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Kéziratok és előfizetések ide intézendők.

Mozgóképek.
Magyar étlapot

követel magyar vendéglőseinktől egyik napi
lapunk. Nem magyarul irt étlapot. Mert az 
igazán szégyene volna a vendéglősiparnak 
ha a szava még ma se volna magyar a ma
gyar vendégfogadósok étlapjainak. Nem is 
erről van szó. Arról van szó, hogy az ét
lapok lelke is magyar legyen. Tiszteljük, be
csüljük német szövetségeseinket, de igaza 
van annak a nagy napilapnak, mikor ízlés
telennek, szükségtelennek találja, hogy ma
gyar vendéglősök étlapjain „Hindenburg 
tokány", „Mackensen rostélyos", Falkenhayn 
szelei", „Berlini vagdalt", „Vilmos császár 
fel/uit“-féle ételek neveit olvasgassuk. Ha 
már nem tudunk megszabadulni a háború 
hatásától: van nekünk Szurmaynk, Papp 
Dánielünk, Tamássynk, Kövessünk, József 
főhercegünk s ezekről a nagy és dicsőséges 
nevekről nevezhetünk el rostélyosokat, szele
teket fetfujtakat, vagdaltakat. Megszivlelésre 
méltónak tartjuk ezt az intést s mi is azt 
mondjuk, hogy Zajtay István uram, Nagy- 
peleske érdemes nótáriusa csakugyan nagyot 
nézne, ha a magyar székesfőváros vendéglői
ben „Mackensen és Hindenburg rostélyos"- 
okat kinálgatnának őnemességének.

*
A kenyér
legjobb gondja ma a földkerekség minden 
emberének. A vendéglősök tudják legjobban 
hogy igen nehezen törődött bele a kenyér 
dekázásába. porciózásába. Pedig ez most 
mindenkinek a legelemibb, maga, családja, 
hazája, a jövendő iránt való legfőbb köte
lessége. Uj harcok reggelére érkeztünk. A ta
karékoskodás tesz most minden tisztességes 
magyarnak tegparancsolóbb nrogratnmja. 
Hat deka kenyér helyett legyen négy ele
gendő. Amihez tiz deka zsírt használtunk 
eddig, ahhoz ezentúl elég lesz hét is. Három 
szoba helyett fütsiink kettőt, kettő helyett ' 
egyet. Tizennyolc fok meleget szoktunk meg; , 
elégedjünk meg tizenöttel. Műnkben városa kö- j 
nyörtelcn volt. Lecsapott színházra, mozgóra, I 
iskolára, mulatókra, vendéglőkre, múzeu
mokra. M i magunk fegyelmezzük magunkat. 
Úgy takarékoskodjunk, hogy — ne kelljen , 
nyílt rendelettel ránk kényszeríteni a győzel- í 
mes békéig a még nagyobb takarékoskodás!, i 

Nemes Kun. I

M égegyszer a borravalóról.
Irta : G y ö k ö s s y  E n d r e  d  r.

Lapunk újévi számába, kiváló mun
katársunk, Botos Balázs, érdekes cik
ket fct a borravalóról. Hogy a cikket 
inegértéseel fogadták olvasóink, bi
zonyítja több levél, amelyekben, kll- | 
lönösen a pincérek, de a munkaadó i 
kávésok és vendéglősök is helyeslik 
felfogásunkat és a háború nehéz nap
jaiban is sürgősnek tartják az elavult, 
ósdi, megalázó borravalórendszernek 
m egérdem elt halálát.

Hogy milyen expressz gyorsaság
gal kell tényleg rávetnünk magunkat 
a kérdés m egoldására: bizonyltja a 
,,M agyarország" minapi számában 
megjelent s itt közölt hir is. így szól 

, ez a borravaló-affé.r h ir :
A Teréz-körut egyik fényes kávénázá- 

ban, a délutáni feketekávézás idején he
ves vita fejlődött ki egy vendég és a 
fizető pincér közt. A vendég, miután 
nagy garral követelte az esti lapokat és 
elfogyasztotta kávéját, a fizetés alkalmá
val hevesen tiltakozott az ellen, hogy a 
főpincér, — régen meghonosodott szo
kás szerint — a saját és kiszolgáló kol
legája javára, a kávé árán kívül még ön- 
kényüleg levont tizenkét fillért. A vendég 
azzal érvelt, hogy a borravaló köte
lező adása törvényesen és rendeletileg 
nincs szabályozva, a pincér pedig saját 
álláspontját azzal védelmezte, hogy a 
pincérek csak csekély fizetést élveznek, 
az esti lapok árát vendégeik kielégítésére 
saját zsebükből fedezik, az összes aszta
lokat ellátják gyufával, amelynek felét 
a vendégek rendesen zsebre is rakják, a 
megélhetés szempontjából tehát kényte
len a borravalóból származó jövedelemre 
támaszkodni. A vendég makacsul meg
maradt saját szempontja mellett, erősen 
hangoztatta, hogy a közönség a drága 
italárak mellett nem tartozik a pincér 
fizetésére tekintettel lenni, szóval a vita 
annyira elfajult, hogy a kávéházi ven
dégek figyelmét is magára vonta, de 
senki sem akadt, aki tárgyilagosan el 
tudta volna dönteni, hogy az igazság me
lyik fél oldalán van. Pedig kétségtelen 
dolog, hogy az ilyen, gyakran megismét

lődő esetekben a pincérek a maguk 
igazságát védelmezik, mert bár igaz, 
hogy a borravaló kötelező adását a 
törvény nem rendeli, ha a vendég nem 
sajnálja a téa gyanánt feltálalt melegí
tett vizérta8O—90 filléreket fizetni, ak
kor, ne sajnálja a tisztességesen kiszol
gáló pincéi éktől sem azt a csekély bor
ravalót, amelyet már az évek óta fen- 
álló szokás szinte törvénnyé avatott. 
M in d e n e k e lő tt ineg  k e ll á lla p íta 

nunk, hogy a „M agyarország" érté
kes tám ogatásával komoly, erős han
gon vette pártfogásába a főpincért. 
Csak hálás köszönettel tarto 
zunk a Magyarország-nuk jóindulatú, 
hozzá méltó tám ogatásáért.

Term észetesen az, hogy egy kicsit 
megcsipkedi a 80—90 filléres teát s 
azt m elegített víznek nevezi, inkább 
szelíd bánkódás, sőt ezzel is inkább 
csak a pincér igazán csekély díjazá
sát akarja kiemelni s munkáját akarja 
a maga igazán m egérdem elt jutal
mára méltónak feltüntetni.

De, ime, maga ez a borravaló-affér 
is ékes példaként rám utat arra a 
gyalázatos m egalázkodásra, amit ese t
leg el kell viselni a jelentéktelen 
borravaló miatt kávés és vendéglős 
iparunk szorgalmas, kora reggeltől 
napestig, éjfélig futkosó, talpon álló, 
dolgozó munkásainak.

íme, ez a borravaló-affér újra han
gosan fülünkbe kiáltja, h o g y  ezt a 
szolgai bért, ezt a hazug fizetést, ezt 
a megalázó díjazást meg kell szün
tetni. Módot kell arra találni, hogy 
pincér, gazda és vendég károsodása 
nélkül olyan jövedelmet biztosítsunk 
a vendéglők, kávéházak és szállók 
kiszolgáló személyzetének, amely for
májában az emberi méltóságára büszke 
munkást meg nem sértheti, amely a 
biztos kenyeret tisztességes módon 
juttatja a pincérnek és családjának 
kezébe és szájába. íme, ez a borra
való-affér újra figyelm ezteti ipartár
sulatainkat, hogy — gondolkozzanak 
komolyan a kérdés megoldásáról.
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M korcsmái hitelezésről.
Irta : Kiss István dr.

Korcsmái hitelezés alatt a vonatkozó tör
vény azt a hitelezést érti, amelyet a korcs- 
marosok, vendéglősök, kávésok és más ital- 
méiök, ide értve a szeszes italok kicsiny
ben való eladását a jogosult kereskedőket is, 
az általuk kiszolgáltatott szeszes italok ára 
fejében egyeseknek nyújtanak. Ide tartozik 
azok hitelezése is, akik jogosultság nélkül 
gyakorolják a szeszes italok kimérését.

Ellenben a szállodákban, vendéglőkben 
vagy korcsmákban megszállott vendégeknek 
nyújtott hitelezés nem esik a kocsmai hitele
zés fogalma alá.

A korcsmái hitelezés címén a bíróság előtt 
kereset csak akkor támasztható, ha a kere
setbe vett összeg a korcsmái hitelezésről 
szóló törvényben meghatározott legna
gyobb összeget meg nem haladja. Ez az 
összeg négy koronánál kisebb és tizenhat 
koronánál nagyobb nem lehet s azt a helyi 
viszonyokhoz képest a törvényhatóság sza- 
bályrendeletileg állapítja meg. Az ilyen meg- . 
állapítás eredménye az, hogy a bíróság ' 
korcsmái adósság cimén a megállapított ösz- 
szegnél nagyobbat semmi szin alatt sem Ítél
het meg a hitelezők javára, a további követ
kezmény pedig az, hogy ilyen esetben a 
bírói ítélet által a hitelezőnek minden ily
nemű korábbi követelése kiegyenlítettnek te
kintendő s hogy a megítélt követelés ki
egyenlítése előtt további hitelezésnek helye 
nincs. Az ilyen hitelezések biztosítására kö
tött zálog- és kezességi szerződések semmi
sek. Ha pedig valaki e rendelkezések kiját
szása céljából valamely színlelt ügylet alá 
rejti a korcsmái hitelezést, a törvény sze
rint kihágást követ el.

