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V V

Gyiimölcsdrágitó vendég lösöket

ítélt el újabban a rendőrség. S  nem egyet- 
kettőt, hanem mindjárt egész csokorra, bok
rétára való társaságot szedett szép csomóba. 
M i soha se védjük az elitélteket. M i mindig 
arra hívjuk, buzdítjuk, kérjük előfizetőinket, 
hogy maximális áron adjanak mindent, 
illetve elégedjenek meg a tisztes polgári ha
szonnal. De ebben az esetben, azt hisszük, 
tulszigoru volt a rendőrség, mikor a luxus
gyümölcs-idény napjaiban rontott rá bírság
gal s a hírlapi pellengérrel a vendéglősökre. 
Talán mégis jobban a szemébe kellene nézni 
a vádaknak, mielőtt komoly, értékes, mun
kás, régi adófizető budapesti polgárokat 
akarnak megbüntetni.*
Egyszer már igazunk van

nekünk is. Egyszer már elismeri a D . H . 
is, hogy az emberek, a vendéglőben étkező 
fogyasztók gyomrát, egészségét védték a 
vendéglősök, mikor az árvizsgáló bizottság 
előtt tiltakoztak az ellen, hogy ne tiszta 
zsírral és ne elsőrendű anyagból főzzenek. 
Annyi sok támadás, ránkrontás után jó l 
esik, hogy még se vagyunk hát mindig 
„utonállók", „ zsebmetszők“ , , , emberevők", 
ahogy általában titulálni szoktak bennünket 
a nagypipáju, kevés dohánya fővárosi hír
lapok. M i is teszünk hát egyszer-egyszer 
valamit, amivel iparunk becsületét és közön
ségünk jobb kiszolgálhatása érdekeit védjük. 
Jól esik ezt most feljegyezni.

N E M E S  K U N .

Vendéglői árak az Rdrián.
Ir ta : Kiss István dr.Szinte hihetetlenül hangzik, hogy mig Budapesten a hatóságok úgyszólván hónapról-hónapra újabb és újabb rendelettel iparkodnak megrendsza- bályozni a vendéglős ipart, addig távol a fővárostól, Fiúméban és környékén mit sem tudnak a vendéglősök a vendéglői árak maximálásáról és a kötelező menürendszerről.* Pedig az általános drágaságot, különösen pedig az élelmicikkek rendkívüli drágaságát itt a tengerparton még jobban érzi úgy a fogyasztó, I mint a vendéglős és még se gondolt itt senki se arra, hogy éppen a vendéglősök agyonszabályozásával vessen véget a drágaságnak.De nincs is arra szükség, mert ma mindenki tudja, hogy mibe kerül a vendéglősnek a hús, zsir, liszt, tojás stb. cikk és hogy .mibe kerülhet ma az üzlet fentartása és ennélfogva maga a vendég ellenőrzi legjobban, vájjon csakugyan árdrágitó-e a vendéglős.S ha tényleg akadna olyan üzlet- tulajdonos, aki indokolatlan magas árakat követelne, akkor a közönség rögtön elmarad üzletéből és elmegy oda, ahol a mostani viszonyokhoz mérten normális árakért kap élelmet és italt. Az árdrágító vendéglős pedig gsakhamar becsukhatja üzletét, a mi által már is elérte méltó büntetését.Annak igazolására, hogy a mai drágaság és beszerzési nehézségek mellett távol az anyaországtól, távol

a magyar alföldtől, távol a Kánaántól a vendéglősök a legkisebb polgári haszonnal dolgoznak, ismertetjük az itteni árakat.Fiúméban egyik legjobb szállodában, a Deák Ferenc-szállóban, amely Ederer Burger Gyula tulajdona, a leves 1 kor. 20 fill., bármelyik főzelék2 kor. 50 fill., saláta 2 kor. fill., tészta3 kor., marhahés 6 kor. 50 fillér, borjusült 9 kor., sertéskaraj 10 kor., hagyríiás rostélyos 9 kor., omletté tészta 6 kor. 50 fill., sajt 3 kor., torta 3 kor.Cirkvenicában, a legelőkelőbb szállóban, a Miramaréban leves 1 kor.! 20 fill., bármelyik sült 10 kor., főzelék 2 kor. 50 fill., saláta 2 kor. 50 fill., tészta 4 kor., omletté 6 kor. Napi pensió pedig személyenkint 35 kor.Az egész Qarneró-öbölmenti fürdőhelyeken ugyanezek az árak, ami a beszerzési nehézségek és a drágaság mellett, aránylag olcsónak mondható.S hogy az itteni derék vendéglős iparosok a mai nehéz viszonyok között ilyen árak mellett folytatják üzleteiket, ezzel nemcsak a saját érdeküket szolgálják, hanem fontos köz- egészségügyig missziót is teljesitenek, mert lehetővé teszik, hogy a gyógykezelésre és üdülésre szoruló közönség ismét felkeresheti e pompás tengeri fürdőhelyeinket.Igazán elismerés illeti ezért az itteni szállodás és vendéglős iparosokat!Az itteni élelmezési viszonyok tanulmányozása után is arra a meggyőződésre jutunk, mintamire Budapesten hogy a drágaságot talán akkor sikerül majd hatóságainknak csökkentenie,
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2ha nem annyira a vendéglői árakat maximálják, mint inkább a termelők árait.Kívánatos volna tehát a termelők és közvetítők nagyobb ellenőrzése és megrendszabályozása, aminek folytán a vendéglői árak is le fognak esni.
Pénzügyi ellenőrzés.

I r ta : Secundus.Ismert személyiség a pénzügyőr úgy a városokban mint vidéken. A legha'adatlanabb, de egyszersmind a legterhesebb foglalkozás.A magyar ember östermészeténél fogva nem szeret adót fizetni. És igy nem szeret senkit, ki bármely vonatkozásban finánc. Nem jó lélekke llép az adóhivatalba, és nem szívesen j megy a községházára, ha az adót kell lefizetni.De nem is lehet csodálkozni ezen. Annyiféle az adó, hogy alig van ember, aki tudná azt, hogy minőt és mennyi adót kell fizetni. Oly kancskaringos tudomány ez, hogy ahhoz a magyar egyenes elme nem bir fogékonysággal. Másik nagy hiba, hogy keveset foglalkoznak ezen mindenkit érdeklő kérdéssel, holott ha csak némi tájékozottsággal birna az állampolgár az adónemekről, sok kellemetlen szaklatástó! szabadulna és sok pénz takarítaná meg.Az összes pénzügyi törvényeinken rajta van az osztrák bélyeg. Nehézkes, sokszor keresztül vihetetlenek. Oly teendők végzését követelik a laikus polgároktól, melyek elvégzéséhez bizonyos szaktudás és gyakorlat szükséges.A sokféle nyilvántartás és feljegyzés teljesen összezavarja az adófizetőt és a törvénynek ezen rendelkezései bő alkalmat adnak a pénzügyőrségnek a szakadatlan molesztá- lására.Tudják ezt a korcsmárosok és vendéglősök és legfőbb igyekezetük, hogy e téren a felül-A balatonmenti fürdők ellátása.
—  A .-Vendéglősök Lapja« tárcája. —

Irta: Balázs József.Magyarország gyöngye, mondáktól övezett j hazai tengerünk. Mily szép ott az élet. •Valamikor a magyar romantika szülő- j helye, betyárok, szegény legények tanyája, iDe megváltozott minden, de minden ami a szép múltra emlékeztett. Tihany, Badacsony, ! mint két régi ereklye hirdeti a rég letűnt I szép időket.Ma a Balaton a könnyű, mulatni, szóra- 1 kozni vágyó nép találkozó helye. De n e m ,.? mégis van még (néhány hely, hol még ma- i radt valami a régi világból. Balatonföldvár, ' Balatonfüred, Badacsony, olt még van valami a levegőben, ami a fürdővendégek szilaj temperamentumát megfékezi.Szerencsétlen gazdasági politikánk évtizedeken keresztül nem tudna feltalálni Magyarország ezen kincses bányáját. Nem törődtek pénzembereink a balatoni fürdőkkel, és ha (néhány álmodozó agilis férfiú nem végzett volna emberfeletti munkát a

