltételek mellett HlifiOÓ* É rtekezhetni:
TRATTNER és SPITZER czégnél SZATMÁRON.

Svájczi országos kiállítás Bernben. Tudvalévőén nem
rég nyílt meg Sváczban a legnagyobbszabásu alpesi villamos
vasút, amely Bernt, az ország fővárosát, az Olaszországba 
vezető főútvonallal, a Simplon-vasuttal köti közvetlenül ösz- 
sze. Az uj közlekedési ut praktikus jelentősége természetesen 
csak a jövő évben fog igazán mutatkozni, amikor már bi
zonyára nagy forgalmat fog lebonyolítani. Ezért a svájcziak 
-  mint már megírtuk — 1914-ben, Bernben országos kiállí
tást fognak rendezni, amely méreteire nézve a legmodernebb 
svájczi kiállítás lesz, gyönyörű hegyi fekvésénél fogva pedig 
még különös vonzóerőt fog gyakorolni az idegenekre. Egyéb
ként a kiállítás nevezetességei lesznek: a 200 m. hosszú gép
csarnok, a szállodás és vendégi ősipar kiállítása, amelynek 
költségeihez rndguk a kiállítók 250.000 frankkal járultak 
hozzá, továbbá a svájczi nép- és földvédelmi csoport (Hei- 
matschutz).

BORÁSZAT.

A borivásról.
(M- Ü-) Az alkoholellenes mozgalom nálunk is 

kezd már túlzásokba átcsapni. Ezért alkalomszerűnek 
tartjuk az érdekelt közönségnek figyelmét dr. Gandy 
P.-nek a »Le Chroniqueur Mondain«-ben megjelent 
tanulmányára felhívni, melyből itt a következő kivo
natot közöljük:

Néhány hét előtt egy barátomnál voltam ebédre 
,'neghiva, aki igen gazdag és előkelő iember és aki 
a háztartás és vendéglátásban mindig az utolsó' di
vatot követi. Az ebéden rajtam kívül az irodalom és 
művészet kitűnőségei vettek részt és nem kevéssé le
pődtem meg, amikor láttam, hogy az asztalra a szoká
sos rnédoc és burgundi borok helyett ásványvizek és 
egyéb mesterségesen sterilizált vizek kerültek.

Én erre csodálkozásomat fejeztem ki, mire azt 
felelték, hogy az orvosok és a nagyvilági emberek 
megegyeztek abban, hogy a »comme il faut« aszta
lokról száműznek minden alkoholos italt.

Hazatérve, elgondolkoztam ezen a dolgon és igy 
fakadtam k i : »lme, egy 30 vagy 40 százados hagyo
mány ) megszegve néhány rosszkedvű, rosszgyomru, 
jomber által és néhány snob által, akik mindenáron 
valami ujjal akarnak feltűnést csinálni, pedig ha igaz 
ás, hogy vannak betegek, akiket az orvosok minden 
erjesztett italtól eltiltanak, úgy az is igaz, hogy nincs 
olyan komoly orvos, aki elvileg és föltétlenül pro- 
Iskribálná a természetes bort és — kis adagokban 
a jó minőségű alkoholt.

Lehet, hogy ha keresnék ennek a mozgalomnak 
az eredetét, titkos okokat találnánk, különösen egyet, 
melynek befolyása manapság igen jelentékeny, ne
vezetesen azt találhatnék, hogy a franczia bor ellen 
intézett ezen hadjárat azon országok javára szolgál, 
amelyeknek érdeke a söripart és teabehozatalt pár
tolni. De nem erről van most szó'.

Nem is a társadalmi szempontot akarjuk itt fej
tegetni, bármennyire fontos is legyen az, erre nézve 
csak azt jegyezzük meg futólag, hogy ha a közható
ságoknak komoly szándékuk volna az alkoholizmust 
csökkenteni, amely igazán valóságos nemzeti csapás, 
akkor legelső dolguknak kellene lenni, hogy a bor- 
mérések számát csökkentsék (Francziaországban 
bonnérés van, nem egészen 80 lakosra esik egy) és 
hogy erélyes rendőri intézkedéseket tegyenek, mint 
amilyeneket tettek pl. Dániában, ahol az a bormérő, 
aki az utolsó pohárral töltött a í'észeg embernek, kö
teles viselni az ő hazaszállításának a költségét és 
annak a kárnak költségét is, amit laz a részeg ember 
esetleg okozott, sót az orvosi költséget is, ha erre 
szükség van.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Itt csak arra szorítkozunk, hogy higiénikus szem
pontból vizsgáljuk meg a borivást és akkor azt fog
juk találni, hogy Hippokrates óta, aki 2300 évvel 
ezelőtt mondta, hogy a bor csodálatosan megfelelő 
itala az embernek, a párisi egyetem jközegészségügyi 
tanszékének ezidőszerinti birtokosáig, aki a bort az 
emésztőszervek és az idegközponrélénkitőjének és 
a szervezet kárainak, veszteségének helyrehozójául te
kinti, — mondom tehát, hogy minid! a mai napig a tu
dománynak minden mestere, aki a borral foglalko
zott, elismerte annak kitűnő higiénikus tulajdonságait 
és az egészségre valói előnyeit.

Dr. 'Mauriac E. egy kitűnő és rendkívül érdekes 
füzetben, melynek czime: »A bor védelme«, össze
állította  a mai kor néhány legkitűnőbb tudósának 
és gyakorló orvosának Ítéletét a borról.

Bouchardat tanár szerint: »a bor az erjesztett 
italok között a legfontosabb, a leghasznosabb, ha 
mértékkel használják és még a vele való visszaélés 
esetén is legkevésbé káros*.

Arnould professzor pedig azt Írja: »A borban 
a hasznos anyagoknak csodálatos összetétele van (meg, 
amelyeknek helyes arányát semmi mással nem lehet 
pótolni«.

A bordeauxi egyetem egyik legkiválóbb tanára, 
dr. Arnovan mondja, hogy: »a bor hasznos ital, mely 
rendkívül üdvös befolyást gyakorol az emésztésre, 
az idegrendszerre, a táplálkozásra, tehát igazán 'hi
giénikus ital és nemzeti szempontból épp oly fontos 
érdek a bor fogyasztásának a terjesztése, mint az al
kohol fogyasztásának a csökkentése*.

Sajnálatos azonban, hogy ennek az ellenkezőjét 
tapasztaljuk Francziaországban, ahol az alkoholfo
gyasztás az 1853-iki 671,000 hl.-ről 1899-ben 2.500,000 
hektoliterre emelkedett; ugyanabban az időszakban 
pedig a borfogyasztás érezhetően csökkent, igy Pá- 
risban 1899-ben a borfogyasztás 400,000 hektoliter
rel volt kevesebb, mint az előző évben.

Amikor az alkohol pusztításáról beszélünk, majd
nem kizárólag az ipari alkoholra gondolunk, melyet 
a burgonyából, a kalászos növényekből stb.-ből nyer
nek, amelyek kiválóan részegítő produktumok és aro- 
matikus anyagokkal vegyítve, a legkárhozatosabb ita
lok. Elsősorban az étvágygerjesztő italok készítésére 
szolgálnak. Az absint fogyasztása, amely igazán va
lóságos méreg, az 1873-iki 6713 hektoliterről 1S9(4- 
ben több mint 200,000 hektoliterre emelkedett Fran
cziaországban.

A bor alkoholja nem jár ezekkel a veszélyekkel.
Aki naponta fél üveg bort iszik, az átlag 40 köbezenti- 
méter alkoholt fogyaszt és nyugodtan helyettesíthet
né az ő pohár borát egy pohár cognaccal.

Az az ember, aki természetes bort szokott inni, 
az kevésbé fog az alkoholos italoktól mesterséges 
fölhevülést és crőé'zetet megkívánni. Helyesen mond
ja Laget tanár Bordeauxból: »Egyik legértékesebb 
tulajdonsága a bornak, hogy bizonyos fokig megaka
dályozza az iszákosságot a bortivó népeknél*. Ezt 
különösen a svájeziak jól megértették, miért is a 
borfogyasztást a gazdasági és társadalmi intézkedé
sek egész rendszerével emelték, amiáltal rövid idő

fDeqbecsülheteflen1
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| MAGGl GYULA TÁRSASÁG k f WIEN V 2. I
Képviselet Budapest és környéke részére: ;

! Weiss József, Budapest VI., Király-utca 76.J

Boreladás.
150 hl. 1906. és 250 hl. 1912. évi érmelléki hegyi 
fehér asztali bor Reszege vasúti állomáshoz szállítva 
64, illetve 40 korona áron eladó. —- Megkeresések 
Ryll V iktor kir. erdőmérnök N agy k ö v éres  

(Temes-megye) intézendők.

alatt 30o/o-kal csökkentették az alkoholfogyasztást.
A bor nemcsak az egészséges embernek jó' és 

előnyös, hanem kiválóan hasznos és értékes bizo
nyos betegségek megelőzésénél és kezelésénél is. 
Megelőző hatása van a bornak, ha járvány idejében 
tisztán, vagy vízzel vegyítve iszszuk. Pick 'szerint ko- 
lefabaczillusos vízzel is veszély nélkül iható', ha ez 
csak 5 perczig volt vegyítve eg'yharmadrész borral.