A földvári csárdában.
—• A »Vendéglősök Lapja® eredeti tárcája — 

Irta : Móricz Pál.

I. I •
Nyári hévnap perzselte végig az illatozó 

mezőt. Belső láztól himlödzött a szikes
föld, kitikkadt omlatag teste kérges dara
bokban pattogzott fel. A lovak lába nyomán 
vastag por felhözött. Jól sikerült a temerini 
vásár és a szegedi híres szappanos kofák 
alig várták, hogy a földvári pusztán a nagy
kővendégfogadót elérjék. A nyitott kapun a 
fuvarosok gyihézve fordították be a lovukat 
a csárdaház fallal kerített udvarára. Ezt a 
csárdát három oldalról kanyarogta körül a 
Tisza folyó... A csárdásné rég ösmeite sze
gedi Kiss Annusnak, a szappanfőző mester 
szegedi Kiss Márton uram lányának az any
ját is, mert nem a férfiak, hanem az asszo
nyok jártak el vásárokra a szegedi hires 
szapannal kofálkodni... A csárdásné kérdezte 
Annustól:

— Hát a Róza néninek mi baja?
— Pestre fuvarozott szappant a szülém! 

— magyarázta Kiss Annus, miközben a 
konyhába léptek. Széles hátú rakott szabad- 
tűzhelyen rotyogott itt a sok nagy vaslábos, 
cirmos cserépfazék. A lábasokban paprikás
pulyka páiolgott. A potrohos fazékból ét-

E kihágás pedig abban áll, hogy a korcs
mái hitelező olyan ügylet alakjába bur
kolja hitelezését, amely minden korlátozás 
nélkül érvényesíthető a bíróság előtt. Ilyen 
szinleges ügylet például váltó, vagy más ha
sonló kötelező, vagy pénzkölcsönzésről szóló 
adóslevél kiállítása, amelyben tehát a követe
lés címéül valamely szinleges tartozás van fel
tüntetve.

A büntethetőség feltétele egyfelől az, Jiogy 
a követelés valódi alapja tényleg korcsmái hi
telezés legyen, másfelől az, hogy ennek él- 
burkolása céljából valamely koholt címet 
tüntessenek fel a követelés alapjául. E kihá- 

{ gás azonban még csakis akkor követtetett 
el, ha a koholt ügylet alapján a követelést 
érvényesíteni megkísérelték. Vagyis ha a 
szinleges adóslevelet peresítették.

Idevonatkozólag az 1883. évi 25. törvény
cikk a következőképen szól: »Aki a korcs
mái hitel kijátszása céljából valamely szín
lelt ügylet, vagy váltó, vagy más kötelező 
ügylet alakját használja fel, kihágást követ 
el és harminc napig terjedhető elzárással és 
400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendőd

Továbbá elrendeli a törvény, hogy a korcs
mái hitelezésről szóló rendelkezéseket a ven
déglős, korcsmaros és italmérö minden év
ben köteles üzleti helyiségében kifüggesz
teni. Ezt a törvény ekként határozza meg: 
Ennek a fejezetnek a szövege minden köz
ségben évenkint szokott módon kihirdetendő 
és minden italmérési helyiségben a vendé
gek által könnyen látható helyen, magyarul 
és az illető község jegyzőkönyvi nyelvén ki
függesztendő és olvasható állapotban tar
tandó.

Az a vendéglős, korcsmáros vagy ital
mérö, aki ennek a szakasznak rendeletét

vágygerjesztőleg kívánkozott ki az ara
nyos lében fürdetett töltött káposzta...

Annus, a fiatal étvágyú barna Kiss An
nus szinte nyelte orrával, csiklandozott or
rocskájával az ízletes, friss ételszagokat. 
Nehéz arany fülbevaló himbált a csárdásné 
háti akötött fejéről, s Annus kerek, barnapiros 
arcáról leolvasta az éhséget a kövér asz- 
szony. Elnevette magát.

Galambom! Szivesen adnék én ma
guknak is ebből az ételből! Am, vendéget 
váiok rá ... Azok nem értik a tréfát... 
Tudja, lelkem, azok olyan országutlesi sze
génylegények.

— Lakodalomra elég lenne ennyi étel! 
sopánkodott szegedi Kiss Annus az éhes

barna leány.
Annust belső szobájába vezette be a csár

dásné. Az öreg bőrdiván karfájáról rezes 
oroszlánfejek vigyorogtak Annusra. Annus
nak itt külön tálalt a csárdásné: mert An
nus volt a gazdája a többi szappanoskofá
nak is. Annusék szappanját árusították mind
nyájan ezek az asszonyok.

— Lelkem!...
— No, no... Mi az? — riadtan tápász- 

kodott fel. Az álmos lány szeméről nehezen 
repült tovább az édes, egészséges, ifjúkori 
szender, midőn a fehérarcu, kövér csárdásné 
mosolyogva simogatta Annus homlokát.

nem teljesiti, az illetékes közigazgatási ha- 
í tósag rutai, a község’ szegény alap javára

100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő.

Végül megjegyezzük még azt is, hogy a 
korcsmái hitelezésből származó követelés 
más követeléssel nem egyesíthető. Egy eset
ben megtörtént, hogy az egyik vidéki ven
déglős hosszabb ideig tartó korcsmái hitele- 
zés és élelmezés fejében 340 korona ér- 

I tékü váltót vett az adóstól s ezért a követe- 
, lésért adósát beperelte. Az illető községben 
i pedig, ahol a követeléses eset történt, 16 

korona volt a korcsmái hitel legmagasabb 
összege, a bíróság bebizonyitottnak vette, 
hogy az ezen felüli hitelezés elpalástolása 
végett köttetett a kérdéses váltóügylet: mint
hogy pedig a korcsmái hitel 16 koronát 
meg nem haladhat s az ebből eredő váltó 
sem bii a 16 koronán felül több értékkel, 
a bíróság ennek a színlelt ügyletből keletke- 

í zett váltón leendő kitüntetését is elrendelte.
Jó ezeket néha emlékezetünkben felfrissí

teni, hogy könnyelmű hitelezésekkel magun
kat meg ne károsítsuk s a kellemetlensége
ket kikerüljük.

©í^©©©©©©©©©©©©©©
Eladó ó- és ujbor

150 hl. óbor 1908— 1913-ig, közte egy 
hordó muskotály s idei ujbor úgy 600 
hl körö l egyszer már lefejtve. Kisebb 
20, 30, 40, 50, 60, 70 hiteres részle
tekben is. Továbbá három drb. keltező 
gép, alig használt. Szobonya Bertalan 
nyug. k ir. földmivesiskola igazgató 
Horgosi-Királyhalom telepen; posta, vasút 
és távirda helyben.

©©©©©©©©©©©©©©©©
Én vagyok, lelkem! Csak ne rémledezz! 

Ha pénz van körültetek, annyit mondok, jó 
lesz biztos helyre dugni... Mert mindj’ itt. 
lesznek a szegénylegények.

Annusnál volt pénz. Sok pénzt árultak 
a szappanból a temerini vásáron. Még a 
kofáktól is összeszedett ezerhétszáz bankó 
forintot és a saját kocsijukon a tepertős zsák
ban rejtette el a pénzt. Annus csupádon 
fülbevalójáért aggódott. Az ékes fülön füg
gőt sehogy sem tudta kivenni...

Szárnyas nagy ajtaja volt a csárdaház 
ivószobájának. Még messze bandukolt a 
kormos fekete palástu naplemente, máris 
â999yu9UGftyákat gyújtottak a homályos 

szürkén borongó szobában... Innét már nem 
volt menekvés. Az országúton még vesze
delmesebb társaság a szegénylegény.

A kemencénél gubbaszkodó cigányok nó- 
tás szerszámjaikat hangolták, pengették és 
mivel a szegedi szappanoskofák láttak már 
máskor is szegénylegényt, buzdították a 
vásáros élet viszontagságaiban még járatlan 
fiatal lánykát.

Megládd, Annus, nem gyilkos népség 
ezek a szegénylegények, szólt a veres- 
hajú, setétszemü Móra Ágica.
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Ügyeljünk
hadiérdekeket szo lgáló  rendeletekre

I r t a :  M a g y a r  L a jo s

Több napilapban olvasható volt minap az 
a hiradás, hogy a hatóság Prágában néhány 
előkelő vendéglőt 1— 6 hónapig terjedő 
időre becsukatott. E szigorú büntetés alkal
mazásának az volt az oka, hogy az illető 
vendéglők tulajdonosai közül egyesek nem 
taitották be szigorúan a zsirtalan napokat, 
mig mások hústalan napokon húsételeket is 
készítettek.

Ilyen eset nálunk eddig nem fordult elő, 
nem is hisszük, hogy ilyen előfordulhasson, 
mert a magyar vendéglős fegyelmezettségét, 
szolidságát, a háborús viszonyokhoz alkal
mazkodni tudó képességét igen jól ismerjük 
és éppen ezért meggyőződésünk az, hogy 
vendéglőseink e tekintetben is a cseh »test- 
vérek« felett állanak. Mindazonáltal nem tart
juk fölöslegesnek ezzel az aktualitással foglal
kozni.