VENDÉGLŐSÖK LAPJAI vizsgálatot teljesítő közegekkel az európai egyensúlyt fentartsák. így valahogyan e téren az állami gépezet zökkenés nélkül forog.Vannak azonban oly esetek is, amelyek rendkívüli módon sújtják a vendéglősöket és korcsmárosokat. Így múlt év október hó 15-én, amidőn a 14 kor- 90 fillér pótrészesedés volt hektoliterenként fizetendő, a községek túlnyomó részében a miniszteri rendelet oly későn adatott a lakosság tudtára, hogy midőn 1— 2 napra reá a pénzügyőrség a helyszínen megjelent a pálinka tulajdonosok legnagyobb része egyáltalában tudomással sem birt az uj rendelkezésről.A pénzügyőri közegek természetesen kötelességükhöz hiven, miután a községi elöljáróság a sablonos bizonylattal igazolta, hogy az uj rendelet a községben megfelelő módon, közzétetett, felvették a tényleirást, és a felekre igen súlyos bírságot róttuk ki, hiszen maga a pótrészedés összege is rendkívül magas.Olvasóink nagy része levélben elmondta ezen lehetetlen helyzetet és a legnagyobb része be is adta felebbezését. Az ügyek tud- tunkkal most a pénzügyminisztériumban vannak végleges döntés alatt.Valamely rendelet érvényre jutásához feltétlenül szükséges, hogy az adózó polgároknak mennyi idő adassék, hogy a törvényben előirt követelményeknek meg tudjanak felelni. De semmi esetre sem elegendő idő az, ha 15-én llejár valamely terminus már 16., 17-én a pénzügyőrség a helyszínen megjelenjék, hogy a felülvizsgálatok megejtse. Kell az adózókra is kevés tekintettel lenni, és ott hol minden kétséget kizáróan meg lehet állapítani a (jóhiszeműséget, ott bírságot alkalmazni, amidőn az adótétel maga js igen magas, nem méltányos dolog..Ily eljárás azután alkalmas arra, hogy a vendéglősök és korcsmárosok között elégedetlenséget szüljön.Éppen oly szerencsétlennek tartjuk a pénzügyi jövedéki kihágások büntetésénél azonbalatoni kultusz terjesztésében, ma is mély homály, takarná, Európa legszebb tavát.De mit ér (az egyéni kezdeményezés anyagi támogatás nélkül. Semmit.És amit nem tudott kivívni évtizedeken j keresztül a balatoni szövetség és az egye- sülét körré csoportosult önzetlen rajongók, azt megteremtette a (háború.Igen, a háború adta meg a Balaton fejlődésének igaz lendületét. A hideg üzleti számítás felkarolta a Balaton ügyet.A legutóbbi időkben olvashattuk a napilapokban, hogy a bankok feneketlen zsákja, mely a háború alatt teljesen megtelt, felismerve a balatoni fürdők életrevalóságát, töménytelen és könnyen szerzett milliók jól jövedelmező vállalatba igyekszik fektetni.És most már remélhetjük, hogy amit a viszonyok megengedik a Balaton fellendül.A Balaton a háború alatt nem csak a magyar, hanem ezer és ezer osztrák és német csalad tartózkodási helye. A tengerpart el van'(zárva, és a vízhez szokott Fürdő- zők a Balatonnál (kárpótolják magukat. 'A balatoni fürdők kivétel nélkül túl vannak tömve, és olyan (az élet, mintha nem is dörög-

eljárások, hogy a fél kérheti azt, hogy vele szemben a rendes eljárás mellőztessék, 0ly jog következménynyel, melynek folytán m e g büntetnek nem tekinthető. Ily eljárásnál különösen a büntetés összegére nézve, a pénzügyi hatóság és a vádlott között valóságos alku keletkezik. , >A jogérzés ez ellen liltakozik, mert vagy büntetendő cselekményt követett el a fél, és akkor bűnhődjön, vagy ártatlan és akkor a pénzbüntetésnek nincs erkölcsi létjogosultsága.A mai modern világban a magyar pénzügyi törvények is felszabaditandók volnának ezen ósdi rendszer alul, és kapcsolatosan többi adórendszerünkkel a pénzügyi ellenőrzés és eljárás is teljesen modern és a jogérzésnek legjobban megfelelő módon .volna újra alkotandó.Mert mi sem befolyásolja kártékonyabban az állampolgárok adómorálját, mint azingatag, hajlékony pénzügyi törvények.

1918. julius 20

Vendéglősök nyilatkozatai.— Vendéglősök memoranduma. — Mi lesz már?Megint sokat bajlódnak a lapok a vendéglősökkel. Minden komolytalan szóbeszédnek, pletykának felülnek s neki-ncki rontanak a vendéglősöknek Egyik-mási.k vendéglős aztán nyilatkozik. Hogy lássuk, mi történik itt is, ott is: ime közlünk két érdekes nyilatkozatot.Az elsőt K e r e s z t e s  Ede felsömargit- vendéglös adta le egyik fővárosi lapban. Igyszól:
M lfcj kerül egy polgári ebéd a Felső-M arylt- 

szlgeten. (Levél a szerkesztőhöz.) Igen tisztelt 
Szerkesztő U r! B. lapja tegnapi számában anonim 
panaszos levél jelent meg, mely olyan súlyos 
vádakat emelt ellenem, melyeket nem hagyhatok 
cáfolatlanul. Nem elég, hogy az idő olyan mos
tohán nehezedik ránk, nyári vendéglősökre ésnének az ágyuk, mintha nem szólnának a gépfegyverek.Sokat írnak a lapok arról, hogy a balatoni fürdőkben igen drága a vendéglői étkezés és ellátás. Egyoldalúan kritizáljak a vendéglősök eljárását anélkül, hogy a dolog mélyébe tekintenének. Mert tárgyilagos kritikával teljesen jól meg lehet indokolni a drágaságot.Minden fürdői vendéglő csak idényüzlet. Oly vállalkozás, melynek a szorosan meghatározott időben meg kell hozni azt a hasznot, amit a vállalkozó befektetésének arányában megkívánhat.A fürdő látogatottsága pedig az időhöz igazódik, tehát a vendéglő forgalma teljesen attól függ, mily időt ad az idény alatt a Teremtő, anélkül, hogy ezen körülmény a vállalkozó kiadásait leszállítana.Ha heteken keresztül esik a füriidővendé- gek elszállingóznak és nincs haszon. Lévén pedig a Balaton (elsősorban szórakoztató hely és fürdő, tehát az időjárás döntő befolyással van a vendéglősök keresetére.Ha pedig a Balatonnál a vendéglői árak
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,(iogy a szerencsétlen viszonyok szinte leküzd
hetetlen akadályokat gördítenek a beszerzés elé, 
még azt is kell tapasztalnunk, hogy a közönség 
rajtunk igyekszik kitölteni az árdrágítók elleni 
jogos haragját. E ltekintve attól, hogy a ható
ság által megállapított 7 korona 80 filléres menü 
teljesen kifogástalan, állíthatom azt is, hogy helyi
ségeimben az ételek és italok ára egy cseppet 
sem túlzott, hanem olyan, mint a többi étteremé, 
vagyis csupán a tiszta polgá ri hasznot bizto
sítják a vendéglősnek. A levélíró vagy téve
désben van, vagy pedig rosszakarat vezérelte, 
flzt írja, hogy a habart tojás gombával két 
tojásból készül, egy kávéskanálnyi gombával és 
hogy ez nekem 3 korona 40 fillérembe kerül; a 
valóság pedig az, hogy három tojás kell hozzá, 
továbbá 8 deka Champion és három deka vaj, 
ami nekem 5 korona 05 fillérbe kerül. Ha tehát 
én ezért az ételért 7 koronát számitok, akkor 
alig marad valami hasznom, mert hisz valahol 
be kell hoznom egyéb kiadásaimat is. A borju- 
frikando, amelyről azt Írja a levélíró, hogy tizen
öt koronába kerül, csak 9 korona 50 fillér, ami
ről az étlap tanúskodik. Kérném e sorok szives 
közlését. K iváló tisztelettel K ere s z t e s  Ede, a 
lelsö-margitszigeti vendéglő bérlője.Annál furcsább egy állítólag flndrássy-uti vendéglősnek a »Magyarország«-ban meghívott ilyen riadója;