Maga a pálinka is, a jó> pálinka, ha egy kicsit 
régi, fertőző betegségeknél kiválóan megbecsült és 
tápláló anyag és orvosszer, tífusznál, láznál, pneumo- 
niánál stb.

Tápláló anyagnak, ételnek mondottuk most a (bort 
és| valóban az is, abban a szigorúan tudományos 
felfogásban, hogy aZ étel a belső melegség forrása. 
Duclaux professzor, a Pasteur-intézet kiváló vezetője 
kimutatja, hogy maguk az antialkoholisták is konsu- 
málnak alkoholt »tudtukon kivül«, mert az alkohol 
a ezukros molekula elváltozásának egyik stádiuma, 
minthogy pedig mindenki fogyaszt ezukrot, mindenki 
fogyaszt alkoholt is.

Az a vitatkozás tehát az alkohol tekintetében, 
amely annyi vihart támasztott, tulajdonképen és he
lyesen az élettani kémia kérdése és kár azt a szo- 
cziális higiéné kérdésével összezavarni.

Befejezésül elmondhatjuk tehát Arnovan profesz- 
szorral, hogy a bor kitűnő ital, Pmelyet évszázadok 
óta egész népfajok használtak, amelyek ezen "időszak 
alatt sem betegséget, sem különös dekadencziát nem 
mutattak, de amelyek gyakran kitűntek bátorságuk
kal, erejükkel és szellemi fejlettségükkel.

51615-1913. VIII/2. számhoz.

Hirdetmény.
A budafoki in. kir. pinczemesteri tanfolyam pin- 

cZéjében folyó évi augusztus hó 5-én tartandó bor
árverésen eladásra kerül a m. ldr. vinczellér iskolák, 
állami szőlőtelepek és ménesbirtokok bortermésének 
egy része.

A venni szándékozók az elárverezendő borokat f. 
évi julius hó 29-én, augusztus hó 1-én, valamint az 
árverés napján megizlelhetik.

Az árverezendő borok jegyzékét az érdeklődők 
levelezőlapon közölt kívánságára a pinczemesteri tan
folyam igazgatósága megküldi.

Budafok, 1913. julius hó.

A m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
igazgatósága.

a vendéglők és éttermek konyhájában

MAGGl ízesítő
levesek, mártások stb. ízesítésére. Kitűnő zamat. 
Nagy fűszerező képesség. — Meglepő kiadósság.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



10 Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar 1913 szeptember 1.

R KORYHfl.

Szesz-főzők és tűzhelyek.
A denaturált szeszt eddig majdnem kizárólag 

főzésnél, gyorsforralókban használták el. Van is már 
eddig annyi mindenféle jói és jobb szeszfőző ié!s 
gyorsforraló, hogy azokat mind egyszerre ismertet
ni teljes lehetetlenség volna. A régibb rendszerű fő
zök és forralóknál a szesz vagy közvetlenül, vagy 
pedig kanócZ segélyével égettetett el. Az újabb rend- 
szerüeknél a szesz már gőz alakjában kerül elégésre. 
A készülékek úgy vannak szerkesztve, hogy a szeszt 
előbb elgőzölögtetik és csak a gőzök jutnak a láng
ba. Ennek pedig igen sok előnye van a régivel szem
ben, azért ezek sokkal gazdaságosabbak is. A fejlő
dött gőzök ezeknél már bizonyos nyomással és fi
noman elosztva lépnek ki, miért is az elégésre szol
gáló levegővel jobban keverednek és igy a meleget 
jobban kifejtik. Egyes készülékek miéig tökéletesebb 
bek, mert a levegőnek a lánghoz való jobb vezetését 
is végzik. Azonkívül oly készülékek is vannak, ame
lyek szabályozhatók.

Azok a készülékek, amelyek a szeszt gőz alak
jában égetik el, egyúttal szagtalanok is, mert a láng
juk forróbb és igy a közönséges denaturált szeszt 
is teljesen elégetik. A közönséges szeszfőzők azon
ban szagot terjesztenek.

Újabb időben olyan szeszfőzőket is sikerült fel
találni, amelyek amellett, hogy gőz alakjában ége
tik el a szeszt, igen egyszerűek, tartósak és nagyon 
olcsók, úgy hogy most már nincs 'semmi akadálya 
annak, hogy mindenki újabb rendszerű főző és for
raló készülékeket vegyen. Egyik legnagyobb hátrá
nya volt a régebbi gyorsforralóknak az, hogy köny- 
nyen felborultak és a kiömlő égő szesz nem egy 
tűzvészt okozott, sok embert (égetett nyomorékká, 
sőt nem egynek halálát is okozta. Ma már, hogy alig 
van ház, amelyben szeszfőző ne lenne és az embe
rek megtanultak vigyázni, a legritkább esetté vált a 
kiömlött szesztől összeégett cselédleány históriája a 
lapok napi hírei között, amihez a forralok jobb és 
biztosabb szerkezete is nagyban hozzájárult. Szesz
főzők és forralok vásárlásánál tehát azok részesiten- 
dők előnyben, amelyek aránylag alacsony és széles 
szerkezetűek, mert ezek felborulása nem oly köny- 
nyen áll be, mint a keskeny, magas alakuaké. Ör
vendetes az, hogy miig a németek a szeszfőzők töké
letesítésénél főkép arra törekedtek, hogy olyat ta
láljanak föl, amely minél gazdaságosabban égeti cl 
a szeszt, addig a magyar föltalálok -előbb olyan ké
szüléket igyekeztek föltalálni, amelyek a sok előfor
dult balesetet megelőzik és még felborulás esetén 
sem okoznak bajt. Ha tehát nem is vagyunk oly 
takarékosak és praktikusak, mint a németek, de a 
magyar szive még ebben is megnyilvánult és ab
ban is, hogy e készüljákek óriási kelendőségnek ör
vendtek, úgy, hogy pl. egy budapesti vaskereskedő 
ezég egymaga 30,000 darabot adott el néhány hó
nap alatt ilyen készülékből.

0 *

0

ELEKTROMOTOROK
Elektromos légszivattyúk söntések részére

FRANKésBERGERBudapest
Vili., Bezerédi-u. 5. Telefon s József 21.12,

0

-0

A magyar gyártmányú szeszfőzők egyesitik ma
gukban a német gyártmányok gazdaságos voltát a 
tűzbiztonsági szempontokkal, alacsony alakjuk foly
tán nem borulnak föl, áruk pedig nagyon olcsó, miért 
is azokat a legmelegebben ajánlhatjuk. A főzés czél- 
jára elfogyasztott szesz legnagyobb része kisebb ház
tartásokra esik és igy a tömegezikket az olcsóbb és 
tartósabb áru képezi. Már pedig a szeszfogyasztás 
emelésének szempontjából nem az a fődolog, hogy 
egy készüléket adjanak cl 6 koronáiért, hanem in
kább, hogy azért a pénzért hat drb vagy ha lehet, 
még több keljen el, mert a szeszfogyasztás a készü
lékek számával emelkedik és minél olcsóbbak a ké
szülékek, annál jobban terjed a szesz • használata és 
annál hozzáférhetőbb az a nagyközönség számára.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a tüzelő szesz 
használata igen nagy idő- és pénzmegtakarítással jár 
és ezért leginkább a szegényebb osztály használja 
a szeszfőzőt gyakrabban. Minél könnyebben és ol
csóbban megszerezhetővé kell tehát tenni a szeszt, 
de elsősorban a szesz főzőkészülékeket és szesztüz- 
helyeket.

E téren is folytonos haladás észlelhető és ér
dekes lesz megemlíteni, hogy a berlini Centrale für 
Spiritus Verwertung az 1900. évi július hótól kezd
ve bezárólag november hő végéig, tehát öt hónap 
alatt 11,000, szóval tizenegyezer darab szeszfőzőt 
adott el főképpen oly vevőknek, akik előtt a szesz
nek e czélra való használata többé-kevésbé ismereti 
len volt.

Közgyűlési indítványok.
(Második közlemény.)

III. A p o zso n y i ipartársu lat ind ítványai.
A Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata« Po

zsonyban a következő indítványokat nyújtotta be a 
f .évi szeptember hó 23-án Budapesten tartandó szö
vetségi közgyűlésre:

Tekintetes1
Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének

Budapesten.
F. évi julius hói 22-én kelt b. megkeresésükre 

tisztelettel értesítjük, hogy ipartársulatunk választ
mánya iparunk érdekében megszüntetendőnek találja
a]z!t a v iázás helyzetűt, niely{ a h ülőn jele itat mér esi en
gedélyek kiadása körűt észlelhetők.

