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Mozgóképek.
Nem lesz idénysör

ebben az esztendőben. Ezt a hirt olvassuk 
a Magyar Söriparból, a sörgyárosok érde
keit védő és szolgáló szaklapból. Szóval 
megint eltsiink, mi vendéglősök attól a be
vételtől, jövedelemtől is, amit az idénysör 
ideje alatt jobb időkben, csendesebb napok
ban javunkra számolhattunk el. A sörgya- 
rosok nem is nagyon sietnek segítségünkre, 
nem is nagyon akarják talán, hogy legyen 
idénysör. M i legalább úgy hisszük, hogy ha 
ők erősen akarnák ezt, ha erősen követelnék 
az idénysör gyártdsáho/ szükséges nyers
anyagot : az ő nagyjelentőségű és nagyerejü 
befolyásukkal bizonyosan nem hiábavaló 
volna ez az akarásuk. M i azonban még az 
idénysörről is lemondanánk, csak már azt 
a kérésünket hallgatnák meg előkelő sör
gyáraink, hogy a sörinség idejére, ezekben 
a nehéz napokban ne szállítsanak nem ven- 

...Pén!é\nkneh sört. Ezt igazán megérdemil- 
" llPnli Sőfgyárosainktól. Meg is tehetne ezt 

csinálni, csak mindakél részről több meg
értéssel, több jóakarattal, közös érdekeink 
szeretöbb figyelembevevésével keltene kezelni
ezt a kérdést.

Megnyílt
az Idegenforgalmi Hivatal irodája a bel

városban, a Harisbazárban. A főváros azt 
jelenti, hogy föladata teljesítésére megfelelően 
fel van szerelve, be van rendezve. Mi is a 
feladata ennek az Idegenforgalmi Hivatal
nak ? Meg akarja ismertetni úgy a belföldi, 
mint a külföldi közönséggel a magyar érté
keket. Célja az utazók, a világot járók mi
nél nagyobb tömegét a magyar föld szép
ségei, kincsei felé terelni. Az idegenforgalom 
ilyen okos, agilis, becsületes szervezése igen 
helyes előrelátása a fővárosnak. M i vendég
lősök és kávésok, fővárosban, vidéki váro
sokban, községekben és falvakban egyforma 
szeretettel üdvözöljük a székesfővárosnak ezt 
a modern tenniakarásdt. Csak aztán Zi- 
lacliy Dezső, az Idegenforgalmi Iroda veze
tője talpig ember legyen, hogy el is éne cél
já t ez a jótakaró uj intézményünk.

Nemes Kun.

Búcsú a rézkilincsektől.
ir ta : G y ö k ö s s y  E n d r e  d r .

Uzsok hőse, Szurmay tábornok az 
uj honvédelmi miniszter. Mi úgy lát
juk őt mindig magunk előtt, ha testi 
szemünket behunyjuk és lelki sze
münkkel nézünk vissza a kárpáti 
harcok nehéz, dicsőséges idejébe, 
hogy ott áll valahol a Kárpátok or
main és honvédéinek acél mellével 
fogja fel az oroszok irtózatos ránk- 
robogását.

Uzsok hősét hazaszólitották a vol- 
hiniai lengyel-orosz mezőkről; haza
parancsolták harcoló honvédéi közül; 
beleültették a miniszteri' székbe, hogy 
itthon folytassa a honvédelem mun
kájának vezetését, irányítását.

Ma még a dúló harcok idejét él
jük. Ma még a harci eszközök foko
zása a legfontosabb honvédelmi 
munka. Ma még mindig a rombolás 
ördögi szerszámait kell készíteni, 
hogy el ne veszítsük földünket, haj
lékunkat, hogy az előbb utóbb be
robogó Béke magyar földön m agyar
nak találja és ismerje el ezután is a 
magyart.

I Mindent a hadseregnek !
Mindent a hadseregnek, nem a — 

hadseregért, hanem a hazáért, a honi 
föld, a honi kunyhó m egm entéséért. 
Nem a harcért, hanem a Békéért.

Uzsok hőse a nagy nyilvánosság
nak készült első miniszteri rendele
tien — a rézkilincseket kéri el tő
lünk. Odaadjuk szívesen a rézkilin
cseket is. Odaadtuk volna, ha X. Y.

honvédelmi miniszter kérte volna is. 
Uzsok hősének pedig a ragaszkodó 
bizalom melegségével adjuk oda. 
Úgy adjuk neki oda, mint a K árpá
tok őrének, mint a m agyar Alföldön 
termő piros búza megmentőjének. 
Úgy adjuk oda neki, hogy tudván- 
tudjuk róla: az ő uzsoki, hősi szen
vedésekkel teit harcainak, m egállá
sának köszönhetjük, hogy 1915. ta 
vaszán nem özönlötte el a kozákok 
tenger sokasága a Duna, Tisza tá já t; 
hogy itt még szánthat, vethet, arat
hat, ipart űzhet, kereskedelem m el fog
lalkozhat, tudományt, művészetet mű
velhet, dalban gyönyörködhet a m a
gyar.

Neki köszönhetjük, hogy a Tisza, 
Duna mentén a m agyar vendégfoga
dókban, kávéházakban a régi magyar 
gazda és személyzete szolgálhatja ki, 
üdvözölheti naponkint a magyar ven
dégeket. Neki köszönhetjük, hogy még 
— magyar ez a föld s nem vagyunk 
földönfutók, mint a ránkacsarkodó 
rácok, mint a ránkbolonditott oláhok.

Csak küldd, Uzsok hőse, küldd 
szekereidet. Nyugodtan állhat meg 
házaink előtt. Szedesd csak le ajtóink
ról, kapuinkról a rézkilincseket. Szí
vesen odaadjuk ezt is az eljövendő, 
várvavárt — Békeért. Hadd roska
dozzanak azok a szekerek a rárakott 
réztehertől. Mi szeretetünket és bizal
munkat is elküldjük hozzád, Uzsok 
hőse, a rézkilincsekkel.

U radalm i tá jb o ro k a t S  S c tiw a r c z  B éla
(Tolna=megve) Nagvdorogh borbizományos
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flvendéglősökháborus helyzete.
Élelmiszerek beszerzése. — Sörhiány. — R ke
nyérjegy nehézségei. — Cukorhiány. — Záróóra.

A háborús nehézségeket éizi ina a leg
kisebb háztartás is, de legjobban'érzik azt 
vendéglőseink, mert hiszen nekik nem né
hány tőből álló családot, hanem esetleg több 
száz vendégüket kell élelmezniök.

Mig pl. a béke napjaiban az élelmicikkek 
bevásárlása semmi különös gondot se adott j 
a vendéglősöknek, addig ma egész napi ló- 1 
tásba-futásba kerül, mig síkéiül a konyhát ' 
a legszükségesebb anyaggal kellően ellátmok.

Hogy olvasóinkat a vendéglősök háborús 
helyzetéről tájékozhassuk, kéidést intéztünk a 
»Jóbarátok« népszerű és kiváló elnökéhez 
M o h o s  Ferenc fővárosi vendéglőshöz, aki 
szives volt hozzánk és a következőkben ál
lapította meg a vendéglői ipar háborús küz
delmeit:

Első sorban hiányzik a vendéglők leg
főbb és legjövedelmezőbb fogyasztási cikke: 
a sör, mert a legújabb tiltó rendelet folytán 
a béke időben megrendelt söimennyiség 
13%-át kapjuk csak meg, ami miatt sok ba- i 
junk volt eleinte a közönséggel is, mert se
hogy se. akartak abba belenyugodni a söi 
rendes fogyasztói, hogy nincs belőle ele
gendő. Nincs és nincs.

A liszt és kenyérjegy rendszere szin
tén érzékenyen érint bennünket vendéglősö
ket, mert sok üzletet katonák látogatnak, 
akiknek pedig rendszerint nincs kenyérje
gyük és minthogy jegy nélkül kenyeret nem 
kaphatnak, ezért mást sem rendelnek. Ha 
pedig jegy nélkül szolgálná valamelyik veiif- 
déglős ki őket, akkor az illető •üzlettulaj
donosa büntetésnek tenné ki magát. Erre pe
dig nem igen ad alkalmat a jó magyar ven
dégfogadós.

A liszt és kenyérjegy kezelése körül 
is olyan rendszer van a fővárosban, ami 
ismét a vendéglősöket sújtja. Ugyanis a je
gyek ki és beküldése postán történik s az 
üzlettulajdonos viseli a postai költséget is, 
ami mindenegyes jegylap után 10 fillér fö
lösleges, okosabb rendszei niellett elkerül
hető kiadást jelent.

- Sok baj volt a cukorbeszerzéssel is! 
Igaz, hogy legújabban a vendéglősök ipar- 
társulata közbenjárására kaptunk cukrot, de 
abban nincs sok köszönet, mert c s a k is  poi, 
kristálycukrot kaptunk. Ez a‘ cukor pedig 
az igényeket nem elégítheti ki. Csak ép
pen hogy jobb a semminél.

Súlyosan érinti a vendéglősöket az 
uj záróóra is, inéit a legtöbb vendéglőben 
azelőtt 11 óra után még sok vendég szo
kott ott maradni, akik 12 órakor távoztak I 
el a helyiségből. Hisszük is, hogy a szén- j 
hiány enyhülése után újra 12 óra lesz j 
a záróóra.

