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M o z g ó k é p e k .  i Fiatal király ifjujó s z iv e . . .
Április 16-án

megint korábban kel a nap majd egy órá
val. Háborús nyelvre fordítva úgy kell ezt 
érteni, hogy a hivatalos parancs egy órával 
előre igazittatja április 15-cn éjjel 2 óra
kor az órákat s igy április tizenhatodikán 
reggel 7 órakor már S óra lesz. Helyes. Ha 
a multévben bevált ez az óraeltolás s meg
takarítottunk vele egy-kél vonatravaló sze
net, — helyes. De jól tennék szakégyesüle- 
teink, ha németországi kartársaink példá
jára küldöttséget vezetnének a kormányhoz 
s megpróbálnák a záróóra kitolását ebből 
az alkalomból. Hiába lesz 11 óra este a 
budapesti órákon. Mindenki tudja, hogy a 
csillagos ég még csak 10 órai arcával 
ragyog. S ha nem lesz tisztes, szelíd ven
déglő és kávéház: lesz titkos találkozóhely 
elég. A német kancellár a hírek szerint biz
tatással bocsátotta el magától a német szak- 
társakat-. Hátha meghallgatnának bennün
ket is.

Próbáljuk meg. Néma gyereknek — igaz 
ez — anyja se érti panaszát.

*
A tavasz

nehezen akarja magára, venni zöld köpenye
gét, hogy ülő friss kedvvel ránk köszöntse 
ibolyás süvegét. Eszi, egyre eszi, falja, za
bálja ez a komisz hosszáranyult tél tüzelő
fánkat, melegítő szenünket. Erre se számí
tottunk. Minden kávés és vendéglős zsebé
ből kivett e.gy-két előre nem számított szá
zast ez a megnövekedett tél is. Mikor ezt 
megállapítjuk', már a jövőre gondolunk. Mi
kor a téli fűtési idő remélhetőleg utolsó nap
jaiban élünk, arra gondolunk: hogy lesz 
jövőre'': Arra figyelmeztetjük szerető figyel
meztető szóval szaktársainkat', gondoskod
janak idejében fájukról, szenükről. A szén
ért, fáért való egyszerte-rohanás a közcllátás 
szempontjából is helytelen. Jót teszünk tehát 
a köznek is, ha idejében, részletekben hord
juk össze pincéinkbe, fáskamráinkba a sze
net, a fá t. Vidéki kartársaink helyzete se 
jobb-, sok esetben, sok helyen még rosszabb, 
mint a fővárosban. Előrelátás, takarékosko
dás ösztökéljen s hasson át bennünket 
mindenütt.

Nemes Kun.

I r t a : G y ö k ö s

Úgy van az jól, hogy most min
dig a katonákra gondolunk először. 
Hitvány em ber az, üljön magas hi
vatalban, legyen ura ezerholdaknak, 
dirigáljon milliókat a bankokban, gyá
rakat vezessen, vagy legyen szegény 
munkás, durva tenyerű szántóvető, 
szerény iparos, aki lefekvésekor, evés
kor nem arra gondol, hogy — alsza
nak ők, mit esznek — ők ? Ok, a 
katonák, a határainkra vigyázok, az 
álmainkat őrizők.

Örülnünk kell hát mindnyájunknak, 
akik magyarok vagyunk, akármivel 
foglalkozunk is, akármilyen mtinkával 
keressük is kenyerünket, ha boldo
gan megállapíthatjuk, hogy fialal ki
rályunk is katonáinkra, katonáira 
gondol legelőször.

Fiatal királyunknak ifjujó szive 
van !

Ezt a boldog érzést kincsünkké 
avathattuk, mikor m egtudtuk, hogy 
a király parancsára a széninség ne
héz heteiben könnyebben juthattunk 
az első napok izgalmas órái után —• 
a szénhez.

Fiatal királyunknak ifjujó szive van 1
Uralkodása első napjaiban ezzel az 

ifjujó meleg szívvel katonáira borult 
s egy királyi tollvonással száműzte a 
katonás büntetések közül a kikötés 
brutális, vadszagu, embergyalázó csúf
ságát.

Ne higyjük, hogy a fiatal király 
ifjujó szivének kisugárzó fénye, me

ly  E n d r e  d r .

lege — nem tartozik ránk. Ne higy
jük, hogy különös dolog ezzel a nagy
szerű fejedelmi ajándékkal, ezzel a 
fölséges emberi nagytettel a mi la
punk hasábjain is foglalkozni.

Az a király, az a fiatal felséges 
ur, akinek ifjujó szive ilyen te tteket 
diktál, a mi jelenünk és [közeljöven- 
dőnk ura. Mindnyájunk életének, bol
dogulásának ifjú ékessége és vezér
lője.

Óh, de jó azt tudni, látni, ismé
telve hirdetni és kikiáltani ez ország 
minden lapjában, minden szenvedő, 
küzdő; dolgozó és bizakodó, em ber 
szivébe belemuzsikálni: rem éljetek, 
higyjetek emberek, kicsinyek és na
gyok, gazdagok és szegények, föl
m agasztaltak és elesettek, m ert fiatal 
királyunknak ifjujó szive v a n !

Ez az ifjujó szív lehet a mi m eg
váltásunk ; úr. kereskedő, iparos, pa
raszt és munkás jobb biztatása a 
szebb jövendőbe. Az az ifjujó szív, 
melyből kisugárzott a melegség, a 
fény lövőárokban szenvedő, küzdő 
katonáinkra, az az ifjujó szív, mely 
nehéz telünkbe, hideg kályháinkba 
szenet parancso lt: fényes jövendőt 
Ígérget nekünk.

Figyeljünk szeretettel a mi felsé
ges fiatal királyunk ifjujó szivére.

Az lesz az a csodaforrás, amelyből 
a mi jólétünk, függetlenségünk üdítő 
és tápláló vize fakad.

M eglássátok! H igyjétek!

U radalm i fa jb o ro k a t sóim S c h w a r c z  B éla
___ . - n  íz n in  íz  one

Nagydorogh (Tolna-megye)
Siller asztali___  ... K 310.—* Uradalmi fa jbor.................... K 825.-
Fehér asztali .............  K 810.— Vörös bor .......................  K 880.—
Az Arak kötelezettség nélkül értendők az ottani vasúti állomásról kölcsön hordókban utánvét mellett.
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Ismét a bor.
Irta: Botozs Balázs.

Egy alkalommal már foglalkoztunk itt a 
bor drágaságával és ebből a vendéglős-iparra 
háramló óriási kárral. Most ismét kénytele
nek vagyunk erre a tárgyra visszatérni. Két 
hir jelent meg ugyanis a napilapokban, amely 
talán az újságolvasók legnagyobb részének 
figyelmét elkerülte, amely azonban bennün
ket a lehető legközelebbről érint.

Az egyik hir ariól szól, hogy Angliában 
30.000 sörcsarnokot kellett bezámi a sör
gyártás korlátozása miatt, a másik hir pe
dig az, hogy a szabadkai vendéglősök azzal 
a gondolattal foglalkoznak, hogy üzleteiket 
az italfogyasztás csekélysége miatt be
zárják.

Az első hir, minthogy a buvárhajóhaic 
eredményességének hangosan szóló bizony
sága, örvendetes. Azonban memento a ma
gyar vendéglősnek, aki a béke idejében ki
mért sörének ma csak 13 százalékát kapja, 
vagyis a sörfogyasztásból származó jöve
delme 87 százalékkal apadt. Ez a jövedelem, 
ha tovább is igy tart, félelmetesen közele
dik a 0-hoz.

A második hir még inkább a vendéglős 
létét megingató szomorú jelenség. Egyszer j 
már rámutattunk arra, hogy az italfogyasztás 
megcsappanása mennyire megnyirbálja a ven
déglős jövedelmét, rámutattunk arra, hogy 
ennek egyedüli orvossága a bóráiak maxi
málása, illetőleg megfizethetővé tétele volna. 
Sajnos, ebben az irányban mindeddig nem 
történt semmi. A bor ára pedig nő, mint 
a növényzet a jó meleg májusi eső után.

A középosztály, mely mindig készpénzből 
élt és él, a háború előtt megengedhette ma
gának, hogy időnként egy-két pohár sört

A vöröstoronyi szoros fogadója.
— A „Vendéglősök Lapja" eredeti tárcája. — 

Ir ta : Móricz Pál.

1. 1 
Lent, a sziklák közé ékelt Vöröstorony- 

szorosban, hol azt Olt-folyó hazánk drága 
földjét elhagyja, a leghatárszéli vesztegzár- 
és vámörségi teleepn, öreg, elhagyatott hiva
talos házak csoportjában az 1903-dik esz
tendő nyarán még állott és hivogatólag nyi- 
togatta vaspántos ajtait a Vöröstorony-szoros 
fogadója. Évszázadok fergetegeivel dacoló szi
lárd kőtömege verhenyeges szinü volt ennek a 
különös ódon épületnek a mohás hegy-sziklák
aljában, a zugó folyó partján...

Most, hogy az oláhok betörtek az erdélyi
szentföldre s a Nagyszeben felöl a Vörös
torony-szoros csapdájába hajszolt oláh se
regekkel itt rettenetes pusztító harcukat dia
dalmasan megvívták katonáink és a szövet
séges német hadak, a vén fogadó körül is
mét özönjével ömlött a vér.. .  Ez alkalom
mal a betörő és gyilkos ellenségek vére hai- 
matozta meg a határszéli magyar rögöket, 
de -  18'í9 bői — annakidején mégis honvéd
fiuk vérétől le tt olyan verhenyeges, különös 
szinü e vén fogadó mogorva, dacos fala.