Kívánatosnak tartja, hogy korlátlan italmérési en
gedély az egyes helységük részére megállapított maxi
mális számon túl egyáltalán ne adassák ki, ső t 'a m eg
levőik szerzett jogok sérelm\e n.élk\ii\\ s a m éltányos
ság sZemmeItartása mellett, annyira redukálandók , 
hogy jogosították megélhetésüket biztosítva is lássák.

Korlátolt italmérési engedélyek bármely jajának 
kiadásánál azonban elsősorban az italmérési engedé
lyeket iparszerüen használó, — tehát a mi iparunkat 
űző egyének érdekei, vo Inágak figyelőnkbe veendők, 
mert különösen ezekre nézve sérelmes, ha oly egyé
nekkel kénytelenek felvenni a versenyt, kik mint fü- 
szerkereskedők, szatócsok, bodegások stb. amúgy is 
más forrással is rendelkeznek létük biztosítása- tekin
tetében, ellentétben a Imi iparunkat folytató kartársak
kal, kik úgyszólván kizárólag a pincze (azaz italmérés/' 
engedély) jövedelmeiből kénytelenek megélni, s e 
mellett még fokozottabb kötelezettségeket teljesíteni, 
mint bármely más pályán működő iparos vagy keres
kedő.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Czé Italan, ;fölösleges és sérelmes intézménynek 
torijuk a bornyilvántartási ivek intézményét is, ez 
okból helyén valóuaíkí s karunk érdekében levőnek tar
tanók ezen intézmény megszüntetését.

Végül az ip,ártörvénynek az ismert szellemben 
leendő módosítását ezélző mozgalomnak fokozottabb 
fejlesztését illetve a reVisiő foganatosításának kiesz- 
közlését javasoljuk.

Ami a tekintetes központi igazgatóság iazon kí
vánságát illeti, hogy a vendéglősipar történetébe vágó 
vagy a vendéglősiparral foglalkozó müvekről jegy
zéket készítsünk, erre vonatkozólag tisztelettel közöl
hetjük, hogy az egész kérdést nyilvántartjuk, annak 
jelenlegi érdemi elintézése azonban, már az idő rövid
ségénél fogva is 1 ehetetlen.

Kiváló tisztelettel
Hallcr János s. k., Dr. Fiirst Viktor s. k.,

elnök. ü y?sz.
Kern Endre s. k., 

jegy-ő.

IV. A brassói ipartársulat előterjesztése.
A ^Brassó-megyei Szállodások, Vendéglősök, 

Kávésok és Korcs,márosok Ipdrpársulata' mely /Q07- 
ben alakult:, a következő indítványokat nyújtotta be:

Tekintetes)
Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége

Budapesten.
A tekintetes elnökség f. évi július hó 22-én kelt 

nagybecsű átiratában foglalt ama felhívásnak, hogy 
egy sürgősen egybehívandó választmányi ülésen vagy 
ipartlársulati rendkívüli közgyűlésen állapítsuk meg 
mindazon kívánalmakat, sérelmeket és panaszokat, 
melyek teljesítését, orvoslását és megszüntetését ipa
runk érdekében szükségesnek tartjuk: mindenekelőtt 
reá kell mutatnunk' a vend égiősiparra nehezedő óriási 
állami és \k,özségi adókra, nemkülönben a folyjon 
emelkedő általános drágaságra, melyek külön-kiilön 
és már egymagukban elégségesek arra, hogy ipa
runkat válság elé vigyék.

E válság siettetéséhez nagyban hozzájárul a 
korlátlan iftérné rési effedélyek folytonos szaporítása, 
nemkülönben ama sajnálatos körülmény, hogy szö
vetségünk többszőr ismételt kérelme daczára még 
mindig nem sikerült megvalósítanunk ama régikivári- 
ságunkat, hogy újabb korlátlan italmérési engedé
lyek kiadásánál a pénztigyl hatóságok hallgassák 
meg i/idttyárstfilatnink szakvéleményét.

Több védelmet, polgári kötelezettségeink fejé
ben polgári jogokat követelünk iparunk részére és 
erre egyedüli alkalmas eszköznek az iparfiprvény mi
előbbi. revisiójá\t, és ennek keretében a vendéglős- 
iparnak a képesítéshez és engedélyhez kö tö tt ipar
ágak közé soroltéitól sóit látjuk.

Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy nálunk, kü
lönösen a nyári hónapokban tapasztalható idegen
forgalom lebonyolításában, melynek legfontosabb ré- 
s:zc természetszerűen a jm’i feladatunk, az illetékes ha
tóságok munkánkat nemcsak hogy nem támogatják,

Páratlan olcsó ajánlat
Vászon- és 

dam ast-árukban
Szállodás és vendéglős arak Ügyeimébe!

Kor. érték
1000 db lenvászon lepedő 220/150 dbja • , . 3.— 
2000 « Kárpáti « 230/150 « . . . 4.—
3000 « nehéz daniast 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 törülköző 60/120 tetja 12.— 
6000 db szegélyes nagy párnahuzat dbja . . 2.50
3500 « « kis « « . . 1.50
2500 « « paplanhuzat 130/180 dbja . 6.—
6500 tct. vászon pohár- és edénytörlő tucatja . 6.—
1500 db angol flanell takaró 200/130 dbja . 6.-7.—

Dentsch Ferenc
vászon- és damast áruháza, szállodások és 

vendéglősök szállítója
BUDAPEST, VIII, MUZEUM-KÖRUT 10. SZ.

A’apifási év 1895. O Telefon : József 4—60.
A fenti mennyiség állandóan raktáron.

hanem egyenesen m egnehezítik  és intézkedéseikkel 
valósággal lehetetlenné teszik.

A z 1908. évi LVIl. t. ez. 14. §-.ában megállapított 
bornyiIvánfnrtási kötelezettség alól a vendéglősök 
felment,emlők.

Brassó, 1013. augusztus 10.
Lalzina Viktor s. k., Rottcnbacher György s. k.,

titkár. elnök.

V. Az „Árvavármegyei szállodások, vendég
lősök, korcsm árosok és kávésok ipartársu- 

lata“ előterjesztése.
Az »Árvamegyei szállodások, vendéglősök, korcs

márosok és kávésok ipartársulata« 1013. évi augusz
tus hó 14-én tartott választmányi liilésiének határo
zta tábó-1 a következőket terjeszti a f. évi szeptember 
hó 23-án tartandó XIII.  szövetségi rendes évi köz
gyűlés e lé :

1. A választmány egyhangúlag hozott határozat
tal kimondja, hogy az ipartársulat elnöksége a f. 
évi szeptember hó 23-án tartandó szövetségi rendes 
évi közgyűlésen resztvesz és a közgyűlésen kérel
met, illetve indítványt nyújt be az iránt, hogy 71 szö
vetség a magas kormánynál tegye meg a kellő  léj- 
péseket a vendéglősipar terén fennálló tarthatlun 
viszonyok orvoslása ezéI j á l f á i .

71 Pilseni Polgári Serfőző „Pílsení ősforrás44 a JTlüncf)eni 
Paulaner Sör főző Részvény-Társaság Saívátorsörgyár
magyarországi kizáró- /7 v T /Vi|í",illk következő világhírű söreinket úgy hordóban, m int palackban „P ilsenl Ősfor-
lagos vezérképviselete / * * * ^ ® f /  rás sör“  a Pilseni polgári Serfőzőbői, alapittatott 1842. „Müncheni Paulaner sör“  a
Budapest, IX kér., Ranolder-utcza 4. szám. Müncheni Paulaner sörföző Salvatorsörgyárböl kapható egész éven át. ..Salvator sór“  a 
TELEFONSZÁM : JÓZSEF 2 4 -6 1 .  Müncheni Paulaner sörlőző Salvátorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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2. Az »Árvamegyei szállodások, vendéglősök, 
korcsmárosok és kávésok ipartársulata« már hosszabb 
ideje behatóan foglalkozik egy közős áruraktár lé
tesítésének eszméjével, hogy összes tagjait egyaránt 
kifogástalan minőségű, kitűnő és hamisítatlan ital- 
nemüekkel láthassa el. Minthogy Árvamegye a ha
társzélen van, az ipartársulat főtö-rekvése hazai ipar
termékek beszerzésére irányul. E czél által vezérel
ve, az ipartársulat a \podbyeli és Meisel Kálmán 
tulajdonában levő sörgyár megszerzése, illetve meg
vétele iránt a kezdeményező lépéseket már meg is 
tette és evégből egy részvénytársaságot kíván léte
síteni. A választmány e tárgygyal behatóan foglal
kozott és egy öttagú bizottságot küldött ki a rész
letek kidolgozáséi és é z  indítványnak közgyűlés 
elé terjesztése ezé íjából.