Általában azonban elmondhatjuk, hogy 
a felsorolt bajok dacára is a vendéglős ipa
rosok derekasan megálltak e nehéz hábo
rús időben helyüket, mert leküzdötték e te
mérdek nehézséget, amennyire csak lehe
ted; a tiltó iendeleteket nem csakhogy pon- í 
k san betartották, de hamarosan rászoktat- *

:k azokra vendégeiket is. Tehát a közön-

segeí is nevelték a háborús rend elismeré
sére.

*
M o h o s  Ferenc kiváló kartársunk ez 

utolsó kijelentését büszkén hirdetjük mi is 
s ane törekedtünk eddig, arra törekszünk ez
után is, hogy kartársainkat a háborús ren
deletek pontos betartására intsük.

Nagy jelentőségű erkölcsi erőt gyűjt ezzel 
magának a magyar vendéglősök derék kara.

Krónikás.

R záróóra.
Irta: Magyar Lajos.

Azt hitte mindenki, hogy a záróóra ki
játszása budapesti specialitás. Hál’ Isten, ez 
tévedés. Nem állunk egyedül e tekintetben 
sem. Vannak még városok Budapesten kívül 
is, ahol kedélyesen fogja fel a közönség a 
tilalmas rendeleteket. Ilyen város a kedélyes
ségéről különben is ismeretes Bécs, vagy job
ban mondva Wien. Itt történt, mint az 
több napilapban olvasható volt, hogy 
egyes egyesületi helyiségeket, amelyekben 
szintén szolgálnak ki ételeket és italokat, 
az elrendelt záióórán túl is nyitva tartottak, 
sőt a Jockey Club közgyűlését esti 10 órái a, 
tehát éppen a záróólára tűzték ki.

Az életmódot korlátozó, megszorító ren
deletek közül talán egynek betartása sem 
ütközik annyi nehézségbe, mint azé, amely 
a záróóra betartására vonatkozik. A nagy 
városokban ez érthető is. A nagy város éle
téhez az éjszaka színes élete elválaszthatat
lanul hozzátartozik, mint annak lényeges 
eleme. Az ideges vápsi lakosság megkívánja 
az éjszakai mulatozást, vagy legalább is 
időtöltést. Bármennyire át van is hatva min
denki annak tudatától, hogy a tiltó ren
deletre az anyagok fölöselges pazarlásának 
megszüntetése miatt szükség volt, mégis szí
vesen vét e rendelet ellen a legtöbb vá
rosi ember, ha alkalom kínálkozik arra, mert 
a rendelet egy megrögzötté vált életszükség
letének megszokott és megkívánt kielégítését 
vonja meg tőle. Csakis azért lehető, hogy 
a nagy szigorúság és az alkalmazott súlyos 
büntetések ellenére mégis vannak, sőt az 
utóbbi időben valósággal burjánzanak a tit
kos találkahelyek. Az éjjeli szórakozásra 
éhes közönség egyenesen elősegíti az ilye
nek létesülését.

Különösen a harciéiról szabadságra haza
érkező katonák, elsősorban a tisztek, 

érzik fájdalmasan a betiltott éjszakai élet 
hiányát. A lövészárok hosszú egyhangúsága, 
az egyéb megunt fáradalmak és különösen 
a női társaság nélkülözése után, bizony fo
kozott vágyakozással egy kis mulatozásra 
érkeznek haza katonáink a rövid szabad
ságra. Pénzük is van bőven, de mit él ez, 
mikor a záróóra oly hamar bekövetkezik. 
Természetes, hogy ilyen körülmények között 
a mulatni vágyó közönség kapva kap min
den kínálkozó alkalmon, nem kutatva, hogy 
a tilosban mesterkedő üzérek vállalkozása 
mennyiben egyeztethető össze a közerköl
csökkel és a közszükséggel.

Anélkül, hogy a záróól arendelet feltétlen 
szükségessége ellen egy szót is szólanánk.

i rá kell mutatnunk arfa, hogy a zajgó, tob
zódó, friss életet merev rendeletekkel kor
látozni, keretek közé szorítani nem lehet 
anélkül, hogy a visszahatás bizonyos irány
ban ne mutatkozzék, Ha a bányavíznek lefo
lyást néni biztosítanak, megtölti a tárnát. 

A rendelet feltétlen volta és merevség?
okozza azt, hogy a titkos találkahelyek, 
dacára a hatóság erélyes közbelépésének, - 
nap-nap után jobban és jobban felvirágza- 
nak. A napilapokból tudja ezt mindenki. Fé
ké lyes kinövései ezek a háborús közviszo
nyoknak, melyeket, ha leoperálnak a tár
sadalom testéről, más helyeken nyomban újak 
keletkeznek. Itt folyik csak azután nagyban 
a pazarlás, a tobzódás, az árdrágítás, az 
erkölcstelenség, mert ezek a helyek éppen 
tiltott és titkos minőségüknél fogva, teljes

j mértékben nélkülözik a nyilvános ellen
őrzést.

Rendes körülmények között az intelligens 
társada'om tagjai mintegy önmüködöleg ma
guk végzik a nyilvános ellenőrzést, te
hát többé-kevésbbé rendőii funkciót, 
mert erre magukat intelligenciájuk alapján 
erkölcsileg kötelezetteknek érzik. Maga a 
nyilvános együttlét, jelenlét szigorúan pa:an- 
csoló erőt foglal magában a tekintetben, 
hogy a közszemérem, az erkölcsösség, tisz
tesség alapjáról a társaság tagjai közül senki 
le ne térjen. E kötelezettséggel szemben még 
az is angazsáltnak érzi magát, aki titkon 
más állásponton van, mert tudja, hogy kü
lönben társadalmi hátrányokban, baráti pel
lengérre állításban lesz része. Nagy erkölcsi 
értéke van tehát a nyilvánosságnak, mely
ben, hogy úgy mondjuk, a társadalom lelki
ismerete működik közre igen hathatósan és 
inár ez maga is elég arra rendes körülmények 
között, hogy az egyes mulatóhelyeken, akár

i a közönség viselkedését, akár az előadást 
illetően a tisztesség keret ű betartassanak. A 
nyilvánosság ekkép egyik legfőbb társadalmi 
biztosítéka annak, hogy az élet még inulato-

| zás közben se térjen le az erkölcs alapjáról. 
A szórakozás, mulatozás addig a hatálig 
marad meg az erkölcsi alapon, amig a n y i l 
vánosság próbáját® ki tudja állani.

Ne feledjük azonban, hogy ez a kiváló 
biztosíték, ez a fékje az emberi gyarlósá
gok nyilvános megnyilatkozásának, csak 

1 rendes körülmények között működik és érez
teti jótékony hatását.

Feltétlenül igaz és éppen ezért nagyon 
sajnos, hogy a titkos találkahelyek küszöbe 
az a határ, amelyen tul ez a biztosíték 
már nem terjeszkedik. E küszöbön, éppen 
a hely kimondottan titkos volta miatt, 
minden ember leveti azt a veleszületett ei- 
kölcsi kötelezettséget, mellyel a nyilvános
ságnak tartozik és amely különben minden 
lépésében nyomon kiséri es ellenőiízetlenül, 
annál kitöröbb ei tível engedi át magát a 
nem ernberies hajlamok éivényesülésének.

Nagy baj ez, amelybe még a háborús 
nyomorúság közepette sem tudunk beletö
rődni, mely sok zsenge világnak válik el- 
taposójává, sok tisztességes családnak tönkre
tevőjévé.

Tavaszodik már, szűnik a széninség, re- 
m.’ljük, hogy a szigoru záióóra sem fog
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már sokáig taitani. de addig is gondolkozni 
kellene róla, nem lenne-e szükséges a kö
zönség szórakozást kereső vágyának valami 
lefolyó zsilipet nyitni, hogy a találkahelyek 
megszűnjenek.

Minden perc nagy késedelem!

R korcsmái, sörházi és pálinka
mérési ipar gyakorlásáról,

Irta: K155 István dr.

Az 1888. évi XXXV. t. c. alapján azok, 
akik a pénzügyi hatóságtól kimérési enge
délyt kapnak, ebbeli üzletükre az iparható
ságtól külön engedélyt kérni nem kötelesek.

A korcsmáiosok, bor, sör és pálinkamé- 
rök az illetékes pénzügyigazgatóságtól nyert 
italmérési engedély alapján csupán az enge
délyben megjelölt szeszes italok kimérésével 
foglalkozhatnak. Az az italmérö, aki az ital
mérésen kívül élelmicikkek keiesetszerü el
adásával is kivan foglalkozni, tartozik e szán
dékát az ipartörvény értelmében az illetékes 
elsőfokú iparhatóságnak előzetesen szabály
szerűen bejelenteni s illetve ebbeli üzletére 
iparigazolványt váltani. Mig az az italmérö, 
aki üzleti helyiségében ülő vendégei számára 
vendéglöszerüleg élelmiszereket, illetve éte
leket is kíván kiszolgáltatni: az üzletére az 
italmérési engedélyen kivül szabályszerű ven
déglői iparengedélyt köteles szerezni.

Az italmérésnél és az ital elárusitásnál kö
vetendő rendszabályoki ól szóló 78543/899. 
számú belügyminiszteri rendelet értelmében 
úgynevezett italmérési üzletek alatt a korcs
mákat, sorházakat és pálinkáméréseket kell 
érteni. 1 ; !