2.
Bem tábornok honvédéi többször diadalma

san csatáztak a Vöröstorony-szorosban;

vagy ebéd után jó társaságban két-három 
pohár bort elfogyasszon. A mai drágaság 

' mellett erről le kellett mondania. De nem
csak erről mondott le, hanem arról is, hogy 
ha vendéglőben étkezik, ebédjéhez vagy va
csorájához bort fogyasszon. S ha meg is te
szi, ez olyan minimális mennyiségben tör
ténik, hogy abból ugyan a vendéglős meg 
nem él. Vagy ki hallott arról a háború előtt, 
hogy valaki ebédjéhez 1, mondd egy deci 
bort rendeljen? Pedig amiből valami haszna 
volna a vendéglősnek, az az italfogyasztás. 
Az ételeken a békeidőben is csak annyit kere
sett, hogy készkiadásai megtérültek, ma azon
ban, mikor az ételek elkészítéséhez szük
séges anyagok beszerzése is súlyos gond, 

I alig térül meg a készkiadás.
Aminek a szabadkai vendéglősök hangot 

adtak, az a vendéglősök legnagyobb részt 
szintén foglalkoztatja. Sokan vannak, akik 
már csak a jobb jövő reményében és nevük 
becsületéért és híréért tartják nyitva üzletü
ket, mert bizony a sovány haszonért ez nem 
volna érdemes, mert abból csak úgy élhet 
meg, ha pótlásáért a jobb időkben megtakarit- 
gatott tőkéjéhez nyúl. Az a néhány ember, 
akinek vagyona, jobb helyzete, vagy a há
ború folytán felszaporodott jövedelme mó
dot ad arra, hogy régi életmódját folytassa, 
a vendéglősök sivár helyzetét általában nem 
javítja meg. Ezek a régi időben is csak az 
egészen előkelő vendéglők és főleg mulatók 
fogyasztói voltak, most is azok. Ezeknek 
életmódján nem változtat az, hogy egy üveg 
pezsgőért 10 koronát vagy 50 koronát fi
zetnek.

Hogy azonban a borárak abnormális ma
gasságának nem okai-e maguk a vendég
lősök is, arról érdemes gondolkozni. Igaz, 
hogy a múlt évi bortermés nem volt valami

ámde a muszkák ugyanebben az öreg foga
dóban egyik fergeteges éjszakán meglepték 
a gyanútlan honvéd örsereget. Valami áruló 
oláh legény a hegyi éjszaka félelmetes 
leple alatt és a feltárt rejtek hegyi ösvényen, 
az őrcsapatok megkerülésével, pihenő honvé- 
deinkre vezette az oroszokat...

A felriadt honvédek fegyverre kaptak. 
Puskaropogástól rezdültek össze az óriási 
alvó fekete hegyek; majd szuronnyal és 
puskatussal támadták egymást. Kegyelmet nem 
kért, de nem is adott senki. A honvédek in
kább meghaltak, nem adták meg magukat 
mégsem a túlnyomó erejű orv-ellenséges erő
nek. .. Ebben a kérlelhetetlen harcban kigyu- 
ladt az öreg fogadó zsindelytetője is, a tüztöl 
kormos és a honvédhösök vérétől veres, ver
henyeges szinü igy lett az ódon fogadó fala.

3.
1903-ban, rnikortájt arrafelé jártam, egy 

»volt 48-as«, Mátyás-huszárból avatott ró
mai katholikus lelkész, főtisztelendő B a ra 
bás Adám ur volt a határszéli kincstári te
lep papja. A fogadó ereszetje alatt, bele
mélázva a pislogó lámpás ijedt fényébe, az 
asztalnak könyökölt a reverendás öreg szé
kely huszár s az éjszakai hűvös, homályból 
elötünedezni talán látta is vérbeborult honvéd
társait?... Mert fájdalmasan sóhajtott az 
öreg pap__

bőséges. Az is igaz, hogy a múlt évi bor
termésre a spekuláció hallatlan módon rá
vetette magát, vagyis a kereslet jórészt mes
terségesen fokozódott olyan nagyra, mely 
maga után vonta az áru óriási megdrágulá
sát.

Viszont az is igaz, hogy a vendéglős
nek tudnia kellett volna, h.ogy az ilyen magas 
árak mellett a fogyasztásnak okvetlenül kiseb- 
bednie kell, aminek a természetes következ
ménye ismét az lesz, hogy a drága árut vagy 
alig, vagy csak igen hosszú idő alatt tudja 
értékesíteni. Ebben az esetben pénze olyan 
hosszú ideig fekszik az áruban, hogy a pénze 
utáni kamatveszteség nem térülhet meg. Nem 
tagadható, hogy a kereslet fel fokozásához 
nagyban hozzájárult a katonaság is. A ven
déglősnek azonban tudnia kellett volna, hogy 
a bevásárlók közül a legnagyobb mennyi
séget mégis a vendéglősök vásárolják. Ha 
a vendéglősök egy ideig tartózkodnak a vá
sárlástól, az árak nem emelkedhetnek ilyen 
magasra.

Ha már a kormány az árak maxi
málásával nem tette lehetővé az árak mér
séklését, az elsősorban az érdekelt vendég
lősöknek maguknak kellett volna azt meg
tenniük. Ez intés • a jövendőre!

Manapság, amikor minden társadalmi osz
tály, minden foglalkozási ág saját érdekei
nek védelmére tömörülni igyekszik, ezt kell 
tenniük a vendéglősöknek is. Az egészség
telen konkurrencia helyett, melynek ilyen 
gyümölcsei vannak, nem volna-e helyes, ha 
a vendéglősök egy bevásárlási központ léte
sítésével az árak alakulását a saját érdeked
nek megfelelően szabályozhatnák? Azt hi
szem, erről is érdemes gondolkozni.

Negyvenkilencből emlékezetes éjszakája 
volt és marad ez is a vöröstoronyi szoros
nak!.... Az az áruló oláh fickó, —  beszélte 
tovább komoran az öreg papi ember gaz
ságát jól túlélte... Alig pár esztendeje hán
tolták el a gonosz csontot... Midőn fent a 
hegyekben vadászgattam, meredek sziklák or- 
móján, többször találkoztam ve le ... S csak 
azt néztem, hogy már nem vagyok huszár... 
Másként még félszáz év múltával is mély- 

| ségbe taszítottam volna ezt az elvetemült
gaz-teremtést...

4.
A Vöröstorony-szoros öreg fogadójában, 

mikor én arrafelé jártam, az emberséges szász 
atyafi, B i le s z  uram volt a fogadós. Ha
nem felesége, a hamvas-piros arcú, kékszemü, 
kövéres szép szőke szász menyecske még 
inkább bemelegítette, ragyogó kedves hellyé 
varázsolta a leghatárszéli zordon fogadót.

A szép fogadósné-asszony p is z t r á n g 
g a l ugyan már nem szolgálhatott, (előző 
nap fogyasztották el a csendőrtiszt urak), ha
nem pompás p a p r ik á s  c s i r k é jé r e  ki
tünően csúszott az illatos, a tüzes erdélyi 
ó-bor—  A szép asszony főztje máskülön
ben mindig s mindenütt elsőrendű cse
mege, hanem azt a szépséges szász asz- 
szonyt magát sem lehet elfelejteni, hiszen az 
edes magyar szót úgy megpergette, úgy
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R kávémérésekről.
Irta: Kiss István dr.

Kávémérö ipart csak az gyakorolhat, aki 
erre az illetékes iparhatóságtól engedélyt 
kért és kapoptt.

Az engedély megadásánál pedig ugyanaz 
az eljárás, mint a fogadói, vendéglői és ká
véházi ipar engedélyezésénél; vagyis kávé- 
mérési iparengedélyt csak az kaphat, aki tel
jes megbízhatóságát igazolja s aki ellen az 
ipartársulatnak kifogása nincsen.

A 'kávéméréseknek az utca felé külön ki
járással kell bírniuk.

Minden kávémérést a tulajdonos nevét 
vagy cégét feltüntető táblán kivül »K ávé
lné rés« címmel kell megjelölni. Minden más 
cim használata tilos.

Mig a kávéházakban bármennyi teke
asztal felállítható, addig a kávémérésben egy 
tekeasztalnál több nem lehet s az üzletben 
kártyázni csakis a főhelyiségben szabad.

Kávémérésekben a zenélés és lármás dalo
lás feltétlenül tilos.

Kávémérésekben csakis a következő éte
lek és ételnemüek szolgálhatok fel: Kávé, 
tea, csája, csokoládé, tej, aludttej, tejfel, tej
szín, jegeskávé, fagylalt, limonádé, gazé, 
szörp, szikviz, ásványviz; továbbá az elő
sorolt cikkekkel fogyasztani szokott sütemé
nyek; végre gyümölcs, sajt, vaj, tojás és az 
ebből készült ételek; hideg és meleg hentes
áruk, úgymint sonka, felvágott, kolbászok, 
valamint, a külön kiadott italmérési engedély
ben felsorolt szeszes italok.

Amennyiben oly újabb ételek vagy ital- 
nemüek kerülnének forgalomba, amelyeknek 
árusítása a kávémérésekben kívánatosnak 
mutatkozik, erre az engedélyt a városi tanács
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megpattogtatta, mintha nem is az Ölt-mentén, 
hanem a Tisza-partján, valamelyik drága, 
kedves magyar fogadóban darvadoztunk 
volna__

A leghatárszéli öreg fogadóban amilyen 
szívesen, amilyen örömest hallgattuk a szép
séges szász menyecske kedves magyar be
szélgetéseit, ugyanolyan megnyugvással és 
jólesőleg fogadtuk a nehézkes léptű szász 
óriásnak, Bilesz fogadós uramnak sürgölö- 
déseit, szorgolódásait is.

