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Mozgóképek.
V V

Ki hát a felelős,
a főpincér-e, a vendéglös-e a meg nem engedett 
vendéglői árak felszámításáért ? A kérdés ha
tározott; a feleletnek is határozottnak kell 
tenni. Az is lesz. S hangzik pedig ezenképen: 
A vendéglős köteles az étlapokon az árakat 
kiírni. Tehát a vendég jó l tudja előre, hogy 
miért mit kell majd fizetnie. Természetes és vi
lágos, hogy a vendéglős csak azokért az ára
kért felelős, amely árakat étlapjára irt. Ha most 
már a föpincér az étlapon olvasható árakat 
a maga elhatározásából emeli s úgy számítja 
a vendégeknek: ez újabb, magasabb árakért a 
vendéglőst jogi alapon felelőssé tenni nem lehet. 
Ha csak be nem tudja bizonyítani a föpincér, 
hogy a vendéglőstől kapott a magasabb árak 
számítására szóbeli utasítást. A vendégek, ha 
jóindulatuak volnának, szólhatnának azonnal 
a tulajdonosoknak a magasabb árak miatt s 
ezzel sokkal okosabban és gyorsabban lehetne 
elintézni ezeket az ügyeket. De ma mindenki a 
vendégfogadósok ellen fordult. Mért? Attapitsa 
meg az ipartársulat. Hasznos munkát végezne 
vele! *
Ha jogilag: nem, de erkölcsileg: igen,
igen is felelős a vendégfogadós alkalmazottjá
nak olyan cselekedetéért, hogy pl. kristályvíz 
helyett közönséges dunavizet kap a vendég vala
hol. Az ilyen alkalmazottat még ma sem'Jart- 
hatja üzletében egy jóltirére, becsületére, fog
lalkozására, valamit adó vendégfogadós, ma se 
mikor alig kapni személyzetet. Nagyon züllött 
állapotoknak kell lenni ott, ahol megtörténhetik 
az ilyen hihetetlen visszaélés. Ez a személyze
tével szemben az üzleti becsületéért késhegyig 
küzdő és semmit cl nem néző vendéglőssel meg 
nem történhetik. Jogilag el nem Ítélhető a ven
déglős ilyen alkalmazottja miatt, pedig minden 
kitanult szakértelemmel dolgozó vendégfogadós 
a gazdát hibáztatja ebben az esetben. Nem is 
tehet az másképen.

Nemes Kun.

Búza Barna borai.— Levél a szerkesztőhöz. —A következő levelet kaptuk:
Kedves Szerkesztő Úr, mint 32 év óta vendéglősipart űző vendégfogadós, csudálattal és elragadtatással olvasom a Vendéglősök Lapjában azokat a rövid, talpraesett cikkeket, melyekkel iparunk becsületéért küzd hűséges, jó lapunk az utolsó években fáradhatatlanul.Azt hiszemminden intelligens vendégfogadós hálás lehet ezekért az írásokért a Vendéglősök Lapjának; mert nincs nehezebb feladat, mint ma tárgyilagos megjegyzésekkel, tanácsokkal, buzdítással, kisérni iparunk életének komoly, sőt komor jelenségeit.S mikor a mi lapunk tárgyilagosan int bennünket a jó, a becsület utján való megmaradásra, úgy gondolom: nem végzek hiábavaló munkát, ha felhívom a tek. szerkesztőség figyelmét egy különös dologra.Búza Barna borairal van szó.Búza Barna tolcsvai borait minden jóravaló vendéglős ismeri. Ezek a borok igazán kiváló tokaji borok ; a Búza Barna borairól szóló reklám élő szállóige.Még egyszer ismétlem; nemcsak azt tudja mindenki, hogyvBuza Barnának borai vannak, hanem tudja mindenki azt is, hogy pompásan kezelt, értékes, igen jó borai vannak.Eddig tehát rendben van a dol.og s igazán megérdemli Búza Barna jó

tokaji bora ezt az ingyen-reklámot is. Most azonban azt akarom szóvá tenni, hogy a „ Magyarország“ cimü lapban, amely újságot a kiváló Szakács Andor ismét országos jelentőségű komoly nagy lappá emelt s amely lapot mi független vendéglősök ismét szeretettel olvasunk, Búza Barna egymás után irja a cikkeket, a bor magasabb áráért.Nem akarok most arról vitatkozni, hogy helyes-e és jogos-e, ha nagyon magas lesz a magyar bor ára itthon is, olyan magas, hogy mi magyar vendéglősök nem vehetjük meg, mert a szegény magyarok ilyen drága bort már nem ihatnak, de azt se ízléses, se tárgyilagos dolognak nem tartom, hogy Búza Barna ir cikkeket a magasabb borárakért.Jobban örülünk, ha az ő jeles tollával tovább is politikai és gazdasági függetlenségünkért harcol; a bor magasabb árának kiverekedését bízza csak másra. Ne felejtse el, hogy mikor ő a bor magasabb árát követeli,, egyúttal a ,,Buza Barna borait" is védi.Igaz ugyan — ezt is el kell ismerni — hogy jó ízlése nem engedte, hogy ezeknek a cikkeknek aláirja a nevét vagy neve kezdőbetűit, de — dicséretére legyen mondva — ki nem ismeri az ő jellegzetes, tömör, tőmondatokban zengő stílusát?Higyje meg Búza Barna, hogy ezekkel a cikkekkel ,,Magyarország“ -nak is árt s a bor árának se használ.Tisztelettel 
Egy régi előfizető.