i— A közönség igényeit a lehetőséghez ké
pest a legjobban iparkodunk kielégíteni. Az nem 
igaz, hogy ilyen viszonyok között nem lehet 
változatos menüt összeállítani. Az én tervem az, 
hogy kétféle levest adok. Egy húslevest és egy 
■hamis«-levest. Hús kétféle lesz, ami tulajdon
képpen egészen elegendő. Főzelékben azonban 
már nagy változatosságot fogok nyújtani, ü t-hat  
féle főzelék lesz nálam, amelyeket a közönség 
kedve szerint válogathat, ezenkívül pedig két
féle tésztát bocsátók a közönség rendelkezésére. 
Meg vagyok róla győződve, hogy mindenki nagy
szerűen tud majd ebédelni és vacsorázni még 
a gurmanoknak sem lesz kifogásuk az uj étkezés 
éllen. A vendéglősök hiába tiltakoznak, az uj 
rendszer egyetlen egy vendéglőt sem fog tönkre
tenni, csupán másféleképpen kell a vendéglő üz
leti berendezkedését alakítani.Bizony, igaza van Keresztes kollégánknak, gánk? A komoly »Magyarország«-ról nem gondolhatjuk, hogy nem is vendéglős nyilatkozatát közölte. jvalamivel magasabbak, fenti körülmények igazolja.De egyéb körülmények is döntő befolyással vannak a vendéglői árak alakulására. A balatoni fürdővendégek, kiknek túlnyomó része jómódú, követelőző. A legkülönfélébb igényekkel lép fel, a vendéglőssel szemben. Mindegyik valami különös ételt és italt kivan és igy a vendéglős bármily áron renoméja érdekében azt beszerezni.Talán egyik fürdőhelyen sem kívánnak a vendégek oly változatos étkezést, mint épen a Balatonnál. Már maga a fenséges vidék, a víz különös ereje, valami csapongó kívánalmak gerjeszt az emberekben, könnyelművé lesznek és mindent képes feláldozni, csak hogy vágyaikat kielégíthessék.Ezen különös okok azután befolyásolják a 
vendéglői árakat, és azok magassága csupán a kereslet és kínálat szabályszerű alakulása. i jNem kis befolyást (gyakorol az ár ak alakulására a bnlaton parii falvak teljesen üzleti géniekké alakult lakossága. Az évtizedes éúntkezés a fürdővendégekkel, bizonyos üzleti szellemet adott a falusi népnek. Meg- ;

A bajokról, a menürendszerről a vendéglősök memorandumot is készítettek. Érdekesebb részletei igy szólnak:Szerelnénk tudni: Ki ez a vendéglős kolle-
' ö  vendéglős ötszáz vendéglőjegy után, 

melynek értéke 900 korona, a következő cikke
ket kapja maximális áron: 4 kgr. zsir, 4 kgr. 
cukor, 15 kgr. főzelék, 25 kgr, burgonya. Tehát 
a hatóság' (mely a "-Vendéglősök Beszerző Cso
portjának* szükségletét semmiféle cikkel sem tudja 
maximális áron ellátni) elismeri, hogy a ven
déglős kénytelen maximális áron felül vásárolni, 
de ezzel szemben 500 darab 6 koronás menü- 
jegy ellenében: azaz 3000 korona megforgatá- 
sánál 97.90 korona áru élelmicikket igér.A memorandum aztán egy másik érdekes pontra tereli a ügyeimet. Eszerint:

■— Az Arvizsgáló Bizottságnál tartott infor
matív jellegű megbeszélésen arról is esett szó, 
hogy az étlap szerint való étkezés eltörlésével 
a luxusételek fogyasztása csökkenni fog, ami az 
rvizsgáló Bizotlság szerint annál helyesebb, mert 
semmiféle luxus, igy a fényűzés az étkezőasztal 
mellett is, nem a háború idejére való! Ennek 
természetes következménye lesz, hogy a luxus- 
élelmicikkek, —  hal, rák, hízott hús, szárnyas, 
primőrök —  árai a megcsappant kereslet kö
vetkeztében csökkenni fog és éppen az az osz
tály, mely a legkevésbbé szorul a hatóság vé
delmére s amely ezentúl a vendéglő helyett 
magánházak konyháin fogja ezeket az ínyenc fa
latokat élvezni, olcsóbban fog hozzájuk juthatni! 
Ezzel szemben a tömegélelmezésre szánt, olcsóbb 
élelmicikkekben, melyekben eddig sem volt fe
lesleg, megnő a kereslet, beszerzésük ismét ne
hezebb lesz és áruk, ha nincs maximálva, emel
kedni fog, maximálás esetén pedig maga az áru 
eltűnik a piacról. Ez pedig senki szempontjából 
sem kívánatos.

— Érezzük a mai állapotok tarthatatlanságát! 
sa }3qqo]6a| >|unpaAuazs 5tpso|69puaA iiu uszsih  
leginkább általa! Magunk kérjük a köz- és a 
magunk érdekében való rendezést oly formában, 
hogy mindenkinek javára, senkinek kárára ne 
váljék. Ne felejtsük, hogy a közéielmezés ren
geteg üzemének a vendéglői étkezés csak el
enyészően kis része. Ha vendéglői étkezésről van 
szó, külön kell választani azokat, akik kény
szerűségből és akik luxusból étkeznek vendég
lőben. Az eddigi rendszer előnyöket biztosit az 
előbbieknek az utóbbiak rovására. Ezt az elvetkövetelik a vendéglősök, hogy azt fizesse meg, amit tőle követelnek. Miután pedig ők legjobban ismerik a "budapesti és egyéb nagy városból odatóduló könnyen kereső, de pazarló. népet, eietösztönük is leleményessé teszi, és igyekeznek maguknak a végáron kérésziül annyit szerezni, a mennyi csak lehetséges.Számtalan család m aga!vezet háztartást és igy közvetlenül is vásárol. Privát ember pedig többet adhat mint a vendéglős, és igy miután a lakosság a privát feleknél is busásan megtalálja számadását, a vendéglősnek csakis igy hajlandó szállítani, ha annyit fizet mint a magányos.Nem oly könnyű tehát a balatoni fürdők vendéglőseinek helyzete. Ha a balatoni fürdőkben drágább is az élet, mint más hazai fürdőkben, úgy teljesen indokolt.De természetesnek tartjuk azt is, hogy ez még sem ok arra, hogy egyes vendéglősök visszaélve a helyzettel maguknak aránytalanul nagy hasznot akarnak biztosítani. Ha ezek ellen van panasz, úgy az eljárás helyénvaló, de egyáltalánositani nem lehet.

helyesnek tudjuk, méltányosnak ismertük meg, csak 
a végrehajtás módja ellen volt a vendéglőben 
étkezőknek és a vendéglősöknek egyaránt jogos 
és egyaránt keserű panaszuk!A vendéglősök memoranduma az adó egy nemének tekinti a menük adását és ezért a következő konkrét javaslatot teszi:

llapitsanak meg egy, a mostani polgári terí
tékhez hasonló olcsó menütipust (melynek ára  
a vendéglői üzem arányaihoz és színvonalához 
mérten esetleg többféle is lehet) és amelyért 
az étkező vendég a vendéglősnek csak kész
kiadásait téríti vissza. Ezzel szemben azonban 
állapítsa meg az Arvizsgáló Bizottság —  a ven
déglőket osztályokba sorozva —  az étlapok árait 
minden egyes cikkre részletesen, méltányosan o ly -  
kép, hogy a vendéglős a nyersanyagra köl
tötteken felül üzlete rezsijét az ebben foglalt 
rizikóval fedezhesse és befektetett és forgatott 
tőkéjéhez, valamint manapság igazán nehéz és 
izgalmas munkájához m ért polgári haszonra te - 
dósáí látjuk azokról, akik erre méltán és joggal 
igényt ttarthatnak, mig az utóbbiban üzleti m ér
legünk kiegyenlítését keressük. Amennyiben pe
dig a mai vendéglői jegyrendszert fenntartanák, 
ugy a hatóság által az ármérséklés ellenszolgál- 
tatásakép maximális áron adott , élelmicik kék 
mennyisége és fajtája is revízió alá vétessenek 
és orvosoltassanak egyúttal azok a sérelmek is, 
melyek a vendéglői jegyrendszert lehetetlenné 
tették. (Névre és napra szóló, egyértékü jegyek.)Érdekes és sok figyelemreméltót tartalmaz a vendéglősök javaslata s talán lehetne olyan méltányos megoldást találni, amely a vendéglősök jóhiszemű és jóindulatú többségének exisztenciális érdekeit nem veszélyezteti, de viszont biztosítja a közönség jó és viszonylag olcsó ellátását.