5.
. . .  Az a néhány főnyi kis magyar tár

saság a leghatárszéli öreg fogadóban ösz- 
szébb húzódott és én a szikláktól körül- 
zártan az áttekinthetlen sötét éjszakában 
kimondhatatlanul clszomorodtam... Sehonnét 
nem láttam egy csillag-sugarat, a holdvilá
got is elnyelte ez a rettenetes sötétség...

Erdély! Te áldott, te gyönyörűséges szép 
Erdély elnémult magyar harangjaiddal,
rombadölt magyar vitézi váraiddal, oláhvá fa
jult magyar köznéped százezrével ma
gyarságunknak » g yá szo s  te m e tö je « , va
lóban te leszel, szép Erdély! Ha erejét és lel
két össze nem szedi, össze nain fogja ez 
a könnyen felejtő, könnyen megbocsátó és 
hamar vigasztalódó szerencsétlen magyar
ság.

az ipartársulat indokolt kérelmére meq- I 
adja.

A kávémérések záróóráját városi szabály- I 
iendeletek állapítják meg. A fővárosban lévő J 
összes kávémérési üzletek éjjel 11 órakor 
bezárandók, amely időponttól kezdve reggeli 
három óráig ezen helyiségeket nyitva tar
tani, vagy azokban ez idő alatt vendége
ket ha mindjárt zárt ajtók mögött is —  
kiszolgálni szigorúan tilos.

A városi emberek egy részének úgyszól
ván nélkülözhetetlen helye a kávémérés, mert 
ott rendszerint olcsóbban kap legg^lit, uzson
nát és vacsorát, mint a kávéházban vagy ’ 
vendéglőben.

S mig a kávéházakban a közönség oly 
szükségleteinek kielégítése végett jelenik meg, 
ami mellett többé-kevésbé szórakozást is ke
res, addig a kávémérések közönsége inkább 
csak étkezés céljából jelenik ott meg. S en
nek tulajdonítható, hogy mig a kávéháztulaj- 
dónosok minél nagyobb fényűzés kifejtésével 
s mindenféle kényelmi eszközök beszerzésé
vel egymást felülmúlják a közönség kiszol
gálásában, addig a kávémérések tulajdonosai 
egyszerűbb berendezésű üzleti helyiségükben 
csakis a szerényebb igényű közönség ellátá
sáról gondoskodnak.

*

Csak ilyen formában fogadható el a kávé
mérés. Mihelyt azonban bármilyen mester
kedéssel a kávéházi magasabbrendü szóra
kozást is nyújtani akarja, akkor már sza
bályellenes eszközökhöz nyúl s a kávéházak 
jogtalan versenytársa akar lenni. Ez meg nem 
engedhető. Erre iparunk érdekében vigyáz
nunk kell.

R palackra fejtésnél elkövetett 
hibákról és a dugózásról.

Irta : Szeghe Bálint.

Budapest, 1917. március 20.
Ez a hiba némelykor a palackbo- 

lesznek azok a palackborok, amelyek rossz- 
boron a parafadugóra emlékeztető sajátságos 
szagot és izt észlelünk, az ilyen borra azután 
azt mondjuk, hogy dugóizü. Minthogy ez a 
borhiba a palackboroknál nem épen ritka je
lenség, talán nem végzek felesleges munkát, ha 
erről a hibáról ezultal részletesebben megem
lékezem. Célravezető munkát vélek ez alkalom
mal teljesíteni annyival is inkább, mivel a bo
rok dugóízéről a magyar szakirodalom vagy 
egyáltalában nem, vagy csak rövid pár szóval 
tesz említést. Pedig, mint az alábbiakban látni 
fogjuk, a boroknak ezzel a hibájával nagyon 
is tanácsos megismerkedni már csak azért is, 
mert ennek is csak akkor és úgy vehetjük ele
jét, ha ismerjük keletkezési okait, az ellene vak) 
védekezési eljárásokat, szóval mindazon ténye
zőket, amelyek csak erre vonatkoznak.

A dugóizü borok behatóbb tanulmányozásá
val a német szakférfiak közül W o r tm a n n ,  
a gersenheiml szakiskola híres tanára foglalko
zott elsősorban. Nevezett tudós szerint dugóizüek 
lesznek főként azon paiackborok, amelyek rossz- 
minőségű dugókkal éilntkeznek. Rosszminöségü

! dugók mellett a palackborokba könnyen jut- i 
nak belé az alsóbbrendű gombaszervezetek, de

í különösen hozzáfér a palackborokhoz ilyen du- 
! gók mellett a külső levegő. Már pedig úgy 

a külső levegő, mini az alsóbbrendű gomba-
| szervezetek minden egyike kiilön-külön egy-egy 
| ok a dugóíz fellépéséhez. Eszerint a dugók- 
! nak a jóságától függ elsősorban a palackbo

roknak a későbbi fejlődése, raktározásuk ideje 
alatti konzerválása. Ha rossz a parafadugó, úgy 
ezen keresztül a borhoz könnyen jut levegő, 
valamint emellett az alsóbbrendű gombaszer
vezetek egész sora. Rossz dugók mellett esze
rint a palackborokban egyes betegségek jelei 
is mutatkozhatnak, melyek a bort bizonyos v i
szonyok között izbelileg nagyon is befolyásol
hatják. Az ilyen rosszminöségü dugók által oko
zott palackborok sajátos vagy — hogy úgy fe
jezzem ki magamat — beteges elváltozásait a 
gyakorlati életben dugóíz alatt ismerik. A mon
dottakból egyúttal kiviláglik az is, hogy pa- 
lackrafejtés után a bornak a további sorsa 
egészen annak kifejlődéséig részint közvetve, ré
szint közvetlenül a parafadugók jóságától és 
minőségétől függ.

W o r tm a n n  idevágó legújabb kísérletei alap
ján kimutatta, hogy a dugóiznek a fellépése 
két különböző okra vezethető vissza. Szerinte 
a betegség vagy a borban lévő organizmusok 
által idéztetik elő, vagy pedig az alsóbbrendű 
szervezetektől teljesen függetlenül, tisztán le
vegő okozhatja azt. Az els öesetben dugóizü le
het a bor teljesen kifogástalan dugók mellett 
is; a második esetben pedig akkor, ha a rossz 
dugók mellett levegő jut a borhoz. Természete
sen levegő juthat palackozás alkalmával a bor
hoz, ami mindenesetre figyelmen kivül nem hagy
ható. Eszerint, előidéztetik a betegség kizáró
lag a dugóknak hibás tulajdonságai által, min
den organizmus nélkül.

Az elmondottakra való tekintettel elsősorban 
arra kell törekednünk, eszerint, hogy a be
tegséget okozó organizmusok kívülről ne jut
hassanak utólagosan bele a borba. A palac
kok, miként ez előttünk ismeretes, nem száraz, 
hanem némileg nedves pincékben vannak el
raktározva, ahol aztán a palackban lévő dugók 
folytonos érintkezésben vannak a pince leve
gőjével. A levegőnek eme folytonos érintkezése 
folytán hosszabb raktározás mellett a dugók 
külső felülete lassacskán gombafonalakkal be- 
vonódik és eredményezi a palackoknak sokra- 
becsült külsejét. Emellett azonban a nedves lég
körben a dugó változatlanul nem marad. A 
dugók ugyanis külső oldalukon egy pelyhes, 
többé-kevésbbé zöldes-barna penészbevonatot 
nyernek, mely sokszor oly erős lehet, hogy ettől 
a dugó nem is látszik. Ezen penészbevonatot 
a pince levegőjében lévő és a dugóra reára
kódó penészcsiráktól származik. Itt a csirák
ból finom fonalak képződnek, melyek egymás
sal össze-visszahuzódnak és igy közösen alkot
ják a penészréteget. Eme finom penészfona
lak bizonyos körülmények között egyenesen a 
dugóba is belehatolnak, azt át, esetleg keresztül 
is növik és igy feltétlenül a dugó belsejébe 
és ilyképen a borba is juthatnak. A gombafo
nalak azonban csak akkor nöhetik át a dugó
kat, ha a dugókon sötétbarna járatok, az úgy
nevezett dugószemölcsök, bibircsókok találhatók. 
Eme járatoknál a dugó anyaga morzsalékos, 
porhanyó lévén, rajtuk keresztül a penész- 
gombafonalak ilyenformán könnyen áthatol
hatnak.

Emellett a jó dugóknál is vannak olyan he
lyek, amelyeken át a levegő, habár csekély 
mérvben is, kívülről mégis belejuthal a pa
lackba. Előfordulhat ez az eset akkor, ha a 
palackok dugaszolása egyébiránt hibásan vitetett 
keresztül, vagy ha a parafadugók előzetesen 
nem lettek jól előkészítve. Ilyenkor az egyébként 
teljesen jóminöségü dugók vagy puhák, vagy 
kemények maradnak és igy az ilyen nem jól 
előkészített dugókkal a palackok bedugaszolása 
sem szokott tökéletes lenni. Tökéletlenül elő
készített dugók dugaszoláskor könnyen össze
ráncosodnak, a ráncok mellett aztán képződ
nek a dugókon egyenlőtlen helyek, ki- és be
mélyedések, melyek mindmegannyian mint ki
es bevezető csatorna gyanánt szolgálnak a gom
bafonalak számára. Az igy kívülről befelé nyo
mult gombafonál nem egyszer Ilid gyanánt sze
repel a palack belseje és a légköri levegő kö
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zött. Ezen a hídon át közlekednek aztán □ gom
batápanyagok kívülről befelé és megfordítva, a 
palackból kifelé.

