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Kéziratok és előfizetések ide intézendők.

Mozgóképek.
Kávéadót

akar Nagyvárad a kávéházban fogyasz
tott fekete s mindenfajta kávéra vetni. 
Azaz azt akarja, hogy az összes váradi 
kávéháztalajdonosok legyenek a város végre
hajtói, vagv adóbeszedői, ahogy jobban 
tetszik s minden vendégtől szedjenek be 4, 
azaz négy fillért a város részére a kávé
házban kávézó vendégtől. Ugv-t, zseniális 
ötlet? Ugy-e, a mai nehéz idők egyik legki
válóbb pénzügyi kapacitása tévedt Nagy
várad városi hivatalába, aki ezt a városok 
romlását megakadályozó tervet kifőzte ? De 
ne gúnyolódjunk tovább. Olyan világot 
élünk ma, hogy már holnap mindent meg
érhetünk. Megérhetjük azt, hogy az agyon
sanyargatott embereknek egyetlen, legolcsóbb 
'Szórakozását is megadóztatják ebben a 
szerencsétlen balkezü országban. M i felhívjuk 
erre a hangadásra, erre a furcsa adóra ipar- 
testületeink figyelmét. Ha nem lesznek résen, 
higyjék e l : ránk szakad ez a veszedelem is.

*

S mi lesz az u j házbérekkel?

Foglalkoznak-e komolyan ezzel a kérdés
sel is ipartestüleieink ? A mi érdekeink hi
vatalos képviselői ott vollak-e, ott vannak-e, 
ott lesznek-e azokon a tanácskozásokon, 
ahol a kisebb kávésok s különösen a kisebb 
vendégfogadósok, a bérlők, nem háztulaj
donosok, érdekeit.kell megoltalmazni ? Nincs 
ma jövedelem, ami elég volna ! Megszéditette 
az embereket a háru lidérce: A P énz! 
Mindenki arany hegyeket akar összehordani, 
de nem több munkával, se nem több taka
rékoskodással, hanem a mások megkárosí
tásával. Ki véd meg bennünket kis ven
déglősöket különösen a fenyegető ui házbé
rektől? Utolsó fillérünket is ki akarják 
zsebünkből kaparni, hogy egy-két liter drága 
bort s egy-két pohár még drágább sört el
adhassunk. M it tesz ériünk az Ipartestület? 
Tudni akarjuk. Óh, nem is tudni, érezni 
akarjuk munkája áldását.

Nemes Kun.

A vendéglői és a kávéházi ipar gyakorlásáról.
Ir ta : K is s  I s t v á n  d r .

A iparűzés szabadságát az ipar- 
tivrvény biztosítja. E törvény azonban 
közgazdasági és közrendészeti érde
kekből is bizonyos korlátokat is ta r
talmaz, am elyeket úgy az iparjog 
engedélyezésénél, mint az iparűzés
nél szem előtt keli tartani.

Első korlátozó intézkedése az 
ipartörvénynek, hogy hatóságnál te tt 
bejelentés nélkül semmiféle iparüzlet 
sem folytatható, illetve, hogy némely 
iparág üzése hatósági engedélyhez 
van kötve.

A többi korlátozó rendelkezés 
részben az illető iparág term észeté
ből, részben a közönség érdekeiből 
folyik.

A vendéglő, fogadó szálloda, 
korcsma, sörház, kávémérés és pá
linkamérés az engedélyhez kötött 
iparágak közé tartozik ; de az ipar- 
engedélyen kivül a szeszes italok ki
méréséhez még az illetékes pénzügy
igazgatóságtól külön italmérési en
gedélyt is kell kérni.

A fennálló szabályrendeletek 
szerint pedig ilyen üzletek nyitására 
iparengedélyt csakis olyan egyén 
nyerhet, aki teljes megbízhatóságát 
rendőrhatósági erkölcsi bizonyítvánnyal 
igozolja. Sőt az illető megbízhatóság 
szempontjából az iparhatóság az illető 
iparág szerint megalakult ipartár
sulat vélem ényét is meghallgatja.

Előzetes hatósági szemlét tartanak 
arra nézve, hogy a nyitandó üzlet- 
helyiség közegészségi szempontból 
megfelelő-e? S hogy van-e a helyi
ségnek az utca felé külön kijárása.

Vendéglő és kávéházi üzlet 
nyitása úgy engedhető, hogy ha az 
e célra kiszemelt üzlethelyiség temp
lomtól, iskolától vagy kórháztól leg
alább 50 métert meghaladó távol
ságra fekszik. Ez a távolság az épü
lettől minden irányban számítandó. 
— Régi jog alapján bírt üzleteknél
azonban a kikötés elmarad.

Ha valaki két vagy több üzlet
ágat akar folytatni, illetve külön

böző üzletágakat akar egy- és ugyan
azon üzleti helyiségben gyakorolni, 
például kávéházban vendéglői üzletet 
is akar folytatni, ilyen esetben ta r
tozik az üzlettulajdonos minden egyes 
iparágra külön iparengedélyt sze
rezni. Ilyen esetben azonban az üz
letre nézve mindig azok a hatósági 
intézkedések az irányadók, amelyek 
több megszorítást foglalnak magukban.

Iparengedélyt egyáltalán nem nyer
het az, aki nyereségvágyból elköve
te tt bűntettért vagy vétségért bün
tetve volt. — Ha azonban ilyen 
egyén rendőrhatósági bizonyitvány- 
nyal igazolja, hogy utolsó bünteté
sének kitöltése, elévülése vagy el
engedése után öt éven át kifogás
talan m agaviseletét tanúsított, részére 
magadható az iparengedély. Nem 
nyerhet iparengedélyt még az, aki 
örömtauyát tart, tartott, vagy ilyen 
üzlet tulajdonosának férje vagy neje 
volt, vagy ilyen üzlet tulajdonosával 
közös háztartásban élt, vagy ilyen 
háznál bármely alkalmazásban v o lt ; 
valamint az, aki leánykereskedés 
miatt büntetve volt.

Vendéglői, kávéházi, korcsmái, 
szállodai s egyéb italmérő üzletek 
tulajdonosai üzletükben csak oly 
egyéneket alkalmazhatnak, akik az 
alkalmazásákat megelőző utolsó öt 
évben vagyon elleni bűntett vagy 
vétség miatt büntetve nem voltak. 
Ha bármi módon tudom ást szerez
nek arról, hogy alkalm azottaikat 
vagyon elleni bűncselekmény miatt 
büntetés érte, vagy erkölcstelen 
életet folytatnak, ezeket az üzletből 
elbocsátani tartoznak. Az az alkal
mazott, aki nyilvánva'óan undort 
gerjesztő vagy ragályos betegség
ben szenved, az üzletből haladékta
lanul eltávolitandó.

Az üzletek tulajdonosai ügyelni 
tartoznak, hogy az alkalmazottaik a 
vendégekkel erkölcstelen üzelmeket 
ne folytassanak.



191 7 . ja n u á r  2 0 .
2 VENOBliLOSOK LAPJA

Vendégek kiszolgálására erkölcsileg 
kifogástalan nők is alkalmazhatók.

Kávéházakban a női kiszolgáló 
személyzet azonban csakis az üzlet- 
tulajdonos által a rendőrhatóságtól 
előzetesen kikérendő engedély alap
ján teljesíthet szolgálatot.

A női személyzet a vendégeket 
csakis teljesen egyszerű, sötét szinü, 
a karokon és nyakon zárt, uszály 
nélküli ruhában szolgálhatja ki.

íme látjuk, hogy iparunk és ipa
rosságunk tisztességét és becsületét 
a törvény is megköveteli védi és 
oltalm azza:

Mi lesz a háború után.
A «Független Budapest* azt az igen fon

tos kérdést intézte egy sereg fővárosi elő
kelőséghez, hogy mit kell tenni a főváros
ban a háború után? H a v a s  Rezső és 
K ra m m ír  Károly nyilatkozatait itt ismer
tetjük mi is. Havass Rezső dr. ezt mondta:

A háború után haladéktalanul hozzá kell 
fognunk az alkotó munkához, sőt az elő
készítéssel már most kell foglalkoznunk. A 
háború óriási terheket ró a főváros közönsé
gére; a főváros kiadásai napról-napra ro
hamosan szaporodnak, a bevételek jelenté
keny része pedig a háború alatt elmaradt. 
Nem csodálkozhatunk tehát, hogy egyszerre 
előttünk áll az ötven milliós deficit réme, 
hogy az uj adók egész sorozatát kell a de
ficit kiküszöbölésére életbeléptetnünk.

Ezt a helyzetet nem nézhetjük tétlenül. 
Uj keresetforrásokat kell nyitnunk a polgár
ságnak, melynek anyagi gyarapodásával uj 
adóalanyok keletkeznek s az állam és köz
ség uj jövedelmekhez jut. Meg kell álla

Ideges nő a kávéházban.
A Budapesti Hírlap igen hűen, jellemző 

módon és művészi tollal irta meg, hogy szok
tak idegeskedni az emberek a pincérekkel. 
Olvassuk csak:

A kávéházban voltam, ahol mindennap 
reggelizni szoktam és épp letettem a lapot, 
amiben szép újévi vezércikk hivta, csalo
gatta az eltűnt békét, amely, ki tudja, miért, 
akar, vagy nem tud visszatérni. A vezér
cikk után mindenféle cikkek és hírek szá
moltak be napi életünk apró eseményeiről: 
születésről, halálról, szerelemről, balesetről és 
öngyilkosságról. És künn az utcán, a házak 
s a város fölött szürke köd ült s a köd
ből, vékonyan, mint a cérnaszál, finom 
csőszálak gomolyodtak alá.