/A hatóság a lendeleteket rendes viszonyok 
között, békeidőben is azért adja ki, hogy 
azokat feltétlenül betartsuk. Annál inkább vi
gyáznunk kell azok betartására a hadi álla
potban. A' hatóságnak most első köteles
sége, hogy a gazdasági életnek mely terü
letei igénylik a rendeleti utón való szabá
lyozást. Ez a kifürkészés, kutatás nem mindig 
a legszerencsésebben sikerül, következéskép 
az ennek alapján kiadott rendeletek sem 
mindig a legideálisabbak. Ezt konstatálja 
ugyan a polgárság, de ellene, ha a hatósági 
akarat rendelet alakjában már kifejezést 
nyeit, ha bármily szerencsétlenül sikerült is 
ez, nem tehet semmit, mert a rendelettel

Legalább hajnalig kitáncoljuk magun- i 
kát! örvendezett Vecsernyés Verőn a 
másik kackiás barna szappanoskofa.

öreg, ráncos Patkó Rózái, a legvéneb
bik régi, régi szappanoskofa is elvigyoro- 
do tt... A pislogó gyertya veres lángsugárt 
lökött arcába s a vén kofa a kelletlen fény
től lehunyoritotta szemét...

Hehe! ... Tudod, tubicám! szikár 
fejét Annus hamvas arcához hajlította a még 
talán boszorkazsirral is megkent vén kofa.

Hihi! Azért azt mondom, hogy a strimflid 
szárába ne dugd a pénzedet...

A vérpiros szájú fiatal kofák összevillog
tak! Elnevették magukat.

Ih! Hilil mintha láthatlan kezek 
csiklandozták volna a hónaljukat, mellüket. 
Rezgő piros ajkuk közül élvvágyólag bomlott 
ki gömbölyű fehér fogsoruk. —  III, hih!

És a gyönyörsikoltás még akkor is aj
kukon fuldokolt, midőn kívülről durva fo
gással belökték a szárnyas ajtót...

Kajszi, hosszú bajuszu ember toszult be 
legelöl. Mákosszül csüngött válláról. Háti 
lovát maga után vezette a kantáiszijnál és 
még több lovaslegény is kullogott utána. 
Olyan nagy volt ez az ivószoba, itt a lo
vaknak is bőven jutott férőhely. A mester
gerendáról lecsüngő vaskarikákhoz kötötték 
ki lovaikat a legények.

—  Mi járatban vagytok, hé? — A kajszi

I szembehelyezkedni önhatalmú s mint ilyen, 
| büntetendő cselekmény lenne.
1 Feltétlenül kívánatos a köz érdekében,

hogy a hatósági intézkedés olyan rendelkezé
seket tartalmazzon, amelyek amellett, hogy 
főleg a liadi érdeket tartják szem előtt, mégis, 
amennyire csak lehet, hozzásimuljanak az 
egyes foglalkozási csoportokhoz tartozó pol
gárok igényeihez is és azok érdekeit lehető
leg ne nagyon sértsék. Látjuk, hogy a ható
ság igyekszik is e kívánságnak eleget tenni 
és nagyobbszabásu terveinek megvalósítása 
előtt elhatározásának kialakításába befolyást 
enged bizonyos fokig az egyeseknek is. Ezt 
a befolyást az egyes polgár azonban mindig 
csak korporációkba tömörülten, képviseleti- 
leg érvényesítheti, ami igen helyes, mert 
csakis igy válik lehetővé a kérdésnek előze
tesen sok oldalról való megvitatása, melynek 
során az egyéni érdek megtisztul a szertelen-

. ség elemeitől s ebben a megtisztult állapo- 
; tában, egyúttal meg is erősödve, mint testü

leti érdek, jobban a jogosság mezébe öltö
zötten kerül a hatósági mérlegelés elé.

Erre valók a különféle szervezetek, a mi
szakmánkban a vendéglősök és kávésok 
ipar testületéi, melyek e feladatukat, ha erre 
sor került, mindig helyesen igyekeztek telje
síteni.

Ha azonban a sürgős intézkedés szük
sége miatt az egyéni érdek ily módon való 
érvényesítésének hely nem adatnék és akár 
e miatt, akár más okból a korlátozó rendelet 
még oly sérelmes lenne is a magánérdekre 
nézve, a rendeletet még akkor is vakon 
követni kell és annak megváltoztatása iránt 
csakis legitim utón és a testületi szervezet 
felhasználásával lehet lépéseket tenni.

bajuszu ember szólította igy a szappano
sokat.

Öreg Dobó Rókus, a füstösképü szegedi 
fuvaros, komoly tisztességgel felelte:

A temerini vásárbul jövünk.
A hórihorgas betyár hamiskásan hunyo

rított a szappanoskofákra.
Ha jól látok! Ezek meg itt szegedi 

dajnák?
jól látja, kelmed! Patkó Rózái bi- 

zalmaskodóii fűzte tovább a szót. Úgy zen
gett ja| hangja, mint a repedt ezüst sip.

A kajsza bajuszu embernek ösmerősen 
tetszett ez a fakó hang, azért a homályos 
sarok felé fordult a betyár.

Ni, ni! Kit látnak szemeim!... Kend 
is itt van! Patkó Rózái?

Persze, hogy itt vagyok, Pista bácsi! 
Jókedvűen nevetett a betyár.
A vén kofa sértődötten pattant fel.

Itt vagyok, hát! De, nem tudom, mi 
ezen a nevetni való?

Mán azt hiitetn, hogy az ördögszekéren 
I valahol pokolindiát járja kend.

Ili, hihi! A hamiskás szemű fiatal 
kofák összelökték húsos, kemény karjokat. 

Mérgében elvigyorodott a vén kofa:
Mikor még kopogós sarkú, piros 

papucsban raktuk a kállai kettőst, bezzeg, 
kelmed se igy beszélt én velem...

A vén szürke betyár csavarintott kajszült 
bajuszán:

Nagyon helyeselnünk kell, ha a hatóság 
a rendeletszegö egyesekkel szemben a leg
szigorúbban jár el, mert fontos érdek az, 
hogy a háború tartama alatt még a lég? 

I expansivébb hajlamú polgárok is hozzászok
janak a feltétlen engedelmességhez.

Derék magyar vendéglőseink és kávésain^ 
mint az köztudomású, — igen sokat 

szenvedtek már a kiadott számos korlátozó 
rendelet következtében, melyek között néni 
egy olyan volt, mely az egyéni érdek kisebb 
sértésével is épp oly jól szolgálhatta volna 
a háborús érdeket, de volt nem egy olyan 
is, amely a kisebb existenciáknak egyene
sen a létét veszélyeztette. Mikoi ezt látjuk, 
annál nagyobb örömmel állapítjuk meg, hogy 
derék vendéglőseink és kávésaink között en- 

í nek ellenére sem akadt nagyobb mértékben 
engedetlenkedö, ami a legszebb bizonyítvány 
szaktársaink intelligentiájáról, kötelességtudá
sáról és fegyelmezettségéről.

Nem is hisszük, hogy szaktáisaink ellen 
a jövőben e téren kifogás merülhetne fel, 
e sorainknak éppen ezért nem is a figyel
meztetés volt a céljuk, csupán az össze
hasonlítás a cseh szaktársakkal és ennekí 
során ann^k a konstatálása, hogy a magyar 
vendéglős úgy a fronton, mint idehaza is 
kifogástalanul tudja szolgálni a hadi érdeket, 
mert tud kiválóan harcolni, tűrni és szenvedni.

Jó barátok összejövetelei.
Február 7-én M irt András vendéglőjében, VII. 

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

Közvégóhid-utca 8.
Február 21-én Pulai Pál vendéglőjében, VIII. 

Baross-utea 6.

No, no !... Rózái lelkem! Újságot mon-'
■ dók.

Kend! Nékem: újságot?! — az asz- 
1 falra könyökölt a vén kofa.

Oszt’ meg ne ijedj, Rózái... Arról 
a jóféle uradról van szó!

—  Az uramról?...
—  No! hát tudod?... Bukarestben kicsit 

az oldalába lőttek az ufadnak... Sohse si
rasd! Nem volt halálos a lövés! Mire haza- 

! érkeztek, már otthon találod, a veszőt, —  A  

I kajszi bajuszu betyár beszélt ilyen különöse- 
i két. Akkortájt az országutak mentén még 

számosán csatangollak ilyen különös emberek. 
Soha senkisem tudott bizonyosat felölök. 
Honnét jöttek? Hova mennek? Voltaképen 
kicsodák is? Micsodák is? Bizonyosat senki 
sem tudott ezek felöl! Ma a Tiszánál, hol
nap vagy holnapután túl a Dunán kavarod- 

i tak fel. Ösmerték Szerbiát, Nagyoláhország- 
ban is jó komáik voltak és a legfutósabb 
paripa mindig az övék volt. Félvállra csúsz
tatott cifra szűrök alól rezes pisztoly villant
ki, mert még tüszőjük is volt nekik.

Jaj, Annuskám! — a csárdásné félre
húzta a sugár barna fiatal szegedi lányt.

Mi az, nénikém?
— Annyit mondok, gyere ki innétI Mert, 

ha kezdődik a tánc, innét hajnalig nem sza
badul emberfia, —  súgta a csárdásné. Észre 
sem vették, midőn Annusék kiosontak a 
zajos ivószobából. (Folyt, köv.)
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A p r ó  h íre k .
.(—) M óric P á lt, lapunk kiváló munka

társát, a Petőfi Társaság utólsó decemberi 
tagválasztó gyűlésen a Társaság tagjává 
választotta meg. Igen örülünk ennek a vá
lasztásnak, kitüntetésnek. A Petőfi Társaság 
a  magyai széppróza eredeti, szines, meleg 
tollú mesterét választotta tagjai közé s ezzel 
legjobban önmagát tüntette ki.