Kiemeli ez a rendelet, hogy a korcs
mákra, sorházakra és pálinkamérésekre vo
natkozó városi és törvényhatósági szabály
rendeleteket megerősítés végett a belügymi
niszterhez kell felterjeszteni, mig a fogadók
ról, vendéglőkről, kávéházakról és kávémé- 
résekröl szóló szabályrendeletek az ipartör
vény alapján a kereskedelemügyi és belügy
miniszterek egyetértő jóváhagyása alá tar
toznak.

Korcsma, sörház és pálinkamérés nem 
nyitható olyan helyen, amely templom, is
kola, kórház és általában véve közhivatal 
közelében van. A távolság minimumát a helyi 
viszonyokra tekintettel törvényhatósági sza
bályrendeletek határozzák meg. E távolság 
legtöbb helyen ötven méterben van megha
tározva.

Az italmérési helyiségnek pedig oly fek
vésűnek kell lennie, hogy a hatósági fel
ügyeletet minél könnyebben lehessen gya
korolni és hogy a közegészségügyi köve
telményeknek is megfeleljen s a helyiség
nek az utcára külön kijárattal kell bírnia.

Isteni tiszteletek és körmenetek alkalmá
val (r templomok közelében, illetve a kör- 
menetek elvonulása helyén lévő korcsmákat 
és pálinkáméréseket az istenitisztelet és kör- 
menetek alalt zárva ke l tartaniok. Ugyancsak 
kötelező ez az intézkedés a szeszes italok
nak korlátlan kimérésével foglalkozó üzle
tekre is.

A korcsma és sörüzlet tulajdonosa tarto-

1 zik az üzletében kiszolgálásra készletben 
' tartott minden fogyasztási cikkről szembetűnő 

helyen árjegyzéket tartani és azt a közönség
• használatára bocsátani. Az egyes cikkeket az 
1 árjegyzéken kitüntetettnél magasabb áron e'.- 
I adni nem szabad.

Az üzlethelyiségben, illetve a vendégek lá
togatására szolgáló összes egyéb helyiség
ben vendégeknek bezárt ajtók mellett való

j időzése meg nem engedhető.
Az alkalmazottak, a pincérek és pincér

nők a vendégekkel szemben magukat ille
delmesen tartoznak viselni s a tulajdonos 
ügyelni köteles arra, hogy a női alkalmazot
tak a férfi vendégekkel erkölcstelen üzelme-

l két ne folytassanak.
I Szerencsejátékok üzése az italmérési helyi- 
! ségekben tilos és úgy az üzlettulajdonos, 

mint a játékban résztvevők büntetés alá
esnek.

Korcsmákban és sorházakban 14 éven 
alóli gyermekek csakis felnőttek társaságá
ban jelenhetnek meg, mig a pálinkamérés
ben való tartózkodásuk még felnőttek tár
saságában sem engedhető meg.

Korc^maszerü italméréseket szatócsüzlettel 
vagy más kereskedéssel egy helyiségben 
gyakorolni tilos s ilyen helyiséggel még 
ajtó által se lehet összekötve.

Minden olyan helyiség, amelyben szeszes 
italokat mérnek, lakásul nem használható.

Pálinkamérésben az italméiési engedély 
tárgyát képező szeszes italokon, továbbá az 
e célra külön váltandó iparigazolvány alapján 
kiszolgáltatható teatőzeteken, szódavizén, ga- 
zeuse-ön, gyümölcsszörpökön, eceten, péksü
teményen, kenyéren éS nyers'teán kívül bár
minemű ételek és italok vagy árucikkek ki
szolgálása tilos.

Ugyancsak tilos pálinkamérésben az éj
jeli szállásadás, lármás dalolás, káityázás és 
zenélés.

Italmérési helyiségek nyitási és zárási ide
jét a helyi körülményekre tekintettel hely- 
hatósági szabályrendeletek szabályozzák.

Italmérési helyiségeket munkások bélének 
kiűzetésére átengedni tilos.

Italmérési jogot csakis olyan egyén nyer
het, kinek személye kifogás alá nem esik.

Végül megjegyezzük, hogy az 1899. évi 
XxV. t.-c. szerint jogi személyek is nyer
hetnek italmérési engedélyt, csakhogy a ki
mérés gyakorlására üzletvezetőt kötelesek 
állítani. Az üzletvezetőt az illetékes pénz-

| ügyigazgatóságnál kell bejelenteni.

A háborús állapotok se gátolhatnak meg 
í bennünket abban az erős szándékunkban, 
! hogy így egyenkint megismertessük olvasó- 
: inkát iparunk különböző ágaira vonatkozó 
! törvények és rendeletek leikével. S örülünk, 
I hogy a hozzánk érkező levelekből azt lát

juk, hogy ezt köszönettel fogadják olvasóink.

(o) Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs.
és kir. udvari szállító. Iroda: Ferdinónd bolgár 
királ -ut 4. Telefon: 4 —-1 es uoda Józ ef 
39—89. _  Évtizedek óta az ország legnagyobb 
szállodáinak, vendéglőseinek és kórházainak ál
landó szállítója. Fiók-üzlet: IV., Türr István- 
utca 77. Telefon: 11—48.

R keserű borok kezeléséről.
irta: Szegbe Bálint.

— A Borászati Lapokból. —

A különböző káros gombák mikioorgánu- 
mai által a boroknak okozott megbetege
dések sorában a legkellemetlenebb és leg- 
káiosabbak egyike a borok keserűsége. Kel
lemetlen azért, mert védekezni nehezen tu
dunk ellene, káros pedig azért, mert a leg
értékesebb vörösboraink esnek rendszerint e 
baj áldoaztává, kellemetlen továbbá a baj 
abból a szempontból is, mert a megkese
redett bor teljesen élvezhetetlen olyan ter
mékké változik, amit egyéb célokra alig 
használhatunk lel. A bor megkeseiedése fe
hérbornál ritkán, vörösbornál gyakrabban ta
pasztalható, de leginkább akkor, ha a vö
rösbor lebogyózatlan törkölyén hosszabb 
ideig, 20 30 napig áll. Ez a keserű iz, 
mely kezdetben alig érezhető, később any- 
nyira fokozódik, hogy miatta a bői telje
sen élvezhetetlenné lesz.

A keserű izü anyag rendesen a 2 - 3 éves 
borokban kezd mutatkozni s az idő hala
dásával mindinkább fokozódik.

A védekezésnél irányadó legyen az, hogy 
megfelelő előzetes intézkedésekkel is síkra 
szálljunk a baj ellen. E tekintetben némi 
előzetes tájékozást nyújt nekünk az a kö
rülmény, hogy egyes szőlőfajták és egyes 
vidékek bőrtermékei általában fogékonyabbak 
e bajjal szemben.

A bor keserűségét előidéző mikrobák ta
nulmányozásával Pasteur foglalkozott elsö- 
izben behatóbban, amidőn megállapította azt, 
hogy a keserűség legföként o tt talál terme >- 
kenyebb talajra, ahol a borbacillus van je
len nagyobb mennyiségekben. Dr. W ort- 
mann által újabban végzett idevágó foly
tatólagos kísérletek Pasteur megfigyeléseivel 
szemben megállapították azt is, hogy a ke
serűség fellép ott is, ahol a borbacillus a 
borokban jelen nincs; sőt kísérleteivel tovább 
is megy, amidőn azt mondja, hogy a ke
serűséget előidéző csirák nem csupán a bor
ban lévő penészgombák és egyéb káros or
gánumok termékei, hanem már eredetileg be
lekerülnek akkor a borba, amidőn egyes fer
tőzött fürtök prés alá kerülnek. Ebben a 
stádiumban áll ma a borok keserűségét elő
idéző gombák ismerete és előrelátható to- 
vábbtanulmányozása.

A keserűséget, előidéző baj első fellépte
kor a bor ize és zamatja még csak alig 
észrevehető elváltozásokat mutat; sőt pl. a 
borok normális savas ize még csökken is, 
úgy hogy az ilyen borok eleinte a ren
desnél is édeskésebbek. Az édeskés izt fel
váltja egy kellemetlen utóiz, amely azután 
fokozatosan a legenyhébb fokú kesernyés- 
ségtöl a legáthatóbb epeizü kesernyésséggé 
fokozódik.

A keserűség fellépte a borok színét alig 
támadja meg, sőt tisztaságuk úgyszólván vé
gig megmarad, legfeljebb a bornak jellem
zően csillogó fénye és tükre fakul utóbb.

Óborok sorából légióként a csekélyebb sav- 
tarta.mu vörösborok fogékonyabbak a ke
serűség fe'.léptével szemben. Fehérboroknál is, 
ahol a törköly következtében bőségesebb a
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csersavtaitaloin, nem ritka a keserű iz jelent
kezése. Kellő időben történő lefejtések ke- 
resztü lvitelével a baj fellépte és továbbterje
dése legalább a fehérboroknál rendszerint 
megakadályozható.