A dugók sok ^etben megpenészesedhetnek 
akkor is, ha dugaszolás után mindjárt kupakkal 
látjuk el a palackot és így raktározzuk el azt. 
Ha emellett a kupak felső lapja nem is lesz 
penészes, alatta azonban a dugón mégis fellép
het a penész. Eszerint kupakolás által a du
góknak a megpenészesedését csak látszólag ke
rülhetjük ki, valóban azonban a dugó emellett 
is gyakran vastag penészréteggel vonatik be. 
Sőt a kupakok védőszárnya alatt fejlődhetnek 
igazán háborithatlanul a különféle gombaszer
vezetek. W o r tm a n n  kupakkal ellátott és igy 
pincében elraktározott palackok dugóján majd 
minden vizsgálat alkalmával talált penészbevo
natot a dugók felső lapján. A felső lapról aztán 
néhány penészcsira belejut a dugónak a belső 
felületére, ahol már a mód és alkalom megint 
megvan a gombák további fejlődésére. Ez elő
fordulhat a legjobb minőségű dugók mellett is 
és akkor is, ha azok teljesen zárnak, mert a 
jó dugók is idővel megráncosodnak és igy a 
ráncok a tökéletes elzárást mintegy maguk is 
kizárják. A dugóknak ilynemű elváltozása nem 
szükséges, hogy nagyon feltűnő legyen. Ele
gendő erre már a dugóknak a legkisebb el
változása is és ha talán csak nagyon lassan 
és nagyon csekély mértékben, idővel mégis va
lami külső pincelevegö a dugók belsejébe fér- 
kőzhetik, ami éppen elég arra, hogy az ottlévö 
•penészcsirák életrekeljenek. Ezen szervezetek te- 
■hát idővel a légköri levegőnek használatába 
jutnak, fejlődésük nagyon kedvezően befolyá- 
soltatik. De mivel egyidejűleg a borral is érint
kezésben vannak, mely a táplálkozásukhoz szük
séges anyagtól megfosztja őket, igy a tovább
fejlődésük és szaporodásuk több irányban nem 
állhat be. így lehetséges aztán az, hogy a du
gók belső felületén csaknem mindig találhatók 
meg a különböző organizmusok fejlődésük min
den szakában, melyek hosszabb ideig a leirt 
viszonyok között mintegy őrtállanak, melyek csak 
azt lesik, hogy a fejlődésükre nézve mikor áll 
be a legkedvezőbb alkalom.

A borral telt palackok, mint tudjuk, vízszintes 
helyzetben raktároztatnak el vagy a pincében, 
vagy a palackraktárban. Az ilyen vízszintesen 
fekvő palack folyadéka már most nyomást gya
korol a palack dugójára és ezen nyomás folytán 
az újonnan származott organizmus néhány egyede 
a dugó finom nyilasán elörenyomatik. Ily mó
don azok nagyon is könnyen idővel a dugó
nak külső oldalára jutnak. Itt aztán eme gom
bák a dugók nedves felületén elegendő levegő 
jelenlétében gyorsabban fejlődnek, mint a du
gók belsejében.

A mikroszkópiái nagyságú organizmusoknak a 
dugón való átszivárgása eszerint nem is olyan 
ritka jelenség. Elősegítik a gombáknak a dugón 
keresztül való nyomulását a .parafadugóknak az 
összezsugorodása által származott finom csator- 
nanyilások, továbbá a rovarok okozta csatorna
járatok is.’

Az idevágó vizsgálatok kimutatták, hogy a 
rovaroktól átlyukasztott és megrongált parafa
dugók elég gyakran fordulnak elő. Sőt nem egy 
esetben a dugójáratokban még élő és mozgó 
kis hernyócskákat is meg lehet találni. Ezen 
hernyócskák munkája gyakran oly mérvű és oly 
messzemenő lehet, hogy azok a dugót teljesen 
át is fúrják, miáltal a bor a palackból teljesen 
emiatt ki is szivároghat. Ezen munkálatokat a 
különböző fajú lepkék hernyócskái okozzák, igy 
leggyakrabb a palackpincében a T i n e a c lo a -  
c e l la  lepkének a hernyója, mely az említett 
dugókárokat szokta előidézni. Maga a lepke 
petéit azé gymás alatt fekvő borospalackok du
góira rakja le. Az igy elhelyezett petékből ki
kelt és fejlődő, körülbelül 7—8 milliméter nagy
ságú hernyócskák készítik a dugókban az em
lített járatokat, mely járatokban több hónapig 
elélnek. Ezek az igy képződött járatok aztán 
későbben egyenes buvhelyíil szolgálnak a lep

kéknek, élesztőknek meg a baktériumoknak. 
Megfigyeltetett hogy e rovarok által okozott 

járatok sötét, majd vörösbarna, zsíros morzsa- 
lékos anyaggal vannak telve. Ez az anyag szét

tört dugólisztböl, penészgombák és miróbium- 
szálak mennyiségéből, épugy élesztők és bor
virággombákból állanak.

Termeljünk zöldséget.
A Kertészetből.

A háborús viszonyok hatása alatt igen i 
I sokan rákényszerültek a zöldségtermesz- ; 
I tésre, akiknek élethivatásuk pedig egeszen 
! más. A mindennapi kenyérért való harc ez, *
• amelyben az a jelszó, hogy minél többet 
kicsikarjunk az anyaföldből. Látjuk azt, hogy 
máról-holnapra keletkeztek szövetségek, hogy 
tagjaikat ellássák legalább a mindennapi fő
zelékkel. Hogy ezeknek a kényszerűségből 
lett termesztőknek valamivel a kezükre jár
junk, alant közöljük a leginkább termesztett 
.'konyhakerti növények legfontosabb tudniva
lóit igen röviden.

Fejes káposzta. Vetési idő: a korai fajtákra 
nézve február közepétől március közepéig me
leg langyos ágyba; a késői fajtákra nézve 
április második fele a szabadba. Vetőmag
szükséglet 100 négyzetméter beültetésére 5 
10 gramm. Ültetési távolság: a kisebb ko
rai fajtáknál 40 50 centiméter, a nagyobb
• késői fajtáknál 50 -60—60—70 centiméter.

Kelkáposzta. Vetési idő: a korai fajtákra 
nézve február—március, meleg, vagy lan
gyos ágyba, a középkorai és késői fajtákra 
nézve április—május, a szabadba. Vetőmag- 
szükséglet 100 négyzetméter beültetésére 
5— 10 gramm. Ültetési távolság: 40X50, 
60X70 cm.

Kalarábé. Vetési idő: március—junius. Ve
tőmag szükséglet 100 négyzetméter beülteté
sére 10—15 gramm. Ültetési távolság: a ko
rai kisebb lombozatu fajtáknál 20x25, 
25X30 cm., a későbbi fajtáknál 
40X50 cm.

Virágkel. (Karfiol). Vetési idő: április—ju
nius. Vetőmagszükséglet: 100 négyzetmé
ter beültetésére 5 gramm. Ültetési távol
ság: a korai alacsony fajtáknál 50X50 
— 60x60 cm., a késői magas fajtáknál 
65X100 cm.

Vöröskáposzta. Vetési idő: május—junius. 
Vetőmagszükséglet: 100 négyzetméter beül
tetésére 10 gramm. Ültetési távolság: 40x50 
centiméter.

Bibbóskel. Vetési idő: március közepétől 
I áprilisig. Vetőmagszükséglet 100 négyzet- 
1 méter beültetésére: 5— 10 gramm. Ültetési 
1 távolság: 50x75 cm.

j
!

Fejes saláta. Vetési idő: március, langyos 
ágyba, téli salátánál augusztus-- szeptember. 
Vetőmagrszükség’et 100 négyzetméter beülte
tésére: 5 gramm. Ültetési távolság: 25X30 
centiméter.

Laboda. (Spenót). Vetési idő: szeptember 
(kora tavaszi fogyasztásra). Vetendő: 25

• 30 cm. sortávolságra, vagy szórva. Vetőmag- 
» szükséglet 100 négyzetméterre 1 kg. 
j Ugorka. Vetési idő: április - május. Ve-

tendő: sorokba, 8 10 cm. távolságra. Sor

távolság: 120 150 cm. Vetőmagszükséglet 
100 négyzetméterre 20—25 gramm.

Tök. Vetési idő: április első fele. Vetendő: 
fészkekbe, fészkenként 4 5 szem magot be- 
dugdosva. Fészkek távolsága: 2 3 méter.

Sárgarépa. Vetési idő: a fagyok beállta 
előtti ősz, vagy a korai tavasz. Vetendő: 
sorokba. Sortávolság: 25 30 cm. Vetőmag
szükséglet 100 négyzetméterre 50 gramm.

Petrezselyem. Ugyanúgy, mint a sárgarépa.
Feketegyökér. Vetési idő: március április. 

Termesztése ugyanaz, mint a sárgarépáé.

Hónapos retek. Vetési idő: márciustól 
kezdve. M int köztes-termény szokott szere
pelni. Magában termeszthető szórva, vagy 
jobb sorokban. Sortávolság: 15 cm. Vető
magszükséglet: négyzetméterenként 10
gramm. Betakarandó: a termés alakja szerint 
és pedig a gömbölyű fajták 1J/2— 2 cm.-re, 
az ovális fajták 3 cm.-re és a hosszúkás faj
ták 4 cm.-re. Igen fontos, hogy a vetés ne 
legyen sürü.