(*) A zentai vasúti vendéglő. A magy. kir. 
éllamvasu ak szabadkai üde!vezetőscge pá'yázatot 
hirdetett a zentai állomási vasúti vendéglőkre. 
Az ajánlatokat e hó 15-éig kell beadni az üzlet
vezetőséghez. A közelebbi feltételeket ott meg 
lehet tudni.

(-) Vendégforgalom Pőstyénben. A pőstyéni 
Jfürdő most mutatja ki, hogy a késő őszi szezon
ban, október 1-től december 15-ig 1479 ide
gen fordult meg Pőstyénben, a világhírű ma
gyar fürdőhelyen.

(!) Februárban Budapesten nincs tanítás. Ta
karékoskodni kell a szénnel. A főváros tanácsa 
azért határozta el, hogy az összes középisko
lában és tanfolyamon egész február havában 
szünetelteti a tanítást. Nagyon okos német min
tára a nyári 2 hónapos nagy vakáció felét 
most kapják ki gyermekeink.

(?) A Gellért-fürdő és szálló vendéglőjére pá
lyázatot hirdet hamarosan a főváros. A nagy
szállót házi kezelésbe veszik, de a vendéglőt 
bérbeadják. A versenytárgyalás meghirdetését 
most készíti el a városgazdasági ügyosztály. 
Kívánjuk előre is, hogy szolid, modern és kiváló 
szakember kezébe kerüljön ez a vendéglő.

(o) Kereszténynaptár Törökországban. A tö
rök kamara a kormány javaslatára elfogadta a 
Gergely-féle időszámítást. E nagyjelentőségű lé
pésével újra bebizonyította az ozmán biroda
lom, hogy Európához akar tartozni.

(§) A Szultán-kávéház főpincére ölt. Strass- 
berger Károlynak hívják a gyilkos főpincért, 
aki rovottmultu ember s aki a napokban úgy 
összeszólalkozott a kis kávéházacska egyik ven
dégével, hogy a verekedés végén leszúrta. Szo
morú hir. De meg kellett róla emlékezni.

(§) Brauch Ferenc császári és királyi udvari 
szállítót, a dúsgazdag embert, a virilistát, a 
többszörös háztulajdonost árdrágításon érték, s 
két napi elzárásra ítélték. A Zeidl Vencel bűnébe, 
íme, egy másik hentesmester is beleesett. Az 
udvari szállító igy kerül tömlöcbe. Szomorú 
idők.

(«») A Kaszinó-vendéglős vállalta Versecen a 
tartalékkórház élelmezését. De Cohn Dávid és 
megbízottai hamisított tejjel és romlott hússal 
traktálták a beteg katonákat. Cohn Dávidot, a 
kaszinó vendéglősét, 2 évi börtönre és 2000 
korona pénzbüntetésre Ítélte a temesvári tör
vényszék. Bizony, szégyen ez.

Császárfürdő 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 kltün öeredménnyel használtatnak, főleg csu- 
zos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura 
a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pan
gásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid ke
zelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. 
Prospektust ingyen és bérmentve küld

az igazgatóság.

(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.

M l AZ ÚJSÁG?

A  »Korona« vendéglő t irodalmi ven
déglővé avatta február 3-án, szombaton este 
a Petőfi-Társaság. Itt gyűltek ugyanis össze 
vacsoiára a Társaság tagjai, hogy elnöküket, 
a mindig friss, egyre fejlődő, hihetetlenül v i
rágzó talentumu nagy irót ünnepeljék. M ittro- 
vácz kiváló kaitársunk jóhirü vendéglője igy 
kei ült bele egyszerre az irodalmi múlttal, je
lennel dicsekedhető vendéglők sorába. Her- 
czeg Ferenc ünneplését azért keresték, akar
ták, kívánták most irótársai, mert uj darab
jának, a »Kék róká«-nak lenyűgöző sikere 
újra igazolta, hogy a magyar színpadnak 
minden próbálkozók, kiáltozok és reklám
vitézek után is — nemcsak tegnap, hanem 
ma és még holnap is Herczeg Ferenc a 
legfölényesebb, legnagyszeiübb mestere. Mit- 
rovácz kartársunk kitűnő étellel és itallal 

i emelte az irodalmi hangulatot s észrevétle-
l nül átváltoztatta a legtöbbet érő, pompás 

emberi hangulattá.
Lefoglalt félmillió értékű éle miszer. A Köz

élelmező Hivatal intézkedésére a rendőrség más- 
Hfélrrrillió korona értékű közszükségleti cikket 
foglaHlt le, amelyet Klopfer Manó volt sors- 
Hjegyiigynök Mellinger Lipót szállító Király-utca 
1. számú raktárában rejtett el. Kereskedők fi
gyelmeztették a Közélelmezö Hivatalt, hogy 
Klopfer Manó, aki valamikor sorsjegyügynök, 
később borügynök és hirdetési ügynök lett, nagy
mennyiségű csokoládét és gyertyát vásárol össze. 
A detektívek hamarosan kinyomozták a szál
lító, raktárát, ahol a nagymennyiségű áru el-

I tűnt. A következő cikkeket foglalták le: 166 láda 
I csokoládét, amelynek értéke 160.000 korona, 588 

láda gyertyát 200.000 korona értékben, 385 kilo
gramm borsót, 54 láda gyújtót és 85 láda gyü
mölcsízt. Az áru egész értéke körülbelül fél
millió korona. Klopfernek a Király-utca 8 szánni 
házban levő raktárában három és fél métermázsa 
borsót találtak, amelynek értéke tizenkétezer ko
rona lehet. Ezt az1 árut is lefoglalták és a sors
jegyügynök ellen megindították az eljárást. Hihe
tetlen egzisztenciák, soha élelmiszert nem látó 
emberek vetették rá magukat dögletes éhes
séggel az élelmiszerek összeharácsolására. Ezek 
a förtelmes embervadak esznek, kínoznak, pusz
títanak bennünket. Mert az áldott, hűséges, jó 
magyar föld most is megadott mindent nekünk. 
Vigasztaló, hogy ezekre az élelmiszeruzsorásokra 
Kürthy báró kíméletlen elszántsággal veti rá
magát. így tán mégis rend lesz.

A  r é z g á l ic  ára. A rézgálic ára kilón
kként körülbelül 4 korona 2 0 - 4 korona 40 
fillér lesz. Tehát drágább lesz, mint ta
valy volt. Igaz, hogy azzal biztatnak ben
nünket, hogy most mindenki megkapja a 
szükséges rézgálicot s ami szinte fontosabb: 
idejében. Úgy tudjuk, hogy a vármegyei ha
tóságok utján már februárban megkezdik a 
kiosztását. Ezek jóleső és biztató hírek. Ha 
idején lesz elegendő rézgálic: jobb szüret- 
tünk, több és olcsó borunk lehet. Felhívjuk 
szőlőtulajdonos olvasóinkat, előfizetőinket 
ezekre a hírekre. Legyenek résen s az illeté
kes városi és vármegyei hatóságoknál je
lentkezzenek a rézgálicért.

A házi készlet szemléje a lakásokban. Buda
pest székesfőváros tanácsa február 5-től kezdve 
hatóságilag igazolt bizottságok utján a lakások
ban szemlét fog tartani, hogy meggyőződjenek 
a készlet nagyságáról. A mindenek figyelmére

méltó, erre vonatkozó rendelkezések igy hang
zanak :

A bizottságnak jogában áll a lakás összes 
helyiségeibe (padlás és pince is) belépni, elzárt 
helyiségek, bútorok, ládák, egyéb tartányok stb. 
kinyitását kívánni. Amennyiben a lakásbérlő ezt 
megtagadná, a bizottság a zárat a lakófél költ
ségére hatóságilag fogja kinyittatni és az illető 
helyiség, bútor, láda vagy tartány tartalmáról 
meggyőződést szerezni. A bizottság a lakások
ban megállapítja, hogy a bejelentésre előirt cik
kekből mekkora készletet talált. Eljárásáról min
den esetben jegyzőkönyvet vesz föl, melyet a 
bizottság és a jelenlevő fél aláír.

A bizottság nincsen fölhatalmazva, hogy a 
készleteket, vagy azok valamely részét elszál
lítsa, avagy azok felett bármi módon rendel
kezzék.

Aki a helyszíni szemlét akadályozza, vagy 
hiúsítja, aki hamis adatok bemondásával vagy 
a készletek elrejtésével a bizottságot félreve
zeti, nemkülönben az, aki azokat ilyen eljárásai
ban támogatja, továbbá, aki a pótbejelentésre 
kötelezett készleteit a valóságnak híven nem 
jelenti be, az, amennyiben eljárása súlyosabb 
beszámítás alá nem esik, kihágást követ el, amely 
az 1914. évi L. t.-c. 9. szakasza értelmében 
két hónapi elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbírsággal büntettetik. Ugyanilyen büntetés alá 
esik a háztulajdonos, illetve megbízottja (ház
gondnok, házfelügyelő, házmester), ha a pót- 
bejelentés beszolgáltatására vonatkozóan a fenti 
pontokban előirt rendelkezéseket nem teljesíti. 
A kihágások elbírálása a kerületi rendőrkapi
tányságok hatáskörébe tartozik.