3. Rosenfeld  Arnold ipartársulati alelnök azon 
bejelentése alapján, mely szerint részint saját üz
letében, részint más ipartársulati tagok üzleteiben 
a »kulturfillérek« czimén eszközölt gyűjtés 500 ko- 
rónát eredményezett, a budapesti központ pedig1 még 
mindig nem csatlakozott az eszméhez, a választmány 
megfontolás tárgyává tette, hogy mi történjék1 a 
gyűjtött összeggel és felhatalmazta az elnökséget, 
hogy ezen összeget árvamegyei kulturális czélokra 
fordítsa és ezzel a rendeltetéssel a megye alispán
jához juttassa.

Kelt Alsőkubinban, 1913. augusztus 20-án.
Tyroler s. k., 

elnök.

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

tá rsas regge lit tart\
1913 szeptember 5-én Kubanek Veuczel éttermében (Bu

dai Vigadó, 11. Corvin-tér).
1913 szeptember 12-én Deutsch Pál vendéglőjében, (VII. 

Dobány-utcza 54).
1913 szeptember 19-én Hettlinger János éttermében (V11. 

Rákóczi-ut 30).
1913 szeptember 26-án Malter és Holub éttermében (Or

szágos Kaszinó, IV. Semmelweis-utcza 3).
1913 október 3-án Bokros Károly éttermében (VI. And- 

rássy-ut 25). Este vacsora.
1913 október 10-én Keszey Vincze éttermében (VII. Rá

kóczi-ut 44).
1913 október 17-én Scliuller és Társa éttermében (V. 

Váczi-'körut).
1913 október 24-én Hack István éttermében (VII. Ba- 

ross-tér 13).
1913 október 31-én Hungária nagyszálloda éttermében.

Mielőtt szükségletét valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen mintázott ajánlatot

STEINER és LÖWY
első beszterczebányai hydraulikus 
gyümölcssajtoló- és szörpgyártól

B E S Z T E R C Z E  B Á N Y A  N.

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.)

VEGYES HÍREK.
1 '1

iparengedélyek. A székesfőváros kerületi elöljáróságai, 
mint elsőfokú iparhatóságok 1913. évi augusztus hó 1-től 
augusztus hó 15-ig a 'következő szállodai, vendéglői és ká
véházi iparengedélyeket adták ki, illetve a következő üzletát
helyezéseket és megszüntetéseket vették tudomásul: Uj üz
letek: Leichtman Ignácz, IV. Koronaherczeg-utcza 6. kávé
ház. Kaiser E. E. szül. Fischer Ernesztin, VI. Aréna-ut 84. 
kávéház. jWcisz Bernát, VI. Röppentyü-utcza 10. vendéglő. 
Toch Ármin, VI. Király-utcza 2. vendéglő. Bernhard Ká
roly, VI. Szent-LásZló-ut, Máv lakóház-telep XIV. üzlet, ven
déglő. Özv. Szabó Istvánná szül. Hermáim Rozália, Szent- 
László-ut 76. vendéglő. Franki Ignácz, VI. Rombach-utca 12. 
vendéglő. Ivanofszky Sándor, VI. Aréna-ut 26. vendéglő. Svc- 
bisch István, VII. Sárkány-utcza 8. vendéglő. Ráth Ede, VII. 
Rákóczy-ut 63. vendéglő. Kux Géza, IX. Ráday-utcza .15. 
kávéház. Ásvány Imre, X. PetrőcZy és Márgía-utcza sarok, 
vendéglő. Vaechter Imre, X. Martinovics-tér 10. vendéglő. 
— ÜzletátlielyeZéseli: Nem fordultak elő. — Üzlet megszün
tetések: Hecker György, 1. Etele-tér, szálloda. Schütz Adolf. 
II. Margit-körut 65. vendéglő. Oláh Lajos, VII. tWesselényi- 
utcza 69. vendéglő. Gruber József, VII. István-ut 10. kávé- 
ház. Losonczi Károlyné, VII. Hajtsár-ut 123. korcsma. Nagy 
Istvánná, Vili. Baross-utcza 127. kávéház. Schvartz Vilmos,
IX. Bokréta-utcza 28. vendéglő.

Uj szövetségi tagok. A »Magyar Vendéglősök Orszá
gos Szövetsége« aZ almult hónapban a következő uj tagokat 
vette fel: Egerváry Géza szállodás, Banai Imre, Völgyesi 
Adolf, Schober Vilmos, Schurek Károly, Horváth Károly, 
Róna Gyula, Klobusitzky István, Németh Lajos, Takács Mi
hály, Wurm Ferencz, Egcnvarth Géza, Kováid János, Weijsz 
Mór, Miklós Mihály, Csizmadia Andor, Gaál Sándor, Balázs 
Antal, Mártii Mihály, Eszlerle György, Neu Rezső, Stölczl 
Nándor, Szigeti István, Hűvösvölgyi üdülőtelep rt., Kuliffai 
Lászlóné, Ligeti Károly, Hercz Péter, Bulányi Lajos, Fodor 
József, Nemcsak Mihály, Hofbauer Lipót, Kovács János, Sza- 
jer József, Szollak Mihály, (Windisch Mihály, Frick Ádám, 
Luft Lajos, Szanyi János, Bernhard Mária, Gerencsei József, 
Pcll Jakab vendéglősök.

Nem léptetik életbe az uj adótörvényeket. Emlékezetes 
még' ia polgárságnak azon hatalmas tiltakozása, amellyel meg
akadályozta, hogy az uj adótörvényeket életbe léptessék. 
Annak idején tehát, amikor sikerült végre a kormány képte
len makacsságát megtörni, azzal az indokolással történt az el
halasztás, hogy a súlyos gazdasági viszonyok jogosult aggo
dalmakat kelthetnének az uj törvények rendelkezéseinek alkal
mazásával szemben. Alig szükséges mondanunk, hogy ez az in
dokolás, fájdalom, még most is fokozottabban fenn áll, mint 
azelőtt és igy kétségtelen, hogy ez idő szerint sem lehet szó az, 
uj adótörvények életbeléptetéséről. Erre vall különben az a 
körülmény is, hogy a pénzügyminisztériumban sem a ha
tálybaléptetésre, sem pedig a törvények esetleges módosítá
sára vagy javítására vonatkozólag nem történt elhatározás és 
intézkedés.

A budapesti kerületi munkásbiztositő pénztár. A pénz
tár igazgatósága 65500/1913. szám alatt a következő levelet 
intézte szerkesztőségünkhöz: »Tekintetes szerkesztőség! A niun- 
kásbiztositási törvény rendelkezései alapján munkásaikat pénz
tárunknál biztosító munkaadók egyrészc a biztosítási járulé
kok befizetésére irányuló kötelezettségének késedelmesen vagy 
egyáltalán nem felel meg és ennek folytán járulékhátralékaink 
folyton emelkednek s ez a körülmény bénitólag hat pénztá
rnak működésére. Igazgatóságunk állandóan foglalkozik a já- 
i ulékhatralékok kérdésével és minden módot megragad' a hát
ralékok csökkentese érdekében. Erre irányul azon határozata 
is, hogy a hátralékos munkaadók szakma szerinti névjegyzékét 
összeállittatta és elrendelte azoknak a szaklapok :és a munka
adó és numkásszerveZetck részére leendő megküldését, re
mélve, hogy a hátralékosokra fizetési kötelezettség teljesí
tése szempontjából ez az intézkedés is hatással lesz. A határo
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zatnak megfelelőleg a jegyzéket megküldjük, tisztelettel kér
ve a tekintetes Szerkesztőséget, tekintettel a pénztárunkhoz 
fűződő nagy szocziális érdekekre, szíveskedjék a maga részé
ről odahatni, hogy az érdekeltség a pénztárral szemben fenn
álló kötelezettségeinek tegyen eleget. Budapesten, 1913. au
gusztus 7-én. Bokányi s. k. igazgató. Rothenstein s. k. titkár.