Homály volt a helyiségben, s amint las
san körbehordoztam a tekintetemet, csupa 
gondolatbamerült embert láttam, akik hosz- 
szasan elomlottak a karosszékben és kifelé 
tekintgettek a párás ablaküvegen. A szá
jukban szivar, vagy cigaretta füstölgött és 
úgy néztek a szálló füst felhőjén át a szürke 
ködbe, mintha ellünt múltjukat vagy fátyolba- 
burkolt jövőjüket bámulnák révedezve, a 
guzsbakötött lélek tehetetlenségével.

Halk moraj kélt és halt el a homályos 
terem mélyében: »egy csésze szűrve, min

pítanunk azoknak a feladatoknak a prog- 
rammját, amelyeknek a megvalósításától függ 
gazdasági életünknek megújhodása, községi 
pénzügyi helyzetünknek szanálása és meg
szilárdítása.

E programm főbb pontjai:
1. A budapesti kereskedelmi és ipari ki

kötő mielőbbi kiépítése.
2. A pályaudvarok uj elhelyezése s en

nek keretében a vasúti átjáróknak rende
zése, mert lehetetlen állapot az, hogy a 
ceglédi vonal átjáróinál naponta nyolcvanszor 
eresztik le a sorompót s ezáltal a pesti 
oldalon a perifériák fejlődését megbénítják.

3. Meg kell építeni a budapesti keres
kedelmi kikötőbe kapcsolódó Duna—Tisza 
csatornát.

4. Meg kell építeni a Boráros-téri és az 
Ó-Buda—Hungária-köruti hidat.

5. Siettetnünk kell a Tabán rendezését, 
hogy az uj Tabán kiépítését mielőbb meg
kezdhessük.

6. Sürgetnünk kell a Rókus- és Baross- 
utcai dohánygyár kiépítését és a Tisza Kál- 
mán-téri gázgyár-telep eltávolítását. Egyéb 
célok mellett városrendezési szempontból na
gyon kívánatos ez.

7. Sürgetnünk kell a földalatti körvasút 
kiépítését, melyre nézve már évek előtt in
dítványt tettem a főváros közgyűlésén, s 
mellyel egy csapással megszüntetjük közúti 
forgalmunknak mizériáit.

Mindezek a létesítések százféle kihatás
sal lesznek a főváros életére és minden
esetre uj életre keltik évek óta pihenő építő
iparunkat s munkaalkalmat fognak adni a 
háborúból hazatérő munkások ezreinek.

A pénzkérdés akadályul nem szolgálhat, 
mert hiszen olyan beruházásokról van szó, 
amelyekről a befektetett tökének kamatai köz

den nélkül«... »Pista, fizetni« s más ilyen 
fajta bús és jelentéktelen sóhajtások, — : 
olyan volt a nagy, szürke mórstilü hodály, 
mint egy keleti ópiumbarlang, ahol nincs 
lárma, nincs energia, akarat vagy ellentmon
dás, csak csend, csend és fáradtság és mély, 
kimeritő, zsibbasztó álom.

S amint igy ülünk és szöjjük álmaink pók- 
hálófátyolát, egyszerre csak nyílik az ajtó 
és belép egy nő, ázott ernyővel és könyör
telen hangossággal és leül egy asztalhoz és 
kocog a márványasztalon a gyűrűjével.

Kérek egy kávét! — mondja.
Pár pillanat telik el, a pincér hátul, vala

hol a hetilapok között böngész, nem hallja 
a hívást.

A hölgy újból kocog, most már jóval han
gosabban es türelmetlenebbül.

Kávét hozzon — ismétli idegesen.
A pincér fölneszei, előcihelődik valahonnét 

a homályból és rossz, a sok állástól meg
roggyant —  lábától telhető csoszogással oda
jön az asztalhoz.

A nő arcán vibrálnak az izmok.
Kérem — szól haragosan — hányszor

kell magának könyörögni, hogy kapjak va
lamit?.

A pincér szomorúan, az agyonkinzott kávé
házi szolga megadásával feleli:

vetve, vagy közvetlenül busásan megtérülnek. 
Befektetések nélkül eredményeket elérni 
nem lehet.

K ra m m e r Károly pedig igy nyi'atkozott: 
Arra a kérdésre, hogy «a háború be

fejezése után mi a legsürgősebb teendője a 
fővárosnak*, mint nemzetgazdasági por
szemnek ez a feleletem: fokozni a jövedel
meket! Mert sok a sürgős feladat és ezek 
megvalósítása sok pénzt, ez viszont foko-

| zódó jövedelmet igényel.
Sürgős: a feltétlenül bekövetkezendő lakás- 

is jelentkezzenek, mondják el kívánságaikat 
ínség enyhítése okából: a városi bérházak és 
kislakások építése.

Sürgős: a főváros és az ország népesedése 
szempontjából: közegészségügyi intézmények 
létesítése, kórházak, különösen szülészeti és 
egyéb különleges kórházak építése, valamint 
a végleges csatornázás megalkotása.

Sürgős: a Balkán és általában a Kelet 
felé meginduló nagy gazdasági tevékenység 

: előmozdítása okából: a csepelszigeti téli ki-
! kötő s átrakodó megépítése.

Sürgős: a háború által megakasztott közle
kedésügyi kérdéseknek gyors és helyes 
megoldása és sok más tennivaló, amelyet 
a térszüke miatt itt nem sorolhatok fel. De 
éppen a háborúnak tanulságai nyomán két
ségtelen, hogy a legsürgősebb tennivaló a 
közélelmezés terén jelentkezik. 1

Sürgős: a főváros saját sertéstelepének 
megalkotása is, de legsürgősebb: Folkusházy 
Lajos tanácsnok ama nagyszabású tervének 
megvalósítása, amelyet 1911. év őszén, a 
már akkor fellépett drágaság kérdésének 
megoldása okából, Bárczy polgármester által 
összehívott bizalmas értekezleten terjesztett 
elő és amely akkor általános helyesléssel fo
gadtatott, de mint nem azonnal ható gyógy-

Bocsánatot kérek, nem hallottam, hogy 
hívni tetszett. M it méltóztatik parancsolni?

Kávét — sziszegi a vendég eltorzult 
arccal kávét hozzon!

Igenis mondja a szegény szmo- 
kingos, aztán szelíden és bocsánatkérő 
arccal szól: Kérem szépen, ez az asztal
el van foglalva, szíveskedjék itt szembe, en
nél a másiknál helyet foglalni.

A nő felszökik, mint akit tarantella csí
pett meg.

Nem ülök át. Ide ültem, it t  maradok. 
A pincér alázatosan védi az asztalt:

Kérem, én nem tehetek róla, de el 
van foglalva.

— Nem ülök át, ez nyilvános hely, min
denki oda ül, ahová akar. M it szemtelen- 
kednek velem.

A pincért kezdi elhagyni a béketürés, de 
azért még udvarias:

Bocsánatot kérek, én nem szemtelen- 
kedern, de el van foglalva, ide huszártisz
tek járnak és nekem a főnököm megtil
totta, hogy ennél az asztalnál a társaság 
tagjain kívül mást kiszolgáljak.

A pincér meghajlik és hátrasompolyog, 
nekidől egy oszlopnak és most már néma 
és ellenséges játék fejlődik ki kettőjük kö
zött.

A hölgy csökönyösen ül a helyén, az
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szemek -alkalmazása későbbre halasztatott s 
helyette, surrogatumként megalkottatott, a 
szintén kitünően bevált községi élelmiszer
üzem.

Ez a tervezet dióhéjban: Az országos 
élelmiszernagyvásárnak Budapesten való 
központosítása. Ez a nagyvásártelep a fővá
ros egy olyan pontján lett volna megépítendő, 
nagyszabású tárházakkal, közraktárakkal, 
hütőházakkal, megfelelő irodákkal és keze
lési épületekkel, amely a fennálló vasútháló
zattal minden irányban könnyen lett volna 
bekapcsolható, a Dunával is össszeköthető 
és az ország élelmiszer-nagykereskedésének 
egy oly központot teremtett volna, mely nem 
csak a kiviteli üzletet könnyítette volna meg, 
hanem a főváros rendszeres és aránylag 
olcsó élelmezését is minden időben bizto
sította volna.

A most dúló világháború beigazolta, hogy 
minő nagy jelentőségű kérdés ez és hogy 
minő nagy hiba volt akkor a kérdés meg
oldását elodázni.

E nagyjelentőségű kérdéssel Ipartestüle- 
teink is foglalkozzanak.

El ne késsünk!

8 szénközéppont.
Országos Szénbizottságot alakított a kor

mány, amelyben képviselve vannak a bá
nyászati, kohászati, ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági érdekképviseletek. A bizott
ságnak, a melyből, mint látható, a magán- 
fogyasztók, a városi közmüvek és a városok 
közvetetlen képviseletét kifeledték, a keres
kedelmi, pénzügyi, belügyi és földmivelés- 
ügyi miniszterek képviselőin kívül az Allam- 
vasut és az állami szénbányák, továbbá a 
bécsi Central T ransport-Leitung, az Orszá
gos Közélelmező Hivatal, a honvédelmi és

arca lassan lángvörössé válik, mint a pulyka
nyak. Néz a pincérre és idegesen dobol. 
Kinéz az ablakon és a jobb lábával gyors, 
rezgő, türelmetlen mozdulatot téve, kopog 
a padlón. Kiveszi az óráját, a keze már 
remeg, megnézi hány óra és visszateszi az 
órát. Megint megfordul, a pincérre néz és 
eltávozott, sírásra hajló, dühös hangon szól:

Pincér, kávét!
A pincér némán áll, nem mozdul. Most 

már minden vendég odafigyel.
Pincér, hozza-e azt a kávét?

A pincér megint csak nem mozdul. Már 
ellene van mindenki, már mindenki a pincér
rel tart, már minden vendég szép csöndesen 
titkos ellenségévé vált.