Mikor az élelmiszerkészletek e házi szemléjére 
felhívjuk lapunkban is kartársaink figyelmét, fi
gyelmeztetjük őket a mai nagy idők komoly
ságára s arra, hogy a rendeletnek a maguk 
és a közjóvoltából engedelmeskedjenek.

A tanács az Országos Közélelmezési Hiva
tal 1916 december hónap 26-án 10/1916. szám 
alatt a bejelentett háztartási készletek helyszíni 
ellenőrzése tárgyában kelt körrendeleté folytán 
a következőket teszi közzé:

I. A készletek ellenőrzése. Az 1916. novem
ber hónap 14-én 105.184. szám alatt kiadott 
hirdetmény szerint a háztartásban levő liszt, 
bab, borsó, lencse, rizs, cukor,, kávé, zsir, vaj 
és egyéb ételzsir, burgonya és szappan-készle
teket a november 19-i állapot szerint kötelezően 
be kellett jelenteni.

E bejelentések helyessége 1917 február 5-től 
kezdve a lakásokban helyszíni szemlék utján 
hatóságilag ellenőriztetni fog. Az ellenőrzést e 
célból kiküldött bizottságok teljesitik. A bizott
ság vezetője a tanács által kiállított és hivatalos 
pecsétjével ellátott igazolvánnyal és utasítással 
van ellátva, mellyel a bizottság megbízatását 
a lakásba való belépéskor igazolni tartozik.

A helyszíni szemle nem tartható meg, ha a 
lakásban sem a lakásbérlő, sem pedig a csa
ládnak valamely felnőtt tagja nincsen jelen. E 
körülményről a bizottságnak joga van meg
győződni.

A  já rda  fog la lás d ija . A múlt hetekben 
foglalkozott megint velünk, vendéglősökkel, 
kávésokkal a mi szépséges fővárosunk 
közgyűlése is. Mit tett ugyan érdekünkben, 
értünk, edzett, fáradhatatlan, szorgalmas 
adófázetóiért? Hát felemelte 50 száza
lékkal a járdafoglalási dijakat. Tehát vedd 
tudomásul kedves kartás, hogy azért a kis 
járdácskáért, ahová nyárra kiraktál 10 asz
talkát, 30 széket, hogy vendégeid kedvébe 
járj: ebben az évben minden 100 korona 
helyett 150 koronát kell fizetned. Érted: 100 
korona helyett 150 koronát. Hiába: a fővá
rosnak hires gazdálkodása, közismert vagyon- 
szaporitási törekvését nekünk is támogatnunk 
kell. Nekünk kávésoknak, vendégfogadósok
nak. Nekünk, akiket a záróóra kora ideje, az
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uzsonnái kávé eltiltása és sok más háborús 
nehézség teherviselő képességünkben erősen 
pióbára tett. Harsányi ipartestületi elnökünk 
mindent megtett, hogg elhárítsa ezt az újabb 
csapást rólunk. Ezért köszönetünkre, dicsére
tünkre és hálánkra érdemes. Sajnos: nem 
volt elég erő a győzelemhez önzetlen, fá
radhatatlan jóakarata.

Kukoricakenyeret kapun.. Az Országos Köz- 
élelmezési Hivatal ismét életbe fogja léptetni a 
kenyéHrliszt keverését tengeriliszttel. A vidéki 
Hvárosokból: Aradról, Nagyváradról, Szegedről 
és Szombathelyről az a hir érkezett, hogy a 
lakosság ellátása érdekében a redukált kenyér- 
iisztkontingenst tengeriliszttel fogják pótolni. Bu
dapesten is meg fog jelenni a napokban az erről 
szóló szabályrendelet. Intézkedés történt az iránt, 
hogy kenyér céljaira csakis csirátlanitott tengeri
ből készült liszt kerülhessen forgalomba, miután 
az eltarthatóbb és nincs kitéve á gyors rom
lásnak és keseredésnek. így biztosítva van a 
fogyasztóközönség, hogy nem kell izetlen, ola
jos és néhány napi állás után megkeseredett 
kenyeret élveznie. Nem fog az sem előfordulni, 
hogy nagymennyiségű tengeriliszt megromlik és 
a fogyasztásra alkalmatlanná válik, amint az két 
évvel ezelőtt megtörtént. A jóizü kukoricalisztes 
kenyér, amelyehz a tengeri-csirátlanitás révén 
jut a közönség, a legelső alkalom, amely a 
nemzet széles rétegei előtt kézzelfogható módon ! 
kidomborítja az uj tengeri-őrlési eljárás fon
tosságát, de egyúttal igazat ad azon előrelátó 
molnárainknak is, akik siettek berendezkedni a 
tengeri csírátlanításhoz és most jóizü, tartós ten
geriliszt készítésével országos érdeket szolgál
nak. Szó, ami szó a kukoricás kenyeret el 
nem kerülhetjük. A bűnös hazaárulással ellen
ségünk földjére kicsempészett drága magyar bú
zának ez a következménye. No, de ha most jó 
kukoricalisztet kapunk: nem ijedünk meg a ku
koricás kenyértől se. Csak az legyen elegendő. 
Az pedig lesz, mert van. Ebbe is beletörődik 
a mi hősi közönségünk. Ne felejtsük el, hogy 
a kukoricás kenyér még nem éhenhalás. Már 
pedig bennünket éhenhalásra ítéltek ellenségeink. 
Valljuk meg bátran: ettől a rémtől igazán nem 
kell félnünk.

Debreczenbcn be k e ll je len ten i, k i 
v á g a to tt vagy vágat sertést. A debie- 
ceni városi közellátási hivatal rendeletére 
Debiecenben január hó 27-éig be kellett je
lenteni, ki vágott seitést. Aki a bejelentést 
elmulasztja, annak a sertésvágatás folytán 
előállott készletet az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnökének rendelete alapján fogana
tosítandó ellenöizö vizsgálat után folya
matba tett kihágási eljárás során el lehet 
koboztatni. Azok, akik január 27-ike után 
vágnak háziszükségletük biztosítására serté
seket, ezt a körülményt a városi lisztirodá
nál a fentemlitett következmények terhe 
alatt bejelenteni kötelezek. Okos rendelkezé
sek: igy tudhatja meg a város, hogy tulaj
donképen hány ezer lakosának a zsírral való 
ellátásáról kell gondoskodnia.

A bajor sör. A bajor belügyminiszter arra 
az eselre, ha a február 15-én megállapítandó 
kenyér- és gabonakészlet megengedi, a sör- 
termelők szükségletének 30 százalékról 35 szá
zalékra való fölemelését mondotta kívánatosnak; 
egyelőre azonban, úgymond, a kenyér fontosabb 
a sörnél. Egyébiránt rendszabályokat készítenek 
«lö a sör kivitelének csökkentésére és a minő
ség gyengítésére. A sörkészletek igazságos el
oszlása szempontjából a sörjegy kérdését is 
niegfontolás tárgyává teszik. Szóval: esetleg több 
sör lesz Bajorországban. De mi abból nem iszunk, 
niort nem engedik idehozni. De a bajorok is 
csak jegyre kapják. Ez lesz a legkellemetle

nebb jegy a sörszerető bajoroknak, az már 
bizonyos.

A z é le lm iszer progresszív ára. A 
sttasszburgi városi hatóság érdekes módját 
találta ki a lakosság élelmiszerellátásának. Az 
egyes polgáiok hitelesen megállapított jöve
delme alapján olcsóbban adja az élelmiszei t 
azoknak, akik szegényebbek, mig a jobb jö
vedelműek fokozatosan nagyobb álért jut
hatnak csupán az egyes élelmiszeiekhez. A 
gazdagabb osztály ilyenfoimán viseli a sze
gényebb lakosság élelmezésének egy részét. 
A burgonya ára például a következő: A 2400 
mái ka jövedelemmel biró háztartások 12 
mái káért, a 4200 márkáig menő jövedelem
mel biió háztartások 16 márkáért, az ennél 
nagyobb jövedelmű háztartások pedig 20 
márkáért kapják a burgonyát métermázsán
ként. Ilyen módon sok keserű dolgot meg 
lehetne itthon, szép Magyaiországunkban is 

' édesíteni. Bái nálunk megtörténhetne, hogy 
az 50.000 koionás jövedelmű ur szegény- 
ségi bizonyítvánnyal igazolná, hogy — éhen 

! akai halni.
A gyertyeuzsora ellen. Pozsonyban a polgár- 

mester rendeletet adott ki, amely hivatva van 
véget vetni a gyertyauzsorának. Az összes gyer
tyakereskedéssel iparszerüleg foglalkozók köte
lesek azonnal készleteiket bejelenteni. A jövő
ben gyertya csakis pozsonyi lakosoknak adhetó el 
és a beszerzési árhoz legfeljebb 10 százalék 
felár számítható. De elökerül-e igy a gyertya? 
Bejelentik-e? Jut-e a gyertyatartókba? Komisz 
igazság, de derék uzsorásaink fütyölnek a 10 
százalék haszonra, inkább 'bezáratják magukat 
ezek a díszes hazafiak.