Uradalmi tájborokéi s z á llít  és 
k ö z v e t ít
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Olvastuk mi is ezeket a cikkeket, s azt hisszük, hogy valóban Búza Barna irta azokat. Hisz épen az ő pompás tolla tette ezeket a cikkeket érdekessé és értékessé,S ki kell jelentenünk, hogy a dolog érdemére nézve csak akkor adnánk Búza Barnának igazat, ha a hazai fogyasztásra szükséges bort maximális áron lefoglalnák előbb.Aztán a külföldnek szánt bor lehet, sőt legyen is drága, igen drága.

, i*#**"'
Burgonya-ellátás.Az elmúlt esztendőben sok baj volt a : burgonyával. A  tél legnagyobb részében senki sem tudott burgonyához jutni. A  Közélelmezési Hivatal az idén megbízta Guthy Tódor kir. ügyészt, aki tudvalévőén a K. H.-ba van beosztva és a szervezésnek meg is van az ,eredménye. A z idén előreláthatóan még a tél beállta előtt az ország minden lakosa el lesz látva burgonyával, télen nem lesznek szállítások, hogy a burgonya meg ne fagyjon.

fl főváros megkapja a burgonya
szükségletét.A  fővárosi lakosság számára nem engedélyeztek vásárlási jogot. Erre azért volt szükség, mert ilyen esetekben a közönség viselte az utánjárási költségeket, küzdött a termelővel és rendesen a maximális áron túl vásárolt árut, fizetett kocsifuvart a? állomásra, fedezte a vasúti költséget, sok pénzébe került a kirakodás és a hajószállitás. Egy-egy mé- termázsa 200— 250 koronára is rúgott. Mások összeállónak és a pénzt ügynök kezére bízták. A z ügynökök a pénzt elspekulálták és

Házasságom.Irta: Ggönggösy László.(Elbeszéli egy jó férj.)Sohasem utazhattam anélkül, hogy valakit, vagy valamit őrizetemre ne bíztak volna. 
Én sohasem tudtam eddig kitalálni, mi lehetennek az oka? Azt hiszem, valami bizalom- gerjesztő van az arcomban, még fiatal leányokat is bátran rámbiztak, akárhányszor. Nem azért, mintha nem tartottak volna elég veszedelmesnek, hanem mert megbíztak jellememben. , ■Félreértések kikerülése végett szükségesnek tartom megjegyezni, hogy e sorok . irója, őszinte, jószivü, csinos fiatalember, akinek szerelmi kalandjai is lehettek volna, lia utánajár.Egy alkalommal, amint J-be akartam utazni, a háló gyorsvonattal egy ember jött a pályaudvarra és vizsga szemmel nézett körül.Akár megesküdtemi volna, hogy engem keres. Tudniillik keresett egy derék, jószivü liatal embert, akire egy kisleányt nyugodt lelkiismerettel rábízhat. Tudtam, hogy rajtam akad meg a szeme. Pár perc múlva már úgy állott a dolog, hogy nem egyedül logok utazni.A derék ui váltig bizonyítgatta, hogy a leány nagyon szép. Nem tudtam néki ellentmondani, de ezzel még sem sikerült a leány

krumpli még sem volt. Ezeknek a visszás eseteknek következménye volt, hogy januárban hetvenhatezer család hozta vissza a vásárlási engedélyét és ezeknek a szükségletéről már lehetetlen volt. gondoskodni.A Közélelmezési Hivatal minden tővárosi ember téli burgonyaszükségletét felszállója a fővárosba. November közepéig minden nap száznegyven vaggon krumpli tog a fővárosba érkezni.
f l  burgonya ára.A  burgonya árát még nem határozták meg. A burgonya kilójáért a termelő 23 fillért kap, átlagban Budapestre való szállítás után 31 fillérbe kerül. Ehhez hozzájárul még a nagykereskedők és a kiskeieskedők haszna, pontos számítások után meg fogják határozni, a maximális árat. A főváros —  megbízható 

í információk (szerint — ötvennyolc fillérért akarta a burgonya kilóját adni, de ennyi nyereséget illetékes körök nem hajlandók a fővárosnak engedni. A fővárosra ugyanazok az árak lesznek érvényesek, amelyek a kiskereskedőket kötelezik.
R vidéki vendéglői étkezés 

szabályozásáról.5980—910. O. K. A. B. szám. Országos Központi Kivizsgáló Bizottság. Valamennyi vidéki árvizsgáló bizottságnak. A  vendéglői étkezés szabályozásáról kiadott67,790—917. K. M. számú rendelet (az alábbiakban »rendelet«-ként idézve) végrehajtása tekintetében a közelebbi utasításokat az alábbiakban közlöm a t. Bizottsággal.A  rendelet alapgondblata az, hogy minden társadalmi osztály fizetőképessége és igé-jóakaratát megnyernem, mert ugyancsak durcásan nézett reám.Az alvó kocsiosztályban vettem jegyet. Egy vegyes társaság utazott ekkor J-be. A vegyes emberek tudvalevőleg jó alvók, de én is az vagyok. Beültem a kupéba párttogolt.ammal. Még segítettem is néki cókmókját vinni. Máig sem tudom, hogy miért hordanak a nők annyi sok mindenfélét magukkal, ha utaznak. Ennek 0  egy nagyobb és egy kisebb utazótáskája, nap- és esöemyöje vagy három kendője és több apró, papirosba göngyölt csomagja volti Amint felszálltunk, rögtön veszekedni kezdett vélem, hogy a hálókupékat ki nem áll- iiatja. Azt mondta, nincs kedve megtolni!Valahogy aztán kibékült sorsával, de ekkor meg nékem nem volt okom megelégedettnek lenni. Két kellemetlen felfedezésre jutottam. Egyik az volt, hogy mindkét jegyem ugyanazon helyre szólott, a másik meg az, hogy jegyeim a legfelső ágyra szóltak, ahol a hőség kiállhatatlan szokott lenni.Barátnőin újra zsémbelni kezdett, ö  bizony nem megy a kakasülőre aludni. Nem evett bolondgombát.Értésére adtam, hogy ha aludni akar, most már nincs más választása, mire ő azt lelelte, hogy inkább ébren marad egész éjjel. Leül valahová. Az tmondtam néki, hogy ez mind