Nyári retek. Vetési idő: áprilistól kezdve. 
Vetendő: sorokba. Sortávolság: 25—30 cm. 
Vetőmagszükséglet: négyzetméterenként 6 - 7  
gramm.

Téli retek. Vetési idő: junius vége. Ve
tendő: szórva vagy sorokba ritkásan. Sor
távolság: 30 cm. Szórva való vetésnél a ki
kelés után ki kell ritkítani annyira, hogy az 
egyes növények 15 cm.-re álljanak egymás
tól. Vetőmagszükséglet: 100 négyzetméteren
ként szórva való vetésnél 500 gramm, so
rokba való vetésnél 200—250 gramm.

Zeller. Vetési idő: február vége, március 
eleje melegágyba. Ültetési távolság: 30X30

30X50 cm. Vetőmagszükséglet: melegágyi 
ablakonként 5 gramm. Ebből kikerül 80— 100 
csomó palánta, csomónként körülbelül 60 da
rabot számítva.

Hagyma. Vetési idő: március. Vetendő: so
rokba. Sortávolság: 25—30 cm. A magnak 
1 centiméternél nem szabad mélyebbre kerül
nie a föld alá. Kikelés után kiritkitandó 12

15 cm. egymástóli távolságra. Vetőmag
szükséglet: 100 négyzetméterenként 100— 
120 gramm.

Karósbab. Vetési idő: május. Növény
távolság: a fajta erőssége szerint 70x90, 
80x100 cm. Vetőmagszükséglet: karónként 
5—8 mag.

Bokorbab. Vetési idő: május. Növény
távolság: 30> 30 cm. Vetendő: sorokba vagy 
fészekbe. Vetőmagszükséglet: 100 négyzet- 
méterenként 2 3 kg.

Borsó. Vetési idő: márciustól kezdve. Ve
tendő: sorokba. Sortávolság: a fajta szerint 
30—70 cm. A 30 cm.-nél magasabb fajták 
rőzsével karózandók. Vetőmagszükséglet: 100 
négyzetméterenként a fajta szerint 2 —3 kg.

Paradicsom. Vetési idő: március a meleg
ágyba. Ültetési távolság: 80x100 cm. Vető
magszükséglet: 100 négyzetméter beültetésére 
12 gramm.

Paprika. Vetési idő: március a meleg
ágyba. Ültetési távolság: 35 40 cm. Vető
magszükséglet: 100 négyzetméter beülteté
sére 8 gramm.
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A p r ó  h íre k .
(*) A váradi -Széchenyi... Nemcsak Nagyvárad, 

hanem az ország is jól ismeri a híres Szé- 
cheny ivendégfogadót. örömmel halljuk a ked
ves hirt, hogy a fogadó régi bérlője, S c h ii tz  
Gábor újra megkapta a várostól ezt a pom
pás liirü vendégfogadót. Igaz, hogy a bért 
duplájára emelte a sok bajjal kiizködő város 
tanácsa.

(...) A debreceni Arany Bikában havonkint 
megismétlődik a Hadsegélyzö teadélutánja. A 
Bika pompás termei; figyelmes kiszolgáló sze
mélyzete s Németh András előzékenysége, üz
leti szolidsága kedvessé tették a márciusi tea- 
délutánt is.

(?) A rimaszombat; konzervgyár — gazdát 
cserélt. A magyar élelmiszerszállitó r.-t. vette 
át, amely abban különösen fözelékkonzerveket 
akar előállítani s a legnagyobb súlyt a para
dicsom konzerválására akarja fektetni. Azon
kívül a zöldségnemüek nagyarányú aszalására 
rendezkedik be. A vendéglősök a nagyfogyasz
tók. Kíváncsian várják tehát: mit produkál majd 

tényleg ez az uj gazdáju konzervgyár.
( ' )  A vasúti vendéglőkben is meghalt a több- 

lile  húsétel. Kürthy, a Közélelmezési Hivatal 
elnöke szigorú rendeletben utasította a váro
sok és vármegyék törvényhatóságát, hogy le
gyen gondjuk a vasúti vendéglőkre különösen 
s az étkezésre egy húsétel kiszolgálását en
gedjék csak meg. Mintha bizony a vasúti ét
termekben dinom-dánom lett volna eddig. De
hogy volt, dehogy volt.

(!) Konzervközpont. A kormány szükségesnek 
találta, hogy a figyelembe jöhető semleges or
szágokban beszerezhető konzervált halak, min
denféle tejkonzerv, fözelékkonzervek, gyümölcs
ízek (marmeládok) és egyéb gyiirnölcskonzervek 
bevásárlásánál a cs. és kir. osztrák és a né
met birodalmi kormányokkal egyöntetűen jár
jon el és a fentebb említett cikkek beszerzésé
nek központosításához is hozzájáruljon. A köz
ponti bevásárlásban magyar részről a Hadi
termény r.-t. fog résztvenni. Amit majd ka
punk: igazságosan osszák el. Ez a fontos.

(—) Mosogatóviz a sörben. Restet kedéssel kö
zöljük a fővárosi lapokból ezt a hirt. De el 
nem hallgathatjuk. A legutóbbi lóversenyek al
kalmával észrevették a látogatók, hogy a ló
versenytér kétkoronás helyén az étkezőben a 
csapos nemcsak kutvizet önt a sörbe, hanem 
még a mosogatóvizzel is inegszaporitja a po
harak tartalmát. Amikor figyelmeztették erre az 
étkező bérlőjét, Pál Jánosnét, az asszony — 
két tanúnak eskü alatt tett vallomása szerint 

rászólt a csaposra, hogy ne manipuláljon 
akkor, amikor a vendégek látják. Ezért csalás 
miatt indult meg az eljárás Pál Jánosné ellen, akit 
a minap Miller István járásbiró két hónapi fog
házra és 103 korona pénzbüntetésre Ítélt. Bi
zonyos, hogy Pál Jánosné nem hivatott ven
déglős. Azt se tudja, mi a vendéglői ipar. Hogy 
annak tisztessége, becsülete is van. Ez nyug
tasson meg bennünket.

( ) Füstölés nagyban. A főképpen zsiradék
készletek fölhalmozására irányadó téli nagyobb 
sertésvágásokból származó oly sertéshusmeny- 
nyiségeket, melyeket a közfogyasztás a hús 
drágasága miatt fölvenni nem tudott s amelye
ket különben is szintén tartalékkészletekül kell 
lélretenni, a főváros községi élelmiszerüzeme és 
a Haditermény rl. is felfiistölteti. A községi élel
miszerüzem részére a füstölést a Schmiedl Dá
niel cég, a Haditermény számára pedig a Brauch 
Ferenc rt. végzi.

(o) A csomagfölvétel csütörtök n. Félhivatalo
san jelentik, hogy a magyar királyi postahivata
lok csomagtorlódás miatt további intézkedés.g , 
csütörtöki napon csak katonai küldeményt, had- 
lölszerelö tárgyat, egészségügyi anyagot, állami 
hatóságok részéről föladott portómentes csoma
got, továbbá élesztő-, vetőmag- és pénzkiilde- 
méiiyt vehetnek föl. M ist tartalmazó csomagot 
lölvenniök nem szabad.

Ml AZ ÚJSÁG?
Putzer Ilonka esküvője.

P u tz e r  György, volt fővárosi nagy- 
vendéglős leányával, P u tz e r  Ilonkával, 
P r i t  z József székesfővárosi tanár házassá
got kötött. Ez volna egyszerű bejelentése 
egy fiatal pár uj életbe indulásának. Ez a 
néhány sor a megszokott hírlapi harangszó 
volna a fiatalok első bejelentésére. Ez a né
hány sor elég is a legtöbb uj párnak s a leg
több lapnak. De most, mikor az igazán bá
jos, müveit P u tz e r  Ilonka fogadott hitvesi 
hűséget P r i t z  József fővárosi professzornak, 
Putzer Ilonka, a mi kedves, mindenütt szere
tett P u tz e r  Györgyünk, a mi igazán nagyra- 
’becsült volt kartársunk leánya: nem elégedhe
tünk meg ezzel a néhány, megszokott beha
rangozó szóval.

P u tz e r  György ma nem vendéglős —  
tényleg, de vendéglős lelkében. Közénk 
valónak tartja magát. Megbecsüli, szereti, be
cézi pályafutását, foglalkozásunkat. Szeret
jük és becsüljük hát őt mi is! öröme örömünk, 
így Ilonka leánya esküvője is érdekel ben
nünket. Többet akarunk tudni és mondani 
róla s tudván tudjuk, hogy nagy öröme lesz 
ez a hosszabb, őszintén melegebb hír
adásunk minden olvasónknak.

P u tz e r  Ilonka esküvőjét az I—111. kerü
let anyakönyvi hivatalában tartották meg. A 
tanuk, magyarabban szólva: a násznagyok — 
B e l lu s i  B a k o s s  Kálmán és M u c h n y á k  
Károly, a Vigadó vendéglőse voltak. A la
kodalmi ebédet a Schuller-féle vendéglőben 
tartotta meg a mi boldog P u tz e r  Györ
gyünk, ahol a kedves és jólmulató, a fiatal 
pár boldogságának szívből örülő társaságban 
a késő esti órákig ott volt többek között a 
már említett násznagyokon kívül: H ó d y  La
jos dr. miniszteri titkár, B o ld o g h  Oszkár 
tanácsos, D um a Béla titkár, H i r s c h Zsig- 
mond és felesége is. A boldog, vidám, bájos 
fiatal asszony és ifjú férje szép frigyének 
őszintén örült a régi és igazán kedves jó
ismerősökből álló díszes társaság. Természe
tes, hogy S c h u 11 e r Ferenc, vagy ahogy 
mi mondjuk, S c h u l le r  Franci közismert ki
tűnő konyhája, pompás bora, friss kiszolgá
lása is fokozta a jókedvet.