Ú jabb á rpak iu ta lás  az osztrák  sör
g yá rakna k . A söripar körében elterjedt 
hii szerint az osztrák sörgyárak részére feb
ruár hónapjában újból 1000 vaggon árpát

gon jut a cseh sörgyáraknak, amely mennyi
ségből körülbelül 23.000 hektoliter sört ter- 
megtörténik, valószínűen nem lesz egyelőre
szó a sör árának növeléséről, amennyiben ' 
ezt valószínűen csak akkor drágítják meg, | 
ha a gyáraknak kevés árpát utalnak ki. Az | 
érdekeltségnek ez a nyilatkozata úgy hang- I 
zik, mintha azzal fenyegetőznének, hogy ha 
nem kapnak elég árpát, akkor minden
esetre megdrágítják a sört. Ebbe azonban az 
osztrák kormánynak is lesz beleszólása. Bé
csi hirek megcáfolják ezt a prágai hirt és 
hangoztatják, hogy ebben a kérdésben vég
leges döntés még nem történt. Ahogy mi is
merjük a sörgyárosokat: ebből a hircsatából 
a sör árának újabb emelése kerül ki győz
tesen. Fene vitéz ma a sör ára; egyre nő, 
nő, nő.

Nem szabják,meg az Iparcikke; árát. A gaz
dáknak azzal a mozgalmával kapcsolatban, hogy 
ne csak a nyerstermény, hanem az ipari cikk 
maximális árát is állapítsák meg, a kormány 
most a törvényhatósághoz leiratot intézett, 
amelyben kifejti, hogy az állam országosan cs3k 
egyes könnyen eltartható és szállítható tömegáru 
árát szabályozhatja, amelyekre egyöntetű minő
ségüknél fogva egységes ár állapítható meg és 
amelyek rekvirálás utján a belföldön megsze
rezhetők. A kormány, úgymond, számos mező- 
gazdasági termék maximális árát nem tartotta 
célszerűnek megállapítani, annál kevésbbé tartja 
lehetségesnek, hogy a maximálást például a láb
belire, ruházati cikkre vagy fehérneműre kiter
jesszék, mert ez azt vonná maga után, hogy 
a maximális ár a gyakorlatban tulajdonképpen

minimális árrá alakulna át. Ez esetben a silány 
áru is a jobbminőségü áru maximális árán ke
rülne forgalomba. Ezenfelül a rekvirálás, az el
raktározás és az egyenletes szétosztás ezekre 
az árukra nézve keresztülvihetetlennek bizo
nyulna. A leirat végül a kormány föladatát a 
helyi hatóságokra hárítja át, hivatkozván arra a 
rendeletre, amely nemcsak a közélelmezés, ha
nem az ipari szükségleti cikkek árszabályozása 
terén is hatáskört állapit meg a helyi hatósá
goknak. Csudálatos, hogy milyen különösképen 
húzódnak a mi felelős köreink a komplikált, 
nehéz dolgok megoldásától. Egyszerűen ráfog
ják, hogy megoldhatatlan. Minden bizonnyal 
ez az ilyen dolgok legkönnyebb megoldása. Nagg 
idők kis emberek.

K ile n c  liba  ezernyolcszáz m árka. A 
németországi Lyck büntetőbírósága Balzer 
Ágost birtokost hadi uzsoráért öthónapi fog
házra és háromezer márka pénzbüntetésre 
ítélte. Balzei egy berlini baromfikereskedő
nek kilenc libát ajánlott föl ezernyolcszáz 
márkáért. A libákat nem vették meg, de a 
birtokost a vakmerő áruuzsoráért becsuk
ták. Németország se uzsoramentes ország, szó 
sincs róla. De hát 31 hónap alatt tanul
hattak is mát a mi virágzó uzsorásainktól 
sokat. Balzei Ágost ur jó tanulónak bizo
nyult. No, de a börtönben gondolkozhatik 
arról, hogy okosabb dolgot is tanulhatott 
és cselekedhetett volna.

Kedden és szerdán nincs cukrászsütemény Pá- 
risban. Február elsejétől kezdve a hét két nap
ján, kedden és szerdán zárva kell tartani vala
mennyi cukrászdát Párisban. E két napon a 
vendéglőkben és kávéházakban sem szabad sem
miféle cukrászsüteményt árusítani. A cukorjegyet 
egész Franciaországban legközelebb életbelépte
tik és a szirupfélék, limonádék, likőrök, gyü
mölcsízek és cukrászáruk előállításához a cu
kormennyiséget a minimumra csökkentik. A kor
mány a sajtó utján tudomására hozza a közön
ségnek, hogy a cukorra vonatkozó uj rendsza
bályokkal az arany külföldre való kivitelének 
csökkentését akarja elérni. Okos ember tisztán 
látja ebből is, hogy a háború egyforma rend
szabályokra kényszeríti az összes hadakozó, sőt 
lassankint a semleges országokat is. Sehal se 
fenékig tejföl. Párís se különb legény a jó
lét mezején Budapestnél.

T ilos  a cu ko r a bécsi kávéházakban. 
A bécsi lapok jelentése szeiint az osztrák 
népélelmező hivatal uj lendeleten dolgozik, 
mely megtiltja a kávéháztulajdonosoknak, 
hogy bálmiféle kávéházi italhoz cukrot adja
nak. Minden vendégnek, aki nem akai pél
dául keseiü feketekávét inni, magával kell 
vinnie a cukrot. Ezzel a rendelkezéssel ele
jét akarják venni annak az igazságtalanság- 
talanságnak, hogy a kávéházlátogatók a ká
véház készletéből kaphassanak cukrot és 
azonkívül még cukor jegyüket is értékesíthes
sék. Beszélnek arról is, hogy cukor helyett 
szacharint fognak a kávéházakban adni a 
vendégeknek. E rendelet dolgában néhány 
lap körkérdést intézett a kávéháztulajdono- 
s^khoz, ia|kik természetesen mind végzetes
nek mondják a kávéháziparra nézve a ren
delet életbeléptetését. S ezen nem is lehet 
csodálkozni. Mert keserű kávét ki iszik? De 
viszont ki kap ma háztartása számára annyi 
cukrot, hogy abból vihet majd a kávéházba 
is? Senki. Mi lesz hát ennek a rendeletnek 
a következménye? Elmarad megint egy 
csomó ember a kávéházból. S hogyne volna 
ez végzetes a kávéháziparra? Szinte ke-
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r észtülvihetetlennek tartjuk a rendeletet. Az 
osztiák kávéházipar még beleszól ebbe a ké
szülő iendeletbe. Komolyan, higgadtan, szak- 
szeiüen. S azt meg is hallgatják, bizonyo
san.

A vasutak drágítását elhalasztották. A magyar 
államvasutak igazgatósága azt az értesítést adta 
közre, hogy a menetdij-, podgyász- és expressz- 
áru viteldij fölemelését elhalasztják és pedig már
cius elsejéig, amikor a fölemelt dijak életbelép
nek. Tehát még egy hónapig a régi árakon 
utazhatunk. Illetőleg utazhatnánk, ha volna hely 
a vonatokon. A mai időkben könnyelmű ember 
az, aki luxusutazásokkal terheli a vonatokat. 
S az a baj, nálunk sok az ilyen luxusutakra 
induló magyar.

Visszaélés a ken yé rjeg ygye l. Egy deb- 
jeceni lakos a harctérre vonult fia után is 
kivette a kenyérjegyet, amire a lisztiroda 
rájött. A rendőrség ezért a visszaélésért 20 
korona fő- és 10 korona mellékbüntetést 
szabott ki, amit a városi tanács jóváhagyott. 
Csodálatos, hogy nálunk az emberek nem 
arra törekszenek, hogy a rendeleteket meg
tartsak. Szó sincs róla. Az a boldog, aki ki 
tud játszani egy-egy rendeletet. Ezért nincs 
nálunk sok minden olyan jól, amilyen jól 
lehetne. Nevelni kell még itt a rendre, a 
fegyelemre az embereket.

Tésztái c .ik  ktnyérjegyre lehet adni. A fő
város tanácsa hirdetésben közölte, hogy januar 
28-ától kezdve a vendéglőben csak kenyérjegy 
ellenében szabad tésztát kiszolgálni. Jegyhez köti 
a tanács a búzadara árusítását is, amivel az 
a célja, hogy a liszttel való pazarlást megaka- 
dolyozza. A tanács rendelkezése a következő:

1. A búzadarát csakis liszfl- és kenyérjegy 
ellenében és a jegyszelvényeken megjelölt liszt 
súlyának megfelelő mennyiségben szabad árusí
tani. 2. Vendéglő, kifőző, korcsma, büffé, kávé
ház, kávémérő-üzletekben és tejivó-csarnokok- 
ban, egyesületi, gyári vagy egyéb közös étke
zőkben, valamint bármiféle más étkező-üzletben, 
nemkülönben a népkonyhákban és hasonló jel
legű intézményekben főtt vagy sült tésztát csakis 
fővárosi liszt- vagy kenyérjegy ellenében sza
bad kiszolgáltatni, árusítani vagy vásárolni. 3. 
Egy adag főtt vagy sült tésztáért a liszt- és 
kenyérjegynek vagy a pótjegynek egy darab 
(hat deka lisztről szóló) szelvényét, vagy pedig 
a napi kenyérjegynek két darab, egyenkint négy 
deka kenyérről szóló szelvényét kell leszedni. 
4. A vendéglői étkezés szabályozása tárgyában 
kiadott tanácsi hirdetés 5. és 7. pontjainak a 
tésztaadogra vonatkozó rendelkezései akként vál
toznak, hogy a főtt és sült tésztaadagok súlya 
legalább tizenkét deka legyen. 5. A cukrászsüte
ményért, tortáért, felfujtért, valamint a húsétel
hez adott tésztaköritésekért kenyérjegyet nem 
szabad követelni. 6. A vendéglőkben étkezők ré
szére eddig kiosztott kenyérjegyek, valamint a 
szállóvendégek eddigi napijegyeinek érvénye ez 
év január 28-án megszűnt és e naptól fogva 
minden fővárosi lakos napi huszonnégy deka 
liszt, vagy harminchárom deka kenyér vásár
lására jogosító liszt- és kenyérjegyet, a szálló- 
vendégek epdig az eddigi háromszelvényes jegy 
helyett négyszelvényes napi kenyérjegyet, kapnak. 
7. A tésztaételekért beszedett jegyszelvényekkel 
az üzlet, illetve az étkező tulajdonosa a közép
ponti liszthivatalnak (IV., Szervita-tér 9) elszá
molni tartozik, mert újabb lisztet csak az e l 
számolt jegyszelvények ellenében kap. 8. A ven

déglőkben és egyéb étkező-üzletekben a rán
tás céljára szükséges lisztet ugyancsak a közép
ponti liszthivatal utalja ki. 9. A vasúti pálya
udvarokon levő vendéglőkben tésztát továbbra 
is jegy nélkül szabad kiszolgálni. 10. A fenti ösz- 
szes rendelkezések ez év január 28-án lépett 
életbe. 11. Aki e rendelkezéseket nem tartja 
meg, az két hónapig terjedhető elzárással és 
hatszáz koronáig terjedhető pénzbírsággal ben- 
tettetik.

| Figyelmeztetjük és kérjük a vendéglős kar- 
! társainkat, hogy szigorúan utasítsák alkalmazot- 
; taikat a rendelet megtartására. Tésztát liszt,
, illetve kenyérjegy nélkül ki ne szolgáltassanak.
] Kíméljék meg magukat a hercehurcától, a meg

büntetéstől. Vigyázzanak az ipar jóhirére. S igy 
szolgálják hazájukat is. Sajnáljuk, hogy agilis

, vezetőségünk hiába vetette magát közbe értünk, 
i érdekeinket, mikor a napokban Folkusházi ta

nácsosnál eljárt ez ügyben. Ha már nem lehet 
segíteni, változtatni a dolgon: a rendeletet

1 tartsuk meg. Szorítsuk rá vendégeinket is. 
S a c h a r in - r e n d e le t  k é s z ü l .  A pénzügy

minisztériumból a legközelebbi napokban sa- 
eharin-renctelet kerül a nyilvánosság elé. Ér
tesülésünk szerint a kormány megengedi 
majd ideiglenesen, hogy a likőrök és édes ita-

1 lók készítéséhez sacharint használjanak. A 
i sacharin árait is hivatalosan fogják megálla

pítani. Németországban már huzamosabb idő
[ óta készülnek az édes italok cukorpótlás gya- 
i nánt sacharinnal. A cukor okos pótlását csak

örömmel fogadhatjuk.
Fixfizetés a kávéházi és szállodai női alkal

mazottaknak. A kereskedelmi és iparkamarák a 
kereskedelmi miniszter leirata alapján fontos szo
ciális ügyben fognak véleményt mondani. Tudva
levőleg a múlt esztendőben a belügyminiszter 
szigorú rendeletet bocsátott ki az Üzletszerű sze
relem meggátlása végett. A prostitúciónak 
ugyanis igen szomorú eredményeit láttuk az or
szágban és épepn ezért a kormány szükséges
nek tartotta, hogy erélyes kézzel nyúljon ehhez 
a kérdéshez s a mull évben kiadott rendelet 
felhatalmazta a hatóságokat, hogy megvonhas
sák a szállodai és vendéglői iparjogot az olyan 
üzletektől, amelyek tulajdonosai elősegítik a 
prostitúció terjesztését. A kormány azonban arra 
a meggyőződésre jptott, hogy ez csak fél in
tézkedés volt, mert a bajt gyökeresen nem tudt í 
orvosolni. Az eddigi tapasztalatok szerint a kár
tékony ragályok fészke azokban a szállodákban 
keresendő, amelyekben a női alkalmazottaknak 
nincs fixfizetésük, hanem más utón szerzett jö
vedelemből tartják el magukat. A kormány el
határozta, hogy ennek az ártalmas rendszernek 
véget fog vetni és rendeletileg fogja törvény- 
hatóságonkint megállapítani a szállodai, vendég
lői és kávéházi női alkalmazottak minimális ál
landó fizetését. Hogy azonban a régi üzlet
tulajdonosok meghallgatása nélkül ne határozzon 
ebben a kérdésben, ,arra hívta fel a kereskedelmi 
és ipari legfőbb érdekképviseletet, a kamarát, 
hogy az ez ügyben  ̂ összehívandó sz.ikérlekezlet 
álapján tegyen javaslatot emez üzletek női al
kalmazottainak fixfizetésére vonatkozóan.

A fium e i sö rg yá ri vá lla lkozás ügye. 
A fővárosban már. néhány nap óta hírek ke
ringenek nagyszabású sörgyár alapításáról 
Fiume városában. Értesülésünk szerint már 
a legközelebbi napokban nyilvánosságra ke
rül az uj sörgyári alapítás terve. Az uj sör
gyár alaptőkéje több millió korona lesz és

egy konzorcium fogja létesíteni, melynek tag
jai a Kőbányai polgári serfőző r t  és annak 
érdekelt két bankja: a Magyar Általános 
Hitelbank és a Magyar Leszámítoló és Pénz
váltóbank, továbbá Fiume városa és egy fiu
mei tőkésekből álló érdekcsoport. A tárgya
lások jelenleg Fiúméban folynak és azokat 
tószegi Freund Antal, a Kőbányai polgári 
serfőzö rt. ügyvezető igazgatója, egyrészt 
és Fiume város polgármestere másrészt ve- 

i zetik. Az uj gyár Fiume környékén épül fel, 
i bankári teendőit a két érdekelt pénzintézet 

fiumei fióktelepe bonyolítja majd le. Egye
lőre több sörre volna szükségünk, nem több
sörgyárra.

Uj adók Kassán. Kassa adóügyi tanácsosa, 
Bauer Gusztáv, szabályrendelet-tervezetet dolgo- 

I zott ki a vigalmi-, kártya- és pezsgöadó be- 
! hozataláról. A terv szerint megadóztatnák a be- 
! lépödij mellett a közönség szórakoztatására ren- 
, dezett összes előadásokat, látványosságokat, es- 
i télyeket, kivéve a kizárólag közjótékonysági, 

közoktatási és közérdekű célok javára rende
zett előadásokat, valamint a kizárólag a tanuló- 

! ifjúság részére rendezett színházi és mozielö- 
adásokat. Ugyancsak adómentesek az Uránia tu
dományos előadásai. Az adó alapja a tényleg 

I fizetett belépődíj összege. Az adókulcsot négy,
! illetve öt százalékosra tervezik a színháznál,
! inig egyebütt tiz százalékra. A kártyaadó cso- 
. magonkint 50 fillér volna, amit a vevő az el- 

árusilásnál vonna le. A pezsgő adója palackon- 
kint 1 korona volna. Mindig csak adó, adó. S 
mi vendéglősök és kávésok mindig nyakig ke-

í rülünk bele.
Drágább a gaz és. az e lek trom os 

árain. A tanács plakáton közli a közönség
gel, hogy a közgyűlés határozatának meg
felelően a gáz köbméterének árát 20 fil
lérben egységesítette, az elektromos áram 
hektovattórájának árát pedig 6 fillérről 7 
fillérre emelte föl. Az árdrágítás a mérőknek 
januári leolvasása után lép életbe, ami annyit 
jelent, hogy a januári fogyasztást még a régi 
áron fizetjük, a februárit azonban már drá
gább áron.

A hústalan é tlapok re fo rm ja . Már a 
hústalan napok elrendelésekor kifejezést ad
tunk aggodalmunknak, hogy a felhasználásra 
engedélyezett halfélék mennyisége, a fogyasz
tás előrelátható emelkedése miatt, fokoza
tosan csökkenni fog és ezzel párhuzamosan 
az áiak olyan magasságra fognak emelkedni, 
amely a fogyasztókra nézve elviselhetetlen 
lesz. A gyakorlat, a tapasztalt pesti vendéglő- 

i söknek adott igazat. A pesti vendéglősi ét
lapok ijesztő halárai eléggé bizonyítják, hogy 
már a legjobban felmerült »halkérdés« is akut 

i lett. A vendéglősök közül többen, a helyzet 
I tarthatatlan voltára való tekintettel, az ipar- 
i kamara utján Kürthy báróhoz akartak for

dulni, hogy a hústalan napok körül csináljon 
! rendet és engedje meg a hústalan napokon 

szárnyasok fogyasztását is. A kamara a kér
dés nagy horderejére való tekintettel ankétre 
hívta össze a vendéglősöket, akiknek állás- 
foglalása nem volt egyöntetű. A vendéglő-

A BORSZÉKI MADONNA savanyu víz, kitűnő borviz és asztaliviz.
Teljesen vasmentes, a bort és pezsgőt nem feketiti. 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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sök egyik csoportja, »hazafias érzületre* való 
hivatkozással, ellenezte az egész tervezetet 
és főleg azzal érvelt, hogg a megpróbáltatás 
e nehéz napjaiban nera szabad a vendéglő
söknek a háborús közélelmezési rendeletek 
lefaragásával elsőknek előállni. Az értekezlet, 
amelyen a kamara részéről Vágó titkár elnö
költ, akceptálta ezt a felfogást, úgy hogy a 
javaslat el sem juthatott Kürthy báró kezei
hez. A reformot keresztülvinni óhajtó csoport 
azonban nem nyugodott meg ebben a dön
tésben és uj beadványt intézett a kamará
hoz, amelyben az előbbi kérelmét meg
újítja és arra kéri a kamarát, hogy ezúttal 
egyenesen a Közélelmezési Hivatalhoz to
vábbítsa indítványát. A kamara ezt meg is 
tette és igy rövidesen el fog dőlni, hogy meg- 
rnarad-e sivár egyszerűségében és ijesztő 
drágaságában a hústalan napok szomorú ét

lapja, vagy pedig szárnyas kerülhet terítékre 
a pesti vendéglőkben. A tanulság pedig eb
ből az, hogy mi magunk se tudunk soha 
egyetérteni, hogy várjuk akkor sorsunk 
jobbrafordulását?