Az egyes szőlőfajták sorából az amúgy 
is csekély savtartalmu pinot, általában pedig 
a sötét burgundi szöllők borai a legfogéko
nyabbak a baj iránt. Maga Pasteur is a 
j inotborok tipikus betegségének mondja a 
borok keserűségét. Tényleg a finomabb bur
gundi vörösöknél mindenkor gyakoribb a ke
serűség, mint a boideauxi vörösboroknál. Ná
lunk is a kék burgundiból sajtolt borok 
rendszerint a legfogékonyabbak, kivált ha 
jobbminőségü és jótermö évek borai voltak.

Minthogy a nagyobbfoku savtartalom meg
akadályozza a keserűség továbbterjedését, 
az erre hajló borokat a rendesnél előbb ta
nácsos szüretelni, ha pedig ez keresztülvihető 
nem volna, úgy az ilyen borokat mielőbb 
le kell fejteni és dusabb savtartalmuakkal 
összeházasítani.

A fajtájuknál fogva inár keserűségre hajló 
szőlöfürtöket a leggondosabban meg kell 
válogatni s azokról a keserűséget elősegítő 
penészes és általában romlott bogyókat el 
kell távolítani: egyúttal kifogástalanul tisz
tán kell tartani azokat a hordókat, amelyekbe 
a keserűségre hajló borok kerülnek. Az 
olyan hordókat pedig, amelyekben már elő
zőleg keserű bői volt, legajánlatosabb hasz
nálaton kívül helyezni. Az ismételt és alapos 
kénezés segít ugyan némileg a bajon, de 
egyenesen tökéletesnek mondható előzetes 
eljárást ez sem képvisel.

Amennyiben a borok keserűsége még 
csak a kezdet legkezdetén áll, egy X60—75"- 
nyi pasteurizálással a baj továbbterjedését 
rémikép megakadályozhatjuk ugyan, de a 
már föllépett baj által érezhetővé vált izválto- 
zást végleg többé el nem tüntethetjük. A 
kellő időben még alkalmazott pasteurizálás 
csupán a végleges romlásnak s igy a teljes 
elértéktelenedésnek és t.ljes élvezhetetlenség- 
nek állja útját. Am a pasteurizálás is csak 
akkor válik ily esetekben hatékonynyá, ha 
egyidejű átszellözés mellett, a kénezés s a 
szokásos tejtermékek, kivált kazein alkalma
zásával derítjük a megtámadott borainkat. 
Az igy kezelt bort azután savdusabb megbíz
ható borral javíthatjuk. A megbízhatóság 
alatt itt azt értjük, hogy a keserűségre hajló 
corhoz adott termék úgyszólván immunis le
gyen a keserűséget előidéző mikrobákkal 
szemben. A paszteurizálás eredményességét 
végül kiegészíti a borok friss törkölyre való 
le’öntése és újra erjesztése, amit a bortör
vény úgy nálunk, mint Ausztriában amúgy 
is megenged. Az újra erjesztés műveleténél 
10— 15o/o friss mustnak segítségül vétele 
ajánlatos; ennek hiányában cukrot csak az 
esetben és ott adhatunk, ahol ezt a cukrozást 
a törvény is megengedi. Az ilyen ujraerjesz- 
tési műveleteknél a légmentesités mindenkép 
ajánlatos, mert máskülönben az ecetesedést 
előidéző mikrobáknak magunk nyújtunk 
utat. i

A hordók tisztántartásán és kénezésén kivül 
ajánlatos mindazokat az eszközöket és 
edényeket, amelyekkel kezelés közben a ke-

sernyés borok érintkezésbe kerülnek, lúggal | 
ismételten kiforrázni és tisztán tartani. A 
lúgos forrázat az edények falaira tapadó ká
ros baktériumot, igy tehát a keserűséget elő
idéző csirákat is ki fogja pusztítani.

Mindazoknál a boroknál, ahol a keserű- 
ség teljesen elhatalmasodott s igy az izét, ! 
zamatját tönkretette, a fent vázolt védeke- | 
zési és borjavitási módok sem fognak többé 
a boroknál eredményre vezetni, úgy hogy 
ezek a borok még borecet előállitására sem 
válnak alkalmasakká, igy tehát legfeljebb 
cognacfőzés szempontjából jöhetnének még 
1 igy elembe s menthetők meg ezúton a vég
leges elértéklenedés elől.

A p r ó  h í r e k .
(x) Kisaely József a művészek fogadósa. Nem

régiben emlékeztünk meg M i t t r o v á c  kartár
sunk vendégfogadójáról s jeleztük, hogy a Pe- 
tőfi Társaság irodalmi jelentőségűvé emelte ki
váló kollégánk jóhirü vendéglőjét, mert ott ren
dezi társas vacsoráit. K is z e l  y József kartár
sunkat pedig a F é s z e k - K lu b ,  a művészek, 
irók, bohémek ez az előkelő klubja tüntette 
ki, mert neki adta vendéglője bérletét. K i - 
s z e ly  József kiváló szakember. Jól választott a 
Fészek-Klub. Gratulálunk.

(f)  Hutler József meghall. A magyar sör- 
I kereskedelem gyászolja Hutter Józsefet, aki a 

• Hutter és Ferencsevits« szegedi sörnagykeres- 
kedö cég megalapítója volt. Mutter Józsefben 
a szegedi és a szegedvidéki vendéglősipar 
is jóakaró támogatóját, barátját vesztette el.

(!) Uj sörfőraktárral bejegyzett cég. Oppen- 
heimer Rezső és Schwartz Aladár, mint Oppen- 
heimer és Schwartz Arad Kőbányai Polgári Ser
főző R. T. főraktára jegyeztette be magát.

(?) A pöstyéni c.gértypr>más kitüntetése. Gal
bavy Árpád pöstyéni cigányprímás muzsikált a 
múlt hetekben Vilmos császárnak Pőstyénben. A 
jeles cigányprímást ezért a német császár a 
vörös sasrend aranyérmével tüntette ki, mint 
a Pöstyéni Újság Írja. Galbavy jp ismerőse sok i 
kiváló magyar vendégfogadónak Aés kávéháznak. I 
Kiváló prímás.

(::) A Sorrentó-kávéház uj gazdája. Ezt a 
jónevii, pompás kávéházat D e á k  Elemér vette ! 
meg. ö, aki a Royal Orfeum vendéglőjét sokáig |

' vezette, mint intelligens, pompás szakember, bi
zonyosan kedvelt lesz a Sorrentóban is.

(«») A tejhivatal uj igazgatója. Pikler I.
I Gyula dr. volt a régi igazgató. Most a 
i tanács a jónevii pedagógust, a jeles iskola- 

igazgatót, M u s s o n g  Gézát bízta meg a tej- 
hivatal vezetésével. Fiainkat Aiussong igazgató- 
tanító jól ellátta szellemi táplálékkal. Más 1 
kérdés azonban, hogy el tud-e látni bennünket j 
tejjel is.

(o) A Gellért-fürdő fogadójának bér ete. Meg- I 
emlékeztünk már arról, hogy a székesfőváros 
az uj Gellért-fürdő nyilvános fogadóját és kávé
házát bérbe akarja adni. Március 12-ig lehet 

1 pályázni. A bánatpénz 25,000 korona. Csak aztán 
' szakember kezébe kerüljön ez a nagyszabású 
I vállalkozás.

(—) V endéglősök, kávésok, pin
cérek arcképeit szívesen közöljük 
lapunkban. Különösen a harctéren k i
tüntetett vagy hősi halá lt halt szaktár
saink vagy fia ik arcképét mulatjuk 
be készséges örömmel lapunkban a 
vendéglős és kávésipar nagy társadal
mának. A képeket kiadóhivatalunkba 
szíveskedjenek küldeni. Kiadóhivatali 
órák, hétköznapokon délután 3-^5-ig.

M l AZ Ú JSÁG ?

Jó barátok.
A melegszívű vidám vendéglősök, a »Jó 

barátok* tál sasága folyó évi február hó 
21-én, szerdán délután a VIII. keiületben, 
lévő Pulay Gyula vendéglőjében jött össze 
uzsonnára M o h o s  Feienc elnök, B a k ó  Ist
ván jegyző és K o r i  István pénztárnok ve
zetése mellett. A társas együttlét, magyaros 
szórakozás, mint minden alkalommal, most 
is kedélyes volt s e kedves kor hangulatát 
nagyban emelte, hogy megjelent ott a ven
déglősök ipartársulatának érdemes elnöke 
H a jó s  Károly is, aki fáradhatatlan volt a 
régi jó idők kedves anekdotáinak előadásában. 
Közben szóba kerültek itt a háborús bajok 
is. Erről lapunk második cikkében számolunk 
be. A társaság este 9 óra felé oszlott szét.

Megemlítjük még, hogy múlt hó 28-án 
Schmidt Konrád látta vendégül az Arénaut 
és Thökölyut sarkán lévő régi jóhirnevü 
vendéglőjében a »Jó barátokat*. A házi
gazda és neje ugyancsak kitettek magukért, 
mert pompás vacsorával és kitűnő borral 
marasztalták a vig cimborákat s ennek tu
lajdonítható, hogy a társaság csak a záróra 
felé távozott haza.

A sza lt sz ilva  árusítása. A főváros ta
nácsa a következő rendeletet adta ki: Az 
Országos Közélelmezési Hivatal által a fő
város i endelkezésére bocsátott aszalt szilva 
ez év február 15-tol kezdve sdlvajegyek el
lenében kerül forgalomba.