nyei arányában megtalálja a nyilvános étkező helyiségekben a neki megfelelő étkezés lehetőségét. Ezt az által biztosítjuk, ha gondoskodunk arról, hogy minden vendéglőben és hasonló étkezési helyiségben méltányos árban változatos terítéket szolgáltassanak ki s az étlap szerint rendelhető ételek árai szintén hatásos ellenőrzés alatt álljanak.A rendelet végrehajtása a legmagasabban az ír. n. törzslapból indulhat ki.A törzslap a vendéglő étclárjegyzéke, amely i minden egyes vendéglőre nézve külön-kü- ! lön feltünteti azt, hogy az1 illető vendéglő I az ott kiszolgálásra kerülő összes ételekért | minő árakat számíthat,Ezen ételárjegyzék megállapítása a következőképen történik. A  bizottság készíttet megfelelő nyomtatványürlapokat és intézkedik aziránt, hogy a területén fekvő thjf. és r. t. városokban, valamint 10,000-nél több lakosú községben levő étkezési vállalatok tulajdonosai — amennyiben ez a rendelet 2. §-a szerinti határidő alatt még meg nem történt volna — meghatározott napon (na- j pokon) megjelenjenek a bizottság hivatalos helyiségében s 2 ételárjegyzék-ürlapot átvegyenek. Az átvett űrlapon az illető vendéglős kitölti a megjelelő rovatokban, hogy a déli és az esti terítékért, valamint az étlap szerint kiszolgáltatott minden egyes ételért minő árakat kíván számítani s a bizottság által megjelölendő rövid határidőn belül mindkét példányt kitöltve visszamutatja a bizottságnak. A bizottság leiadata azután az árakat felülbírálni és a szükségesnek mutatkozó változtatások keresztülvitele után az1 árjegyzéket jóváhagyni. A bizottság az egyik láttamozott példányt visszaadja a vendéglősnek, a másikat pedig törzslapként irattárába elhelyezi. Abból a célból, hogy a telülbirálás te-nagyon szép, csakhogy az alvókocsiban nem talál ülésre alkalmatos helyet, legtölebb, ha a  riiosdótálba ül, ami azonban nagyon kényelmetlen volna. Végre nagynehezen két ur segítségével rábeszéltük, hogy foglalja cl az én helyemet.Most már az volt a kérdés, hogy mi tör- r ténik én velem? Megszólítottam a kalauzt, megmagyaráztam néki a sajnos jegytévedést, amelynek áldozata lettem. A kalauz roppant sajnálkozott s azzal elégített ki, Hogy ha előbb szólok, módjába lett volna segíteni rajiam, de a dolgok jelenlegi állásában ez most már lehetetlenség, mert a helyek mind ! el vannak toglálva.De azé't igy biztatóit mint jegy- i tulajdonosnak jogában van bármelyik üresen 1 maradt helyet elfoglalni.Lecsüggesztett tővel ültem le az egyik mos- í dótálba s megadással néztem jövendő sorsom elé.Egy rekedt, borízű hang ébresztett fel csöndes szomorúságomból.Uram igy szólt hozzám egy veres- orru ember nincs valami innivalója?Vízre van szüksége?— Ejli, átkozott legyei az is, aki kitalálta. Borra vagy egy kis pálinkára szomjazom. A torkom úgy kiszáradt, majd meg-
gyűl.



1918. október 5. VENDÉGLŐSÖK LAPJA 3liintetében megfelelő részletes alap álljon a bizottság rendelkezésére, házi használatára állapítson meg szükséges számú osztályokat, határozza meg a bevezetésben jelzett irányelvek gondos és rendszeres érvényesítésével az egyes osztályokban a terítékért és az étlap szeiint kiszolgáltatott ételekért felszámítható legmagasabb árakat és ugyancsak intern használat céljára ossza be a területén levő vendéglőket az egyes osztályokba. Ez alapon a felülvizsgálatot oly módon végezheti el, hogy összehasonlítja a bemutatott ételárjegyzék tételeit a megfelelő házi ételárjegyzék példánnyal és a bemutatott tervezetnek a házi példányénál magasabb tételeit megfelelően leszállítja.Tájékozásul közlöm, hogy ebben az ügykörben célszerűek használható nyomtatványok: az ételárjegyzék és a Tájékoztató. Az ételárjegyzék rovatokat tartalmaz az üzlet nevére és helyére, a felelős üzlettulajdonos nevére és lakására, a déli és az esti teríték összeállítására és a teríték árára, továbbá a szokásos összes ételek felsorolásával ezek árára, úgy, hogy a vendéglős az illető rovatok kitöltésével és az így két példányban kitöltött űrlap beszolgáltatásával tesz eleget a rendelet szerinti ár bemutatási kötelezettségének. A Tájékoztató rövid útmutatás az űrlap kitöltéséhez s egyben a vendéglős tájékoztatására összefoglalja a vendéglői étkezés lényeges szabályait. A Tájékoztató az űrlap kitöltésére szolgáló útmutatáson telül tartalmazza az ételadagok súlyát, a teríték összeállítására és kiszolgáltatására vonatkozólag a bizottság által szükségesnek tartott közléseket, a felmentés esetét a teritékadás kötelezettsége alól, az étlap szerint kiszolgáltatott ételekre vonatkozólag szükségesnek mutatkozó közlendőket, (pl. ha a vendéglősSajnálom, de nem szoktam efféléket ' magammal hordani.Valóban kár! Nem a kalauz ön?Azt hiszem, hogy nem az vagyok. Magam is azt hiszem, mert ha az volna, lenne kulacsa, a kulacsban pedig akadna egy kis innivaló. Hol van a kalauz?— A másik kocsiba ment.— Nagy kedvem volna felkeresni. Nagyon szomjas vagyok.Kedve; barátom, a vasúti szabályrendeletben egy paragrafus sincs, amely önt megakadályozhatná abban, hogy felkeljen és utána nézzen egy jó kortynak.Ez az1 érvelésem bámulatosan hatott; mosolyogva lelkeit és nemsokára nagyokat ásitva tűnt el a másik kocsiban.Rögtön készen voltam tervemmel. Ezt az •igyál én fogom elfoglalni. Az á_gy fölött a fogason egy fehér kalap lógott. Levettem onnan és egy másik ágy fölé akasztottam, Azután lefeküdtem s nyugodt lelkiismerettel elaludtam.Egyszer csak hangos káromkodás ébresztett lel első szendergésemböl. A veiesorru na39 vitába ereszkedett egy ágy birtokosával. Azt magyarázgatta neki, hogy ahhoz az ágy- *’°z. amelyen ö oly kényelmesen nyujtózko- tulajdonképpen néki van jussa. A meg- teituidohnak ez sehogyse fért fejébe.