A hölgy még ül pár percig, az arcszine 
perei ől-percre változik, aztán hirtelen föl- 
ugrik, kapja az ernyőjét és kirohan a szakadó 
esőbe. Kaszáló keze nyomán egy pillanatra 
még nyitva marad az ajtó s a homályos 
kávéházba beszűrődik egy keserves panasz 
elrongyolt foszlánya:

Ide se jövök be többé!...
Még látom, a mint rohan tova a csatakos 

Rákóczi-uton, beleütközik néhány emberbe és 
elkeseredve, fölháborodva, testi-lelki szeren
csétlenségének érzésével megy bele az uj 
esztendő kinos bizonytalanságába.

És nekem most egyszerre az a furcsa és

a közös hadügyminiszter, végül pedig a bán 
is képviselve lesz. E nagyobb bizottság meg
alakítása azonban csupán formalitás, mert a 
Szénbizottság kebelében az ügyek volta
képpeni intézésére külön végrehajtóbizottság 
alakul, a melyben a fővezetés Rau Gotlob, 
az Északmagyarországi Kőszénbánya vezér- 
igazgatójáé lesz. Az ügyvitel céljából a hazai 
szénbányák bizalmi embereiből irodát is 
szerveznek, a kiknek fizetését, valamint az 
iioda összes személyi és dologi költségeit 
az állam viseli.

A szénbányák uj érdekképviseletének az 
állam költségére tervezett működésében leg
fontosabb az a föladat lesz, hogy az állan
dóan nyilvántartott szén-, brikett-, és koksz
mennyiségeket a szükségletek fontosságának 
sorrendjében szétdiszponálja az egyes ter
melő ágak és a magánfogyasztás közt. A 
Szénközéppont hatásköre, hir szerint, a kül
földi eredetű szénre nem fog kiterjedni, 
mert attól tartanak, hogy a külföldi bányák 
az üzletvitelükbe való beavatkozás esetén 
megszüntetnék a szénnek hozzánk va'ó kül
dését. A mai rendelet erre nézve világos in
tézkedést nem tartalmaz, mert a 4. pont 
amely szerint a termelt, vagy beszerzett 
szén egyaránt zár alá vehető, igy is, úgy is 
értelmezhető. Igen fontos a rendelet 16. 
pontja, amely a szénforgalom vasúti inté- 

1 zésére vonatkozik. E pont szerint a Vasúti 
Üzletszabályzat 67. paragrafusának 5. bekez
dése értelmében a Magyarország területén 
föladott szenet, brikettet és kokszot a Szén
középpont által megszabott sorrendben fog
ják szállítani. Ez a rendelkezés tehát afféle 
vaggonfölosztást, vagyis Vaggonközéppont 
létesítését tervezi, a mi a magánérdekeknek 
kiszolgáltatva élénken éreztethetné egész ter
melő életünkkel a hatását. A 12. pont azt

I

1

fájdalmas érzésem támad, hogy —  Istenem, 
mért nem élünk olyan közösségben egymás
sal mi emberek, hogy most szépen, észre
vétlenül utánalopózhatnék és megfogván sze
líden a karját, igy szólhatnék hozzá:

—  Asszonyom, hát érdemes? Hát nem kár 
az indulatért, az ok nélkül elfecsérelt ideg- 
izgalmakért, az elrontott percekért, órákért 
s az egész fájdalmasan rövid életért, mely 
múló sóhajtásként száll tova és tűnik el a 
semmiben?

Nem kár az örömért, a mosolyért, a sok 
apró és nagy szépségért, a mit nem tarol
hat le, s a mi nem jön többé vissza ebben 
az életben soha?

Nincs-e bánat elég igy is? Nincs-e baj 
tengernyi e nélkül, nem szakad-e ránk mint 
a zápor az a sok-sok rossz, a mi Damoklész 
kaidként fölöttünk lóg?

Hányán simák ma apátlanok, szenvednek 
hazátlanok, jajgatnak bénák, bűnhődnek ár
tatlanok, halnak meg épek, egészségesek, 
fiata'.ok?

Milyen jó volna, milyen szép volna, mi
lyen m's volna, ha szépen csöndesen ül
nénk, feküdnénk, állnánk, járnánk, dolgoz
nánk, vagy pihennénk s úgy haladnánk át 
az életen, mint egy virágos kerten szokás, a 
melyben a rózsák azért termettek, hogy le
tépjük és örüljünk nekik...

tartalmazza, hogy a szén nagybani és 
khsinybeni árát az érdekképviseletekből a'a- 
kitott uj középpont szabja meg, s ha egyes 
fogyasztóknak ez ellen kifogásuk volna, az 
árat a szakértők meghallgatása után (6. pont) 
a budapesti középponti járásbíróság állapítja 
meg. Az ennek döntése ellen beadott föleb- 
bezés a szállítás elhalasztására nem jogosítja 
az eladót. A zár alá vett készletekből első
sorban azokat a kötelezettségeket kell telje
síteni, amelyet a vasutakkal (kivéve a köz
útiakat), vagy az állami üzemekkel szemben 
vállalt a készlet tulajdonosa. Zár alá csak 
a 100 mázsánál nagyobb készlet vehető, de 
akik a szénnek, brikettnek és koksznak ki
csinyben való eladásával foglalkoznak, azok 
öt mázsáig terjedő részletekben a zár alá 
vett készleteket is árusíthatják. A zára'.á vé
teltől számított tizennégy napon belül az egy 
hónapi szükségletnek megfelelő készletet a 
Szénközéppont külön engedetnie nélkül is ki 
lehet a közhatóságoknak, köz- és magán
üzemeknek szolgáltatni. Különben a vevő a 
rendelet folytán elmaradt szállítás teljesítését 
nem követelheti és kártérítésre nem tarthat 
számot az eladóvál szemben, a mit a bá
nyák kétségtelenül bőven ki fognak majd 
használni, jobb kötések elérése céljából! A 
rendelet végül a szokásos büntető szankciót 
tartalmazza.

Csak most már aztán megkapnék mi ven
déglősök, kávésok is méltányos árakon, ide
jében a szükséges, pontosan megszabott sze
net. Nem kívánunk mi egy kilóval se többet 
a szükségesnél. Ipartársulatainknak lesz-e 
gondja a mi érdekeink megvédésére. J

Legyen gondja! /

(o) Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. 
és kir. udvari szállító. Ferdinánd bolgár király-ut 
4. szám. Telefon: 43—31. és József 39—88. — 
Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőseinek és kórházainak állandó 
szállítója. Fiók-üzlet: IV., Türr István-utca 7. 
Telefon 11—48.

Jó barátok összejövetelei.
Január 24-én Kari György vendéglőjében, IX. 

Ranolder-utca.
Január 31-én Hajós Károly vendéglőjében, Far

kasvölgy, Csendőrlaktanya.
Február 7-én M irt András vendéglőjében, VII. 

Dohány-utca 7.
Február 14-én Bischof Pál vendéglőjében, IX. 

Közvágóhid-utca 8.
i Február 21-én Pulai Pál vendéglőjében, VIII. 
! Baross-utca 6.

Császárfürdö Budapesten. Nyári és téli gyógy
hely, a magyar Irgalmasrend tulajdona. Első
rangú kénes hévvizü gőzfürdő, kényelmes iszap
fürdők, Iszopborogatások, uszodák külön hölgyek 
és urak részére. Török-, kő- és márványfürdők, 
hőlég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A für
dők kllün öeredménnyel használtatnak, főleg csu- 

! zos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura 
I a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pan

gásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid ke- 
í zelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedíj nincs.
i Prospektust ingyen és bérmentve küld

az Igazgatóság.
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A p r ó  h íre k .
(—) Vendéglősök, kávésok, pin

cérek arcképeit szívesen közöljük 
lapunkban. Különösen a harctéren k i
tüntetett vagy hősi halált halt szaktár
saink vagy fia ik arcképét mutatjuk 
be készséges örömmel lapunkban a 
vendéglős és kávésipar nagy társadal
mának. A képeket kiadóhivatalunkba 
szíveskedjenek küldeni. Kiadóhivatali 
órák, hétköznapokon délután 3—5-ig.

M inden olvasónk figye lm ébe ajánljuk 
azt a tényt, hogy mi lapunk előfizetési diját 
az uj, 1917. esztendőben se emeltük fel. 
Ehelyett lapunk terjedelmét növeltük. Ezután 
ugyanis állandóan 8 nagy oldalon jelenik 
meg a »Vendéglősök Lapja«. Ezt az áldo
zatot is meghozzuk a vendéglős és kávés
iparért. Többet adunk ma, mikor sokkal 
többe kerül a régi nagyságban előállított lap 
is kiadóhivatalunknak. Ezért az áldozatért 
csak azt kérjük, hogy ismerőseik körében 
ajánlják lapunkat régi, hűséges jóakaróink s 
előfizetési dijaikat szíveskedjenek minél ha
marabb kiadóhivatalunkba beküldeni.

(*) V asúti vendéglők. A Nyugati pálya
udvar vendéglőjének bérletére a budapesti 
központi üzletvezetőség pályázatot hirdetett. 
Az ajánlatokat február 6-áig lehet beadni a 
központi üzletvezetőségnél. Hisszük, hogy 
S c h u s z te r  Hugó, mint igazán kiváló szak
ember, mint érdemes ur, mint kifogástalan 
emberbarát újra elnyeri ezt a kitűnő állomási 
vendégfogadót. A belényesi vasúti vendég
lőre pedig az aradi üzletvezet őségnél feb
ruár hó 15-éig lehet az ajánlatot beadni. 
—  A nagykárolyi vasúti vendéglőt pedig 
D e m kó  Mihály vo'.t kőrösmezői vasúti ven
déglős nyerte el. Derék kartársunk kezébe 
került a jó vendéglő.