M' is együtt örültünk a boldog fiatalok
kal és P u tz e r  Györgygyel. örömünkhöz 
kötözzük az üdvözlés jókívánságokból sze
dett bokrétáját is. Gratulálunk Putzer György
nek és Ilonka leányának — a vőért, illetve az 
ifjú férjért; gratulálunk az ifjú férjnek a szép, 
bájos, müveit asszonykáért és a pompás 
apósért. ;

Isten éltesse mindnyájukat boldogságban, 
sokáig!

Krónikás.

Van már - szappanjegy. A székesfőváros ta
nácsa kormányrendelet alapján a következő ren
delkezéseket lépteti életbe: Mindazok a keres
kedők, (szövetkezetek, gyári vagy hivatali élel
mezési csoportok, beszerzési központok, stb.), 
akik szappant árusítanak (tagjaiknak kiszolgál
tatnak), tartoznak e hónap 19-én, hétfő este, 
meglevő mosó hadiszappan készletüket, bármily

csekély mennyiséget is, a tanácsnak (IV., Szer
vita-tér 8. Központi Liszthivatal) ajánlott le
vélben bejelenteni. Az idei március 20-tól kezdve 
mosó hadiszappant csakis szappanjegy ellené
ben szabad árusítani és vásárolni. A szappan
jegy személyenként és húsz naponként egy da
rab körülbelül huszonöt dekagramm mosó hadi
szappan vásárlására jogosít. A szappanjegyeket 
a lakás szerint illetékes lisztbizoltság szolgáltatja 
ki az élelmiszerigazolvány felmutatása mellett. 
Egy darab körülbelül huszonöt dekagramm súlyú 
hadiszappan ára egy korona négy fillér. Szap
pant felhasználó iparosok (mosóintézetek, szál
lók, fürdők) szükségletére a szappant az Olaj- 
és Zsiradékügyi Bizottság fogja kiutalni. Aki ezek 
ellen a rendelkezések ellen vét, vagy kijátsza 
őket, amennyiben cselekménye nem esik súlyo
sabb büntetés alá, kihágást követ el, amelyet 
két hónapig terjedhet őelzárással és hatszáz ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtanak. A ki
hágások elbírálása az államrendőrség hatáskö
rébe tartozik.

A z  é tlapok  d e té k tiv je i. Ez párisi spe
cialitás. Tudvalevőleg a párisi vendéglőkben 
szigorúan tilos két tál ételnél többet adni. 
A koplaltatok szóval szintén koplalnak. És 
hogy ez hazafias kötelesség legyen, súlyos 
büntetés terhe mellett, arról a párisi detektí
vek gondoskodnak. Aki nem hiszi, olvassa 
el a párisi »L’oeuvre« cimü újságot. Gyak
ran látni magányos vendégeket —  Írja az em
lített újság, —  kik ebédjüket inkább két
ségbeesett energiával, mint étvággyal költik 
el. Ha aztán a törvényes két tál étellel el
készültek, halkan megkérdik a felszolgáló 
pincért, kaphatnak-e kivételesen még egy har
madik tál ételt. És megkönnyebülten lélek- 
zenek fel, ha a pincér tagadó feleletet ad. 
Ha azonban hozza a kívántat, előhivatják 
a vendéglőst és magas pénzbüntetést meny
dörögnek rá. Ezek ugyanis az étlap-detekti- 
vek, akiknek hivatalból mesés gyomor, ét
vágy felett kell rendelkezniök, miután mind
egyiknek kötelessége, hogy ebédkor, va
csorakor legalább három vendéglőt —  inspi
ráljanak. Most már csak az a szerény kér
dés, ki bünteti meg ezeket a detektiveket, 
akik úgy ebédkor, mint vacsorakor legalább 
is hatszor teli eszik magukat.

Kcnyskkészletek lefog/a/ása Németországban. 
Minden raktáron lévő borpárlatot, konyakot, ko
nyakkeveréket Németországban a birodalmi 
Szeszközpont lefoglalt, tekintet nélkül arra, hogy 
azt annak jelenlegi birtokosa maga állitotta-e 
elő vagy vásárolta. Ugyancsak betiltotta ez a 

J központ a közvetlen fogyasztásra alkalmas bo
roknak lepárlását is. De még az olyan borokat 

I is, melyek erre a célra már nem alkalmasak, 
azokból is állapotuk hivatalos igazolása mellett 
csak f. évi április hó 1-ig szabad szeszt főzni. 
Ugyancsak tilos körte- vagy bogyóborból pár
latot készíteni. így lesz ez alkalmasint nálunk is.

A háborúban nem isznak az emberek.
1 A szabadkai nagy éttermek tulajdonosai az- 
' zal a tervvel foglalkoznak, hogy éttermeiket 

bezárják. E szándékukat azzal indokolják, 
hogy ráfizetnek üzleteikre, mert az éttermen 
eddig is csak akkor volt haszon, ha akad
tak emberek, akik ittak is az étel mellé. Mos
tanában azonban senkisem iszik, ami a 
vendéglősöket tönkreteszi. E hírünkkel kap
csolatban irta Botos Balázs munkatársunk
mai cikkét lapunkba.

A cipők fory almának rendezés’ . A -Magyar 
Ipar—ban olvassuk, hogy a cipőforgalom ren
dezésének munkája, amely hónapok óta folyik, 
végre mégis befejezést nyer. Hosszú idő telt
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el azóta, hogy a kereskedelemügyi minisztérium 
értekezletre hívta össze az érdekelteket a cipö- 
ügy rendezésének megbeszélése végett és be
mutatta azt a négy rendelet-tervezetet, ame
lyeknek majdnem valamennyi intézkedését he
lyeselte az egybegyült érdekeltség és amelyek
nek már rég napvilágot kellett volna látniok, 
ha osztrák részről nem nehezítették volna meg

. a kibocsátásukat. Most, úgy halljuk, ezeket a 
nehézségeket sikerült legyőzni, és lehet, hogy 
mire e sorok olvasóink kezébe kerülnek, a 
rendeletek már a hivatalos lapban megjelentek.

A rendeletben értesülésünk szerint nem álla
pítják meg a cipőáruk órát, hanem csak az ár 
kiszámításának módját határozzák meg, és a 
cipő előállításának költségeivel arányban álla
pítják meg a hasznot A négy rendelet közül 
az első kettő a cipőárakról, a másik kettő a 
cipőkészitésröl intézkedik, kiterjeszkedve a pót
anyagok használatára is. Igen fontos intézke
dése a rendeleteknek, — reméljük, hogy nem 
szenvedtek csorbát, — amelyek döntő bírósá
got és egy az árakat megállapító vélelmező bí
róságot szerveznek a visszaélések megtorlására 
és az árdrágítás és uzsora meggátlására. Ezek 
az intézmények, amelyeket áruzsora esetén bárki 
bizonyos határidő alatt igénybevehet, biztosí
tékai a rendnek és valóban alkalmasak arra, 
hogy tűrhető viszonyokat teremtsenek az el
fajult cipőpiacon.

A rendeletek intézkedéseit csak megjelenésük 
fogják részletesen ismertetni. Fontos föltétele a 
rendezés sikerének, hogy a k e l lé k  á ra  az 
Országos Iparegyesület erre nézve tett előter
jesztésének megfelelően meg legyen állapítva, 
mert enélkiil a cipödrágaságon segíteni alig lehet.

A z  első hatósági vendéglő. Ha a jelek 
nem csalnak, úgy ebben az országban Sze
ged lesz az első város, amely hatósági ven
déglőt nyit, hogy a lakosságot olcsó és jó 
ételekkel, sőt talán még italokkal is kiszol
gálja. Az ide vonatkozó indítványt a köz- 
élelmezési tanács tárgyalta és elfogadhatónak 
találta. A városi étterem a terv szerint két 
részből fog állani. Az egyiknek népkonyha 
jellege 1 esz s ebből az ételeket csakis elvinni 
lehet, hogy azután az illetők otthon fogyasz- 
szák el. A másik rendes polgári vendéglőt 
foglal magában és ebben pincérek étlap 
íszerint szolgálják ki a vendégeket, úgy dél
ben, mint a vacsora idején. Az árak talán 
jutányosabbak lesznek, mint a rendes és üz
leti haszonra dolgozó vendéglőkben és talán 
az is megesik, hogy a föltálalt ételek min
denben megfelelnek a jó magyar konyha 
igényeinek, ami nélkül Szegeden vendéglő és 
kocsma nem élhet meg, ha hatósági, akkor se.

A szegedi hatósági szappan. A városi közélel- 
mezö hivatal legutóbb szappant készíttetett Ko
vács Sándor sertésnagyvágóval és kilónként 
nyolc koronáért hozták forgalomba. A szappan 
jó volt, 67 százalékos zsírtartalommal, de azért 
mégis csak följelentette valaki a közélelmező 
hivatalt árdrágításért, mivel ma csak hadiszappant 
szabad forgalomba hozni és azt is négy koro
náért kilónkint. Ámde ettől függetlenül is drága 
volt a szappan, az olaj- és zsiradékközpont ár
szabása szerint ennek a szappannak kilónkint 
körülbelül hat korona hetven fillér az értéke. 
Temesváry Géza dr. kihágást biró a följelen
tést alaposnak találta és a hatósági szappan
készletet lefoglalva, megindította a kihágás! el

A BORSZÉKE MADONNA savanyuviz, kitűnő borviz és asztaliviz.
Teljesen vasmentes, a bort és pezsgőt nem feketíti. Dús szén- 
savlartalmánál fogva az emésztést kedvezően befolyásolja.