! olyan ételt is ki akar szolgáltatni, amely a ; nyomtatott űrlapon telsorolt ételek között nern I szerepel, ezt külön írja fel az ételárjegyzékbe, továbbá a vendéglős az ételárjegyzék nyomtatott íovatfii közül csak azoknak a rovatait töltse ki, amelyekből a napi étlapjait rendszerint össze szokta állítani stb.) a Tájékoztató figyelmeztetést tartalmaz, továbbá a hus- feltétek, főzelék és a köret kötelező kiszolgálására, a szabályozás céljaira és arra, hogy a vendéglősök esetleg külön kívánságaikat az árjegyzék-űrlap végén feltüntethetik. Az Országos Központi Ai vizsgáló Bizottságnál használatos mintákat tájékoztatásul külön i meg logom küldeni a vidéki árvizsgáló-bi- 1 I zottságoknak.

I

Az étélárjegyzéknek első izben történt megállapítása után a rendelet 2. §-a szerint az érdekelteknél; minden hónapban újra be kell mutatniok az ételárjegyzéket. Ennek felülvizsgálatánál az1 előző bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy a már megállapított árak felemelése csupán abban az* esetben hagyható jóvá, ha ezt komoly indokok (nyersanyag hatósági árának emelkedése stb.) mellőzhetetlenné teszik. Ha a bizottság ily változtatáshoz hozzájárul, célszerű egészen újonnan kiállított ételárjegyzéket jóváhagyni s nem a régit javítani.A  bizottság által jóváhagyott általános ételárjegyzék alapján készül a naponkénti étlap.. Az étlapia vonatkozólag elsősorban arra kell ügyelni, hogy az étlapon — az alább közölt kivételtől eltekintve okvetlenül szerepeljen a teríték, még pedig a jobb vállalatoknál (I II. osztályban) kétféle összeállításban, ugyanegy árban, akként, hogy a vendég szabadon választhat a kétféle összeállítás között. Ezenkívül azonban más terítéknek az étlapon való feltüntetését és kiszplgálíatását

i
!

a bizottság csupán kivételesen indokolt esetekben engedje meg a törzslap jóváhagyásává! kapcsolatosan olyan esetekben, ha a helyiség színvonala a kétféle áru teríték megengedését mellőzhetetlenné teszi. A  terítéknek mindenesetie három fogásból kell állania. A teríték összeállítására nézve a következők lehetnek irányadók: délben: 1. leves,2. bús főzelékkel vagy melléklettel (burgonya, tarhonya, vagy galuska stb.), 3. tészta; este: a vendég választása szerint, egyik változat; 1. előétel, 2. hús főzelékkel, vagy egyéb' körítéssel, 3. tészta; másik változat: 1. hús főzelékkel vagy egyéb körítéssel, 2. tészta és 3. sajt vagy gyümölcs. A  jobb helyeken (I— II. osztály) a terítékre előirt levesből, húsból, előételből, körítésből és tésztából, lehetőleg kétfélét kell készíteni, még pedig lehetőleg hamis és fehér levest, kétféle vagy kétféle módon elkészített húst és főtt, valamint sült vagy felfújt tésztát. Ezeket a vendég szabad választása szerint kell kiszolgáltatni. Az olyan vendéglőket, amelyek közönségének igényeit és fizetőképességét a telitek is meghaladja, a bizottság a teiiték- adás kötelezettsége alól felmentheti.Az étlap árai semmi esetre sem haladhatják meg a törzslap vonatkozó árait, ameny- nyiben pedig meghaladnák, ezáltal a vendéglős kihágást követ el.A rendelet 4. §-a értelmében a helyi viszonyok gondos mérlegelése mellett kötelezze a bizottság az étkezési vállalatokat, vagy azok bizonyos körét arra, hogy a hivatkozott §-ban felsorolt egyszerűbb ételeket is kiszolgáltassanak. Ha ily kötelező rendelkezési kibocsátott, gondoskodjék arról,hogy ezek az ételek megfelelő méltányos árakkal mindenesetre szerepeljenek az étlapon.A teríték keretében kiszolgáltatott egyes—  Nem látja, hogy az én fehér kalapom lóg ott a szegen?— M ár hogy ez a maga kalapja volna? — monda az- álmos, de szörnyen kételkedői arccal. Igen, ez az én kalapom! Most pedig 1 -egymás utam te arról az ágiiról, különben- úgy ledobom onnan, hogy a nyaka kitörik.Emberünk erre felült az ágyban, mélyen szeme közé nézett a tántorgó kis embernek, aztán ásitva, szó nélkül vette a kalapot és a részeg tejébe nyomta. A szerencsétlennek a j liile se látszott ki, a kalapból; feje eltűntI a ier;geteg köcsögben.1 -  Ilyet ne mondjon senki, szólott méltósággal a kalap nagytejü tulajdonosa az én fejemre nem kap kalapot Magyarországon. Ezt külön megrendelésre csinálta Csordás, az én kalaposom.Ez az éiv- hatott; a részeg tovább ment ágyát keresni. Minthogy pedig több fehér kalap lógott az ágyak felett, sok embert vert fel álmából, bizonyitgatta nekik, hogy az; .így,I ahol oly jóizüen boncolnak, az övé. Volt ve- ! szekedés, lárma, sót egy pár markosubb em- 
j bér öklével távolította el az alkalmatlankodót.A részeg bevert orral, de törhetetlen akarat- ; tál ment a lehő nyughelyek felé, ágyát ke- i esni.Én megelégülteu ismét készültem az al-