(!) A  n y itra i sörgyár uj kezekben. A 
Nyitrai serfőző és malátagyártó részvény- 
társaság gazdát cserélt. A gyárat a Hauser 
és Szobotka osztrák és a Fleischl S. és 
Fia budapesti gabonacég vették meg. Jobb, 
olcsóbb és több sört kívánunk nekik is, ma
gunknak is.

(-|-) E lzárásra Í té lt  b izottság i tag. A 
hetedik kerületi elöljáróság tiznapi elzárásra 
és ötszáz korona pénzbüntetésre ítélte Gold- 
mann József tejkercskedőt, fővárosi bizottsági 
tagot hamis tej forgalomba hozatala miatt. 
Zeidl Vince, Kriesháber Leó, Bálint Dezső 
után Goldmann József is disze-virága lett 
a fővárosi bizottságnak.

(...) E lhuny t borászati korm ánybiztos.
A napokban nagy csapás érte a magyar bo
rászokat. Meghalt D o b o k a y  Lajos nyu
galmazott miniszteri osztálytanácsos, egykori 
borászati kormánybiztos, ki oly sokat dolgo
zott a magyar bortermelésért. A vendéglő- I 
sök is szeretettel és meghatottsággal gon
dolnak emlékére.

(?) S iófok u j gazdája. Arról van szó, 
hogy Siófokot megveszi a Budapesti Taka
rékpénztár és az Országos Zálogkölcsön Rt. 
Nagy befektetésekkel a legmagasabb nívóra 
akarják fejleszteni, emelni a fürdőtelepet. 
Rajta. Minden áldozatot megér a magyar 
tenger.

M l AZ (JJSÁQ?

A Jó barátok.
A háborús nyomasztó viszonyokat ugyan

csak érzik a vendéglősök is, mert az élelmi
szerek és az italok magas árai, valamint 
az azok beszerzése körül zajló nehézségek 
sok gondot okoznak nekik. De a bajok mel
lett is akadnak közöttük többen, akik nem 
feledkeznek meg a régi jó szokásokról, akik 
mindenkor szeretettel gondolnak kartár
saikra s örülnek, ha néha-néha csak egy-két 
órát tölthetnek el velük. A kartársi szeretet 
kötözi és hozza őkét össze. Nem lehetnek 
ők mások, mint a Jó Barátok. A régi jó 
barátok, akik ma még százszor inkább — 
jó barátok, mint a háború előtt.

Megkaptuk szives meghívójukat, amely 
igy szól: »Kedves Kartárs Ur! Van szeren
csénk értesíteni, hogy minden héten szer
dán délután B órakor társasuzsonnát rende
zünk, melyre szives megjelenését kérjük Jó 
Barátok.« A régi, puritán, kedves, magyaros 
meghívó.

Tehát minden szerdán összejönnek néhány 
órára, hogy a barátságot ápolják s hogy 
ügyes-bajos dolgaikat egymás között meg
beszéljék. Nagy számmal szoktak összejönni, 
ami nagy érdeme Mohos Ferenc elnöknek és 
Közi István pénztárnoknak, akik fáradságot 
nem ismerve munkálkodnak a társaság össze
tartásának érdekében. Valóban, ezek a ne
héz napok igazán alkalmasok arra is, hogy 
az itthon küzdő, dolgozó, szenvedő, nélkü
löző, de a szép jövőben rendületlenül bizó 
Jó Barátokat még közelebb hozza egymás
hoz. Jól esik most nagyon, ha melegebben 
egymás szemébe nézhetünk, ha megrázhatjuk 
egymás kezét s egy-két jó szót válthatunk.

A  S po la rits  to lva ja i. A Spolarits-féle 
kávéházban észrevették, hogy egyes áru
cikkek hiányoznak. Sokáig kutatták a tol
vajt, de nem tudtak ráakadni. Néhány hét
tel ezelőtt Spolarits egyik rokona, aki ka
tonatiszt, hazajött a harctérről és bement a 
kávéházba, ahol nem ismerték. Észrevette, 
hogy a kassza alatt Újvári Vilmosné Molnár 
Mária kaszirnő valamit rejtegetve átad a ta
karítónőnek, aki azt bedobta egy kosárba. 
Spolarits feljelentésére a rendőrség emberei 
figyelni kezdték a dolgot és megállapították 
azt, hogy a takaritónö csomagokat visz el 

J a kávéházzal szemben lévő tisztitóintézetbe 
és ott leteszi. A* csomagokban különféle 
élelmiszerek, kávé, konyak, sütemény, sza
lonna és pezsgő volt. A csomagokat a ta
karítónőn kívül a pikkológyerekek is szállí
tották a tisztitóintézetbe. Az alkalmazottak 
szó nélkül engedelmeskedtek a pénztárosnő
nek, mert az Spolarits korlátlan bizalmát él
vezte. A rendőrség Ujváriné lakásán házkuta
tást tartott, ahol egy ötezer koronáról szóló 
takarékkönyvet is találtak. Spolarits a ká
rát 30.000 koronára becsüli. A legveszedel
mesebb házitolvajt sikerült igy kézre kerí
teni és ártalmatlanná tenni. Ki tudja, mennyi 
kára lett volna még kiváló kartársunknak. 
A rendőrség az asszonyt letartóztatta.

50 éves hirdetővállalat. A Mosse-féle világ
hírűvé vált hirdetövállalat immár 50 év óta áll 
fenn. A vállalatot annak idején Mosse Rezső 
alapította oly időben, mikor a kereskedelmi élet
ben erős fellendülés kezdett mutatkozni. A saj
tónak természetes kötelességévé vált ezt a fej
lődést követni és eszközeivel fokozni. Ez a 
működés adta meg Mosse Rezsőnek azt az esz
mét, hogy a kereslet és kínálat gyors lebonyo
lítása érdekében, a hírlapok alapos támogatá
sára az említett vállalatot létesítse.

Az ipari és kereskedelmi élet folytonos fej
lődésének hatása alatt ez a vállalat is roham
lépésekben fejlődött, olyannyira, hogy hovato
vább világhírnévre tett szert.

Ma már 34 városi és 5 külvárosi fiókja van 
a vállalatnak Berlinbeen, továbbá Ausztriában, 
Svájcban és Lengyelországban is vannak ki- 
rendeltségei.

A vállalat a technika minden vívmányával el 
van látva, kitűnő nyomdái, rajz- és fotográfiai 
műtermei vannak. A cég összesen 1375 keres
kedelmileg képzett tisztviselőt foglalkoztat, eh
hez járul 260 ügynökség bel- és külföldön.

Van rézgá lic . A földmivelésügyi minisz
tériumnak a folyó évi szőlőpermetezés cél
jaira háromszáz vagon (30.000 métermázsa) 
rézgálic áll rendelkezésére. Ez a rézgálic már 
készen van, részint itt bent az országban, 
részint pedig a külföldön. Ennek a háromszáz 
vagon rézgálicnak a kiosztása már meg
kezdődött. Ezenfelül a további rézgálicmeny- 
nyiségek beszerzése is folyamatban van. A 
földmivelésügyi miniszter a rézgálicot a folyó 
évben is a törvényhatóságok utján fogja ki
osztani. A szőlősgazdáknak tehát iézgálicért 
a törvényhatóságokhoz kell fordulniok. A mi
nisztérium által kiosztandó rézgálic ára még 
nincs megállapítva, de az a jelenlegi viszo
nyok közt bizonyára olyan mérsékelt lesz, 
hogy kétségkívül lényeges befolyással lesz 
azoknak a hihetetlenül magas álaknak a 
csökkentésére, amely árakon a kereskedelmi 
forgalomban lévő rézgálicot az utóbbi idő
ben árusították és tartózkodókká fogja tenni 
a szőlősgazdákat az ilyen tuldrága rézgálic 
vásárlása tekintetében. Ezt a vigasztaló és 
biztató hirt örömmel közöljük olvasóinkkal.

Nem emelik a dohíny árát. Egyes lapokban 
megjelelt az a hir, hogy a dohány árát a 
közeljövőben emelni fogják és különösen a pur- 
zicsánáru fog rohamosan felszökni. Illetékes he
lyen azt tudták, hogy az áremelésről e perc
ben szó sincsen és ilyen tervvel most nem 
foglalkoznak. Épen elég baj van most a do- 
hányinséggel; már épen elég drága is az a 
kevés vágott dohányunk, amiből még füstöt en
gedhetünk.

i l ía v o n k in t  egy nyo lcad k i ló  kávé . A 
’ Kávéközpont értesítette a főváros tanácsát, 
jhogy a kávé eladására nézve január 15-től 
kezdődöleg úgy intézkedett, hogy a kis
kereskedő egy vevőnek egyszerre és havon- 
kint legfeljebb egy nyolcad kilogramm kávét 
adhat el. Az üzletekben a következő felirásu 
nyomtatványt tartoznak kifüggeszteni:

»A Magyar Szent Korona Országainak 
Kávéközpontja intézkedése folytán egy vevő
nek egyszerre és líavonkint legfeljebb egy 
nyolcad kilogram kávé szolgáltatható ki.«

A nagykereskedők kávét kicsinyben nem 
árusíthatnak és csak olyan személyeknek és 
cégeknek adhatnak, akik további eladás cél
jából, vagy az ipari üzemekben való fel- 
használásra kapják. Utalványokkal hetenként 
legfeljebb egyszer legkisebb tételként 4 ki
logram szolgáltatható ki, mig ennél nagyobb
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mennyiség eladása csakis a Kávéközpont 
utalványa alapján történhetik. A nagykeres
kedők mindent eladást kimutatásban a Ká- 
vcközpontnak bejelenteni tartoznak, még a 
4 és 10 kilogrammos tételeket is. Aki ezen 
rendelkezéseket megszegi, annak a Kávé
központ újabb kávékészlet beszerzését nem 
engedélyezi. Jó lesz, ha igen-igen takaré
koskodunk meglévő kávékészletünkkel. Csak 
Hollandiából kapunk már kávét. S onnan 
alig 10 °/o-át annak a mennyiségnek, amit 
a békében fogyasztottunk.