A maximálás csődje.
— Séta a piacokon. —Irta: Kovács Lgdta.A budapesti vásárló közönség 'bizonyára emlékezik még arra a sztrájkra, amelyet a múlt esztendőben rendeztek a vásárcsarnoki kofák válaszképpen a terményeket maximáló rendeletre. A kofák és piaci árusok azóta, ugy látszik, nagyot haladtak a vakmerőség területén, mert most már nem háborítja fel a maximálás, az ármegállapitó rendelet, nem lépnek sztrájkba, vidáman árulnak maximális áron felül. Egyszerűen figyelembe s feveszik a rendeleteket. Az árdrágításnak, az áruuzsorának ez a fajtája egészen szemérmetlenül folyik. A  hivatalos árnál sokkal magasabb árakat nagy betűkkel fennen hirdetik a gyümölcsüzletek kirakataiban, a kofák sátraiban az utcai kis kocsikon. Sehol semmiféle ellenőrzés nincs s Tta csak a közönség fel nem jelenti az árdi ágitokat, ugy mindenütt zavartalanul virágozhat az áruuzsora.Ma korán reggel végigsétáltunk a Garay- téii piacon, betekintettünk a gyümölcskereskedők boltjaiba, megálltunk az utcai óru-A .kis kocsikon és a kosarakban áruló kofák sitóknál, szóval: általános szemlét tartottunk, a cseresznyét és meggyet 9.40—5.—  koronával, a barackot 3 .—, 4.— , 4.60 koronával adták kilónként, ami pedig a maximális áraknak csaknem a kétszerese. A hatósági árak kicsinybeni eladásán '] egyébként a következő küónkint: cseresznye 2.50—3.50, meggy 2.20 3.50, kajszin-, sárga barack



VKNDSGLOSOK LAPJA 1918. julius 20.
2—2.20, nyári vörös szilva 1.34, pöszméte 1.80, ribizke 2.80, szamóca 3—3.60, málna 2 -3 .6 0 , nyári alma 2.— , nyári körte 2.50 korona.Ezzel szemben a Garay-téii gyümölcsárak az alábbiak kilónként: cseresznye 4.40—5.— , meggy 3.50—4.60, sárga barack egészen apró 3.80—4.20, ribizke 4—4.40, málna 5—5.40, nyári alma 2.20—5.—, nyáii körte 3 —3.50.Ezekkel az árakkal még kérkedtek is a Oaray-téri kofák. A Cserhát-utcai részen végig a kocsikon nagy belükkel jelezték a tön ti összegeket. Zöldbab, kel, zöldborsó, tök, saláta, ugoika, paraj, sóska, bár ma reggel bőven volt a piacon, minazon- áital kevés kivétellel mindenütt maximális áron felül adták. Így a fejes saláta darabon- kint 20 fillérért, sóska kilója egy koronáért, hüvelyes zöldborsó két koronáért, fejtett zöldborsó három korona nyolcvanért, zöldbab három korongért, tök egy koronáért kelt el. Ugyanis ez elmek a főzelék- és zöldségféléknek tudvalevőleg kisebb a maximális ára. * IA Garay-térröl a Damjanich-utca 14 .sz. alatt lévő gyümölcskereskedésbe mentünk. A kirakatban rengeteg, egészen apró barack sárgállott s a fölötte ékeskedő, tussal kirajzolt táblán hatalmas betűk hirdették:M a x i m á l i s  ár!1 kg.  b a r a c k  3 k o r o n a  08 f i l l é r .De hiszen két korona nyolcvan a barack maximális ára, — mondtuk a kereskedőnek.— Rosszul tetszik tudni, mert három korona! — ez Volt a válasz.Hiába magyarázgattuk a rendeletet, a kereskedő váltig azt mondogatta, hogy ő jobban tudja, mint mi.— Legfeljebb a három koronán túli 8 fillérre eshetnék panasz, *— mondta — ezt a »stanicliérU számítom fel.A staniclit mindenütt külön számitják olyképpen, hogy kilogrammonként a maximális áron felüli árakhoz még hozzácsapnak 8— 10 fillért s az embernek akár visz kosarat, akár nem, mégis meg kell fizetnie a kereskedők által önként vetett papiros-adót.Innen a Király-utca 95. sz. alatt levő gyümölcskereskedésbe néztünk be. Egy kilogramm meggyet kértünk. Persze nem is kérdeztünk meg az árát, gondolván, mire fizetésre kerül a sor, amúgy is szó nélkül maximális áron fizetünk. De az asszony elővigyázatos volt. Mérés elölt kijelentette, hogy 4 korona 40 fillér egy kilogramm meggy. Figyelmeztettük a 3 korona 50 filléres hivatalos árra, mire egyszerűen kijelentette:— Tessék ott Vásárolni, ahol maximális áronkap! jUgyanitt a barack ára a 2 korona 80 filléres maximális ár helyett 4 korona volt

4 _______ kilogrammonként s mikor megbotránkoztunk az árdrágítás felett, az üzlet elárusitónöje hetykén mondta:Folyton a maximális ári al hozakodunk elő, pedig azért nincs seliol gyümölcs, mert maximálták! *Pedig van gyümölcs. A Király-utca 101. sz. ház kapuja alatt pl. nagy kosarakban áll a szép, nagy barack. Ez volt az egyetlen árus, aki maximális áron adta a gyümölcsöt. Pedig határozottan válogatott, gyönyörű áruja volt.— Hát néni maga miért tudja maximálisáron adni?! kérdeztük.Mindenki adhatná, —  felelt — mertJiát mi a Dunánál sokszor még a nagybani maximális áron alul is beszerezhetjük a gyümölcsöt. Igaz, hogy vannak olyan termelők is, akik »kis-maxi«-ban adják el termésüket, de hát nem muszáj ezekből venni, mert becsületes áron is van elég gyümölcs. Mindenki ott vásárol, ahol én. A hajnali duna- parti piacon s ahol igazán nem történhetik olyan árdrágítás, ami megtorlás nélkül maradna, mert állandóan őrködik a rendőrség, amelynek figyelmébe ajánlhatjuk a drágitókat. Tessék elhinni, mindenki ugyanannyiért szerzi be az áruját, mint én, csakhogy persze hamarosan meg akarnak gazdagodni.Ez az asszonyság legyszeriien, de megmondja az igazat, hiába védekeznek a kofák azzal, hogy ők is a »nagy maxinál« drágábban szerzik be az árujokat. De az ellenőrzés híján nyugodtan hirdethetik mutató tábláikon uzsorájukat, a tájékozatlan közönség pedig abban a hitben, hogy csakis hivatalos árat függeszthetnek ki ilyen nyíltan — öntudatlanul fizeti a kétszeres árat. De az se baj, ha nincs kifüggesztett tábla. A vásárlók ahelyett, hogy mérés után egyszerűen maximális árat fizetnének, a mérés előtt ár iránt érdeklődnek, holott ez teljesen felesleges.'Egyébként útközben mindenütt találtunk nyilvános, táblán hirdetett árdrágítást. A Nagymező-utcában, az Andrássy-uton, a Ba- ross-utcában, a Körutakon is négykoronás ár volt kifüggesztve a selejtes aruk fölé.Ebből látható, hogy minden kerületben, minden kofánál, minden gyümölcskereskedés- ben teljes nyíltsággal a megengedeitnél jóval nagyobb árat hirdetnek az árjelző táblák. A hatósági maximálás egyenesen .felesleges, ha még a hatóság által kifüggesztésre kötelezett táblácskák is megtorlás nélkül félrevezethetik a fogyasztókat.*Íme, hogy vásároljon akkor maximális áron áron a vendéglős?Kérdés, nincs rá felelet.