i vashoz, midőn valaki ijedt, átható sikoltás-; sál nevemen szólított.József! Jöjjön, mentsen meg ettől a részeg embertől.Ijedten talpra ugrottam. A hang a reám1 I bizott tisztességes hajadon leányzóé volt,1 József meg az én keresztnevem. (Családi nevemet a házi békesség kedvéért nem sza- ! óad elárulnom.) Nékem a leányért relelnem kellett, azért álmosan ugyan, de lóhalálában | lohantam segítségére.1 A leány erősen dulakodott a részeggel,I még körmeit is segítségül hivta. Hogy1 ezek nem hasztalanul működtek, eléggé bizonyi- | lo t t a  a részeg arcáról lecsepegö vér.Reglön a gazember hajába ragadtam és I ellóditottam az ágytól. A  leányka félénken simult hozzám. Ha jól emlékszem, még meg 1 is ölelt Eszébe sem jutott a durcáskodás, 
j éti lovagja, megmentő lovagja voltam. Pedig csak ingujjban valék, no, de hát a nők,! rnikoi léinek, az ilyesmit cszre 9em veszik, i Kötelességemnek tartottam' édes szavakkal megnyugtatni, Íriszen úgy remegett szegényke, Éreztem szive dobogását és az enyém is dobogni kezaett Mikor már el akartam hagy- I ni, ijedten fonta karját nyakam köré.Ne menjen még, az Istenre kérem; úgy ■élek, hátha visszajön.I Az igazat megvallva, ez a beszéd nern



4 VEMD&GLO&OK LflPjn 1918. október 5.

ételadagok legkisebb mértékét a rendelet 6. §-a meghatározza, még pedig akként, hogy a  teríték keretében kiszolgáltatott egyes ételadagok legkisebb mértéke a következő: leves 2 deciliter, húsétel 10 dkgr., főzelékköret 2 deciliter, egyéb köret 15 dkg., főtt tészta 15 dkgr., sült vagy felfújt tészta 12 dkgr. Ezeken felül a terítéken kivül kiszolgáltatott ételadagok legkisebb mértéke a következő: a leves 2.5 deciliter, húsételnél a tiszta hussuly felszolgált, állapotban 12 dkgr., köretként kiszolgáltatott főzelék vagy egyéb köret kb. 15 dkg., főtt tészta 15 dkg., sült tészta 12 dkg., puha sajt kb. 5 dkg., kemény sajt 5 dkg. A husfeltétes főzeléknél a  főzelék súlya 30 dkgr.-nál, a lfusfeltét súlya 6 dkgr.-nál kevesebb nem lehet. Az előző bekezdésben említett egyszerűbb ételek' adagjának (rendelet 4. §-a) legkisebb súlyát bizottság állapítja meg.Kisérje gondos figyelemmel a bizottság, hogy a rendelet 7. §-a értelmében a jóváhagyott árjegyzék kifüggesztése megtörténik-e, s ezen az árjegyzéken az egyes ételadagok súlya is fel van-e tüntetve?Állandóan ellenőrizze, illetőleg a rendőrség utján ellenőriztesse a bizottság a rendeletnek és a bizottság rendelkezéseinek pontos betartását és ezek megszegése vagy kijátszása esetében igyekezzék a szigorú megtorlást kiszoigalmazni. Különösen felhívom a bizottság figyelmét a rendelet 8. §-ának 2. bekezdésében foglalt rendelkezésére, amely szerint, ha a kihágás elkövetése jogerős ítélettel megállapittatott, a bizottság az Országos Központi Arvizsgáló Bizottság jóváhagyásával az iparűzési jogosultságot meg is vonhatja. Ha e jogkörével megfelelően él, illetőleg e jogára támaszkodik, az étkezési vállalatokkal szemben hatékonyan érvényesítheti a rende-igen tetszett nékem. Már szörnyű álmos voltam, de ha az ember elvállal valamit, még álmát is kénytelen érte feláldozni. Ott maradtam mellette.Szörnyű álom lepett meg, ráült szempillámra. Elaludtam a kisleány ágya szélén.Csak arra ébredtem töl, mikor egy hatalmas marok nyakoncsip és fülembe ordítja:— Ki vagy te? Mi a neved? Gyönyörűséges mákvirág te!Ez a marok a nagybácsié volt, aki a perionon várta érkező unokahugát, de minthogy nem mutatkozott a kupéban kereste tel s kissé furcsa helyzetben talált bennünket.Ijedten nyitottam tel szememet. Hirtelené- ben tájékozni sem tudtam magam.—  Az Istenért, megfojt - kiáltottam lé- lekzet után kapkodva. — Mit vétettem én önnek?Halálfélelem környékezett és talán éppen azért egy pillanat alatt tisztában voltam, űrivel vádolnak. Kérő hangon mondottam:—  Uram, én ártatlan vagyok, mint a ma született bárány!A veszekedésre odagyült emberek nevetve, majd megbotránkozó arccal csóválták fejőket. Senki sem hitt nekem.— Vagy meghalsz, vagy teleségül veszed a leányt! — ordított a felbőszült nagybácsi.