A szilvajegynek minden egy havi szel
vénye fél kiolgramm aszalt szilva vásárlására 
jogosít. A szilvajegy február, március, áp- 
ri'is és május hónapokra szóló szelvényekkel 
van ellátva. Minden szelvény csak az illető 
hónapra eső mennyiséget a hónap bármely 
napján lehet vásárolni.

A Tanács az aszalt szilvát a Községi élelmi
szerál usitó üzem és a Községi lóhuzüzem 
elárusító üzleteiben, továbbá a Budapesti 
központi tejcsarnok r.-t. és a Budapesti ál
talános tejcsarnok r.-t. tejfiók üzleteiben, va
lamint a szilva árusitáasával megbízott keres
kedőknél hozza forgalomba. Minden ilyen 
elárusító helyen hatósági tábla függesztendő 
ki, amely egyszermind az eladási árt is tar
talmazza. Ezekben az üzletekben egy havi 
szelvényre 12 kg.-nál sem többet, sem keve
sebbet eladni, sem vásárolni, sem pedig jegy 
nélkül árusítani nem szabad.

Szilvajegyet csakis fővárosi lakos kaphat, 
ha eziránt ez évi február hó 10-étől kezdve 
az Élelmiszer-igazolvány felmutatása mellett 
a lakása szerint illetékes lisztbizottságnál je
lentkezik, A lisztbizottság a szilvajegy kia
dását az Élelmiszer-igazolvány lebélyegzésé
vel igazolja. Egy Élelmiszer-igazolvány elle
nében csak egy szilva jegy jár.

A havi szelvény előre levágni tilos, mert az 
magában nem érvényes. A szelvényeket a 
jegyről a kereskedő a vásárlás alkalmával 
vágja le és tartozik azokkal a Központi liszt
hivatalnak (IV. Szervitatér 8.) elszámolni.
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Az eladási ár: J/2 kiló aszalt szilva 140 
fillér. I

A csomagolásért külön dijat felszámítani 
nem szabad.

A szilvajegyet akár pénzéit, akár más el
lenszolgáltatásért vagy anélkül másnak áten- 
c,tdni. vagy pedig azzal bármi más módon 
visszaélni tilos.

Akinek hamar elfogyott a I .szikész'ete. Egyik 
vármegyében az általános rekvirálással kapcso
latban a fejenként felhasználható napi liszt- 
mennyiséget 240 grammban állapították meg. 
Előfordult azonban, hogy egyeseknél a liszt
készlet előbb elfogyott, mint ameddig annak a 
fejkvóta betartása mellett elégnek kellet volna 
lenni. így felmerült a kérdés, hogy az ilyenek 
íel vehetŐk-e az el lábatlanok közé és kaphatnak-? 
lisztjegyet? Az Országos Közélelmezési Hivatal 
a kérdésben úgy döntött, H ogy minden ilyen 
esetben gondos és szigorú vizsgálat indítandó 
és ha az illető lakosoknak tényleg semmi liszt
jük nem maradt, hatósági utón a legszüksége
sebb lisztet megkaphatják ugyan, azonban e'leniik 
a közélelmezés szabályainak áthágása miatt a 
kihágási eljárás folyamatba teendő. Okultunk be
lőle.

Városi szappan gyá r. A főváros már ré
gebben tervbe vette városi szappangyár ala
pítását,, sőt a beavatottak tudni vélték, hogy 
időközben erre a célra megfelelő faggyú- 
készletet is gyűjtött. Most konkrét formában 
is felvetődött a hatósági szappangyár fölállí
tásának ügye, úgy hogy az erre vonatkozó 
tervek, hir szerint a legközelebbi napokban 
nyilvánosságra fognak kerülni.

A paprika és pótkávé posta: forgalma. A ke
reskedelemügyi miniszter a búza-, rozs-, árpa-, 
tengeri- és rozsliszt, szalonna, háj, zsir és sertés
hús postaforgalmát korlátozó rendeletének intéz
kedéseit kiterjesztette mindennemű paprikára és 
mindennemű pótkávéra és eltiltotta a papriká
nak és pótkávénak a magyar területen kívül 
tekvö helyre való szállítását postacsomagokban. 
A rendelet hatályba lépett. S jön utána a pap
rika árának maximálása is. Itt az ideje.

S örgyártás babból. Prágni jelentés sze- 
íint a közélelmezési hivatal megengedte, hogy 
sörgyártásra magyar származású lóbabot is 
felhasználjanak. A felhasználásra kerülő bab
nál hiteles adatokkal kell bizonyítani a ma
gyarországi származást. Csak azlán Magyar- 
országra is jöjjön abból a magyar babból 
készült sörből valami.

Drágább a dohányáru. A pénzügyminiszter a 
termelők kérelmére felemelte a dohánybeváltási 
•rakat. Ennek következtében elkerülhetetlen volt 
a dohánynemüek árának felemelése is. A pénz
ügyminiszter már intézkedett is az összes 
dohányneműek eladási árának felemelésére vonat
kozólag és meg is jelent a rendelet, amely az 
árak felemelését tudatta a közönséggel. Az ár
emelést a kormány a beváltási árak, valamint 
a dohánygyártáshoz szükséges anyagok árának 
nagymérvű emelkedésével indokolja. Az emelés 
kiterjed az összes dohányfajtákra, szivar és ci
garettákra és a magasabb árak már március 
l-én életbe is léptek. Az emelést eddig szán
dékosan tartotta titokban a pénzügyminiszter, 
hogy időközben egyesek részéről mesterséges 
imPelhalmozás ne történhessék.

A Mediu-szivarok árát 26 koronáról 34 ko-

! rónára és a Princessas-cigaretták árát 8 ko- 
i rónáról 10 koronára emelték fel százdarabonkint.
I Az ismertebb dohánynemüek ára igy alakult:
I Regalitas 32 fillér, trabuco 30 fillér, britanica 
j 26 fillér, operas 22 fillér, cuba 16 fillér, por- 
‘ torico 12 fillér. Cigaretták: nilus 12 fillér, stam- 

bul 9 fillér, memphis 9 fillér, szultán 8 fillér, 
király 6 fillér, hölgy 6 fillér, hercegovina 6
fillér, sport 5 fillér, duna 4 fillér, dráma 3 
fillér, Virginia 3 fillér, magyar 2 fillér. Finom 
hercegovina dohány (25 grammos csomag) 1 ko
rona 20 fillér, középfinom török (25 gramm) 
90 fillér, drima (25 gramm) 60 fillér.

PöstyónlxMi sincs uzsonnakávé. A fő
szolgabíró a redukált tejbehozatal folytán el- 
lende'.te, hogy kávéházakban és vendéglőkben 
délután egy órától este hétig tilos tejet, te
jeskávét, csokoládét és kakaót felszolgálni. 
Egyben felterjesztést intézett a Közélelmezési 
Hivatalhoz a báró Springer féle uradalom
ban termelt s Bécsbe szállított napi 600 
liter tej rekvirálása iránt. Elrendelte azonkívül 
a főszolgabíró, hogy a redukált hatósági 
te jelsősorban a gyermekek részére bizto- 
sitassék. Pöstyénben se fenékig tejföl.

( t)  Meghalt budapesti kávés. A kávésok nesz
tora, a 87_éves Seemann Károly meghalt. A
budapesti kávésipartársulat részvéttel gyászolja. 
A főváros igen népszerű és kedvelt kávésát 
vesztette el benne.. A mi részvétünk is őszinte.

Szeged halgazdasága. Scultéty Sándor 
főszámvevő tervezetet dolgozott ki és ter
jesztett a tanács elé, hogy az úgynevezett 
Fehér-tavat, amely 2200 holdra terjed, 4 
mi lió korona beruházással halastóvá fejlesz - 
szék. Az évi költség 937.000 koronára rúgna, 
ami a jövedelemből csakis úgy találna fe
dezetet, ha a tóban az eddigi 800 mázsás 
halprodukció helyett. ^9&0i( mázsa halat le
hetne tenyészteni. Minthogy a tavalyi ahl- 
lerme'és alapján biztosan csak 200.000 korona 
értékű haha lehet számítani, a tanács a vál
lalkozásból eredő deficit miatt egyelőre gon
dolkozik még a dolgon. Tett halála az okos
kodás.

A kávé- és sajthzhozatali kereskedelem pan- 
nasza. A középesek iparosok egyesületének köz
gyűlésén erős támadást intéztek a középpontok 
működése ellen s többi között fölemlítették, hogy 
egy prágai bank Hollandiában 180.000 kiló kávét 
vásárolt, amit azután Budapestre szállított, ahol 
a Kivéközpont lefoglalta. Ugyanez a bank több 
vaggon sajtot is vásárolt, amit előbb Németor
szágban foglaltak le, majd mikor tovább en
gedték, a sajt megromolva érkezett meg. Ha
sonló eset történt 100 láda kondenzált tejjel, 
amit egyik középpont lefoglalt és a vásárló 
fél megromolva kapta meg. Bizony ez nagy baj. 
Ma minden deka élelmiszer elromlásának oko
zóját szigorúan kellene büntetni.