Védekezés a íürtbetegségek ellen.(D. J.) Két éven át nélkülöztek szőlősgazdáink olyan anyagot, mely a szőlő két legveszedelmesebb betegsége: a lisztharmat és a fürtperonospora ellen együttes védelmet volna képes nyújtani. Mióta a háború Olaszországgal kitört, eltűnt a jóformán kizárólag olasz eredetű kén a mi piacunkról, ára az álutakon behozott árunak égmagasságig emelkedett s igy a legjobb hírnévnek örvendő Aschenbrandt-féle rézkénpor, melyet a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete honosított meg, a szőlőbirtokosok nagy ijedelmére többé nem volt beszerezhető.Mit jelent akár a lisztharmat, akár a fürtperonospora erőteljes fellépte Magyar- országon, ha hűvös, Ércdves a nyáii időjárás, azt az 1913-iki és 1915-iki évfolyamok megmutatták. Hiába volt minden permetezés, aki legalább háromszor-négyszer és pedig idejében nem porozott, az talán rnegvédhette a szőlő lombozatát, de szüretkor kereshette a fürtöket. De nemcsak az a fontos, hogy többször történjék a porozás, de talán még fontosabb, hogy az első kénporozás még a »szölővirágzás megindulta előtt menjen végbe. Hogy ott legyen a finom elosztású kén- por a lisztharmat, a rézgálic a peronos- porának spórái ellen óvszerül.Harmadéve, szerencsére, a nyár utója, tavaly pedig az egész nyár igen száraz volt, azérl aztán gazdáink porozás nélkül megúszták az évet, ami óriási jövedelmet jelentett egyesekre nézve. De mi történt volna, ha csakugyan esőre fordult nyár derekán az idő? Nem maradt volna épségben szőlő széles ez országban és oly siralmas szüretünk lett volna, hogy akár a mainak kétszeresére emelkedett árak mellett sem találtuk volna meg számadásunkat.A jelenlegi kedvező értékesítési viszonyok, melyek emberi számítás szerint az év folyamán még kiadós szüret esetén is kevéssé fognak változni, közelfekvővé teszik, hogy a szőlőbirtokosok aggódva gondolnak arra, vájjon lesz-e módjuk a' remélhetőleg jónak ígérkező szőlőtermésöket megvédeni? A dolog most — la háborús viszonyok eltolódása folytán még sokkal fontosabb, mint lett volna béke idején. Békében egy magyar hold homoki szőlőnek egész évi munkálata kifutotta 250—300 K-ból, de hegy szőlők sem kerültek többe ennek kétszeresénél. Ha tellát a legrosszabb esetet véve fel, a gazda nem kapta vissza költségeinek csak felét, az évi veszteség egy tizholdas szőlőgazdaságban sem rúgott többre mondjuk 1200—2000 koronánál. Ma az évi munkáltatás költségei sik- és hegyiszőlőnél egyaránt felmennek 1500 - 2000 K-ra és még feljebb. Katasztrofális szüret esetén, .aminek most munkáshiány, védekező szerek nehézkes be-
chaum burg Lip p e herceg

udvari pincészete s  Villányi pezsgőgyár és borpince részv.-társ.elsőrendű országszerte bevezetett palack-borai mellett megkezdette kiváló minőségű lé g i pezsgőkészletének forgalom ba hozatalát.
— Megrendeléseket
gyűjtő irodája: Bu
dapest, IV. kerület, 
Váczi- u. (Piaristák- 
palotája) a M agyar j 
f ig rá r- és Járadék- 
bank R .-t. fiókja. -  
Központi iroda: Bu
dapest, Nádor-u. lb
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1918. julius 20. V E N D É G L Ő S Ö K  í^A P JA 5szerzése stb. miatt fokozottabb mértékben vagyunk kitéve, (ugyanannak a gazdának a vesztesége sok, sok ezer koronára növeked- hetik. És ki van téve annak, hogy a borárak fokozatos lemorzsolása esetén soha- soha többé ezt a kárt kiheverni nem lesz képes, nem is szólva arról, hogy a következő év üzemköltségeinek előteremtése is nála leküzdhetetlen nehézségekbe ütközhet.Azért van a szölővédekezésnek meg fokozottabb jelentősége, mint béke idején. Azért hajlandónak élelmesebb gazdáink egy mázsa rézgálicért kétezer K-át is áldozni, azért fizetnek permetező munkásnak 20 - 30 és több koronát naponként és azért voltak még annak a veszélynek is kitéve, hogy valami uj hangzású, 1de megbízhatatlan eredetű porozóanyagéit ezreket adjanak ki, mert biztosabbat nem tudtak szerezni. Kettő közt volt a választásuk, vagy kísérletet tesznek azzal az uj szerrel, mely esetleg mégis jobb a semminél, vagy nem vásárolnak belőle és menthetetlenül teszik ki termés őket a pusztulásnak.Ha a rézkénpor, melyet a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete a mostani szezonra hoz forgalomba, tán nern is hajszálra azonos a régi, mindenütt kitünően bevált rézkén- porral, mégis lehető közel esik hozzá összetétel és fizikai tulajdonságok tekintetében. Szurogátum ugyan ez is, minőt ma már gazdasági életünk minden terén vagyunk kénytelenek használni. Ma Glancéi szerint 98"-os prima szublimált kénpor az ábrándok világába tartozik. Örülnünk kell tehát annak, hogy mégis sikerült oly összeállítású oidium-ellenes szert készíteni, mely 60% - nál több (pontosan 63%) finom őrölt ként tartalmaz és melyhez annyi rézgálic lett ugyancsak finom por alakjában keverve, hogy a fürtperonospora ellen is kellő védelmet képes nyújtani.Az uj szer összetételének megbízhatóságát nemcsak a gyár, amely az előírás szerint készíti és nemcsak a szövetkezet, mely azt forgalomba hozza, hanem 1 a József-mü- egyetem és az ampelológiai intézet vegyi vizsgálatai is fedik. Ennek forgalombahoza- talával tehát az a központi szövetkezet, mely az ország szölöbirtokosságával régi és szoros kapcsolatot tart fenn, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, mely a háború folyamán is mindent elkövetett, hogy a gazdákat a nekik szükséges anyagokkal vagy azok előteremthető pótlékaival ellássa, jó szolgálatot vei teljesíteni 'hazánk szőlőtermelőinek egyenként és a szőlők fenntartásának általánosságban.Természetes azonban, hogy a jelen viszonyok közt semmiféle anyag sem áll korlátlan mennyiségben a gyártás rendelkezésére s igy a gazdák igényei teljes egészükben aligha lesznek kielégíthetők. Azért cél

szerű a rendelést mielőbb feladni, egyrészt azért, hogy a szövetkezet a pozitiv szükségletről tudomást szerezve, a fennforgó akadályokat idejében legyőzhesse, de azért is, mert csak azoknak a gazdáknak rende- | lései lesznek talán egészen, de legalább is nagyrészben kielégithetök, akik kellő időben jelentkeztek. Vagyis a szövetkezet nem szavatolhat azért, hogy bizonyos időponton túl beérkező rendeléseket is figyelembe vehessen és fenntartja magának a jogot, hogy a kellő időben is beérkezett három méter- mázsánál nagyobb rendeléseket arányosan leszállítsa. ,Ennek a háborús rézkénpornak pillanatnyi ára kilogrammonként ■ 16 (ill. 16.50) K. Kétségtelenül igen nagy összeg, összehasonlítva a békeárakkal, de viszonyítva a szabad forgalomban levő tiszta kén 38 és a rézgálic 18—30 K-s árához és összehasonlítva egyes ismeretlen s igy nem feltétlenül bizalmat érdemlő cégek gyengébb összetételű keverékeivel, még mindig 'mérsékelt. Utóvégre ebből a rézkénporból, kétszeri porozást feltételezve, holdanként 9— 10 kg. elegendő, ami a szállítás és kézimunkával együtt körülbelül 180 K kiadással fog járni. Eszerint már akkor is megtérül a ráfordított költség, ha ennek a pornak a felhasználásával legfeljebb egy fél hektoliter mustot sikerült ínegmenteni és rendkívüli hasznot szolgáltat, ha, amire gyakran volt már példa, kellő időben alkalmazott kén- porozás nélkül a termés egészen vagy túlnyomó részben pusztult volna el.