A Debreceni Vendéglősök és Kávésok Ipar
társulata választmányi ülésén Németh András el
nöklete alatt, tárgyalás alá került Miskolc vá
ros szakipartársulatának átirata, melyben a vi
dék nagyobb városainak vendéglős és kávés 
ipartársulatait felhívják, hogy a miniszternél ké
relmezzék a 11 órás esti zárórának 12 óráig 
való meghosszabbítását. Az erre vonatkozó ké
relmet a debreceni ipartársulat egyhangúlag pár
tolta megtartott ülésében s elhatározta, hogy 
képviselőt küld az Arad, Szeged, Nagyvárad, 
Kolozsvár, Kassa stb. városok küldöttségébe, 
melynek tagjai a napokban fognak tisztelegni 
a miniszternél. Elhatározta az ipartársulat, hogy 
a debreceni iparkamarát és sajtót felkéri a jo 
gos kérelem propagálására. Hisszük, hogy az 
összes szaktestületek és szakkörök komoly lé
pésének meglesz a megérdemelt eredménye. Hisz 
beigazolódott, hogy az uj záróórarendelet úgy 
se jelent szénmegtakaritást. Pedig ezért készült.

A  köles. Amennyire a gabonakereskedő 
cégekhez érkező jelentések alapján tájéko
zódni lehetséges, a rekvirálást az ország túl
nyomó részében befejezték. A gabonafélék 
rekvirálásának eredményéről országrészenkint, 
sőt vármegyénként is nagyon különböző a 
jelentés, abban azonban túlnyomó részben 
megegyezőek a tudósítások, hogy a köles
nél, amelyből békeidőben átlag 150.000 mé
termázsa volt a termés, elég kedvező a rekvi- 
íálás eredménye. Ez mindenesetre örvende
tes, miéit a köleskása ma a táplálkozás fontos 
cikke. A rekvirálás eredménye a malmokat 
uj foglalkoztatáshoz juttatja a köleskásává 
való földolgozás munkájával. Ebben az irány
ban máris nagy a versengés, mert hire jár, 
hogy nagyobb mennyiségű kölest fognak a 
közel jövőben egyes malmoknak kiadni.

A Mitropa. Ez a neve az uj étkező és háló
kocsi társaságnak. A Mitropa a belgiumi és 
németországi társaságok kocsijaival kezdi meg 
működését. A hálókocsi forgalom a háborús ál
lapotok alatt továbbra is korlátozva lesz.

Szeszfőző szövetkezetek Pestvármegyében. Or
szágszerte lázasan fogtak hozzá a gazdasági 
egyesületek, hogy a törkölyfőző szövetkezetek 
alakítására a még rendelkezésre álló kevés időt 
kihasználják. Az ország legnagyobb bortermelő 
megyéjének, Pest vármegyének gazdasági egye
sülete az egyesület üléstermébe egy értekezle
tei hívott össze, melyen a megye minden na
gyobb községének elöljárósága és birtokossága 
képviselve volt s igy a terem zsúfolásig meg
telt hallgatókkal. Gróf Keglevits Gábor rámu
tatott a szeszfözés gazdasági jelentőségére, fő
leg abban a vármegyében, hol oly sok szőlő 
és gyümölcs terem. Utána dr. ürucker Jenő, 
a Borászati Lapok szerkesztője, fejtette ki rész
letesen a szövetkezetek jelentőségét és feladatit. 
Pest vármegyében negyven-ötven helyen fog
nak a gazdák hamarosan összejönni törköly
b e  szövetkezet alakítására.

A z  uj re kv irá lá s  eredménye. Az Or
szágos Közélelmezési Hivatal által megindí
tott pótrekvirálás igen kedvező eredménnyel 
biztat. Naponta átlag 100- 130 vagon bú
zát, rozsot jelentenek be a Haditermény r. t.- 
nak, amely ezeket azonnal átutalja a mal
moknak. Az uj rekvirálás Jász-Nagykun-Szol- 
nok és Békés vármegyékben váratlanul na
gyon jól sikerült. Illetékes helyen az a véle
mény, hogy az uj termésig az ország min
den import nélkül is el lesz látható. Ennél 
ma alig lehet örvendetesebb hírünk.

A tiszteletpéldány. Magyar betegség: újságot 
járatni, olvasni, de lehetőleg ne fizessünk érte. 
A régi jó időkben még csak ment ez is va
lahogy, de a papír és egyéb anyagok, vala
mint a munkabérek folyton növekvő drágasága 
miatt a normális idők ujrabeálltáig az összes 
tiszteletpéldányokat beszüntette a Pöstyéni Új
ság kiadóhivatala. Okosan tette. Soha se volt 
olyan szükség pl. a 'Szaklapokra se, mint ma. 
De a szaklapoknak is szükségük van az elő
fizetési dijakra.

A polgárm estert és a főkapitányt 
a koronázás alkalmával a király leg
nagyobb elismerésének kifejezésével 
tüntette ki. Szép, polgári kitüntetés. 
Fityegő ordóknál többet ér és többet 
jelent, mikor az értünk, fővárosi pol
gárokért dolgozó két vezetőférfiut 
ilyen elismerés éri.

A  te jte rm é k e k  fogyasztásának szabá
lyozása. A tej és tejtermékek forgalmának 
és felhasználásának szabályozása ügyében a 
mi(jap megjelent kormányrendelet és az Or
szágos Közélelmezésö Hivatal elnökének 
rendelete egyes lapok közlése szerint téves 
magyarázatokra adott alkalmat. Félhivatalos 
jelentés szerint e rendeletek fökép a na
gyobb városok és elsősorban Budapest tej
ellátásának biztosítását célozzák. A háborús 
viszonyok folytán ugyanis a tejtermelés emel
kedése nem várható s ezért csakis a rendel
kezésre álló tejmennyiség eredeti rendelte
tésének megfelelő felhasználását kellett bizto
sítani. A kiadott rendeleteknek az a céljuk, 
hogy az atejmennyiség, ameyet a háborút 
megelőző időben a városokba és nagyobb 
fogyasztó piacokra szállítottak, továbbra is 
a redukált termelésnek megfelelő mennyiség
ben mint friss tej kerüljön fogyasztásra. Az 
a tejmennyiség pedig, amely a termelő hely
ről akadálytalanul el nem szállítható, első
sorban is elsőrendű élelmicikké, vagyis zsir- 
pótló vajjá dolgoztassék fel. Ennek megfele- 

I löen intézkedik a Közélelmczö Hiva'al elnö
kének rendelete, amely első pontjában a cso- 

í kóládé, cukorka, karamel, konzervsütemény,
I kondenzált tej, tejpor, gyógyszer és ha- 
! sonló cikkek gyártóit, második pontjában a 
í vajkészitöket, harmadik pontjában pedig a 

sajtkészitöket az üzemükben fölhasznált tej- 
mennyiség bejelentésére kötelezi. A Közélel- 
mező Hivatal a beérkező jelentések alapján 
ott, ahol a tej földolgozása nem megokolt, 
a tej földolgozását vagy teljesen megszün
tetni, vagy a minimumra redukálni fogja. Ami 
a vaj árának maximálását illeti, annak meg
állapításánál alapul a dán vaj árát vették, 
mint amely cikk a hazai piacot most uralja. 
A vaj maximális ára Budapepsten kilónkint
12 korona 80 fillér.

A házbérrendelet úgyszólván vál 
tozatlan marad, mint lapunk zárá
sakor vesszük a hirt. Tehát válto
zatlan, jogtalan házbéremelésre még 
se lesz alkalom. Ez is megnyugtató. 
S _ tagadhatatlan, hogy ez főleg 
Vázsonyi Vilmos érdeme, ki hiven 
szolgálja a főváros kisebb polgárai- 
hak érdekeit most is. Nem lehet ezt 
meg nem mondani.

Vállalkozás. E címmel Illés József kiadásá
ban és szerkesztésében uj közgazdasági, pünz- 
ügyi és vállalkozási hetilap indult meg. Gaz
dag és változatos tartalmával, eredeti híreivel 
és vállalkozási kimutatásával értékes szaklap
ként jelentkezik. így bizonyosan lesz jövője is. 
Intelligens tollal szerkesztett újság erőre kap 
előbb-utóbb. Az uj lap kiadóhivatala VI., Te- 
réz-körut 12. szám alatt van. Előfizetési ára 
egész évre 20 K.

Munkakönyvek ára. A kereskedelemügyi mi
niszter a munkakönyvek árát az anyag drá
gulása és a munkabérek emelkedése következ
tében 22 fillérben állapította meg. A bélyeg
költség 30 fillér, úgy, hogy a Tudomány Egye
temi nyomdának, amelynek kizárólagos joga van 
a munkakönyvek készítésére, minden egyes 
könyvért 52 fillért kell beküldeni.

A kukoricaliszt. Többször volt már szó a 
lapokban arról, hogy uj rend lép életbe és ennek 
alapján az ország egyes részeinek lakossága két
harmadrész búzalisztet és egyharmad kukorica- 
lisztet kap. így tehát ilyen vegyitékből készül 
a vidék kenyere, ha nem is mindenhol. Úgy áll 
ugyanis a dolog, hogy egy ideig olyan megyei 
székvárosok is akadnak, amelyekben a búza
lisztet nem keverik kukoricaliszttel, de a leg
több mégis hozzájut ahhoz, hogy kukoricás ke
nyeret fogyaszthasson, régi emlékek hatása alatt. 
Az uj rend értelmében Aradon a tanács már 
ki is számította, hogy a kevert lisztből készülő 
kenyér mennyibe fog kerülni s amikor ezt a 
számítási műveletet végezte, módfölött különös 
eredményre jutott. Arra jött ugyanis rá, hogy 
a kukoricaliszt o tt kilónkint 68 fillérbe kerül, 
vagyis 4 fillérrel többe, mint amennyit a búza
lisztért kell fizetni. Ez pedig azért történik igy, 
mert Aradon a kukorica drágább, mint a búza. 
így esik meg az a furcsaság, hogy annak a 
kenyérnek a kilója, amely nem tisztán búzaliszt
ből, hanem kukoricás keverékből készül, néhány 
fillérrel meg fog drágulni, ami azt is jelenti, 
hogy azoknak a magyaroknak, akiket kukorica
lisztes kenyér fogyasztására Ítélnek, többe fog 
kerülni a kenyerük.