A bor nem közszükségleti c ikk . Érde
kes elvi határozatott mondott ki a gyulafehér
vári kir. törvényszék, hint büntetőbiróság a 
múlt hét folyamán a gyorsított bűnvádi eljá
rás szabályai szerint megtartott főtárgyalá
son. A bíróság az 1916. évi IX. t.-c. 1 §-ába 
ütköző árdrágitási vétség elbírálásával fog
lalkozott, melynek alapja az ügyésznek gon
dosan előkészitett az a vádja volt, hogy a

fcorkereskedéssel hivatásszerűen nem foglal
kozó vádlottak nyerészkedési szándékkal 
nagymennyiségű bort vásároltak, miáltal egy 
közszükségleti cikk drágítását idézték elő. A 
védelem ezzel szemben azt vitatta, hogy a 
bor nem lévén természeti szükséglet: nem 
is közszükségleti cikk. Bizonyítja ezt nem
csak az a körülmény, hogy aránytalanul na
gyobb a bornemisszák száma, mint a bor
ivókká, de az is, hogy a bor áiát sem helyi, 
sem országos rendelkezés nem maximálta. A 
védő felfogása szerint közszükségleti c.kk az, 
melyre a közrek, a nagy néptömegeknek, il
letve az embernek az ö emberi élete foly
tatásához van szüksége. Már pedig éppen 
a nagy néptömegek nem élnek borral s az 
egyes embernek nemcsak nem életszükség
lete a bor, de egyenesen állami protekcióval 
támogatott társadalmi mozgalom igyekszik a 
torospoharat, mint méregpoharat, kiütni ke
zéből. A törvényszék akceptálta a védő fejte
getéseit s kimondotta, hogy a bor nem köz
szükségleti cikk, tehát a vádlottak felmenten- 
dök voltak. Érdekes Ítélet.

A gyümölcsíz-behozatal központos tása. A ma
gyar, osztrák és német kormány között kötött 
megállapodás értelmében a főzelék, gyümölcs, 
gyümölcsíz és gyümölcskonzervnek a semleges 
államokból való behozatalát középpontositották. 
A Németországon át való forgalomban ezentúl 
csakis olyan küldeményt továbbítanak, amelyet 
a magyar, osztrák, vagy német középpont cí
mére adták fel.

Lesz c itrom . A citromimpoi t dolgát most 
a Haditermény r.-t. vette a kezébe és fel
szólította a vármegyéket és a városokat, hogy 
jelentsék be szükségletüket. Valószínül :g ha
marosan több és olcsóbb citrom kerül forga
lomba, bár citrom most is van elég, de ijesz
tően m,agas áron kínálják.

A keményítő max nálúsa. A hivatalos lap va
sárnapi száma helyesbített szöveggel újra közli 
azt a kormányrendeletet, amely maximálja a 
keményítő és a keményitőtermékek árát. A ren
delet értelmében száz kilogramm keményítő ára 
kétszázötven korona, szörp, dextrin és szölőcukor 
háromszázhuszonöt korona. Ezek a legmagasabb 
árak magukban foglalják a rakodó állomáshoz 
való szállítás költségét.

M egsz igo rítják  a íém beszolgáltatást. 
A kormány legközelebb március 15-ig végső 
határidőt engedélyez azok számára, akik bár
mely okból késedelmeztek a fémek beszol
gáltatásával. Ezen határidő alatt még büntetés 
nélkül lehet a fémeket beszolgáltatni és az 
ellenértéket készpénzben kapja kézhez a 
késedelmezö beváltó. Egyúttal intézkedés 
történt aziránt is, hogy az országban minden 
járásban és minden városban ellenőrző-bizott
ságok állitassanak tel, amelyek elkobzási jog
gal lesznek felruházva és házról-házra járva 
fogják ellenőrizni minden eldugott félreeső 
helyen, külön utasítás, esetleg kijelentés ada
tai alapján, hogy beszolgáltatta-e mindenki 
az arra kötelezett fémkészletét. Akinél be 
nem szolgáltatott fémre bukkannak, az el
len a büntető eljárást is megiridittatják.

A BORSZÉKI MADONNA
Megrendelhető: Borszéki Fürdővállalat Részvénytársaságnál, Budapest, V. Nádor-u. 6. Telefon 157-81 és  162-84.

savanyu víz, kitűnő borviz és asztaliviz.
Teljesen vasmentes, a bort és pezsgőt nem feketíti. Dús szén- 
savtartal mánál fogva az emésztést kedvezően befolyásolja.
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Dalmácia bork vitel! tilalma. Dalmáciában a 
borkiviteli tilalom következtében egyes vidéke
ken 30—40 koronával csökkent a bor ára hekto
literenként. Mivel pedig Dalmáciában mintegy 
280.000 hektoliter olyan bor van még, amelyet 
eddig nem adtak el, mozgalom indult meg a 
kiviteli ti alom felfüggesztése ércekében. Jó volna, 
ha ez sikerülne. Akkor talán kartársaink olcsób
ban juthatnának a borhoz.

A szappan ügyében, melyet a székesfővárosi 
tanács a közraktárakban lefoglalt, az olaj- és 
zsiripari bizottság úgy határozott, hogy azokat 
a tételeket, melyek elszappanositható zsírsav- 
tartalma 30 százalékon aluli, átfözeti 30 száza
lék elszappanositható zsírsavat tartalmazó hadi
szappanná, mig a 30 százaléknál több elszap
panositható zsírsavat tartalmazó szappant fel
osztja a kórházak és egyéb közintézmények kö
zött. Valószínű az is, hogy nemsokára szappan
jegyeket hoznak be s az Olaj- és zsiripari bi
zottság a Közélelmezési Hivatallal egyetértöleg 
bizonyos szappan-felosztási kulcsot fog megál
lapítani az egész országra nézve. A kórházak
nak és egyéb közintézményeknek, valamint az 
ipar iés kereskedelmi vállalatoknak fentartott 
mennyiségen kívül a magánfogyasztóknak jutó 
szappant egyformán osztják majd el, hogy na
gyobb fejkvóta jusson a városi lakosságnak és 
kisebb fejkvóta a falusi lakosságnak. Szóval 
lesz szappanjegy is.

Fagykár a balatoni szőlőkben. A somogyi sző
lőkben az eddigi nagy hideg és fagy nem igen 
okozott nagy károkat, kivéve a Balatonhoz kö
zel fekvő helyeken, ahol a huszonkét-huszofihá- 
rom fokos hidegben a fiatalabb hajtások lefagy
tak. A gyümölcsfákban kár nem esett.

A fiatalkorúak züllésének megakadályozása. 
Szalay József dr. szegedi főkapitány a követ
kező rende'.etet adta ki: Köztudomású, hogy már 
15 éven aluli gyermekek is mulatóhelyeken, ká
véházakban, vendéglőkben, minden felügyelet 
nélkül szeszes italokat fogyasztva, züllött er
kölcsű nők társaságában dőzsölnek. Minthogy 
ez a jelenség az ifjúság életerejére s ezzel a 
jövő nemzedék testi és szellemi épségére káros 
hatással van, sőt az állam és társadalom jövőjét 
veszélyezteti, szükségesnek látom figyelmeztetni 
a rendőrséget s általa a fölsorolt üzlettulajdo
nosokat erre a közrendre és közerkölcsre veszé
lyes állapotra és az ennek megakadályozására 
hivatott 239. számú 1915-iki közrendi szabály- 
rendelet szakaszaira, amelyek szerint: »4. §. K i
hágást köwt el: 1. az a szülő, gyám vagy gond
viselő, aki 15-ik életévét, még be neip töltött 
gyermeket korcsmában, kávéházban, sör- vagy 
pálinkamerö-helyiségben vagy más, csupán fel
nőttek által látogatható nyilvános mulatóhelyen 
egyedül időzni, vagy nyilvános éjjeli mulatságo
kon felügyelet nélkül megjelenni engedi. 2. Az 
előző pontban megjelölt üzletek tulajdonosa 
vagy megbízottja és a nyilvános táncmulatságot 
rendező, ha csupán felnőttek által látogatható 
helyiségben, illetve éjjeli mulatságon 15 évet be 
nem töltött gyermeket felügyelet nélkül szándé
kosan időzni enged. 3. Végül a 12—15 év kö
zötti gyermek, akit e tilalomra figyelmeztettek 
s a kérdéses helyiségben mégis megjelenik. 5. 
Minden kávéházlulajdonos, kocsmáros, italmérő 
vagy más mulatóhelyet fentartó tulajdonos az 
előző §-ban foglalt tilalmat helyiségében a ven
dégek által könnyen észrevehető és olvasható 
állapotban kifüggesztve tartan ’ köteles. Ez a 
rendelet meg nem tartása 5 napi elzárásra át
változtatható 100 korona pénzbüntetéssel biin- 
tettetik.* Felhívom a rendőrtiszt urakat s a 
rendörlegénységet, hogy ezt a rendelkezést ál
landóan ellenőrizzék, ebből a célból időnként 
razziát tartsanak, a fölsorol helyiségekben egye
dül időző fiatalkorúakat távolítsák el s a ki- 
hágási följelentéseket tegyék meg. A visszaeső 
üzlettulajdonosok italmérési jogának elvonása 
iránt fogok eljárni. Szegedi kartársaink bizonyo
san nem adnak okot arra, hogy velük szemben
büntetéssel kelljen a rendőrfőkapitánynak fel
lépni.

J ó  e z t  t u d n i .
1. A s z á r a z k e n y é r  f ö l f r is s i t é s e .  