Kötelező menürendszer az egész országban. A
Közélelmezési Hivatal már hosszabb idő óta tá r
gyalásokat folytat a vendéglősökkel a menü
rendszernek az egész országban való alkalmazá
sáról. E tárgyalások eredményeként a legköze
lebb kormányrendelet fog megjelenni, amely vég
legesen szabályozza a vendéglői étkezést. A ren
delet azt célozza, hogy az étlap szerinti étkezés 
helyett előre megállapított áru menü álljon a 
vendégek rendelkezésére. A vendéglői kiszolgá
lás legfontosabb része a menü lesz, nem pedig 
az étlap szerinti étkezés. A rendelet a ven
dégek szerint többféle osztályba sorozza a ven
déglőket, de minden vendéglőben kötelező lesz 
a menü kiszolgáltatása, amelynek árát előre meg
határozzák. A menü mellett csak az első osz
tályba sorozott vendéglőknek lesz szabad luxus
ételeket is kiszolgáltatni (pástétom, kaviár, fácán 
stb.). De még ezeknek a luxusételeknek az árát 
is maximálni fogják. Nevezetes része lesz a 
rendeletnek az, amelyik a legigénytelenebb osz
tályok részére olcsó, három-négy koronás menü
ről fo \  gondoskodni. Bizonyos fajtájú vendég
lőkben egyenesen kötelező lesz ily olcsó menük 
kiszolgálása. A kötelező országos menürendszerre 
vonatkozó kormányrendelet már a közelebbi na
pokban megjelenik. Szóval: rendelet megint lesz!

Vendéglőkben és kávéházakban tilos tojás- ételeket kiszolgáltatni. A közélelmezési miniszter 
a tojásforgalom korlátozásáról rendeletet bocsát 
ki, amely szerint vendéglői üzletekben, ideértve 
büfféket, kifőzéseket, korcsmákat, kaszinói és 
egyéb étkező helyeket, mulatóhelyeket, és utcái 
árusítókat, tilos a külön tojásételek, tehát lágy
tojás, keménytojás, tükörtojás, tojásrántotta, om
lett stb. kiszolgálása, valamint a tojásnak mint 
mellékletnek (sonka tojással, gomba tojással stb.) 
felhasználása. Vendéglői iparüzletek tojást tehát 
csakis oljj ételek készítésénél használhatnak, hol 
a tojást az ételbe belegyurják vagy belekeverik, 
tehát a tojás nem mint önálló alkotórész szerepel. 
Kávéházi iparüzletekben, ideértve a kávéméré
seket, tejcsarnokokat, kávécsarnokokat, tilos to
jásnak és tojásos ételeknek napközben való k i
szolgálása. Tojás ez üzletekben csakis esti hét 
óra után és csak lágytojás vagy tojásrántotta 
alakjában használható fel és pedig egy vendéy 
részére legfeljebb két darab. Cukrászüzletekben 
tilos külön tojásételek kiszolgálása. Ezekben a 
fent említett összes iparüzletekben tilos továbbá 
a tojásnak bármiféle italok és fagylaltok készí
tésénél való felhasználása, úgyszintén tojásnak 
az utcán át való árusítása. E rendelet megszegése 
hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 ko
ronáig terjedhető pénzbírsággal büntetendő. A 
rendelet julius 20-án ,/dép  életbe és egyelőre 
augusztus 31-éig marad hatályban.Kormányrendelet a fürdőhelyek drágasága ellen. 
A fürdőhelyeken a lakás- és élelmiszerárak m eg
állapítására a kormány rendeletet fog kiadni. 
A legközelebb megjelenő kormányrendelet sza
bályozni fogja elsősorban a lakások és szobák 
árait. A régi és mostani ár közt a különbség 
az 1916 évhez képest legfeljebb 25 százalék, a 
békeesztendők béréhez képest pedig legfeljebb 
40 százalék lehet.A rendelet érvénye nemcsak 
a szállodai és vendéglői szobákra terjed ki, ha
nem a magánlakásokra is. Aki szerződésileg 
hosszabb időre, vagy az egész fiirdöidényre bé
relt lakást, vagy szobát, a rendelet érvénybe 
lépésétől kezdve csak azt a bérösszeget köteles 
fizetni, amelyet a bérbeadó a rendelet szerint 
mint maximumot követelhet. Aki a bérösszeget 
előre kifizette, a hátralevő időre a felesleget 
visszakövetelheti a bérbeadótól. Szabályozza 
továbbá a rendelet a vendéglői árakat. A  
menürendszer az ország egész területén lévő  
fürdőtelepeken is kötelező lesz. A menü ára a 
fürdövendéglökben valam ivel magasabb lesz, mint 
a városokban, mert a fürdő idényüzlet, amely 
jogosan követelhet valam ivel magasabb árakat. 
Végül a rendelet szabályozza a fürdőhelyeken 
való tartózkodás időtartam át is. Alapelv az, hogy 
négy hétnél hosszabb időre senki sem foglalhat 
le szobát, vagy lakást. Ennél hosszabb időre  
csak a helyi hatóság adhat méltánylást érdemlő 
esetekben kivételes tartózkodási engedélyt.A bécsi vendéglők bezárása. Az utóbbi idő
ben ugyancsak rossz napok járnak a bécsi ven
déglősökre. Egy sereg hatósági intézkedés je 
lent meg, amelyek megnehezítik létfentartásukat. 
A nagy áruhiány és az alacsonyra maximált árak 
miatt az utóbbi hetekben mintegy száz vendéglős 
megszüntette üzemét. Ez a szám előreláthatóan 
a közeljövőben növekedni fog, mert a bécsi 
vendéglősök most mér egyáltalában nem tudnak 
rendes utón beszerezni élelmicikkekct, a lánc- 
kereskedőktől vásárolt árukat pedig nem tudják 
a közönséggel megfizettetni. Ide jutnak hamarosan 
a magyar vendéglősök is.• Utcán át« is lehet kávét árusítani. A tanács 

j megengedte, hogy a kávém érök tejeskávét az 
utcán át is árusíthatnak.

1____________________________________________
HERCEG W1NDISCH-GRAETZ LAJOS

pincészetei Tokaj — Sárospatak — Budafok

Legkiválóbb fajborok hordókban és eredeti töltésű palackokban. - Központi irodák: Budapest, IV. ke- , n t rűlet, Váczi-utca 27—33.Tokaji Bortermelők Társasaga R ."T, TOkaj (A Piaristák palotájában)
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Házasság. K r e g c c z  Ancsi és S v o b o d a  Ja- 