Bérbeadások. Beregszász város a régi törvényszéki épü
letben levő üzlethelyiségeket és lakásokat, az Oroszlán ivendég- 
lőt, a Polgári sörcsarnokot, a kis- és hagybazárban levő üzlet- 
helyiségeket és lakásokat, a Korona-vendéglőt, a füztelepet, 
a malomkőbányát, a régi kaszinó épületet, 120 hold tagositott 
birtokot stb 1914. január 1-től kezdődő ö évre bérbeadja. 
Bánatpénz 25 százalék. Az árverés szeptember 1-én délelőtt 
9 órakor lesz. — Zsombolyai község a tulajdonát képező vas
úti vendéglőt 1913. .október 1-től kezdődő 6 évre bérbeadja, 
Az. ajánlatok augusztus 26-án délelőtt 10 óráig adhatók be. 
Az Írásbeli ajánlatokat csak a szóbeli ajánlatok letárgyalása 
után bontják fel. — Felsöboldogfcdva község tulajdonát ké
pező korcsmaház melléképületekkel és italmérési joggal együtt
1914. január 1-től kezdődő 3 évre haszonbérbe adatik a 
szeptember 22-én délelőtt 9 órakor Felsőboldogfalva község
házánál tartandó nyilvános árverésen. Kikiáltási ár évi bér 
2000 korona. Bánatpénz 10 százalék. — Fokszabadi (Vesz
prém megye) 'község 1914. január 1-től kezdődő 6 évre bérbe- 
.adjia a községi vendéglőt és berendezett mészárszéket. A ver
senytárgyalás szeptember 8-án délután 3 órakor lesz. Bánat
pénz 200 korona. — Hdgyész község egyemeletes szállodáját 
(12 szoba, vendéglő, kávéház, tánezterem stb) 1914. január 
1-től kezdődő 3, illetve 6 évre bérbeadja. Ajánlatok szep
tember 8-án délelőtt 11 óráig adhatók b e .— Kisújszállás vá
ros a piacztéren levő emeletes nagyvendéglőt a szeptember 
10-én délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános árverésen 1914. 
január 1-től kezdődő 3, esetleg 6 évre bérbeadja. Kikiáltási 
ár 5500 korona. Bánatpénz 10 százalék. — A lugosi gör. kel. 
román egyházbizottság 1914. január 1-től kezdődőleg a tu
lajdonát képező Concordia-száilodát bérbeadja. Az ajánlatok 
szeptember 15-én délután 2 óráig adhatók be az egyházbizott
sági elnökhöz. Bánatpénz 10 százalék. — Botfalu község há- 
roifi vendéglőjét 6 évre bérbeadja, az árverés szeptember 
15-én délután 1 órakor lesz. Bánatpénz 10 százalék.

Hymenhirek. Czillinger József f. (évi augusztus hó 16- 
án vezette oltár elé a villányi róm.kath. templomban Kregecz 
Gizikét, Kregecz; Ágoston villányi vasúti vendéglős és neje 
Vogt Anna leányát.

Adatok Brassó vendéglősiparának történetéhez. Pola- 
nek Ferencz, a brassói vendéglős (és pinezér) egylet jegyzője 
lapunk megkeresésére a brassói szakiparra vonatkozólag »Pro- 
tokollauszügc des Kronstádter Gastwirtc und Kellner-Vc- 
reins« czimen a következő történeti adatokat közli:

1. Gründung des Kronstádter Kellner-Vereins in dér 
königl. Freystadt Kronstadt am 24. August 1883. im Saale 
des Gasthauscs »Zur goldenen Birne«. Anwesend 23. Grün- 
dungs Mitglicder. Unter den Anwesenden wurde ciné Sub- 
seription eingclcitet, welclie 78 fi. 52 kr. ergab, mithin wur
de dér Kronstádter Kellncr-Vcrewi als solcher begründet 
und entvvickelte sich so weiter.

2. Am 15-ten Januar 1884. wurde zum Vorstand Gast- 
wirt Friedrich Schmidt gewahlt.

3. Am 4-ten Januar 1886. ist Hcrr Franz Hiemesch, der-
zeit Oberstadthauptmann, zum Protector des Vereines per Ac- 
lamation gewahlt. —

4. Am 16-ten Januar 1894. wurde Hcrr Vorstand F. 
Schmidt zu seinem lö-jáhrigen Jubiláuni' mit einem silbernen 
Pocale beehrt.

5. Am 4-ten Márz 1895. verwandelte sich dér Kron
stádter Kellner-Verein in den »Kronsádter Gastwirtc und 
Kellner-Vcrein«.

6. Am 17-ten Januar 1899. chrtc dér Kronstádter Gast- 
wirte und Kellner-Verein scinen Vorstand F. Schmidt zűr 15 
jáhrigen Thátigkeit, in Gegenwart des Protectors Herrn 
Franz Hiemesch mit cinem aus scinen Mitgliedern 'zusammen- 
gcstellten Gruppenbilde und wechsetnden Huldigungsanspra- 
éhen.

OH ELWDHS!
E ladó 80 1)1. óf)or, 1907-1908. évi
term és 1)1. -ként 70 koron déri.
K ovács János S zászvár. Baranya m.

7. 1903. 22 Septembcr wurde unter grosser Feiprlich- 
keit und Theilnahme vieler und hóhér Gáste dás 20 jáhrige 
Jubileum unseres Vereines und dic Einweihung ■ unserer Ve- 
reinsfahne abgehalten.

8. Ausserordéntliche General Versaminlung am 6-ten Oc- 
tober 1903. (Wurde bescldossen unsere Statuten-Ánd'erung 
und Neuwandlung des Vereinnamens in den Kronstádter Gast- 
wirte und Kellner-Verein.

9. 1905. 'Monat Mártz békámén wjr die genehm'igten Sta- 
tuten von Scitc dér hőben k. u. Ministeriums zugestellt.

10. 1908. 22-ten September. Grosse Feier zum 25. jáh
rigen Jubileum unseres Vereines im Saale Hotel Európa, bei 
we 1 cher Feier ausser unserem Protector Bürgermeister Franz 
Fíiemesch viele and'ere hohe geladene Gáste anwesend' waren. 
Die lanwesenden Gründungsmitglieder wurdcn mit cinem Erin- 
nerungszeichen decoriert, Hcrr Vorstand F. Schmidt mit einer 
wertvollen goldenen Uhr beschenkt.

11. Vereins-Vorstand Friedrich Schmidt starb am 3. Au
gust 1911. 27 Jahre hindürch functionierte er als Vorstand.

Halálozás. Hoffnumn Sándor, Budapest székesfőváros 
nyug. főpénztárnoka f. évi augusztus 20-án, 70 éves korá
ban elhunyt. A megboldogult, akiben ipartársulatunk és orsz. 
szövetségünk kiváló tagja Frenreisz István apósát gyászolja, 
évtizedeken át egyike volt a székesfőváros legkiválóbb tehe\ ■ 
ségü és szorgalmú tisztviselőinek, kinek elhalálozása a legszé
lesebb körökben osztatlan részvétet keltett. Elhalálozását öz
vegye, sz. Vissnyei Auguszta, továbbá a Hoffmann, Frenreisz 
családok és nagyszámú, kiterjedt rokonság gyászolják. Vég
tisztességén, mely f. évi augusztus hó 22-én ment végbe a 
kerepesi-uti róm. kath. temetőben nagyszámú, előkelő közön
ség, sok szállodás és vendéglős vett részt. Béke hamvaira!

Bontják a Pilvaxot. A híres forradalmi kávéháznak, 
mely a Koronaherczeg-uteza 7. számú ház földszinti helyisé
geit foglalta el, elérkeztek végre aZ utolsó órái. A Koronaher- 
ezeg-uteza 5—7. számú és Városház-utczába átnyúló épüle
teket tudvalevőleg egy érdekeltség megvásárolta, hogy a ha
talmas területen az épületek lebontása által uj bérpalotákat 
építsen. A múlt évben beállott pénzügyi zavarok következtében 
a tulajdonosok nem tudtak kölcsönt kapni az építkezésre s 
igy a bontási munkálatok és az építkezésre vonatkozó minden 
egyéb tervek megakadtak. Közel egy évig állottak üresen és 
használatlanul a hatalmas épülettömb lakásai, amig ma felál
lították a házak elé az állványokat cs 'megkezdték az épületek 
lebontását. Ezek között van a híres Pilvax-kávéház is, ahon
nan Petőfi és társai, a márcziusi ifjak, megindították az 
1848-iki mozgalmakat. A kávéház fölébe 1898 márczius 15-én 
a nevezetes események emlékére márványtáblát állítottak, ez 
a márványtábla azonban már eltűnt az épületről. Hogy mi lesz, 
mi nem lesz vele, nem tudjuk, de jgen helyes volna, ha a fővá
rosi múzeum megtenné a lépéseket arra, hogy a kávéház re- 
likvái birtokába jussanak és a kávéház belsejéről is fölvéte
leket készítsenek. A régi Pestnek ez a legérdekesebb és leg
nevezetesebb emléke, mely a benne végbement korszakos ese
mények révén a történelemben is külön fejezetet talált ma
gának .A Pilvax olyan monumentális emlékhelye a modern 
Magyarország históriájának, hogy a megsemmisítése fölött 
csak úgy közönyösen napirendre térni nem lehet és nem sza
bad. Mindén világváros, mennél nagyobb, és jelentőségesebb, 
annál büszkébben és kcgyeletesebben őrzi meg múltjának 
efajta hires és nagyjelentőségű emlékeit, aminő nálunk a Pil
vax volt. Az uj Magyarország nagyszabású demokratikus (és