Az előfizetési dijakról. Bizalommal 
és szeretettel kérjük előfizetőinket, 
hogy a lap előfizetési dijait rendesen 
küldjék be kiadóhivatalunkba. Akik 
pedig hátralékos előfizetési díjaikkal 
is tartoznak : tegyenek eleget minél 
hamarabb kötelességünknek. A mai 
nehéz viszonyok között, mikor nap- 
ról-napra drágább lapunk nyoma- 
tási, előállítási költsége, mikor a 
szerkesztésre is mindig többet áldo
zunk, hogy a legmagsabb irodalmi 
színvonalra emelkedett lapunk minden 
kívánságot kielégítsen s a független 
vendéglős és kávésipar független 
szaklapja legyen : az előfizetés díjait 
nem nélkülözhetjük. Előfizetési díjaink 
most is a régiek.

( ) S te iner A d o lf szesz és mindennemű 
pálinkaügynökségével és bizományával fog
lalkozó üzletet létesített.
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Borkészítés és borkereskedelem 
Görögországban.

Az uj Görögországban a borkészítés majdnem 
most is ugyanazon a fokon áll a paraszt
boroknál, mint Homeros idejében. Tagadhatlan, 
hogy valami idillikusabbat, mint egy szüretet 
a görög hegyoldalon, alig lehet képzelni. Asz- 
szonya, férfia mind résztvesznek azon; az utób
biak az ő festői ingblúzaikban, az előbbiek 
fehér fejkendőikben, szorgalmasan gyűjtik a lédus 
fürtöket és odahordják a flatirába, egy láb
rostával ellátott szekrénybe, melyben egy férfi 
magasra feltürt nadrágban vidáman tapossa a 
teleszórt duzzadó termést, mig kellően ki van 
sajtolva és azután az alatta levő kádba bo
csátható. Az igy nyert cefre rendszerint kecske
tömlőben öszvérek hátán vándorol az úgyneve
zett pincébe, amely persze többnyire csak félig 
van a földbe ásva, vagy más helyiségbe, ahol 
a »kádi«-k (erjesztő kácik) vannak.

Némely helységben, főleg Messeniában nagy, 
ciszternaszerü berendezések vannak a szőlő
hegyeken szétosztva, ahol a birtokosok egész 
soránál együttesen lesz sajtolva, s itt a szin- 
muston osztozkodnak. (Szüretelő szövetkezetek 
primitív rendje.) Az erjedés befejezte után a 
vörösbort a törkölyről leszűrik (a fehérbornál 
már előbb történt ez) és a bort öt-tiz hektoliter 
üriaitalmu ászokhordókba osztják szét. Itt azután 
a borokat sorosoknak enged'.k át. A borok mind
azonáltal többnyire olyan jól tartják magukat, 
hogy ritkán lehet romlott borokat találni.

A borok romlása ellen különös eljárás azok 
rczinálása, vagyis az olyan borok gyantázása, 
melyek belföldi fogyasztásra szolgálnak és amely 
úgy Peloponesusban, mint a görög városokban 
általánosan dívik. Az erjedés folytán még meleg 
és nem teljesen kiforrott mustok lefejtésekor 
1—8 százalék fenyőgyantát kapnak, melyet úgy 
dobnak bele a hordóba, amint az a fenyőből 
kiszivárog. Az utóerjedés alatt a terpenti.iolajok 
a gyantából feloldódnak, a bor felszínére szál
lanák és egy légmentesltö réteget alkotnak. Ter
mészetes, hogy ezen eljárás folytán a bor inten
zív terpentinizt nyer, melyre jól kezelt borokhoz 
szokott ember csak borzalommal gondolhat vissza, 
ha egyszer megizlelte. De csodálatos módon nem
csak a görögök szeretik ezt a gyantás borizt, 
melyet többre becsülnek, mint az olyan bort, 
mely nem lett gyantázva s egyúttal azt ajánl
ják, hogy az egészségnek elnöyös, de a néme
tek is megszokják ezt az »Eltorzán« italt, úgy, 
hogy szívesen és bőven hajlandók azt fogyasz
tani.

Ennek azonban a külföldi kivitel szempontjá
ból nincs jelentősége, mert a nagy és modern 
kereskedelmi pincészetekben a legtökéletesebb 
gépeket és berendezéseket lehet találni és évről- 
évre jobb lesz Görögország szőlőtermőkéinek a 
kihasználása. Ily módon a háborús viszonyok 
mellett érthető, hogy a görög borok a külföldi 
{és főleg a német piacon egyre nagyobb jelentő
ségre tesznek szert. A finom zamatu, jól kezelt 
csemege- és gyógy borok mellett az utolsó 10—15 : 
év óta már különböző kereskedelmi borok is 
szerepeltek a piacon. Főleg sötétvörös, házasi- 
tásra kiválóan alkalmas és pompás szinü asz
tali borok, édes gyógyborok és pompás bor
párlatok.

Még jobbak lesznek Görögország kiviteli ki
látásai, ha végrehajtja azt a rég táplált tervét, 
hogy a kor igényeinek megfelelő bortörvényt 
alkot, ami már megvolna, ha közbe nem jön 
a háború. Ebben a pillanatban persze a görög 
borok alig szerepelnek a világpiacon,

a háborúnak vége lesz, valószínűleg a or- 
kereskedelem is erősen fel fog lendülni. Vak - 
szinütlen, hogy a jövőben majd a szárazföldi 
szállítás Bulgárián át fog a görög borkivitelnél 
jelentőségre szert tenni, mert a szállítási költsé
gek tulmagasak lesznek, hanem csakis a ten
geren való kivitelről lehet szó, amikor Amster
dam, Antwerpen, Rotterdam, Lübeck, Bremen és 
Hamburg fognak mint legfontosabb kikötök ér
vényre jutni. Azonkívül pedig a nagyobb folyók, 
mint a Rajna és az Elba nyújtanak alkalmas 
szállítási eszközöket.

Háború előtt a tengeren és folyamon való 
szállítás díjtételei nagyon alacsonyak voltak. így 
például egy tonna bornak szállítása görög kikötő
ből valamelyik rajnai kikötőbe csak 22 23 már
kába, vagy még kevesebbe került, Hamburgba 
senl tesz ki a költség többet, úgy, hogy egy 
hektoliter görög bor transzportköltsége körülbelül 
2 korona 50 fillérre rúgott, ami persze a vasúti 
szállításnál — dacára a sokkal rövidebb útnak 
— elképzelhettem Ha valamikor meg is való
sulna az a terv, hogy az Északi-tengert vizi- 
uttal tehetne összekötni a Fekete-tengerrel, ak
kor is ezen a pályán inkább a török áru, meg 
főleg a dunamenti államok árui kerülnének el
szállításra.

Ami a biztosítási dijakat illeti, úgy ezek is 
háború előtt elég tiirhetök voltak. Csak akkor 
emelkedtek mindig, ha a hiányt is biztosította 
valaki. Erre azonban, főleg nagyobb szállítmá
nyoknál, nem is volt szükség, mert a dézs
málás 'nagyobb százalékra sohasem rúgott. A 
boroshordókat többnyire Görögország maga ál
lítja elő, melyek kevésbbé tűnnek ki szépségük
kel, mint tartósságukkal. Tagadhatlan, hogy azon
kívül sok külföldi pálinkáshordó, valamint olasz 
vagy magyar eredetű boroshordó is található 
a görög kereskedelemben. Ezt előmozdítja a 
görög állam olyan irányú engedménye, hogy a 
tranzitó-edények három évi vámmentességet él
veznek. Ugyancsak megkönnyíti az üres hordók 
szállítását az a körülmény is, hogy a szállítási 
vállalatok ezeket, ha ugyanazon útirányt választ
ják, mint a telt állapotban, féláron fuvarozzák.

Jó ezt tudni.

Miképen értékesül legjobban a borseprö?

A Borászati Lapok Írja: Rendes kezelés 
mellett a borseprőből még 60—7Oo/o bort 
lehet kipréselni, mely a bortörvérly szerint 
a szinborral teljesen egyenértékű s igy azzal 
össze is keverhető. Csupán arra kell vigyáz
nunk, hogy fejtés után sohasem szabad a 
seprős hordót vízzel kiöblíteni, hanem e cél
ból a fejtés vége felé nyert zavaros bort 
tegyük félre és midőn már a seprőt kicsur
gattuk a hordóból, a félretett zavaros bor
ral öblítsük át párszor a hordót.