let végrehajtása körében szükségesnek mu- j tatkozó intézkedéseit.Tett intézkedéseiről és az étkezés szabálya- j zásáról összefoglaló’ értesítést szíveskedjék az j Országos Központi Arvizsgáló Bizottsághoz j bemutatni.Budapest, 1918. szeptember 12.
Előfizetési felhívás!Szeretettel és bizalommal figyelmeztetjük lapunk hűséges barátait, előfizetőit, hogy ez év utolsó negyedének küszöbére léptünk.Kérjük hűséges támogatóinkat, régi i előfizetőinket, hogy hátrálékos előfizetésüket minél előbb beküldeni szíveskedjenek.A mai nehéz viszonyok között, amikor lapunk kiállítása, megjelenése hónapról-hónapra többe kerül, csak az előfizetési összegeknek pontos beküldése segíthet át a nehézségeken.Hűséges munkánkért, amellyel a vendéglői, szállodai és kávésipart támogatjuk, csak ezt kérjük !Lapunk előfizetésiára egy évre 32 Kíélévre 16 ,, negyedévre 8 ,,

(o) Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs.és kir. udvari szállító, Ferdinánd Polgár király-ut 4. szám. Telefon: '13—31. és József 39—88. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak, 1 vendéglőseinek és kórházainak állandó szállitójn. j Fiók-üzlet: IV., Türr István-utca 7. Telefon 11-48.Ez világosan volt mondva. Én szerettem volna még élni! A leányra néztem, aki keservesen zokogott. Oly szépnek tűnt tel élőt- ( tem e pillanatban. Azt is be kellett látnom, í hogy a nagybácsinak igaza van. A  leányt, | bár akaratlanul, mégis kompromittáltam. A  ' hiba máskép nem üthető helyre, csakis házassággal. Ünnepélyesen kinyilatkoztattam tehát, hogy nőül veszem.így házasodtam meg.Később mondta meg az én kedves iele- ségem, hogy ö engem már íégóta ismert és szeretett. Igen szeretett: titokban és reménytelenül. Ez teljesen kibékített sorsommal. Azt is elárulta: azért durcáskodott, mert jobb szereíett volna vélem maradni, mint a tekvö- helyen egyedül . . .ö  szeretett engem! Nem akart egyedül maradni!Most boldog családapa vagyok. Nyolc gyermekem van. Mindez pedig nem történik meg, | ha az éjjel almos nem vagyok. ’ !U. i. A feleségemnek a menyegző titán első dolga volt megtiltani, hogy fiatal nőkre t elügyeljek.Ezt egész alázattal bátorkodom tudtára adni azoknak, akik netalán ilyenféle feladatta] meg akarnának bízni.