LIFT H f l V E R L f i n S  A K T U L
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szocziális mozgalmainak ez a kávéház volt a melegágya, mert 
1840-től ahány tehetséges és kiváló ember volt az országban, 
különösen a (negyvenes évek radikálisainak, íróinak és zsurna
lisztáinak ifjúsága, itt találkozott, itt szőtte terveit, -és az orszá
gos politikára vonatkozó agitáczióit is itt beszélte meg. 1844- 
ben már olyan veszedelmes Ilire volt a ‘Pilvaxnak, hogy a bécsi 
kormány rendőri felügyelet alá helyezte és hatásának ellensú
lyozására a magyar konzervativek ingyenes belépő dijakkal 
és egyéb kedvezményekkel, a vele szemben levő épületben az 
ellen-Pilvaxot, vagyis a Gyüldét alapították meg. De sem a 
rendőri intézkedések, sem az elleiiakcziók nem tudták népsze
rűségét csökkenteni, a Pilvax megmaradt továbbra is az iio- 
tlalmi és politikai ifjúság klubjának és diadalmasan folytatta 
hivatását évről-évre, amig az 1848 és 1849-cs napokban tör
ténelmi szerepét dicsőségesen befejezte. Budapest fővárosá
nak nincs egyetlen olyan helye, mely annyi érdekességet és a 
múltnak annyi kedves, fölemelő és nagyjelentőségű emlékét 
őrizné, 'mint qz a jkávéház, (mely a mai naptól kezdve már maga 
is1 a múltban és az enyészetben végleg eltűnik. A bontása már 
folyik javában s minden csákányütésre, mely falait éri, egv- 
cgy olyan történelmi emlék omlik össze, melyhez az újjászü
letett Magyarország további életének minden sikerei és rcmé- 
tiyei tapadtak (P. H.)

Szálloda felelőssége liftbalesetnél. Egy németországi 
szállodában egy vendég kinyitotta a lift ajtaját, a félho
mályban nem ycvén észre, hogy a lift az emeleten van, belé
pett és leesett másfélméter mély üregbe. Eltörte a lábát és 
kártérítést követelt a szálloda tulajdonosától. Utóbbi azzal 
védekezett, hogy a liftet elsőrendű czégtől vette és 11 év óta, 
mióta! a liftet felszerelték, sohase volt vele semmi baj. A bíró
ság mégis elmarasztalta a szállodatulajdonost a kártérítési 
összeg fele részében. Nem fogadta el mentségül azt, hogy 
elsőrendű czégtől vásárolta az alperes a liftet, mert a Inlrij- 
Honos miriciig kMeies a házában alkalmazott gépekre fel
ügyelni s a felelősséget elhárítani nem lehel. Az, hogy 11 
évig nem történt baleset, szintén nem ok a felelősség meg
szüntetésére. Ellenben a (kártérítés mértéket a bíróság felére 
szállította le, mert a vendéget is súlyos gondatlanság terheli 
abban, hogy önhatalmúlag kinyitotta a lift ajtaját. Az Ítélet 
indokolásában ki van fejtve az is, hogy a lifttulajdonosnak 
szavatossági biztosítás által el lehet hárítani magáról az anyagi 
felelősséget.

A szatmári Pannonia-szálloda. Szatmárnémeti szab. kir. 
város a tulajdonát képező »Pannonia«-szállót 1914. május hó 
l-től kezdődőleg 12 évre Pongrác? Lajos szatmári vendég
lősnek bérbeadta oly kötelezettséggel, hogy a Magyarország 
északkeleti központjává fejlődő város által nagy költséggel 
épített, a kor igényeinek teljesen megfelelő kényelmes szál
lót, a fényes kávéházat az uj bérlő tartozik teljesen újonnan, 
minden kényelmet kielégítő módon berendezni. Pongrác/. La
jos, ki Szatmáron már rég óta előnyösen ismert vendéglős, 
azt hisszük, ezen kötelezettségének a közönség teljes megelé
gedésére meg fog felelni.

Czifra ügy. Egy dunántúli községben — írja a Füszcrkc- 
rcskedők Lapja —■ egy ottani füszerkereskedő, akinek (csak 
szeszes italoknak »zárt« edényekbeni clárusitásra való enge
délye van (ezenkívül van trafikengedélye is), már 1 és három
negyed év óta »korcsmaszeriileg«' gyakorolja az ital mérést, 
anélkül, hogy emiatt eddig a legcsekélyebb kellemetlensége 
lett volna. A konkurensek dühösködtek ugyan e »privilcgium« 
miatt, de egyikük sem mert komoly följelentést tenni, mert 
mindegyike jól tudta, hogy a fűszeresnek ezen kiváltságos 
helyzete szoros összefüggésben van a szép füszeresné és a 
pénzügyőri szemlész szoros barátságával és nem merték a 
pénzügyőri szemlészt magukra haragítani. Csak éppen a fü- 
szerkereskedő nem tudta ezt, minthogy rendesen Így is szo
kott lenni. Ö szegény feje ugyanis azt gondolta, hogy »közte«

és a szemlész ur közt fejlődött ki az a nagy barátság és 
»ennek« köszönheti azt, hogy a pénzügyőrség nem akaija meg- 
látni, lio^y ő, akárcsak a korcsinaros, szabadon mci min- 
denfélc szeszes italt; pedig nem a pénzügyőrség nem látott, 
hanem ő, szegény fűszeres volt vak! Végre azonban az ő sze
mei is kinyíltak. Kinyitották ugyarfis a széniéit a (kétségbeesett 
konkurrcnsci. És amidőn a fűszeresünk látni kezdett, rögtön 
átlátta a helyzetet és úgy tett, mint ahogy ilyen esetben a 
férjek tenni szoktak: Ö is a (sablonszerű elutazás bemondásá
val operált, még pedig sikerrel, mert aznap kipofozta az üzleti 
helyiség melletti hálószobából a pénzügyi szemlész urat, aki 
siettében ott felejtette a széken a kardját és -- a gallérját! 
Eddig a történet. Most pedig jön a finálé: A pénzügyőri 
szemlész (akinek nevét a füszerkereskedőre való tekintettel 
hallgatjuk cl), a legaljasabb módon akarta magát megbosz- 
szului. A »pofonok« és »kirugás« után ugyaWis a községi elöl
járósághoz szaladt, ahol azon ürügy alatt, hogy az illető fü- 
szerkercskcdő őt hivatalos eljárása közben (szép hivatalos 
eljárás lehet az) inzultálta, a hatósági tanukat kívánta igény
be venni és meg is jelent két hatósági közegigei o(tt a fűszeres 
üzletében és tényállást vett fel, hogy az illető fiiszerkci eskedö 
jogtalanul gyakorolja a korlátlan kimérést és mert ő, már 
mint a szemlész ez ellen fél órával ezelőtt tiltakozott ellene és 
»emiatt« tényleirást akart felvenni, a füszerkereskedő őt »tctt- 
lcg« bántalmazta. A füszerkereskedő a valóságnak megfelelő
kig adta elő a tényállást. Ezt tette a pénzügyőri biztosnál 
megtartott tárgyalás alkalmával is. És mégis mi történt? 
Az történt, hogy a pénzügyigazgatóság elvonta a fűszerestől 
a kismértékűéin clárusitást, valamint a trafikengedélyt és 
ezenfelül 200 korona pénzbüntetéssel sújtotta őt. A pénz
ügyőri szemlész pedig még mindig állásában van. E czifra 
ügy most került a fűszeres felebbezése folytán a pénzügy
minisztériumhoz.

Az Érdekes Újság meglepetése. Az Érdekes Újság min
den száma meglepetés, a most megjelent huszadik szám azon
ban külön meglepetéssel is szolgál. Négyhónapi fönnállása 
után ez a páratlanul népszerűvé vált képes hetilap azzal há
lálja meg a közönség állandónak bizonyult rokonszenvét, 
hogy irodalmi, művészeti és szocziális pályakérdésekre össze
sen hatezer korona pályadijat tűzött ki. Ezeknek a pályadijak
nak egy része azt a czélt szolgálja, hogy a legtökéletesebb 
irodalmi, művészeti és fotográfiái pályamunkák még szebbé 
és gazdagabbá tegyék Az Érdekes Újságot, ami természete
sen elsősorban a közönség érdeke is, de van azonkívül egész 
sor olyan pályadij is, melyre a közönség 'minden egyes tagja 
pályázhat. Az Érdekes Újság közkedvelt állandó, mellékletei 
a maguk szükebb közönségéhez külön pályakérdéseket is fog
nak kitűzni. Kétségtelen, hogy ez a nemcsak magyar viszo
nyokhoz képest, de külföldi mérték szerint is impozáns pálya- 
díj a maga várható dús eredményéivel a legkellemesebb meg- 
mcglcpetés lesz Az Érdekes Újság közönségének.