Az igy nyert teljesen vízmentes borseprö 
ki,:tcsecséhez különleges, sürü szövésű, erős, 
keskeny zsákok használatosak, melyeket előbb 
hamulugban, utóbb tiszta vízben addig áz- 

I tatunk, mig 1 2 napi ázás után a víznek
í sem zsákszaga, sem zsákize nem lesz. A 
l boiseprőt az igy előkészített száraz, tiszta 
j zsákokba merjük, a zsák száját szintén igy 
I átfőzött és kiáztatott zsineggel átkötjük és

de ha ( a teli zsákokat egy kád belsejébe felaggat

juk, hogy a higabb része préselés nélkül ki
csurogjon. Ezután a zsákok sürü tartalmát 
összeöntözgetvén vagy a rendes borprésen, 
vagy, ami célszerűbb, egy kádban lassú 
nyomással kipréseljük. Utóbbi ecetben a sep
rővel telt zsákokat szürőfenékkel ellátott 
kádban egymás melé és egymás fölé válta
kozva egyszer hosszában, majd keresztben 
»kalitkába« rakjuk s midőn a kád megtelt, 
deszkafedelet teszünk a zsákok fölé, melyet 
egyik végével a falba vájt lyukba helye- 

l zett kisebb gerendával lenyomatunk olyfor- 
| rnán, hogy a gerenda másik végére egy-két 
j dézsát akasztunk, melyet fokozatosan ho

mokkal, téglákkal vagy kövekkkel terhelvén, 
az igy apránként emelkedő nyomás a bort 
kiszorítja a zsákokból. Majd az emiatt össze
lapuló zsákokat felrázván, ta.talmukat össze- 
öntögetjük s az igy újból megtelt zsákokat 
még egyszer átpréseljük. Végül a zsákok
ból kikerülő kemény seprőtésztát hordókba 
vagy ládákba taposunk, esetleg megszáritva 

1 sepregyárosoknak eladjuk. Ezen préselést az 
; ecesedés elkerülése végett lehetőleg hűvös

helyen és hideg időben végezzük.

Az igy nyert seprőprésbort erősen kénezett
hordóba gyűjtünk és mihelyt kristálytisztává 
ülepedett, gyengébben kénezett hordóba is
mét átfejtjük és letisztulás után megizleljük. 
Ha rendes jó ize van, akkor a szinborral el
keverhetjük, elleneseiben faszénen átszűrjük, 
vagy Eporiitlal kezeljük, esetleg tejjel meg- 

í derítjük. A borseprőből pálinkát főzni a 
mai tulmagas borárak mellett nem ajánla
tos. A kipréselt borseprőtésztát háború e'.ött
4— 8 koronáért megvették, ma valószinüleg 
ez is jóval drágább. Ha tudjuk, hogy a 
nyers borseprő 60— 70 o/o tiszta bort és 
30 4O°/o préseit seprő.észtát tartalmaz: árát, 
illetve értékét könnyű lesz kiszámítani.

A hús rossz szagának eltüntetése.

Ha a húsnak kissé szaga támad, az még 
nem jelenti minden esetben azt, hogy ez a 
hús meg van romolva. Ha minden darab hús, 
amely szagot áraszt, romlott lenne, akkor 
nyáron egyáltalában nem lehetne húst enni, 
mert a nyári melegben hamar támad a hus-

! nak szaga és majdnem minden darab hús 
; többé-kevésfcé kellemel.n szagot áraszt Te- 
| hát a kissé rossz szagu hús is használható 
1 minden aggodalom nélkül, csak ha a hús kel- 
• lemetlen szaga nagyon átható, kell tartóz- 
1 kodni annak élvezetétől. A kevéssé intenzív 
j szagtól pedig könnyű módon úgy lehet meg

szabadítani a húst, hogy forró kamilla-teá-
! val jól megmossák és azután tiszta vízzel 
I leöblítik. Ugyanilyen módon távolítható el a 
i vadaknak úgynevezett »hautgout«-ja, az az 

átható, kellemetlen szag, melyet sokan igen 
kedvelnek, melyeken azonban némelyek el
lenszenvvel viseltetnek. A hús rossz szagá
nak megszüntetésére van még más mód is.

A BORSZÉKI MADONNA savanyú víz, kitűnő borviz és asztaliviz.
Teljesen vasmentes, a bort és pezsgőt nem feketíti. Dús szén 
savtartalmánál fogva az emésztést kedvezően befolyásolja

Megrendelhető: Borszéki Fürdővállalat Részvénytársaságnál, Budapest, V. Nádor-u. 6. Telefon 157-81 és 162-84.
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Ha a rossz szag még igen gyöngén van ki
fejlődve, akkor eltüntethető úgy is, hogy a 
húst aludt tejjel öntik le, éjjelen át az aludt 
tejben hagyják feküdni és azután másnap 
vizzel alaposan megmossák.

Vérből nyert húspótlók.
Történtek már arra kísérletek, hogy levágott 

állatok véréből a feliérnye-anyagokat kitermel
jék és azokat tápanyagokká dolgozzák fel. Ezen 
eljárások egyike abban állt, hogy a hígított 
vért hidrogénszuperoxid hígított oldatával ke
verik és e kezeléssel némileg színét veszítő 
vérből a fehérnyeanyagokat kicsapják és a fo
lyadéktól elválasztják. A kereskedelmi hidrogén- 
szuperoxidoldat azonban rendszerint szabad kén
savat tartalmaz és igy megbontja a jelenlévő 
kloridokat és a fehérnyeanyagokat nagy mér
tékben oldó sósavat szabaddá teszi. A Fleisch- 
Ersatz-Gesellschaft casseli cég azáltal, hogy a 
kénsavat foszforsavval, valamint a vérnek fosz
forsavval való telítésénél képződő savanyu fosz
fátokkal helyettesíti, a fent említett hátrányokat 
kiküszöböli és a fehérnyeanyagok tökéletes ki
kapcsolását eléri, anélkül, hogy a fehérjesav- 
vegyülelek megbontatnának. Nevezett cég kísér
leteiből továbbá kitűnt, hogy a kicsapott fe
hérnyeanyagok izét úgy javíthatjuk, ha a folya
dékhoz cukrot adunk. A vérből nyert húspótlók
nak er ősize és szaga már 1 százalék cukornak 
hozzáadása által enyhül. A cukor hozzáadásával 
együtt a masszához élesztőt is adhatunk, amely 
a végtermék izét és szagát nemcsak saját izével 
a végtermék izét és szagát nemcsak saját izével, 
hanem fermentjeivel is kedvezően befolyásolja. 
Az iz javítása céljából még finoman őrölt friss 
máj hozzáadása mutatkozik előnyösnek, úgy
szintén kedvező hatást gyakorolnak a levágott 
állat oly szervei is, amelyek (mint pl. a lép, 
vesék, a hasnyálmirigy stb.) formátlan fermen- 
teket tartalmaznak és vagy külön-külön, vagy 
együttesen a májjal együtt adatnak a masszához. 
Ebben az esetben is előnyös a húspótlókhoz 
kis mennyiségű cukrot, vagy más oldható szén
hidrátot adni.

Az ecet romlásának megakadályozása,
Ha az ecet hosszabb állás után megsavanyo- 

dik, akkor ez annak a jele, hogy rothadást 
okozó gombák telepedtek meg benne, melyeknek 
hatása alatt az ecet megromlik. Az ecet megza
varodásának, megromlásának egyszerű eljárással 
elejét lehet venni. Ez az eljárás abból áll, hogy 
az ecetet fölforralják és pár percig átforrni hagy
ják. A forralási hőmérséklettnek kitett ecet nem 
zavarodik és nem romlik meg hosszú időn át 
való állás után sem.

A savanyu káposzta pcne'szesedésenek 
megakadályozása.

Ha alkalmatlan helyen áll a káposztáshordó, 
vagy ha nem tartják elég tisztán, könnyen meg- 
pcnészesedik a besavanyított káposzta. Az ily 
megromlott káposztán a következő módon le
het segíteni: A legfelső penészes káposzta-réte
get letisztítják és a káposztára ráöntenek egy 
ivópohárnyi jó pálinkát vagy tiszta borszeszt. 
Azután vesznek egy darab tiszta vásznat, leöntik 
I álinkával és ráborítják a káposztára. Ezt a 
vászondarabot minden két hétben le kell a ká
posztáról venni, jól ki kell mosni, megszáritani 
és újból borszeszbe áztatva rá kell a káposztára 
terileni. Az igy kezelt • káposztán penész nem 
képződik.

Korai burgonya termesztés.
/A burgonya a mostani időkben a búza 

után az első és legfontosabb táplálékunk. 
Ahol burgonya van, ott szükség nincs. Nem 
csoda tehát, ha manapság mondhatni min
denkinek egyik főtörekvése, hogy magát és 
családját burgonyával ellássa.

A korai burgonya pedig annyiban is fon
tos, mert akkortájban, amikorra ez előállít
ható, a régi készletek már nagyon fogytán 
vannak és igy kétszeresen is kívánatos, hogy 
a koraiból minél több álljon rendelkezésünkre.

Nem annyira magáról a termesztésről ki
várok írni, mint inkább a sok helyen és 
kivált a déli vidékeinken látható hiányos 
szőlőterületeinknek a burgonyával való jobb 
kihasználásáról.

Az ilyen hézagos szőlő már nem hoz ele
gendő jövedelmet; ámde okos köztes kihasz
nálással ezt a jövedelmet igen jelentékenyen 
fokozhatjuk. Evégből ajánlom én, hogy mi
helyt tavasszal a szőlőt kitakartuk és az 
ültetés ideje elérkezett, rakjuk be a bak
hátakat előre kicsiráztatott burgonyával. Sőt 
a mai viszonyok között nemcsak a hézagos 
szőlőkben ajánlom ezt, hanem valamennyi 
olyan szőlőben, melyben a tövek egy méter 
sor- és tötávolságra állanak egymástól Biz
tosíthatok róla bárkit, hogy a felhozható 
hátrányok mellett jóval több előny kínálkozik 
ezen eljárás folytán és ami a legfőbb: tete
mesen több lesz a jövedelem, nyereség.

A köztes ültetés a szőlőben a szabad 
mozgást akadályozni fogja, de csak az első 
permetezésnél és az első kötözésnél; már 
a későbbi munkák idejére kikerül a bur
gonya a földből (június második felében) és 
ezentúl nem fogja akadályozni a további 
munkákat. Azért pedig, hogy az első mun
káknál kissé rútban volt és vigyázatra köte
lezett: a zsebünkbe befolyt szép jövedelem
mel bőven kárpótolt.