Megrendelhető: Borszéki Fürdővállalat R észvénytársaságnál, Budapest, V. Nádor-u. 6. Telefon I57-S1 és 162-84

járást a hatósági közélelmező hivatal ellen. Ez J 
is tanulságos kis história.

39.000 angol sörcsaínokot bezártak. 
Az angol sörgyártás korlátozása következté
ben a brit birodalomban 30.000 sörcsarno
kot bezártak. Ez a tengeralattjáró hajók si
kere. Mégse szép az, ugy-e, ángliusok!

A nyári időszámítás és a záróóra. Mint a 
fővárosi lapokban olvashattuk: a berlini ven
déglősök ipartársulatának vezetői a napokban 
a birodalmi kancellárnál tisztelegtek és arra 
kérték, hogy a nyári időszámítás életbelépteté
sekor engedtesse meg, hogy a vendéglők záró
órája változatlanul megmaradjon. Ekkor ugyanis 
a 11 órai záróóra tizenkét órára esnék. A kancel
lár ebben az ügyben legmesszebbmenő jóaka
ratát Ígérte meg a vendéglősök küldöttségének.

Olcsó hús Bécs lakosainak. A bécsi község- 
tanács pártelnökei az osztrák miniszterelnöktől 
sürgősen kértek olcsó húsról való gondoskodást 
nyolcvanezer ember élelmezésére. Fokozatosan 
kétszázezer kevésbbé jómódú embernek ilyen mó
don való élelmezésére törekszenek. A minisz
terelnök megígérte, hogy a kormány néhány 
napon belül dönt. Nálunk a pártelnökök mikor 
törődnek a néppel? Megmondaná a nép, ha 
kérdené őket is valaki.

Az Jsírdrúgitók szégyeiiószlopa. A 
büntetés visszariasztó hatása az árdrágítók
kal szemben csak nagyon hiányosan mu
tatkozik. A pénz varázsereje kétségtelen na
gyobb energia s igy az árdrágítók között a 
visszaesők megszokott jelenségek. Csakis igy 
vetődhetett fel a szégyenoszlop eszméje. V i
déki, nagyváradi találmány, Czeglédy rendöi- 
bróé, aki a nagyváradi piacon egy oszlopot 
állíttatott fel s arra rákerül mindnek neve, kik 
polgártársaik zsebére az ársróffal pályáztak 
s erről hiteles rendőri ítélet tanúskodik. He
lyes. Csak az kivetkezzék még utána, hogy 
a szégyenoszlop tényleg olcsóbbá tegye 
a nagyváradi piacot. Talán ez az eredménye 
is meglesz. \

Mit tervez a főváros? Mindent, mindent.-Van 
benne sok, jó is, szép is, hasznos is. Pl.a meg
akarja csinálni a Gellértfürdő után az uj Ru- 
dasfiirdöt. Egy csomó fürdőszállodát tervez. Lesz 
központi lóvágóhid, tojáscsarnok, központi hűtő, 
több kerületi vásárcsarnok. Csak rajta. De 
okosan.

Kgy k iló  cuko r havonta. A főváros ta
nácsa hirdetményt bocsátott ki, amelynek ér
telmében az eddigi félhavi 60 dekagrammról 
szóló cukor jegyekre március 16-ikától kez
dődőiig csak 50 dekagramm cukrot szolgál
tatnak ki. A cukorjegyekre és cukoreladásra 
vonatkozó egyéb rendelkezések változatlanul 
érvényben marad. Tehát még jobban kell ta
karékoskodnunk.

A nyá ri időszámítás. A hivatabs lap 
rendeletet közölt, amely szerint az idén a 
nyári időszámítás április 16-án hajnali két 
órakor kezdődik és tart szeptember 17-ig. 
Az idén tehát két héttel korábban kezdődik 
és két héttel későbben végződik a munkaidő 
gazdaságosabb kihasználására rendszeresített 
nyári időszámítás, mint a múlt évben. A 
kormány rendelete szerint április 16-án haj
nali két órakor egy órával előbbre kell iga- |

zitani az órát, szeptember 17-én hajnali két 
órakor pedig hátra kell igazítani egy órával. 
E szerint szeptember 17. napján a hajnali 
két óra megjelölés kétszer lesz.

Mit jósol a közélelmezési hivatal elnöke? 
Kürthy báró, az Orsz. Közélelmezési Hivatal el
nöke több vidéki lap tudósítása szerint egy mi
napi interjú alkalmával kijelentette, hogy bi
zonyos cikkek maximális árait egyes hatóságok 
kénytelenek lesznek emelni. így, mondotta, emel
kedni fog a zsír ára. Lesznek azonban olyan 
cikkek is, állította tovább, amelyeknek az árai 
csökkenni fognak. Ezek köze sorolta Kürtiig báró 
a húst. Úgy lesz-e? Ki tudja ma: mi lesz hol
nap? Talán Kürthy se? Kürthy se? Bizony, ta
lán Kürthy se.

M e g n y íltu k  a szórakozóhelyek. Ismét 
megnyíltak a szórakozóhelyek. A hivatalos 
lap közölte a belügyminiszter rendeletéi »a 
tüzelőanyagokkal való takarékosságról szóló 
rendelet egyes rendelkezései alól könnyítések 
megállapítása tárgyában«. E szép hivatalos 
meghatározás mögött az a rendkívül sok 
emberre nézve örvendetes dolog rejtőzött, 
hogy a nyilvános múzeumok, képtárak, 
gyűjtemények, felolvasó-, hangverseny- és 
más efféle nyilvános termek és helyiségek, 
szórakozóhelyek (színházak, kabarék, mozgó- 
fényképházak, stb.), mulatóhelyek (orfeum, 
dalcsarnok, varieté, táncterem, tánciskola, stb.) 
március 8-ik napjától kezdve megnyithatók; 
esti tiz órán túl azonban e helyiségek egyikét 
sem szabad nyitva tartani. A titkos találkozó 
helyeknek azonban csak akkor fellegezne be 
igazán, ha minden záróra 12 órában volna 
megállapítva.

(o) Löwenstdn M. utóda Horváth Nándor cs.
és kir. udvari szállító. Iroda: Ferdinánd bolgár 
királq-ut 4. Telefon : 43—31 és iroda Józ>ef 
39—89. — Évtizedek óta az ország legnagyobb 
szállodáinak, vendéglőseinek és kórházainak ál
landó szállítója. Fiók-üzlet: IV., T iirr István- 
utca 77. Telefon: 11-48.

T á r s a s  r e g g e l i k :
Március 23-án : A reggelit nem tartják meg.

Jóbarátok összejövetelei:
Március 21-én Kamarás Mihály vendéglőjében,

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

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

Sárkány utca 12.
Április 11-én Schmander József vendéglőjé

ben, IX. Bokréta-utca 12.

CsászárfUrdö Budapesten. Nyári és téli gyógy
hely, a magyar Irgalmnsrend tulajdona. Első
rangú kénes hévvizü gőzfürdő, kényelmes iszap- 

1 fürdők, iszopborogatások, uszodák külön hölgyek 
és urak részére. Török-, kő- és márványfürdők,

; liölég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A für- 
; dök kltün őeredménnyel használtatnak, főleg csu- 
| zos bántalmoknál és idegbajok ellen. Ivó-kura 
> a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pnn- 

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  s z e r k e s z t ő  p o s t á ja .
Minden olvasóinknak. A szerkesztőség gaz

dagodott. K is s  István dr. lapunk felelős szer
kesztője lett. így ezentúl még jobban lapunkért 
s lapunknak él. G g ö k ö s s y  Endre dr., mint 
főszerkesztő, ezután is vezetője, irányitója ma
rad a lapnak. Ö mint kiváló hírlapíró, napról- 
napra több és több, újabb és újabb erőket 
állít a Vendéglősök Lapja szolgálatába s min
dig gondja lesz arra, hogy Ízlés és választékos 
hang, komoly tartalom, nemes szakszerűség 
emelje a régi újság jóhirét, jónevét. I\ szer
kesztőség és kiadóhivatal minden hétköznapon 
d. u. 3—5-ig rendelkezésére áll minden olva
sónknak. — B. M. T u r k e v e. Várom a Ku
corgó csárdáról szóló verset. A húsvéti szám
ban szeretném közölni. Úgy küldd, hogy leg
később április 1-én megkapjam. G. J. B é 
k é scsa b a . Jön-e már az ígért cikk a csa
tjai étlapokról? Szervusz. — K. T. Ü e b re -  
c e n. Igaza van mindenben. A mai modern idők 
ereje a szervezettség. Minden vendéglősnek ol- | 
vasnia kellene szaklapot. így lassanként kifej- j 
lödnék benne a szaktársi összetartás nagyjelen
tőségű érzése. Minden jóravaló vendéglősnek be 
kellene lépni egy-egy szakegyletbe. Egyesült erő
vel mi mindent el lehetne érni békében és há
borúban egyaránt! Igazán aránylag kevés az 
a vendéglős és kávés, aki szakmája élete, moz
galmai, törekvései iránt érdeklődik. Majd mikor 
odajutunk, hogy minden szaktársunk előfizetője 
lesz egy-egy szaklapnak: beszélhetünk nagy- 
lendületü, széles perspektívája dolgokról. Most 
még csendesen, csendesen vagyunk. Mi külön- ( 
ben boldogok vagyunk, hogy küzdhetünk a szebb 
jövendőért. — H. S. Megkaptuk az előfizetést. , 
Elküldtük az ebben az évben megjeleni összes 
számokat. Táborunk nöttön nő. — A. L. T é 
rné s v á r. Üdvözlését mi is üdvözléssel viszo- ) 
nozzuk. Ne féljen hozzánk fordulni. Sohase le
het annyi dolgunk, hogy levelét szeretettel és 
figyelemmel el ne olvassuk. Hiszen ez kedves 
kötelességünk is. -  B. T . Csodálkozunk. Lehe
tetlennek tartjuk. Utána nézünk s levélben vá
laszolunk. — L. M. A ra d . Ostoba volt az 
illető s nem ur. Ne higyje, hogy a külső min
den. Az embert tetteiből Ítélheti meg legjobban.
A pincér is ember. Még pedig — dolgozó em
ber. A dolgozó ember megkövetelheti, hogy — 
munkájáért tisztességes kenyeret, emberi bánás
módot és becsületes szót kapjon. V. I. L o 
so nc . Az írást szívesen látjuk és nehezen vár
juk. A losonci templom árnyékában megláto
gat-e sűrűn a múzsa? Csak el ne hessegesd 
magadtól.