Megkárosított szikvizgyárak. Több fővárosi szikvizgyár 
vezetősége már régebben észrevette, hogy a Kőbányáról visz- 
szakerülő szikvizes üvegek használhatatlanokká váltak, úgy 
hogy vagy a szelepet, vagy a kupakból az ónt vették ki. Az 
Artézia szikvizgyár több mint kétezer koronával, a Pannónia 
és Ungvári-kőbányai szikvizgyár is több mint ezer koronával 
károsodott ily módon. Az üvegek rongálása egyre nagyobb 
mérvet öltött, ezért a Budapest és környékbeli szikvizgyáro- 
sok ipartársulatának ügyésze följelentést tett a rendőrségen 
a tettesek ellen. A rendőrség kinyomozta, hogy a Kőbányán 
nemrég alakult szikvizgyár felbérelt emberei az összes kőbá
nyai vendéglősöknél és kereskedőknél tervszerűen rongálták 
az üvegeket, hogy a fővárosi szikvizgyárakat ezzel elriasszák 
a kőbányai szállításoktól. A rendőrség a nyomozást befejezte 
és az iratokat áttette az ügyészséghez.

Tizenöt hordó hamis bon A Fratclli Studc castelvecchioi 
borkereskedő ezég nemrégiben tizenöt hordó bort adott el. 
A vevőnek kételyei voltak a bor tisztasága gránt és megvizsgál
tatta a budapesti vegyvizsgálati állomáson, amely megállapí
totta, hogy a bort czukorral és vízzel hamisították. A károsí
tottak feljelentést tettek. A fiumei városi rendőrbiróság ez 
ügyben most U gy Ítélkezett, hogy a Fratclli Studet ezéget 
ezer korona pénzbüntetésre Ítélte és egyben kötelezte, hogy 
a bor vételárát, 4290 /koronát, tartozik befizetni a városi 
szegények javára.

Az alumínium a konyhában. Az alumíniumból készült fő
zőedények lassan már kezdenek tért foglalni a külföldi kony
hákban s pótolják a cserépből, illetve a mérges rézből és
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ólmos ónból és czinkből készülteket. Nem érdektelen ezért 
megismerni azon vizsgálatok eredményeit, amelyeket L. Franck 
több év óta használt alumínium konyhaedényekben végzett 
s amelyekből kiderül, hogy ez a fém igen alkalmas nemcsak 
technikai, hanem egészségügyi szempontból is főzőedények, 
evőeszközök,' vizeskannák, poharak stb. készítésére. Az általa 
megvizsgált edények ugyanis háromévi folytonos használat 
daczára is csak oly rendkívül kevés fémveszteséget mutattak, 
hogy elleniük a legcsekélyebb kifogás sem volt emelhető. Saj
nos, a Kim drágasága még mindig nem engedi azt, hogy a 'be
lőle készült főzőedények használata általánossá váijék.

Mi van a sörben? Kellemetlen meglepetés érte nemrég 
Nagy István csapóst, ki munkájában kimerülve, egy pohár 
habzó sörrel akarta magát fölfrissiteni. A frissen fölbontott 
sörösüvegből tudniillik nemcsak sör ömlött ki, hanem valami 
szilárd halmazain tárgy is, melyről a hevenyészetten egybe- 
gyiilt szakértői bizottság csakhamar megállapította, hogy egér. 
Nagy István gazdája luunarosan kihágási följelentést tett Pál 
Henriik, a sör szállítója éllen, egyben kártérítésért keresetet is 
indított ellene azon a czimen, hogy az épületes jelenet után 
vendégei nagy része undorodva eltávozott vendéglőjéből. A 
kártérítési 'por eredménye természetesen nagyon kétes. A ki
hágási eljárásban a VII .kerületi elöljáróság legközelebb 'tart
ja meg a tárgyalást.

Az amerikai konyha. Az amerikai orvosi szövetség Lapja 
borzalmas részleteket ir némely amerikai szálló üzeméről. A 
pinczehelyiségekben levő konyhákban a hőmérséklet 35—50 
főik s a szakácsok, valamint a konyhai segédszemélyzet alig 
bírja elviselni. Ennek természetesen nem a legkedvezőbb ha
tása van az ételre is, mert a pokoli hőségben lehetetlen olyan 
gondosan és tisztán dolgozni, mint hűvös, jól szellőzött helyi
ségben. Az alkalmazottak egészségi állapota is sok kívánni 
valót hagy hátra. A tüdővész a konyhamunkások között való
sággal rendszeres betegség. Ehhez járulnak gyakori égett 
sebek és bőrbetegségek. A konyhákban uralkodó állapotok 
egészségügyi és tisztasági szempontból szinte leirhatatlanok. 
Az amerikai konyhaszakács naponta két törülközőkendőt kap 
kéz és a verejtékező homlok letörlésére. Gyakran megtörténik 
azonban, hogy a 'főzöbidényt is ugyaniazzafl, a törülközővel fogja 
micg' s 'jgy a törülköző az étellel is gyakran érintkezésbe .fut. A 
szállókonyhákra nézve Amerikában ugylátszik, nincsenek tör
vényes rendszabályok s az idézett szaklap egész komolyan em
líti, hogy az egészségügyi hatóságok egyáltalán nem törődnek 
a pir.czehclyiségekben levő szállókonyhák dolgával. Vájjon, 
ha bármely más ország konyháiban alapos kutatást végez
nének, nem ehhez hasonló állapotokat találnának-e?

Az ehető fecskefészek. A keletindiai szigeteken, különö
sen Jáva déli sziklapartjain fészkelnek a »salagana« néven is
mert tengeri fecskék, amelyek közül különösen két fajnak: 
a »labet«-nck és »lintjih«-:nek fészkei a legelső csemegéi a 
kínaiaknak. E fészkek, melyek kicsiny, kan ál nagyságúak és .ala
kúak, Hongkongban például 2—3 márkával kelnek d'arabon- 
kint. Noha alig nyom egy fészek 10 grammot, Európában 
4— fi márka az áruk minőség szerint. A kínaiak berakják a 
fészkeket egy kövér kappan vagy kacsa belsejébe s jól 
elzárt helyen 21 óráig párolják. A j a pán ia k czukorral készí
tik el őkeít s hidegen tálalják fel. Európában vékony Szeletekre 
vágva, párolt husdarabokkal készítik elő. E fészkek anyagát 
illetőleg megválnak a vélemények. Némelyek szerint tengeri 
algák, melyeknek ezrei vannak egy ily fészekben összetapad

va az algák által kiválasztott nyáladék segítségével. Mások, 
mint Marschall is, azt állítják, hogy tisztán ily nyáladékből 
és mirigyekből áll. König és Bettels professzorok kutatásai 
szerint e fészkek 50—60 százaléknyi, mucinhoz közelálló nit- 
rogénes anyagkeveréket és csak 15-20 százalék szénbydrá- 
tot tartalmaznak.

Tiios a borravaló. Elérkezett már az ideje annak is, hogy 
a borravaló a in ült nem éppen kellemes emlékei közé kerüljön 
Az első lépést erre az Amerikai Unió Louisiana államának fő
városa, St. Louis város hatósága tette meg, ahol a község- 
tanács az összes tagok egyhangú határozatával törvénnyé tette 
azt a városi tanácshoz benyújtott javaslatot, mely szerint 
borravalót a város összes vendéglőiben, éttermeiben és kávé
házaiban stb nemcsak adni, de elfogadni 'is tilpfc s a törvény 
illetve a tilalom megszegése 8—10 dollárig terjedhető pénz
bírsággal, nem fizetés esetén pedig megfelelő időre való elzá
rással büntetendő. St. Louist követi és utánozza most New 
york, amelynek városi képviselőtestülete hasonló törvényt ho
zott s az már augusztus 1-én érvénybe is lépett. Úgy a st. 
louisi, mint a newyorki városi statútum is tartalmaz egy ren
delkezést, amely a föl jelentőket a törvény 'megszegőin behaj
tandó büntetéspénzek felében részesíti. Ez a rendelkezés oly 
hatalmas ellenőrzést teremtett, hogy a törvény életbelépésé 
nck első napjain ezernyi számban érkeztek tbc a hatósághoz a 
följelentések s ezek azóta sem szűntek meg, bizonyságául 
annak, hogy a »bussines« hazájában az emberek anyagi ha
szonból az emberek ép oly sziveién vállalkoznak a denuncziá- 
lásra, mintha ez volna a legtisztesebb foglalkozás.

„  y £  S

f

||a tto iii
Legjobb asztali és üdifő  i t a l

Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gétrebajoknál, gyomor- és holyaghurutnál.

matton! Henrik

Hl

=Henrik
Budapest
Terez-körut 38

Magyarország elsőrangú hang
verseny és zenekar ügynöksége

Z E L K Ú  1 » U Z $ Ö
BUDAPEST, VI., RÉVAY-UTCZA 10. SZ. 

Telefon 137-90.
Ajánlja mindennemű elsőrangú zene
karok d í j m e n t e s  közvetítését.

ELADÓ!!
Nagyközségben egy teherm entes 
ház, az összes mellékhelyiségekkel, 
valamint korcsma, vegyeskereskedés 
és tőzsdével együtt családi okokból 
kifolyólag eladó. Czim a  kiadóhivatalban.