P Badacsony lábánál.Irta: Dr. Balázs József.Valamikor nem igy volt. A  Balaton partjai más érzelmeket váltottak ki az emberekben. Mi változott meg, a Balaton vagy az emberek? Azt hiszem, az emberek.A Balaton ma is Európa legszebb tava. Földrajzi szépsége ma is felülmúlhatatlan. Vonzóereje ma is páratlan. Csak a nyaralóközönség más. Azok a rajongó nyaralók, kik bármely balalonparti falucskában szívesen meghnzódtak, hogy onnan kirándulva gyönyörködjenek a Balaton változatos szépségében, ma eltűntek. A gazdagok könnyen kereső, élvezethajhászó emberek, még a legkisebb zugot is elfoglalták, kistajgerolva mindenkit, ki ugyan rajongó maradt, de a háború szennyes iergetegében keresni nem tudott.A balatoni hegyek kies oldalait, ma divatosan öltözött magassarku, és szárú hölgyek járják, és oh, nagy Kisfaludy, költészetednek bölcsőjét lia felkeresik, nem az ihlet akasztja meg a szabályos szívverést, hanem a gondtalan, ledér, vig kacagás.
A  Badacsony lábánál ma is létezik Kisfaludy háza, hol megírta szerelmes verseit Valamikor, ha a kirándulók felkeresték a szép helyet, áhítattal telepedtek meg az egyszerű szobában. M a vig kacagás, szemet és íület sértő zsivaj hallatszik ki a házakból.Oh, szép balatoni romantika, de sokat szenvedsz le a háború alatt. Vajon mikor múlik már el ez az istencsapás.Bégen, mikor minden diák vágyainak netovábbja volt a Balaton: nem igy volt.A balatoni fürdőket nem lepték el a minden idealizmusból kivetkőzött emberek, hanem nyugalmat, csendet, és ihletet kereső rajongók keresték tel a vidéket. Kirándulók ezrei lepték el az egész vidéket, a balatoni kultusz szolgálatában állott mindenki.Jó néhány évvel ezelőtt Keszthelyről indultunk Badacsonyba. Csupa oly egyén, ki rajongással gondolt a Balatonra.Balatonedericsre vonattal mentünk, onnan pedig gyalogszerrel per pedes apostolorum Szigligetre. Szigliget várrom messziről ucjy tűnik tel, mint egy festett kép, zordon fenségében emelkedtek az ég felé enyészetnek indult falai. ,Szigligetröl tovább gyalogszerrel Badacsonyba mentünk. Poros utón haladtunk, olykor keskeny mezei utón, hogy megrövidítve , utunkat, minél előbb elérjük Badacsonyt.Jobbíelöl egy kőtorony állt az ut m e l le t t .  Azt mondják róla az emberek, hogy Szig- liget várának előőrsei laktak benne. De minden talpalatti földnek van valami története. Minden darab kőhöz egy-egy történet fűződik.Talán éppen erre járt Rózsa Sándor, tálán Patkó, a híres bakonyi betyár itt futott a pandúrok szuronya elöl a Balatonnak, hol nyomát vesztve, másnap túloldalon isméti elbukkant.Vagy télóra menetelés után r n e g p i l l a n t o t -  -  luk a Balatont; majd a Badacsonyt.
A  szűk útról tekintve, a Badacsony az alatta eltol ülő Balatonnal, oly fenséges lát-
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vényt nyújtott, hogy meghatottságomban ilyennek képzeltem a paradicsomot.A Badacsony lábánál fekszik Lábdi. Kellemes kis csárda várja a kirándulót a Badacsony lábádán.Oda betértünk porosán, fáradtan, mint egykor Petőfi, Kisfaludy.A korcsma csinos, fehérre meszelt épület volt, tiszta kis vendégszobával.Hideg sültet ettünk, hozzá egy liter jó badacsonyi bort. Egy óra múlva tovább indultunk. A  számlát kiegyenlítettük és bár hatan voltunk összesen, 8 kor. 40 fillért fizettünk.Igen, ez történt az Urnák 1910. esztendejében, amidőn még a könnyen meggazdagodott pesti kútárak nem lepték el a Balatont és lehetetlen követeléseikkel nem hajtották fel a vendéglői árakat, és nem követelték azt, hogy a vendéglős az égből hozza le a csillagokat, mert ami a földön van, azt már mind végigélvezték.
A p ró  h íre k .(-) Elitéit vendéglősök. A VII. keerületi kapitányságon Kaszás Ernő rendőrkapitány a Központi Arvizsgáló-Bizottság feljelentése alapján elítélte a Park-szálló éttennének tulajdonosát, Limberger Józsefet 1400 korona pénzbüntetésre, Bokros Károlyt, a József főherceg-szálló tulajdonosát 900 korona, Steiner Gyulánét, az Im- periál-szálló (Nyár-u. 30.) tulajdonosát 1000 korona és özv. Büchler Vilmosáét, a Dob-utca 26. számú vendéglő tulajdonosát 600 korona pénzbüntetésre. Mindezek a vendéglősök és szállósok a kötelező menürendszer szabályait hágták túl és részben tulmagas árakat számítottak. Újabb büntetésekkel sújtotta a rendőrség Kiszel Józsefet és Márkus Imrét is, az alsó Margitsziget vendéglőseit. Bizony, szomorú ez!(!) Kristályvíz helyett dunai víz. A Neményi Béla által bérelt nyugati pályaudvari III. osztályú étteremben Dobroczki Miklósné üzletvezetőnő egy vendégnek egy üveg Kristályvizet szolgáltatott ki. A vendég, amikor megizlelte, a vizet, megállapította, hogy abban nem Kristályvíz, hanem közönséges dunai víz van. Ezt az étterem egyik alkalmazottnője szintén konstatálta. Amikor a vendég ezt kifogásolta, az üzletvezetőim durva szavakkal támadt reá. A vendég erre rendőrt hívott, akit Dobroczkiné szintén erős szavakkal inzultált. A VI. kerületi kapitányságon tegnap tárgyalta ezt,az ügyet és Dobroczkinét 600 korona pénzbüntetésre Ítélte el azzal az indokolással, hogy a vendég kiszolgálását' megtagadta és hozzá goromba is volt.(x) Drága uborka. A VI. kerületi rendőrkapitányságon Laky kapitány 600 ‘ korona pénz- büntetésre ítélte a Teréz-köruti Neiger-Vendéglő tulajdonosát, aki az uborkasalátáért két koronát, burgonyasalátáért 1 korona 50 fillért, egy kis adag párolt szilváért három koronát számított.(...) Megnyitották a Szi. Géllé, l-fürdőt. Múlt hó 26-án reggelA 7 órakor adták át n Szent j Gellért-fürdőt a közforgalomnak. Már jóval a í megnyitás előtt a fürdő kapuja előtt sok ember i állott és amikor a fürdőt megnyitották, azonnal |