Felvetem önként azt a kérdést, nem hátrá- 
nyos-e a burgonya azáltal, hogy a szőlő
tövek elől táplálékot von el. Számítással fe
lelek. A szőlőbe fclényi burgonyát rakunk 
el mint szabadföldbe; tehát 5 métermázsát 
egy holdra. Ennek az ára 20 K-jával 100 K. 
Ebből közepes terméssel a hozam 30 méter- 
mázsa lesz; ennek az ára, —  mert korai, 
tehát 30 K-jával, — 900 K. Ezen bevétellel 
szemben számítom azt, hogy a máskülönben 
négyévenként trágyázott szőlőt most kétéven
ként fogjuk trágyázni, azért, hogy ha a 
burgonya a trágyának a felét igénybe is 
veszi, a szőlőnek a rendes táplálék szintén 
megmaradjon. 40 kocsi trágya 6 K-jával 240 
K, egy évre esik ebből fele: 120 K; egyéb 
munkálatok 30 K, vagyis a 100 K áru vető
gumóval együtt a 900 K bevételi 1 szemben 
áll 250 K költség, tehát a tiszta haszon 
650 K lesz a burgonya után egy hódról.. 
Ez pedig arra az esőire kétszeresen is fon
tos, hfi a szőlő elfagyna, vagy a jég el
verné, vagy más okból is a szőlőtermés meg
hiúsulna, mert a burgonya jövedelme rér 
vén az adó, a munkáltatás, sőt még a 
szelőbe fektetett tőkének kamata is meg
térül. Ezért ajánlom én a burgonya-ültetést 
a szőlőbe. Szücsy János.

A szerkesztő postája.
V. K., H- S. és T. R. A mutatványszámokat 

elküldtük. Hisszük, hogy meglátják lapunkból a 
komoly törekvést arra, hogy a kávés- és ven
déglősipar érdekét elfogulatlanul, mindenkitől és 
mindenektől függetlenül szolgáljuk. Rovataink 
gazdagok, változatosak és érdekesek. Köszön
jük már most is előlegezett bizalmukat. — T. 
M . T u rk e v e . Újra visszatér lapunkhoz. Higyje 
el: ez a m ilegnagyobb elégtételünk. — Sz. L. 
Ezer és ezer kérdés vár feleletre, megoldásra. 
Ha a kávésok és vendéglősök mindnyájan elő
fizetői' volnának egyik vagy másik szaklapnak, 
úgy szaklapjaink mindegyike olyan munkát pro
dukálhatna, hogu gyönyörűség volna azt nézni. 
De még ma is van k— sajnos - - sok kávés, 
vendégfogadós, aki nem is látott még szak
lapot. Szomorú valóság ez. — M . A. B uda
pest. Levelét megkaptuk. Nagyon köszönjük 
szives tanácsait, komoly észrevételeit. Mindent 
megteszünk, újra és újra hangoztatjuk, a ven
déglősiparért. S hogy a kartárs ur jóindula
tát, támogatását milyen nagyon becsüljük: ki
fejezzük azzal a kérésünkkel, hogy kéréssel for
dulunk kedves kartársunkhoz. Kérésünk pedig 
ez. Legyen olyan jó, hogy hosszabb levélben 
írja meg nekünk őszintén a maga véleményét 
a vendéglősipar mai helyzetéről. írja meg: mit 
tart pl. kedves kartárs ur a vendéglösipar leg
sürgősebb és legfontosabb teendőjének, hogy a 
maga nehéz helyzetét javítsa és vendégeinek 
zavartalan kiszolgálását a legnehezebb viszo
nyok között is biztosítsa? Mi válaszát, levelét 
szívesen felhasználjuk; örömmel közöljük, hogy 
igy is teret, módot és alkalmat adjunk a ko
moly szakembereknek a szaklapban való mun
kájának is. Üdvözlet. — T. S. T e m e s v á r . 
Nincs olyan kis erő, energia, amelynek értéke 
ne volna. Ne keveselje hát a maga tehetségét, 
szorgalmát, akaratát. Csak érdeklődjék ezután 
is a szakügyek iránt. — A. L. Csak rajta. 
Mi szívesen látjuk. Azt hisszük azonban: nem 
lesz ránk szüksége, hogy azt a dolgot elnyerje.

E lad ó
C ze k k e l János  

b o r te rm e lő n é l E g e rb e n
50 hektó passatuti kitűnő' fehérbor 

1916 05, 20 hektó 
vegyes kitűnő fehér
bor 1915-ös, 10 hektó 
vegyes kitűnő vörös
bor 1914-es. — Egy 
mennyiségben hek
tónként 400 korona

árban.
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Eladó ó- és ujbor

1 50  h l. ó b o r  1 9 0 8 — -1 9 1 3 -ig , k ö z te  e g y  
h o rd ó  m u s k o tá ly  s id e i u jb o r  ú g y  6 00  
h l,  k ö r ö l e g v s z e r  m á r  le fe jtv e .  K is e b b  
2 0 , 3 0 , 40, 5 0 , 6 0 , 7 0  h ite re s  r é s z le 
te k b e n  is . T o v á b b á  h á ro m  d r b . k e lte z ő  
g é p , a lig  h a s z n á lt. S zo b o n ya  B e rta lan  
n y u g . k ir .  fö ld m iv e s is k o la  ig a z g a tó t  
H o rflo s i-K irá ly h a lo m  te lepen ; p o s ta , vasú  
és tá v ir d a  h e ly b e n . , , '
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G y á r t ja  a

Kőbányai Polgári Seríőző R.-T.
Budapest—Kőbánya.

A já n lu n k
köte lezettség n é lk ü l jó  minőségű

cognacot,
nagyobb, de lega lább 100 üveg 

véte lné l
3% decis üvegekben á K or. 4.60 
7 decis üvegekben á K or. 8.40 

ab n y írb á to r i ra k tá ru n k , előze
tes készpénzfizetés m e lle tt, m in 

den levonás né lkü l.
Néhány 100 h l. n y í r i  bo r ju tá 

nyos árban kapható 

Polacsek Fülöp és Fia Nyírbátor

p OONAC
Czuba-Dnrozier etCie

francia cognac-gyár

P r o m o n to r .
A lapittatott 1884-ben.

Rokkant
pincér
u rak ,

kik járó képességgel 

bírnak, napi 20-30 

koronát kereshetnek 

alábbi címen

November
Ignác

C z e g lé d .

szükségletét
valódi hegyi 

m áln a
s z ö rp b e n
f e d e z n é ,  kérjen 
mintázott ajánlatot

STEINER 
ÉS LÖWY
első beszterczebányai 
hydraulikus gyiimölcs- 
sajtoió és szörpgyártól

Beszterczebányán

■ r fagylalt, jegeskávé, hidegké-
ln íH * Q Á  szitmények előállításánál a jég 
IUC&I O U sózására valamint hütőkészü- 

■ lékekhez. Minden fel világosi
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli kér- 
dezősködésre díjmentesen nyújt
A Magyar Királyi Sójövedék Yezérügynöksége

BUDAPEST, V., Váczl-kőrut 32. bz.

S A J T .
Többféle k e m é n y  é s  
l á g y  s a j t o t  legfinomabb 
minőségben gyárt, továbbá 

eredeti ementháliban 
állandóan nagy 
r a k t á r t  tart:

S t a u f f e r  é s  F i a i
^<VyTrar“ á01 R é p c e l a k

L I T T K E  L.
p e z s g ő b o r g y á r - t e le p e  P É C S .

Főraktár: Budapest, IV., Szép-utcza 3.
Frigyes főherczeg 
6 császári és kirá
lyi fensége, Salva- 
tor Lipót 6 cs. és 

klr. fensége és 
„Nemzetközi Háló
kocsi “ és „Európai 
Express Vonat-tár
saság" szállítója.

PEZSGÓFAJOK:
„SPORT GRAND 
VIN SEC", „CA- 
SINO EXTRA SEC" 
„FORENGLAND" 

(savanykás) „BRI- 
T4NIA EXTRA 

DRY" (cukor nélk )

DREHER RNTRL 5E R FŐ Z D E I R.-T.
BUDHPEST-KŐBrtMYrtrt

Városi iroda: Vili., Józsel-utcza 36. =  Saját palaczk - töltés
Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusl-, kiviteli márcziusl-, 
korona- (a la piiseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusi- és bak-sörét.

Különlegesség: dupla maláta kősör, kőkorsókban.
Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

flz „ERDÉLYI PINCZE - EGYLET"
császári és Királyi udvari szállítók.

:: K O L O Z S V Á R O T T .
S ü rg ö n y c z im : B o r te r m e lő k  s z ö v e tk e z e te ,  K o lo z s v á r .  

Ajánlja egyenesen a szövetkezeti termelő tagjaitól besze-zett és minden 
kiállításon elsőrendű érmeket nyert tisztán kezelt és kitűnő minőségű 
fehér- és veres-, aszta li-, pecsenye-, csem ege- és gyogynoralt 

Megkeresésére készséggel küld árlapot az Igazgatóság.

Fennáll: 
1854 óta

ELSŐ MAGYAR RÉSZVENV-SERFŐZŐDE
4b B u d a p e s t - K ő b á n y a .

A legújabb technikai berendezésekkel 1 AAA AAA h l 
felszerelt serfőzde évi gyártó képessége I.UvU.WvU ll l .

K« ''.r“ ry-V & Telefon J ó .a .t A „ ,,.|r» |d l j „ .

Uránia Könyvnyomda (tulajd. Székely flrtur)

Telefon 63—58 éa k i f l i i ’ »«ae»re a  numojAuzberfcnyi-lit58 ós 52 ÖO P*>«k8Órren<leléB B udapestre és v id ék re  X. Kofáé Jászberényi- 
u .  szám. Telefon 56~58, Budapestre a városi sttrraktarakban is

, Budapest VII., Dohány-utca 10. Telefon: József ŰO—50