H
n
■

■

P A P I A i Z A L V É T A
kiváló fehér krepp 1000 drb. korona 4-20. 
Q ’y o l i n o o 'y á l  szopóka franczia minő- 
ű Z d l I l l i l o Z d l  sés  1000 drb. kor. 4 00, 
hüvelyben kor. 6'00. Nagyobb vételnél áren
gedmény. Kívánatra legújabb papirszalvéta 
— mintáimat bérmentve küldöm —

U d h 6 n e í t c  1 7 / f v n l n  Hektograph készítő, éttermi, kávéházi 
S j C r t i w l i l l a  I \ U i  v l  j j  és papirkonfectió raktára BUDAPEST, 

VI!., Slp-u. 5. szám. Telefon 106-07. szám.

kávéházak, Első M agyar Ü veggyár rt.
vendéglők és
szállodák részére Budapest, V. G izella-tér 1.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



16 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar Í913 szeptember I.

0 Szí. Lutiócs-fiirdöi Kristályforrás vegyelemzésci.
Orsz. m. ídr. Gheiniaf Intézet.
Az intézet kiküldöttje által személyesen vett 
“Kristály”-forrásból származó vízminta vizsgá

latának eredménye:
A v íz  hőmérséke ............................ 24.3 C°
A v íz  fajsulya 18 C:| ...................  1.0008

Cfyemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) ...........
Nátrium (Na) ...........
Calcium (Ca)...........
Magnesium (Mg)
Vas (Fe)....................
Clilor (Cl)....................
Mii fát (SO*) ...........
Hydrocarbonat (HCü:i)
Siliciumdioxid (SiO2)
Szénsav (CO2) 44.66 cm3

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

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

Budapest, 1908. márczius 17-én.
Orsz. m. kir. Ckémiai Intézet, Budapest. 

Dr. Kossutány s. k., igazgató.

M . kir. Tud. Egyetem  I. C he m ia i Intézete.

A forrás hőmérséke............................. 25.75 C°
A viz fajsulya 17.5 C - o n ............ 1.00074
A viz fagyáspontja 0.035 C. osmosis-nyomás 
0.421 atm., elektromos vezetőképessége  

0.0008661 Ohm cm.
Ckémiai v izsgá tó l.

1000 gr. vízben találtatott
Kálium (K) .....................................
Natritum (Na) .............................
Calcium (Ca).....................................
Magnesium (Mg) ....................
Vas (Fe)..............................................
Clilor (Cl).....................................
Sulfat (SO*).....................................
Hydrocarbonat (HCO3) ............
Siliciumdioxid (SiO2) ....................
Szénsav (CO2) .............................
Összes szénsav (CO2) ....................

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

E nagy mélységből fakadó, állandó összetételű ás
ványvíz se ammóniát, se salétromsavat, se salét- 
romossavat nem tartalmaz, organikus anyag úgy
szólván nincs benne s igyachemiai analysisalapján 
a „Kristály”-forrás igen tiszta calcium és magne
sium-hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

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

Dr. W inkter Lajos s. h., egyet, tanár.

Dr. Jtankó Vilmos a ehemia tanára, a m. tud. akadémia tagja: „A Szt. Lukács-fürdői Kristály
forrás vize tiszta calcium-magnesium-hydrocarbonatos ásván yvíznek  tekinthető. A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmében kristá lytiszta , ideálja a tiszta ásványvizeknek 
Budapest, 1904. julius 20. Dr. B ankó  Vilmos s. k., a ehemia tanára, a magy. tud. akadémia tagja”

A „Kristá!y”-forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán pótolja a fran- 
czia Évian és Sí. Catmier forrásokat

ÉVmn-CJjCJiTtT fo rrás:
1000 gr. vízben 0.3172 gr. ásvány alkatrész, 0.2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.

ŐT. CTtLmiEn-BJiDOlT forrás:
1000 gr. vizben 0.2104 gr. ásvány alkatrész 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.5723 gr.

szt. LimficsranDői „jwisTfuij •ronnrts:
1000 gr. vizben 0.5208 gr. ásvány alkatrész, 0.4624 gr. szénsav, összesen 0.9832 gr.

TI ,,7irisfáíy”-forrás több ásván y a lka trészt és több term észetes szé n sa va t is tar
talmaz, mint e két világhírű és a franczia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyvíz.

SZT. LQKftCSYÜRDŐ GYÓGYFÜRDŐ, BUDA.
Téli és nydri gyógyhely.
Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, Iszapborogatá
sok, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák. Olcsó es gondos pensio. Csuz, köszvény, ideg-, bőrbajok. 
Lakás ellátás felől kimerítő prospektust ingyen küld a

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA

------------
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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• 771 agyar Tiereshe- •
• de írni Cimiroda i f i

• '* # 
• B udapest, I.,K em enes-utcza  8. •

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

• • • • • • • • • • • •
:  II PORTÓ II •  
•  GARANCIA •  
• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •
•  PROSPEKTUS «
•  II INGYEN II •
• • • • • • • • • • • •

| FIGYELJÜNK |
HAZAI IPAR

. I. „ZOJtoy.

Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára. 
Óvakodjunk a rossz utánzásoktól.

M a g y a r  já té kká rty a gyá r  
ré sz v é n y tá r sa sá g

_______ P ia tn ik  N á n d o r  é s fia i
v g j ú í j * ?  BUDAPEST, VII,, Rottei billeni. 11

____________ Telefon: József 10-63. Alapittatott 1824.

HAZAI IPAR
I

, vlOJCOy.

MNOOt- budapes*

S T E I N E R  J Ó Z S E F  E S  F I A
CZUKRÁSZDA és SÜTÖDE 

♦ Főüzlet, iroda és gyárs ♦

B U D A P E S T ,
I X , V á m h á z -k ö ru t  9. sz.

II legnagyobb hazai 
szakm abeli v á lla la t!
♦♦♦ Különlegességek: ♦♦♦

K étszersü ltek .. Panirozó lisztek.

Kérjen azonnal árajánlatot

B en y a  P é te r
szőlőnagybirtokos Világos (Arad m)

M ezüst éremmel ki-II
. . ! l A « a U I . H i  II•  • tüntetett v i lá g h írű i

hegyi borairól.

P O L O S K Á K ,
sváb- és csótányok alapos kiirtását petéikkel együtt csakis a

LÖCHERER-féleCIMEXIN 
POLOSKAIRTÓVAL

Használhat^ szövetet, bútort, falat vagy tapétát nem pts/kit, n y o . . . - . , . 
szagot nem hagy. I  | , n r  nagy üveg C/2 Itr.) 2 kor. 40. Kapható: Qyógy-
Próbaüveg...............  * KUl« szeriáraK és drogériákban, hol raktáron nincs,
oda k ü ld : Löcherer Gyula gyógyszerész, Bártfa. Szállodáknak kedvezm. árak.

a n iA W d iu n i'i i

B S f i i y A r á w i H i n M i a a i i i i i i i H i S I

i d H
M m z h

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

S itim re
JTlárfon

építési vá lla lk o zó

Budapest\ //. kér., 
Töígyfa-utcza 8. sz.

Telelőn: 76-10. s z .

C*záflodaépüfefek, étlerm eh  
VJ és k á vé tjá za k  tervezése, 
felépítése és teljes b eren d ezé
se, va la m in t n a g yo b b  á ta la 

kítások e lkészítése

Rendkívül jutányos áraki

szfim osR E rE H E TI c m

♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ » » » » «♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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TRflRSYLVflRIfl SE C
Lőni# Francois & Co.

császári ás királyi ndvari szállítók,
Ffi 15 p S z á s z  Cobarf l  Gó í f t a l  Herczeg ő Fensége szállítói

BUDAFOK,

16 e l s ő r e n d ű  k i t ü n t e t é s . □  □  D J l o r s  G o n e u r s .  □  □  □

FŐRAKTÁR i vödjkgy.

. i á i d  BORHEGYI FERENCZ

VEZÉRKÉPVISELŐSÉG

T E L E F O N : 35—79. 
BUDAPE8 F, V., GIZELLA-TÉR 
Sürgönyeim: Francois Budafok.

Rbda es Bloch»anii Utódai
T E L E F O N : 33—60.

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

Hirdetőkfigyelmébe!!
Gyári-, kereskedelmi- és 
iparvállalatok, borter
melők és borkereskedők 
a szállodás, vendéglős, 
korcsmáros és kávés
iparral összeköttetésben 
álló ezégek legjobb  
hirdetési orgánuma a

Magyar Vendéglős 
és Kávés-Ipar
a szakmabeli iparlársulatok hiva
talos lapja. Hirdetéseket ársza
bás szerint felvesz a kiadóhivatal
Budapest, VI., Szondy-utca 
45-47. — Telefon: 117-61.

TUN0SRA1M  
DRÓTLÁIHPA

húzott dróttal.
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♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦

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

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