Arcképes caclédkönyv Almády taná
csos egyik fővárosi hetilapban úgy nyilat
kozott, hogy egész erejével küzd a belügy- 
minisztérumban annak érdeirében, hogy meg
csinálják végre a közbiztonság érdekében oly 
fontos arcképes cselédkönyveket. Ehhez nem 
kell a törvényt megváltoztatni, mert épen 
a törvény mondja ki, hogy a cselédkönyv 
kiállításának módját miniszteri rendelet ha
tározza meg. így lehetne csak ellenőrizni a 
cselédeket. Ma senki se tudja, kit enged be a 
házába, kire bízza naponta.

RUM Nagy üveg Kis üveg
Belföldi 8 kor. 5 kor.
Cuba 10 kor. 6 kor.
Ananás 12 kor. 7 kor.
Jamaika 14 kor. 8 kor.

(Különb) 16 kor. 9 kor.
Szétküldés 5 üvegenként

▼éttel.
postai után-

Bloch fiy. és Társa rum, likör-különlegcsségek áru
háza, Budapest, VI. kerület, Aradi-utca 10. szám.

M ag yarád i
krb. 1OO hektoliter 1916. évi 
saját termést! b o r ,  esetleg 
kisebb tételekben is eladó. —

S z u h y  P á l ,  A l m á s e g r e s
(Magyarád mellett) Arad-m.

—- - ■ — ---------------------------- -------------------------------------------------

.A ., HIRDETMÉNY. jA .
Ezennel közhírré tétetik, hogy a M a g y a r  K in . S z a b . Ő s z - 

t ó ly s o r s já t é k  (XXXVII. sorsjáték) 6. o s z t á ly á n a k  húzásai f. évi 
f e b r u á r  h ó  1 4 -tó l m á r c iu s  h ó  13-ig tartatnak meg, még pedig ír 
a következő napokon: február 14, 15, 16, 47, 19, 20 , 22 , 23, 24, 26, 27, március

1, 2, 5, 6, 8 és 13-án. A húzások a négy első napon ’/a9 órakor, a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a 
m a g y a r  k i r á l y i  e l le n ő r z ő  h a tó s á g  és k i r .  k ö z je g y z ő  jelenlétében nyilvánosan történnek a 
M .jg y . í l i r .  S z a b  O s z t á ly s o r s já t é k  h u z á s i  t e r m é b e n .  A sorsjegyeknek a 6. osztályra való meg
újítása a já tékterv szeint minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt, 1917. f e b r u á r  7 -ig  eszközlendő. 

Budapest. 1917. évi január hó 28-án.
K ir .  S z a b . O s z tá ly s o rs já té k  Ig a z g a tó s á g a .

TOLNAY. HAZAY.

Magyar királyi államvasutak üzletvezetősége,
Kolozsvár. 2903 I9i7. szám. — I.

Pályázat
A maggar királyi államvasutak kezelésében levő brassó 

háromszéki helyi érdekű vasút részvénytársaság Sepsiszent- 
györgy állomásán berendezett vendéglői üziet 1017. é v i 
m á rc iu s  hó 1 -tő l s z á m 'ta n  d ó  5 (öt) é v re  bérbe
adandó lévén, annak bérbeadó a iránt ezennel pályázatot hir
detünk.

Felhívjuk ennélfogva mindazokat, kik említett állomási 
vendéglői bérbevenni óhajtják, hogy a szabályszeiüen fel- 
bélyegzett és bizonyítványaikkal felszerelt ajánlatukat leg
később 1917. é v i  f e b r u á r  hó  15-én d é l i  12 ó r á ig  
külön lepecsételt és »Ajánlat a sepsiszentgyörgyi állomási 
vendéglő bérletére- megjelöléssé! ellátott borítékban a ma
gyar királyi államvasutak kolozsváii iiz'.etvezetösége álta
lános osztályához (titkárság) címezve küldjék be.

Ajánlattevő köteles a kolozsvári üzletvezetőség gyűjtő- 
pénztáránál 1917. évi február hó 14-ig bánatpénz fejében 500 
koronái készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas érték
papírokban letétbe helyezni, vagy oda posta utján külön 
borítékban beküldendő.

Készpénzben letett összeg után kamatot nem fizetünk. 
Az ajánlatban a letétel megtörténtéie hivatkozás teendő, 

de a'letételről nyert elismervényt mellékelni nem keli.
Az üzletvezetöség fentartja magának azon jogot, hogy az 

ajánlattevők közül, függetlenül a felajánlott bérösszeg ma
gasságától, belátásához képest szabadon választhasson.

A fenti feltételektől eltérő, vagy a kitűzött határidőn 
túl beérkező ajánlatokat, továbbá oly ajánlatokat, melyek 
táviratilag tétetnek s végre olyanokat, melyekre az előirt 
bánatpénz le nem tétetett, figyelembe nem veszünk.

Ezen vendéglőre vonatkozó részletes feltételek a magyar 
királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetöség általános I. 
osztályában tudhatók meg, amelyekre nézve e helyen is 
megjegyezzük, hogy a vendéglőhöz az üzleti helyiségeken 
kívül a bérlő céljaira szolgáló három szoba, konyha és élés
kamrától álló magánlakás is tartozik.

Kolozsvár, 1917. január hó 25-én.

AZ ÜZLETVEZETÖSÉG.

(Utánnyomást nem díjazunk.)

í ; '
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rOGNACj
Czuha-Durozier et Cie j

r francia cognac-gyár :

| P r o m o n to r . |
; A lapittatott 1884-ben, ■

Iparsó
fagylalt, jegeskávé, hidegké- 
szitmények előállításánál a jég 
sózására, valamint hütókészü- 

_ lékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli kér- 
dezősködésre díjmentesen nyújt
A Magyar Királyi Sójövedék Vezérügynöksége

BUDAPEST, V„ Váczl-kőrut 32. sz.

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
SU.s9yT°B’ 2ágl R é p c e la k

G y á r t ja  a

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

Ajánlunk
kötelezettség nélkül jó minőségű

cognacot,
nagyobb, de legalább 100 üveg 

vételnél
decis üvegekben á Kor. 4.(50 

7 decis üvegekben á Kor. 8.40 
ab nyírbátori raktárunk, előze
tes készpénzfizetés mellett, min

den levonás nélkül.
Néhány 100 hl. nyíri bor ju tá 

nyos árban kapható 
Polacsek Fülöp és Fia Nyírbátor

FŐVÁROSI 
SÖRFŐZŐ 

R. T.
KŐBÁNVÁN

már az első év
ben 248.000 hl. 
sört gyártott, ez 
bizonyltja legfé
nyesebben sörei
nek kitűnő minő

ségét.

szükségletét
valódi hegyi 

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

STEINER 
és LÖWY
első beszterczcbányai 
hydraulikus gyümölcs- 
sajtoló és szörpgyártól 

Beszterczebányán

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

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

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

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

(savanykás) „BRI- 
T A N IA  EXTRA 

DRY" (cukor nélk )

DREHER ANTAL SER FŐ ZD E! R.-T.
B U D R P E S T -K Ő B R N Y R N .

Városi iroda: Vili., József-utcza 36. Saját palaczk - töltés
Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusi-, kiviteli márcziusi-, 
korona- fa la pilseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusi- és bak-sörét. 

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

f lz  „E R b E L Y I P IN C Z E  - E G Y L E T "
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 iin  : 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 beszerzett és minden 
kiállításon elsőrendű érmeket nyert tisztán kezelt és kitűnő minőségű 
fehér- és veres-, a szta li-, pecsenye-, csem ege- és gyogyhorait. 
Megkeresésére készséggel küld árlapot az igazgatóság.

Uránia Könyvnyomda (tulajd. Székely Artúr)

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

A legujabb technikai berendezésekkel 1 A/UI AAA h l 
felszerelt serfőzde évi gyártó képessége h v v v . v v v  I I I *

Hor dósörrcndelés B udapestre: V ili., Estcrhnzy-u. 0. Telefon József 4 - 2 9 .  Angyalföldi jég
verem: le lefor. ilf ,—«... Budai jégverem : Telefon 43~40. V idékre X Külsöjászberényl-üt I I .  
le ieton 62—68 és 52 (X) l'a lacksörrendc lés B udapestre és v idékre  X. K üIbő Jászberényi-út

8 I I .  szám. Telefon 56<*>5H. Budapestre a városi sürraktárakban is :—

■ Budapest VII., Dohány-utca 10. Telefon: József 40—50.