A szárazkenyér fölfrissitésének va.i egy egy
szerű módja, mely jobb, mint az, melyet 
a legtöbb gazdaasszony használ, jobb, mint 
a kenyérnek újból való megsütése vagy meg- 
piritása. Ez az egyszerű fölfrissi’ési mód ab
ból áll, hogy a megszáradt kenyeret agyag
ból készült fazékba, vagy pléhszelencébe 
teszik, a fazekat, illetve a pléhszelencét jól 
elzárják és így forró vizbe teszik egy da
rab időre. He rövid idő múlva a fazekat, 
illetve pléhedényt a vízből kiveszik és föl
bontják, a benne levő kenyeret olyan friss
nek fogják találni, mintha most vették volna 
ki sütőkemencéből.

2. M iv e l  le h e t  a h o r d ó k a t  k ü ls ő  
p e n é s z e d é s tő l m e g ó v n i?  A bajon 
csak vízelvezetéssel lehet segíteni. Ilyen eset
ben a pincét és környékét alagcsövezni cél
szerű. Ilyen esetben az illetékes. M. Kir. Kul
túrmérnöki Hivataltól 1 K. bélyeggel ellá
tott beadványos szakközeg kiküldését kell 
kérni, ki teljesen díjtalanul köteles a hely
színére kiutazni és tervet, költségvetést ké
szíteni. Ha pedig az alagcsövezés kivihető 
nem lenne, tessék hordóival jobb helyiségbe 
költözni. Végső esetben a hordók alapos 
bemeszeléséve! tehet kísérletet

3. A ra f  f iá r ó l .  Ismeretes a raffia mint 
becses és célszerű kötöző-anyag, ame'.yet a 
mezőgazdasági üzemen kivül főképpen a 
kertészetben és a szőlömivelésben bizonyos 
teltutó növények karóhoz, rácsozathoz, vagy 
dróthoz való kötözésére alkalmas, növény
házakban pedig hajta'.ott szőlő, rácsos őszi- 
barckfák stb. kikötözéséhez használják. Az 
európai szükségletet csaknem kizárólag Ma- 
dageskar-sziget fedezi és pedig különösen 
Mayunga, Nossy-Bé, Annalava nevű tarto
mányok, valamint a sziget keleti partvidéke. 
Az egyenlitői francia gyarmatok és a Kongo 
középső vidéke is jelentékeny mennyisége
ket termesztnek, habár a hosszúság és a 
szin tekintetében az ottani raffia némi kí
vánni valót hagy hátra. A világháború meg
akasztván a világforgalmat, a raffia Európá
ban kezd fogyatékán lenni. Kevés van a 
piacon és ennek is az ára olyan magasra 
szökött fel mostanában, hogy ezért a be
szerzése akadályul szolgál. Indokoltan merül 
tel ilyen viszonyok között a kérdés: vannak-e 
pótló-anyagok, amelyek ugyanezt a célt 
szolgálják? Milyen anyagokat használtunk 
30—40 évvel ezelőtt, amikor még csak gon
dolni sem lehetett a raffiára? Sokan em
lékezhetnek vissza a régi jobb idők hárs- 
háricsára, olyan kötöző-anyagi a, mely nem
csak alkamas erie és melllözhetővé teszi a 
raffja-háncs használatát, hanem ame'.yet ma
gunk készíthetünk el. A  kötözöháncs készí
tésére kiszemelt hárs.át —  legjobbak a mé- 
ter-hosszuságu és karvastagságu hasábok- 
kötegekké fűzve vizbe dobáljuk és az alá
merülés okából kövekkel rögzítjük meg. 
Néhány hét múlva az átivódás annyira haladt, 
hogy a háncsot könnyen le lehet fejteni a 
latestről, Az igy lehántott háncsot azután

mérsékelt hőmérsékleten kiszárítjuk. Még 
jobb a nedvben álló hársfa-ágakat június
ban, vagy júliusban lehántani; a háncsot kö
tegekké tüzzük össze és 2 4 héten át víz
ben áztatjuk, miközben a ridegségéből vészit 
és könnyen hajlékonnyá válik. Hosszabb ideig 
való áztatás mellőzendő, mert különben sza- 
kitékosás válik és a tartóssága is csökken. 
Az igy elkészített hárs-háncsot azonnal lehet 
kötözésekre használni.

4, L e h e t-e  az u jb o r t h e t e k ig  f e l t ő l -  
t e t le n ü l  h a g y n i?  A pimpóképződést 
megakadályozó anyag nincsen és ha volna, 
sem szabadna ilyent alkalmazni. Az úgy
nevezett töltőgetöüvegek a nagyobb szak- 
üzletekben talán kaphatók lesznek, de ezek 
nem annyira a pimpósodás ellen* hanem in
kább a töltögetés kényelmesebb ellenőrzése 
végett használatosak. Azonban nagyon vi
gyázni kell arra, hogy a töltögetöüveg alsó 
szára a donga vastagánál hosszabb ne le
gyen, ellenesetben a hordó belsejébe leérvén, 
emiatt a hordóban levegővel telt üreg kelet
kezik és a bor felszínének megpimpósodását 
eredményezi. Franciaországban a borral meg
töltött és dugóval elzárt hordókat oldalt for
dítják, hogy a dugók oldalt kerülvén állan
dóan borban ázzanak, és igy egyik fejtéstől 

1 a másik fejtésig rendszerint jól eláll a bor.
| Néhai Szarka Miáhly nyugalmazott fő- 

gimnáziumi igazgató nyársapáti pincéjében 
fekvő homoki borait sohasem töltögette, ha
nem a borral megtöltött hordókat falfelöli vé
güknél faékekkel jól fölemelte, hogy a hordó 
ne vízszintesen, hanem a csaplyuk felé jó lej
tősen álljon. így a borok fejtéstől fejtésig 
szintén pimpómetltesek maradtak, azonfelül 

l a megboldogult állítása szerint sokkal ke
vesebb seprője volt, vagyis tökéletesebben 
levált a szinborok seprőjétől, mintha hor
dói vízszintes helyzetben feküdtek volna.

T á r s a s  r e g g e l i k :
Március 9-én : A reggelit nem tartják meg.
Március 16-án: Neiger Jakab vendéglőjében 

(VI , Teréz-körut) Vacsora.
Március 23-án : A reggelit nem tartják meg.

Jóbarátok összejövetelei:
Március 7-én Tompa Lukács vendéglőjében, 

IX. Márton-utca.
Március 14-én Braun Béla vendéglőjében, VIII. 

Dohány-u. és Klauzál-u. sarok.
Március 21-én Kamarás Mihály vendéglőjében.

VIII. Köztiemetö-ut.
Március 28-án Mayer István vendéglőjében,

IX. Drégeli-utca 5.
Április 4-én Kari István vendéglőjében, VII!. 

Sárkány utca 12.
Április 11-én Schmander József vendéglőjé

ben, IX. Bokréta-utca 12.

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 márvány fürdők 
bőlég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A für
dők kilün őeredménnyel használtatnak, főleg csu- 
zos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kurn 
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.
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A Bethleni
nagyvendéglő I
1917 április 24-től bérbeadó

Feltételeket közli: g r ó f  
B e t h l e n  A n d r á s  
ö r ö k ö s e i n e k  in té -  
z ö s é g e  B e t h l e n .

A  s z e r k e s z t ő  p o s t á ja .  |
Minden olvasónknak. A szerkesztőség és kiadó- ' 

hivatal minden hétköznap d. u. 3—5-ig szívesen 
rendelkezésére áll olvasóinknak, kartársainknak. |

P. G. T is z a  lö k . Levelére levélben vála- . 
szolt a kiadóhivatal. Azt hiszem: az a dolog 
most már rendben van. Nem nagyjelentőségű 
lélreértésröl volt szó, ugy-e? Kiss István dr., 
székesfővárosi rendőrfogalmazó érdekes szak
cikkeit bizonyosan örömmel olvassa ön is. Ha 
a Vendéglősök Lapjának ezeket a számait meg
őrzik olvasóink: a vendéglői iparra vonatkozó 
törvények és rendeletek magyarázó írásainak be
cses kincsét gyiijthetik össze. Ebből mindenki 
tanulhat és okulhat akár székesfővárosi, akár 
vidéki vendégfogadós. »J ó e z t tu d n i®  róva- I 
tunkat is hasznosíthatja minden olvasónk. Hogy 
a Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége na- . 
pirendre tért közgyűlésen az ön kérelme felett, 
az igazán helytelen dolog volt. Be arról mi j 
nem tehetünk. Mi csak azt tehetjük meg, hogy ' 
szívesen és örömmel fe'ajánljuk lapunk hasábjait, 
mint minden előfizetőnk, úgy az ön részére is. ' 
írja meg nekünk a vidéki vendéglősök hely
zetét, küzdelmét, kívánságait. Mi azt közöljük 
p lapunkban szívesen csinálunk propagandát 9011- { 
dolatainak. Várjuk sorait. R- A. D e b re c e n . 
Te, mint kiváló újságíró, aki amellett jól is- 1 
mered a debreceni vendéglősök és kávésok mai j 
helyzetét, irj erről a dologról minél hamarabb. , 
Leveled megkaptuk. T. S. Ne féljen, az nem I 
b'aj, ha nem is tudja gondolatait, mondanivalóját 
irói rendszerrel papírra vetni. Mi majd átírjuk . 
azt a cikket. Csak vesse papirosra bátran véle- I 
ményét, terveit, indítványait. K. L. Jakab j 
Ödön. Móricz Pál, Gyöngyössy László, Kovács 
Lydia, Haller Jenő, Magyar Lajos, Botos Ba
lázs, Szegbe Bálint, Skultéty Gyula, Gulyás Jó
zsef, Rostkovitz Artúr, Kiss István dr. és még 
többen is segítenek nekem abban, hogy a Ven
déglősök Lapját a legmagasabb komoly szín
vonalra emeljem, örülök, hogy ön azt észre
vette, méltányolja. Intelligens kartársaink sokan 
iruak hasonló levelet. Szalmázó, stílustalan, alan
tas Írások nem kerülhetnek a Vendéglősök Lap-

dia. H. P- A borravaló ellen irt cikkeinkért 
sok gratulációt kaptunk, érdekes, különösen 
1 pincérektől. De öt-hat vendégtől is. Meg 
kell oldani ezt a kérdést, ha még olyan nehéz 
is a megoldása.