rosláv cs. és kir. tart. főhadnagy házasságot kö
töttek. Villány. Gjulaves, 1918. julius 15-én.Meghívó. A Székesfővárosi Vendéglősök »Jó- 
barátok- társasága f. évi julius 24-én (szerdán) 
d. u. 4 órakor Ritter Mihály kartárs ur vendég
lőjének kerthelyiségében (I., Hidegkbti-ut 70.) a 
magyar vendéglősök hadi özvegyeinek és á r
magyar vendéglősök hadi özvegyeinek és ár
váinak segítésére társas ozsonnával, tombolával, 
szépségversennyel, kabaréelőadással és tánccal 
egybekötött h a d i  k i  r á n d u l á s t  rendez, melyre 
tisztelt kartárs urat és b. családját tisztelettel 
meghívja a rendezőség. Belépődíj személyenkint 
3 korona. Jegyek csak a helyszínen kaphatók. 
Villamos közlekedés: a Retek-utcáig 15, 17, 33, 
61, 63, 77. szárnu kocsikkal. Átszállás a 83-as 
hűvösvölgyi kocsikra; leszállás a tébolydái meg
állónál. Visszautazásról gondoskodva van. Ren
dezőség. Tiszteletbeli elnökök: Hajós Károly szföv. 
ipartársulat elnöke, Kuntze Ödön a budai ipar
társulat elnöke, Mohos Ferenc a »Jóbarátok« 
elnöke, Verböczy Lajos a »Jóbarátok« alelnöke, 
Kori István a -Jóbarátok* pénztárosa. Főren
dezők : Subik János, Farkas Pali, Suchy Károly. 
Rendező bizottság: Bischof Pál, Bajjer István, 
Blumenstetter Kálmán, Braun Béla, Böhm M ór, 
Csengéi Sándor, Csik Boldizsár, Dadai János, 
Drexler Nándor, Farkas Pál, Friihling Antal, Gráf 
Ján■>s, Gramsch Ferenc, Gregorics Simon, H o r
váth József, Horváth István, Hrabovszky György, 
Hercig József, Kori György, Kamarás M ihály, ifj. 
Kamarás M ihály, Kerekes Pál, Kortcsák Alajos, 
Kutassy Károly, Komáromy György, Kitrich Ede, 
Leerer János, M irt András, M ajjer István, Miskey 
Lajos, Móser Frigyes, Paládi László, Putzer 
György, Pataki Sándor, Polifka Károly, Rosner 
János, Schmauder József, Sági József, Schmidt 
János, Spitzer István, Schmidt Konrád, Schmidl 
Dániel, Zsin Gyula, Zsin Lajos, Szita Lajos, 
Tompa Lukács. — Műsor: 4 órakor ünnepélyes 
fogadtatás a helyszínen. 4— 6-ig  tombola és 
szépségverseny értékes dijakkal. 6— 7-ig  társas 
ozsonna. 7— 8-ig  kabaré-előadás műkedvelő kar
társak közreműködésével. 8— 11-ig tánc. A zenét 
egy közkedvelt zenekar szolgáltatja. 11 órakor 
záróra. Pataki Sándor konferál. Kartársi üdvöz
lettel a Hadikirándulás rengezősége.A bor.Termelői szindikátusok a bortermés értékesítésére. A nagyobb szőlőtermelő vidékekről je
lentik, hogy ott többnyire a helyi takarékpénz
tárak közbejöttével szindikátusok alakulnak az 
idei bortermelés együttes értékesítésére. Különö
sen a dunántúli borvidéken ismerték fel az ilyen 
tömörülések jelentőségét és a legtöbb szőlő
termelő községben már meg is alakították az 
alkalmi szindikátusokat. Vendéglősök, jó lesz lésen 
lenni s idejében lekötni a bort. Esetleg a be
szerzési csoport is foglalkozzék a kérdéssel 
gyorsan.Szőlőnapszámok. Az ország minden szölövidé- 
kén a munkások óriási napszámbéreket követel
nek. Ugocsában 16—20 korona, Veszprémben 
18—22 korona, Arvavármegyében 25—30 korona 
a fé rfi-, helyesebben a gyermek-napszámbér. A 
nők bére napontn 16— 18 korona. De a bor 
olcsó legyen —  főleg a vendéglőkben — , ezt 
kívánnák sokan.A homok) szőlők. Szeged vidékén jó termés 
mutatkozik a szőlőkben. Eladó bor nem igen 
van, a bor ára 800 korona. —  Domaszék vidékén 
a szőlő SOou-al több termést igér, mint ta
valy. A bor ára_ 700—800 korona. A készlet 
csekély. —  Nagykőrösön közepes termés vár
ható. A bor óra naponként emelkedik, hekto
literenként 800—850 korona. —  Gyöngyösön a 
szőlők szépen fejlődnek. Vannak szőlőterületek, 
ahol holdanként 0— 70 hektoliter must ígérkezik. 
Eladó bor kevés van. Jó termés? S eladó bor 
még sincs? M i történik itt, uraim? Vigyázzunk!Három milliós borvásár Aradon. Aradról Ír
ják, hogy annyira ellepte a vásárló borkereskedők

raja Arad piacát, hogy rövid idő alatt a bor 
ára hektoliterenként felszökött ezer koronára is. 
Brajer nevű zágrábi borkereskedő 3000 hekto
liter borát eladásra kínálta, hektoliterenként 1000 
koronáért, noha a bort még az ősz folyamán 
a Hegyalján hektoliterenként 4— 500 koronáért vó- 
Hsárolta össze és azt egy bérelt pincében el
raktározta. A bort egy Tabek nevű borkeres
kedő vette meg, aki háromezer hektoliterért há
rom millió koronát adott. Brájer legalább másfél 
milliót nyert a bor eladásával.Szőlő- és szántóföldek ára. Kecskeméten egy 
hold 431 négyszögöles szőlőt 20.000 koronáért, 
egy holdas szőlőt lO.Otjb koronáért, egy 1 holdas 
szántóföldet 3200 koronáért, egy 1371 négyszög- 
öles szőlőt 3000 koronáért, egy 8 holdas szlőőt 
25.000 koronáért vásároltak meg. A csóktornyai 
dűlőben fekvő 1282 négyszögöles szőlő 8000 ko
ronáért cserélt gazdát.A szesz.A szövetkezeti tagoknak kiadott pálinka eladása.
A gyümölcsértékesitö- és szeszfőző-szövetkezetek 
tagjai egyes helyeken azt a pálinkát, melyet 
házi szükséglet cimén mint olcsóbb pálinkát vagy 
pedig a fogyasztók részére megállapított, maxi
mális áron való értékesítés céljából a szövetkezet 
igazgatósága a tagoknak kiadott, tovább eladták, j 
Figyelmezteti ennélfogva a központi intézet a 
gyümölcsértékesitö- és szeszfőző-szövetkezetek 
tagjait, hogy ezáltal jövedéki kihágást követnek 
el, aminek következménye pénzbüntetés lesz. Szó
val már másra is vigyáznak, nemcsak a ven
déglősökre.

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

47. k gy .2287/918.
Árverési

hirdetmény.
Diósgyőr község tulajdonát 

képező úgynevezett F e l s ő  
k o r c s m a  és a V á r o s  
k o r c s m a  folyó év julius 
30-ik napján délelőtt 9 órakora községház tanácstermében megtartandó nyilvános szóbeli árverésen örökáron el fog adatni. Az árverési feltételek a főjegyzői irodában bármely napon a délelőtti órákban megtekinthetők.D iósgyőr, 1918 julius 10.
Ligethy Béla Nagy Lajos

főjegyző h. biró.
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ACITROMZAMATtlAK H A S Z N Á L H A T Ó :
SÜTÉSHEZ, FÜZESHEZ,
TEA ÍZESÍTÉSÉHEZ1 LIMONÁDÉ És

KORMIHaneve E G Y E B B  H Ü S IT Ő H Ő Z

K G c KÉNT 3 0  KORONA

T e a f ix  T E A Z A M A T  >̂,4
1 KÁVÉS KANÁL 1 POHARVIZHEZ ELENQENDÓ'

K g . - k é n t  3 5 korona -.ó

Eczetsaupotló
15'20 SZOROSAN H ÍG ÍTH ATÓ

Kg :KÉNT 40 KORONA

K0RMIN VÁLLALATB u d a p e s t . ,vii. k á r o l y - k i r á l y -  ú t 1 7 .  
TELEFON 166- 05.
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1 9 1 8 . julius 20 VEKDBQLOSOK LAPJK
Sopron szab, kir. város tanácsától11796— 1918. szám.
Árverési hirdetmény.Sopron város közönségének tulajdonát képező

„ P a n n o n ia “ -szállót1918. augusztus 3-án d.e. 10 órakora városház tanácstermében megtartandó nyilvános árverésen Sopron város tanácsa eladja a legtöbbet ígérőnek. A szállóhoz 67 szoba, éttermek, tánc stb. helyiségek és kávéház is tartozik. Ajánlattevők az árverés megkezdésekor bánatpénzül 40,000 K tartoznak letenni készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban. Az ajánlat az ajánlattevőre azonnal, a városra nézve csak a törv. hat. bizottság közgyűlésének kormányhatóságilag jóváhagyott határozata után lesz érvényes. Részletes feltételek a városi központi iktató hivatalban a hivatalos órák alatt olvashatók. Sopron, 1918. évi jul. hó 17-én.A város tanácsa.
Hirdetmény

Bántornya (előbb Turnischa) község tulajdonát képező felső 
és alsó korcsma és 
Lendvaerdő község tulajdo- | nát képező

korcsma
1918. augusztus hó 18-án(bántanyaiak délután 2, lendva- erdői 4 órakor) nyilvános szóbeli árverésen 1919. évi január hó 1-től 1921. évi december hó 31-éig terjedőhárom évre bérbeadatik.A bántornyai felsőkorcsma udvarában 52 heti sertés és 7 jó- forgalmu országos vásár tartatik, alsókorcsma pedig 8 községből álló fára templomának közelében van.Feltételek alulírottnál megtekinthetők.Bántornya, 1918. julius hó 7.Mráz Kálmán

körjegyző .