Felelős szerkesztő: KISS ISTVÁN dr.

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  kilónként, 
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 .  1O. Garay-tér mellett Telefon 
szám 26 -66.

HIRDETMÉNY.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r  K ir á ly i  

P é n z ü a y m in is z te r iu m  ellenőrző közegei a Magy. K ir. Szab.
Osztálysorsjáték C X X X W III. s o r s já t é k )  I osztályára szóló sors- 
ieeveket felülvizsgálták, azok a főárusitoknak árusítás vegeit kiadattak.

A z  ^ o s z t á l y z á s a

S Tv’ nosan " “ énnek a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 

árusítóinál kaphatók. , .
Rudaoest. 1917. évi március no 18-an. . . . . .  ■ . ,  .p M a a v . K ir .  S zab . O s z tá ly s o rs já té k  Ig a z g a tó s á g a .

T O T .N A Y . H A Z A Y .

J ó  e z t  t u d n i .
A zöldbab, meg a szárazbab táplá/ó értéke.

A bab termését zölden, illetve zsenge hüve
lyestől szárazon kiszemelve, egyaránt felhasz
náljuk a konyhában. A zöldbab a vetéstől szá
mítva már 6—7 hét múlva fogyasztásra ke
rülhet, ami kétségtelen előnye; de mivel a zöld
bab táplálóértéke a szárazbabénál kisebb, van
nak, akik a mostani nehéz időkben komolyan 
figyelmeztetnek arra, hogy amennyire lehetsé
ges, tartózkodjanak a zöldbab idő előtti fo
gyasztásától, sőt ugyanezt mondják a zöldbor
sóról is. Ezzel a nézettel szemben utalni óhaj
tok arra, hogy először is vannak vidékek, ahol 
a bab nem érik be; az ilyen helyen tehát ter
mészetesen a zöldbab termesztése és fogyasz
tása a helyénvaló. Másodszor gondoljunk arra 
is, hogy nálunk a szárazbabot a gazdasági 
löldeken köztes véleményként igen nagy meny- 
nyiségben termesztik és igy nem kell attól tar
tanunk, hogy ha a zöldbabot is fogyasztjuk, 
majd talán nem lesz elég szárazbabunk. Bár 
tehát sok igazság van abban, ha egyesek a 
szárazbab és szárazborsó fontosságát emlege
tik. mégis úgy véljük, hogy a zöldbab és zöld
borsó fogyasztása is jogosult, már csak egész
ségi, helyes táplálkozási okokból is, de meg 
azért is, mert mire ezekre kerül a sor, akkor 
már szükség lesz ételrendünk némi felfrissíté
sére. A zöldbab szárítása, vagy egyéb kon
zerválása, amelyet a fentemlitett elvek szerint 
némelyek szintén elleneznek, módjával tehát most 
is jogosultnak mondható.

Nyílt-tér.
Benzinmotorjáratra berendezett 

2  h ű tő k a m r á v a l biró, kitűnő 
karban levő

jég g y á ru n k
mely azonnal leszerelhető és bár
hol felállítható; napi teljesítő
képessége 12—20 q, kivitelű 
üzletünk beszüntetése miatt, 
szabad kézből azonnal e la d ó .

S tr a h ia  T e s tv é r e k  
C sá k to r n y a .

Kantin és füzerüzlet
Miskelczhoz közelfekvő helységben 
levő gyárban, amely a háború alatt is 
mintegy 200 munkást foglalkoztat, 
munkástelepén mintegy 60 munkás
család lakik, hozzáértő keresztény 
egyénnek kiadó. —- Ajánlkozások 
„G yári kantin" jelige alatt a Ven
déglősök I.apjához intézendők.

F ővárosi
Sorfozo

R.-T.
Kőbányán
m árazelső évben 
248.000 hl. sört

gyártott, ez bizonyltja legfényeseb
ben söreinek kitűnő minőségét.

6 ? ...... . _ .....  ' IL"ui

| A Bethleni í 
| nagy vendéglő | 

1917 április 24-től bérbeadó
[IJ 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 t é -  
z ő s é g e  B e t h l e n .

rc-

SCHUNDA V. JÓZSEF
cs. és kir. udvari szállító,
a m. klr. operaház a m. kir. orsz. 
zeneakadémia, a nemzeti zenede, 
az összes búd ípesti színházak stb. 

szállítója,

a pedálcimbalom és a 
rekonstruált tárogató  
egyedüli fe lta lá ló ja .

Budapest,IV.,Magyar-utca 16

Magyarország legnagyobb és villamos 
erőre berendezett hangszergyára. «•
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® «

Czuba-Durozier ettie
francia cognac-gyár

i P r o m o n to r .■

A lapittatott 1884-ben.

fagylalt, jegeskávé, hidegké- 
szitmények előállításánál a jég 
sózására, valamint hütőkészü- 

___________ lékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli kér- 
dezősködésre díjmentesen nyújt
J Magyar Királyi Sójövedék Vezérügynöksége

BUDAPEST, V., Váczi-kőrut 32. sz.

Iparsó

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
R é p c e l a k

G y á r t ja  a

Kőbányai Polgári Seríőző R.-T.
B udapest-K őbánya.

J ó t á l lá s 'a biztos eredményért.

,9 Reitter Oszkár
nagybecskercki ny. főkapi
tány és fajbarom íi-tenyész- 
tőnek nagyszerű találmánya

Törv. védve. Patkánin
patkányirtó-szer, (nem méreg) mely em- j 
bérré es háziállatokra nem ártalmas és 

fölülmúl minden más irtószert. Egy d o b o z  á r a  . 
3 K ., mely elegendő körülbelül (0 pstkány kiirtó- , 
sóhoz. Minden dobozhoz használati utasítás van 
mellékelve. Ismertető prospektust, melyben le van j 
rva, hogy különféle nagyságú gazdaságban hány | 
adag használandó, kérésre ingyen küld a PATIUNiN ( 
gyár egyedüli elárusító a, a Torontáli Agrárbank • 

Részvénytársaság, Nagybecskereken.

RUM
I literes 7 dl. 3>/

palackokban 
K 12 ’ "

dl.

Sunda ..........
tuba...........................  K 14
Ananas —  .............. K 16 K 13 K 7
Jamaika...................... K IS  K IS K S
Jamalka kiilönl............ K 20 K 17 K 9

Szétküldés 5 üvegenként posta-utánvéttel.

Bloch Gy. és Társa
Budapest, VI. kér., A rad i-u tca lő. szám

szükségletét
valódi hegyi 

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

STEINER 
É5 LÖWY
első beszterczebányai 
hydraulikus gyiiiniilcs- 
sajtóló és szörpgyártól

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 főherczeg 
ő császári és kirá
lyi fensége, Salva- 
tor Lipőt 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- 
TANIA EXTRA 

DRY" (cukor nélk )

DREHER ANTAL 5E R FO ZD E I R.-T.
budapest-kőbAnyAn.

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

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

flz  „ERDÉLYI PINCZE - EGYLET"
császári és királyi udvari szállítók

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

Ajánlja egyenesen a szövetkezeti termelő tagjaitól beszerzett és minden 
kiállításon elsőrendű érmeket nyert tisztán kezelt és kitűnő minőségű 
feh ér- és veres-, aszta li-, pecsenye-, csem ege- és gyógyborait. 
Megkeresésére készséggel küld árlapot az igazgatóság.

ELSŐ MAGYAR RÉSZVENY-SERFŐZŐDE
Fennáll: 
1854 óta

B u d a p e s t - K ő b á n y a .
A legújabb technikai berendezésekkel 1 AAA AAA h l  

felszerelt serfőzde évi gyártó képessége l , v v V , v v v  111- 
H ordósörrendelés B u d ap es tre : V ili., Esterház.v-u. G. Telelőn József 4 -2(1. Angyalföldi jég- 
TC„rie,." : -,.e oA °" 11 ’ ” jégverem : Telefon 13-4(1. V idékre X. Külsőjászberónyl-fit I I .
iciefon ..2 -5 8  es 5 2 -L () Palacksörrendelés B udapestre és v id ék re  X. Külső Jászberényiét 

• l l .  szám. Ielefon 56-»5h. Budapestre a városi sörraktárakban is

Uránia Könyvnyomda (tulajd. Székely Artúr), Bi'Japest VII., ttohany-Wa. ,0. Telefon: Jözref <10-50.