J ó t á l lá s  a biztos eredményéit.

Reitter Oszkár
nafybccskereki ny. főkapi
tány és fajbaromfi-lcnyész- 
tőnek nagyszerű találmánya

, Patkánin
(nem méreg) mely em- 
okra nem ártalmas és

'AQIinul minden más irtószert. Egy d o b o z  á r a  
3 K ,, mely elegendő körülbelül »0 pötkány kurtá
ihoz Minden d ybozhoz használati utasítás van 
1 ••Lékelve. Ismertető prospektust, melyben le van 

i' a, hogy különféle nagyságú gazdaságban hány 
;>d <g használandó, kérésre ingyen küld a PATKIND 
már egyedüli elárusító a, a Torontáli Agrárbank 

Részvénytársaság, Nagybecskereken.

Majívar királyi államvasutak '
Üzlet vezetőség Debreczenben

7374 1917. sz. III.

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak Királyháza ál

lomásán 1917. évi május hó 1-én a

VASÚTI VENDÉGLŐ
bérlete lejár, ugyanazon időponttól számítandó ’ 
5 évi időtartamra ezen vendéglő bérletére ezen- ; 
uel zárt ajánlati tárgyalás hirdettetik.

Az 1 korona bélyeggel és -.Ajánlat a ma- j 
gyár királyi államvasutak Királyháza állomásán 
levő vendéglői üzlet bérletére- felirattal ellátott, j 
nemkülönben a kellő okmányokkal felszerelt I;0- j 
ritékba zárt és lepecsételt zárt ajánlatok 117. j 
évi március hó 19-én déli 12 óráig a magyar ' 
királyi államvasutak debreceni iizietvezetösége 
titkári hivatalához posta utján térti vevénnyel 
nyújtandók be. Ugyanazon időpontig bánatpénzül 
háromszáz korona készpénzben küldendő be; 
függetlenül az ajánlattól a debreceni üzlet vezető
ség gyüjtöpénztárába posta utján jelen pályá
zati hirdetmény számára való hivatkozással. A 
vendéglők bérletére vonatkozó feltételek neve
zett üzletvezetőség III. (forgalmi és kereskedelmi) 
osztályában (Tisza-palota, II. emelet 25. ajtó) 
a hivatalos órák tartama alatt (délelőtt 8 órától 
délután 2 óráig) megtekinthetők, miért is az 
ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy azokat is
merik, s magukra nézve egész terjedelmükben 
kötelezőknek elfogadják.

A feltételektől eltérő, vagy a kitűzött határ
időn túl beérkezendő ajánlatok figyelembe vé
tetni nem fognak.

A magyar királyi államvasutak fenntartják ma
guknak azon jogot, hogy a pályázók közül te- 
guknak azon jogot, hogy a pályázók közül, te
kintet nélkül a felajánlott bérösszeg nagyságára, 
szabadon választhassanak.

A vendéglő-helyiségek közül az I II. osztályú 
étterem fűtése és világításáról a vendéglős saját 
költségén köteles gondoskodni, inig a III. oszt. 
váró- és étterem világítási és fűtési költségeit 
felerészben a vasutintézet, felerészben pedig a I 
vendéglős viseli.

Az ajánlat feletti döntés határidejéül a pá- ' 
lyázati határidő lejártától számítva 4 h é t tü- : 
zetik ki.

Debrecen, 1917. február hó. |
AZ ÜZLETVEZfcTÖGÉG.

(Utánnyomás nem dijaztatik.)

Veszek dugót, pezsgődugót.
Használt pezsgődugókért, nemtöröttekért 
f i z e t e k  2 9  f i l l é r t  darabonként, hasz
nált palackdugókért K  4 .8 0  kiiónként, 
újakért K  2 O - a t .  Ezen fa jtákat minden 
előzetes érdeklődés nélkül átveszem postán 
vagy vasúton szállítva utánvét mellett. 
K a s z i r e r  E m i l  B u d a p e s t ,  V i l i .  
A lp á r - u .  10 . Garay-tér mellett Telefon 

szám 26—S6.

H a j d ú b ö s z ö r m é n y b e n  2 0  é v  ó ta
fennálló igen jó l bevezetett és kedvelt

cukrászda, kávéház 
és vendéglő kiadó

esetleg örök áron eladó, A városnak 30.000 
lakosa van, az üzlet pedig korlátlan ital- 
mérési engedéllyel bir. Bővebb értesítés 
D o h a n o v i t s  F e r e n c  tulajdonosnál

nyerhető Hajdúböszörményben.

F ővárosi
R.-T.
Kőbányán 
m árazelsö évben 
248.000 hl. siirl

gyártott, ez bizonyítja legfényeseb
ben söreinek kitűnő minőségét.

R o k k a n t  k a to n a
ajánlkozik tá roga tóva l egy jó for
galmú kisebb vendéglőbe szom
bat és vasárnap estére szerény 
dijazás mellet. Teljes cimii leve
leket kér: K. L. Hungária-körut 
289. sz. II. 38. Budapest.

Bloch Gy. és Társa
Budapest, VI. kei*., A rad i-u tca  16. szám

SCIIUNDA V. JÓZSEF
cs. és kir. udvari szállító,
a m. kir. operaház. a m. kir. orsz. 
zeneakadémia, a. nemzeti zenede, 
az összes budapesti színházak stb. 

szállítója,
a pedálcimbalom és a 
rekonstruált tárogató 
egyedüli felta lá ló ja .

Budapest,IV.,Magyar-utca 16

Magyarország legnagyobb és villamos 
erőre berendezett haiigszergyára. «

Bor
200 Hl. 1911. évi, 300 1916 évi eladó. 

Felvilágosítást a d :

Salamon László k. intéző 
Kalocsa, Pest-megye.
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j f pONAC
! Czuba-Ourozier e ttie

francia cognac-gyár

i P r o m o n t o r .
: Alapittatott 1884-ben.

fagylalt, jegeskávé, hidegké- 
szitmények előállításánál a jég 
sózására, valamint hűtőkészü
lékekhez. Minden felvilágosí

tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli kér- 
dezősködésre díjmentesen nyújt
A Magyar Királyi Sójöyedék Yezérögynöksége

BUDAPEST, V., Váczl-kőriit 32. sz.

Iparsó

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

eredeti ementháliban 
állandóan nagy 

Tsfv r a k t á r t  ta r t:

S t a u f f e r  é s  F i a i
^ , Bflyy^°auzési R é p c e la k

Színtbtván.»S£
G y á r t ja  a

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

. . .  .

Ajánlunk
kötelezettség nélkül jó minőségű

cognacot,
nagyobb, de legalább 100 üveg 

vételnél
3,'j decis üvegekben á Kor. 4.00 
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 Fiilöp és Fia Nyírbátor

szükségletét
valódi hegyi 

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

STEINER 
És LŰWY
első bcszterczebányai 
hydraulikus gyümiilcs- 
sajtoló és szörpgyártől 

Beszterczebányán

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 föherczeg 
ő császári és kirá
lyi fensége, Salva- 
tor Llpót ő cs. és 

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

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

(savanykás) „BRI-
TAN'IA EXTRA 

DRY“ (cukor nélk )

DREHER RNTRL 5E R FŐ Z D E I R.-T.
BÜDBREST-KŐBAMYrtn.

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

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

f lz  „E R b E L Y I E 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 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 érmékét nyert tisztán kezelt és kitűnő minőségű 
fehér- és veres-, asztali-, pecsenye-, csem ege- és qyónyporait 

Megkeresésére készséggel küld árlapot az igazgatóság.

81
©

$

£
Artúr),

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

185*4 óta
■' legújabb technikai berendezőitekkel 1 AAA n o n  h l  

felszerelt serfőzde évi gyártó képessége l , v v v » v v v  lile

h “i1? 6” ”-' * A„R,«italdl Hg.Telelőn 52-5NÓK 52 liu PnlHekufírr. n.'iI.ÍA <?n Vldéltrc X KülkoiAozberényi-Út I I .
■I Tel "»S Í f i í s s m a - n  <l apC 8,rc vidékre  X. Kü Iró J6»zberényi-út

la t io n  5fi~>x. Budapestre a városi sbrrakurukban la
Uránia Könyvnyomda ttulajd. Széke,„  hrtor). Be lapest VII.. Dohanp-ntc. 10. Telefon: József 40-50.