-----  1
Nagyvendéglő
Fehérmegye egyik hetivásárral biró 
nagyközségében, nagy pincékkel, 
italmérési jog, mészárszék és egyéb 
mellékhelyiségekkel és 140 hold 
nemesi birtokkal együtt eladó.Felvilágosítást ad:

P a r r a g h  B é l a
fő m é rn ö k , Papkeszi-u .

CsászárfBrdő Budapesten. Nyári és téli gyógy
hely, a magyar Irgalraasrend tulajdona. Első
rangú kénes hévvlzü gőzfürdő, kényelmes iszap
fürdők, iszapborogatások, uszodák külön hölgyek 
és urak részére. T ö rö k -, kő- és márványfürdők, 
hölég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A für
dők kltün őeredménnyel használtatnak, főleg csu- 
zos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura 
a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pan
gásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid ke
zelés, jutányos árak. G yógy- és zenedij nincs. 
Prospektust ingyen és bérmentve küldaz Igazgatóság.A szerkesztő postája.

Minden olvasónknak. Többen megfogadták múlt 
számunk vezető cikkében közölt kérésünket s 
szereztek egy-egy uj előfizetőt. Ha így foly
tatják tovább régi halálaink az agitációt lapunk 
m ellett: szép eredményt étünk et s munkánkat 
még nagyobb erővel folytatjuk. —  K. L. Az  
uj 3 előfizetőnek küldjük a lapot. Köszönjük 
fáradságát. —  H. S. írja meg a cikket, s mi 
legközelebb közöljük. Minden aktuális kérdés tá r
gyalásának szívesen adunk helyet. —  L. M . No 
feleljen; az üzletembernek hozzáértéséhez bátor
ságának is kell lenni. — W . D. Jó vendéglő. S i
kert kívánunk. —  D. Zs. M egkaptuk a két uj 
előfizető cimét. A lap megy. — T. L .f h . K., 
S. B. és L. T. Köszönjük, a szives fáradozást. 
Az uj előfizetőknek a lapot megindítottuk. —  
Nzm közölhető cikkek. M i lesz a sörrel? —  
Jó idők. —  A fürdőzés. —  Ne higyj .m ag yar.. . 
—  Nevető kofák.Főszerkesztő: Gyökössy Endre dr.

Eladó szállodafelvidéki 15000 lakosú városbantizenöt vendégszoba, nagy kávéház, nagy étterem, nagy csapszék italmérési joggal, lakássalBővebbet: Budapest ügynök-utca IS. sz.IV. emeld, ajtó 4.
Emésztést elősegítő nyálkoldú snvközömbösito MATTON?
GIESSHUBLER

A^ISZTA TERMÉSZETES ALKALIÁS. v v * _ s a v a n y u v i x I L :

F ő v á ro siC l  • •  r r  r rSorfozo
R .-T .
Kőbányánmárazelsőévben 248.000 hl. sörtgyártott,ez bizonyítja legfényesebben söreink kitűnő minőségét.

Gyártja aKőbányai Polgári Seríőző R.-T.Budapest—Kőbánya.
L1TTKE L.
pezsgőborgyár-telepe PÉCS.

Főraktár: Budapest, IV., Szép-utcza 3.Frigyes főherczeg ő császári és királyi fensége, Salva- tor Lipót ő cs. és kir. fensége és „Nemzetközi Hálókocsi" és „Európai Express Vonat-társaság" szállítója.
PEZSGŐ FA JO K  :„SPORT ORAND VIN SEC", „CA- SINO EXTRA SEC" „FOREN GLAN D" (savanykás) „BRI- TANIA EXTRA DRY" (cukor nélk )

t



VENDÉGLŐSÖK LAPja _ _ _ _  juliius 20.fi ----------- --------------- ----------- ----------------------------- -------------------- ----------------
30.000
lakosú városIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

legnagyobb  
s z á l  l o d á j a  
é tte re m m e l
é s

k á v á h á z z a l
á t a d ó .  □ S z e m é l y e s e n  

é r d e k l ő d ő k n e k  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t
Illés Béla, E gerben .Egy jó forgalmú

beszálló vendéglőillBIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilszabad kézből eladó.Bóvebbet:
Lőrincz Sándor, Pestszentlőrincz

Ü l l ő i - u t  21. s z á m .

Vendéglősök  
és kávésok  
figyelm éb e!!Trencsénteplicz gyógyfürdőben a 2000— 3000 napi vendég forgalmú

g y ó g y t e r e  miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiés T e p l i c z  n a g y s z á l l ó
v e n d é g lő i é s  k á v é h á z a illlllltlIltlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllBHIIIHIHItttlIltlIHIIIHIItlIllllllltttlegyütt vagy külün - külön1919 január 1-től bérbeadók. lltlIlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllHIIIIIIIKizárólag elsőrangú érdeklődők személyes látogatását mielőbb, de l e g k é s ő b b  augusztus 15-ig kéri aF ü r d ő ig a z g a tó s á g .

fagylalt, jegeskávé, hideg készítmények előállítási nál a jég sózására, valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli vágj írásbeli kérdezösködésre d í j m e n t e s e n  nyújtA M agyar K irályi Sójövedék Vezérügynöksége Budapest, V. kér. Vilmos császár-u t 32. sz á m .

H a e la d ó  vendéglője, szállodája, vagy kávéháza van, ha v e n n i  óhajt, h i r d e s s e  ezt a
V E N D É G L Ő S Ö K  

L A  P J A - b a n .

Alapittatott 1820.Fanda Ágoston és Zimmer Péter utóda
Z im m e r  F e re n c

halnagykereskedő, csász. és kir. udvari szállító 

B u d a p e s te n
Telefon : József 48 — 94. SQrgOuicim: Zimmer halá izm citer Budapest

D R E H E R  R N T R L  5 E R F Ő Z D E I  R.-T.B U D R P E S T -K Ő B Á N Y Á N .Városi Iroda: Vili,, József-utcza 36. Saját palaczk - töltés
Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, k irá ly -, m árcziusi-, k iv ite li m árcziusi-, 
korona- (a la pilseni), m aláta-, bajor-, dupla m árcziusi- és bak-sörét. 

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

Parafadugót veszünk!!H aszn ált, jó karban  lévő , nem törött p alack p arfad u g ó k a t k ilón kin t K 4 5 .—  llj p arafad u g ó ka t előzetes m egm intázás m ellett, k ilónként 8 5 .—  K-t fizetü n k, valam in t ho rdó du gók at és p ezsgódugókata legm agasabb árban  veszün k. I’ arafa k u llad é k  ára kilónként K 5 .— .FROMMER TESTVÉREK BUDAPEST, VI. TERÉZ-KÖRUT 23.ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY-SERFŐZŐDE
Fennáll:
1854 óta

felszerelt

Budapest-Kőbánya.
A legújabb technikai berendezésekkel 1 AAA AAA hl  
lszerelt serfőzde évi gyártó képessége l,v"V.vvv Ili.Telelőn József 4—29. Angyalföldi jég-,1(1 VldAlrn V . t IHordósGrrendclés B u dap estre: Vili., Esterházy-u y________verem: Telefon 115—85. Budai Jégverem : Telefon 43~4U. Vidékre X . Külsőjószberényl-út f i .  Telefon: József 56—36 és József 56 —38 Palacksö rrendelés B udapestre és vidékre X . Külső Jászberényi-út 11. száni. Telefon; József 56—37. Budapestre a városi sürraktárakban is.

Uránia Könyvnyomda (tulajd. Székely ftrtur), Budapest Vl!.,Dohány~utca 10. Telefon: József '10-50 .