megtelt fürdőzö vendégekkel. Alig múlt el egy óra és a bevétel már ezer korona volt. Délelőtt tiz óráig 248 ember fürdött meg az uj fürdőben. A szálló 175 szobája közül 130-at márlefoglaltak.(ó) Pincéreik gyűlése. A Budapesti Pincér Kor szombaton tartotta első ülését Dományek Pál elnöklésével. Gregorits István előadása alapján tárgyalták a napirendet. Kimondták, hogy a ta- noncok szakképzésére nagy súlyt helyeznek és szaktanárokul pincéreket kívánnak. Legközelebb a pincérek számára egészségügyi előadásokat fognak tartani. A cipőközpontlioz átírnak, hogy figyelemmel legyen arra a körülményre, hogy a pincérek sokkal több lábbelit viselnek el, mint mások.(::) Gavallér kávés. Ürömmel jelentjük, hogy VV a s s e r m a n n  Mór, az Emke-kávéház tulajdonosa, 200 koronát adott az Ú j s á g k i a d ó  t i s z t v i s e l ő k  ü d i i l ö t é l e ( ) é r e ,  az úgynevezett S ti m e g i -  a I a p r a. Ajánljuk előfize- tö nk figyelmébe mi is ezt az igazán humánus célt szolgáló alapot.(o) A magyar Bank megkapta az állami fürdőkbérletét. A földmivelési minisztérium és a M agyar Bank és Kereskedelmi R.-t. között Vízakna, Tátralomnic, Csorba és Herkulesfürdő kibérlése ügyében folyt tárgyalás befejezéshez közeledik. /I miniszter megmaradt szilárdul eredeti elhatározása mellett, hogy a fürdők fejlődését bérbeadással biztosítsa. Atár a fökérdésben megtörtént a megegyezés, csak néhány mellékkérdés elintézése van hátra. Egyik ütközőpont a tárgyaló felek között a bérösszeg megállapítása. A Magyar Bank évi 180.000 korona bért ajánlott fel az 50 esztendőre szóló bérlet tartamára. Ennél azonban a minisztérium többet kér, annál is inkább, mert a háború alatt a négy fürdő jövedelme ezt az összeget túlhaladja. De természetesen a béke eljövetelével a fürdők jövedelme is csökkenni fog. Végleges megállapodás a fürdők bérletére vonatkozólag jövő hétre várható, ekkor Bottlik István államtitkár elnöklésével a bank megbizottainak és a többi érdekelt minisztérium részvételével tanácskozás lesz és megállapítják a szerződés szövegét. A Magyar Bank az állami fürdők bérletére külön részvény- társaságot alapit, amelyért a garanciát az állammal szemben ő vállalja el. Állami tisztviselők köréből több alkalommal azzal az aggodalommal éltek, hogy a bérbeadás miatt ök elesnek a jelenleg élvezett kedvezésektől. Úgy halljuk azonban, hogy a kormány a szerződésben kikötötte tisztviselőinek járó fürdő-kedvezések változatlan fentartását. Különben az állami tisztviselők elhelyezésére való tekintettel a minisztérium Fenyö- házát rögtön kikapcsolta a tárgyalás anyagából és azt a helyet a jövöbén kizáróan a tisztviselők részére tartják üzemben.
Császírfürdő Budapesten. Nyári és téli gyógyhely, a magyar Irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú Icéiie; hévvizü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák Külön hölgyek fcs urak részére. Török-, kő- és márványfürdők, hölég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A fürdők kiliinö eredménnyel használtatnak, főleg csu- zos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hu.utos eseteiben s aitesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen és bérmentve küldaz igazgatóság.

Ml nz ÚJSÁG?
Fegyházaí az árdrágítóknak. A képviselöház- ban épp úgy, mint a sajtóban, több ízben sürgették már a kormányt, hogy intézkedjék az árdrágítók szigorúbb büntetéséről, mert hiszen az eddigi rendeletek az árdrágítást csak kihágásnak minősítették és a büntetés nagyon enyhe volt. A kormány a sürgetésre elhatározta, hogy törvényjavaslatot készít az árdrágítók szigorúbb büntetéséről. Az erre vonatkozó törvényjavaslat tervezete már el is készült az igazságügy- minisztériumban, és bír szerint az árdrágítást ezentúl nem kihágásnak, hanem vétségnek, sőt súlyosabb esetekben bűntettnek minősítik, aminek természetes következése, hogy az árdrágításért ezentúl nemcsak elzárás, hanem fogház, börtön, sőt súlyosabb esetekben fegyház is jár.
R  cuikorka ára. Az árvizsgáló bizottság megállapította a cukorka tájékoztató-árát. A kiskereskedői forgalomban tehát a fogyasztó részére történő eladásoknál a cukorkáért következő árak számíthatók fe l: Merkantil cukorkáért 8 K 50 f. Superior áruért, karameldropsz, roksz és hasonló fajtájú, savak és izek hozzáadásával, esetleg fodormenta illóolajjal készített cukorkáért 10 K. Karameleláért, selyemcukorkáért (furré): gyümölcsízzel, mogyoróval vagy nugaval töltve 13 K. Egyszerű drazsé-cukorkáért 11 K. Egyszerű fondanért gyümölcsízzel 10 K. Cukorba mártott fondanért töltelék nélkül 13 K. Finom fondankonfektért, gyümölcs- vagy egyéb töltelékkel 18 K. Komprimált, fondanból vagy kon- zervből öntött finom fodormenta-pasztilláért 13 K. Karameldropsz, rpksz és hasonló fajtájú cukorkáért savak és izek hozzáadásával, esetleg fodormenta illóolajjal darabonként göngyölve 13 K. Karamelláért, selyemcukorkáért (furré) gyümölcsízzel, mogyoróval vayy nugaval töltve, darabonként göngyölve 16 K. Egyszerű fondanért göngyölve 13 K. Csokoládé-konfektért, egyszerű 35 K. Ezeket a tájékoztató árakat, amelyek október 1-én lépnek életbe, kilogrammonkint, tiszta súlyban kell érteni. Egy kilogrammnál kisebb mennyiségben (dekánkint) való eladás esetében a kilogrammonkinti ár arányos részénél magasabb ár nem számítható fel. A szokásos csomagolásért külön dij nem számítható fel.Haljegyek lesznék. Az immár huszkoronás hal árának szabályozása és a főváros közönségének olcsó hallal való ellátása érdekében a Közélelmezési Hivatal akciót indított és ebben az ügyben értekezlet is volt Nagy Ferenc államtitkár elnöklésével. Ezen az értekezleten a főváros tanácsát Mahrer Aladár tanácsnok képviselte és résztvettek a megbeszélésben az Országos Halászati Egyesület és a Halászati .Felügyelőség képviselői, valamint a nagyobb haltenyésztők. A tanácskozás eredményeként a Közélelmezési Hivatalnak sikerült megállapodást létesíteni a haltenyésztőkkel. Ennek értelmében a Közélelmezési Hivatal sem a hal forgalmát nem korlátozza, sem a hal árát nem maximálja. A haltenyésztők szabadon vihetnek ki halat a külföldre. Ezzel szemben azonban a haltenyésztők kötelezték magukat arra, hogy a kifogásra kerülő halmennyiség tiz százalékát Budapestre szállítják és szabályozott áron hozzák forgalomba. Ez az ár kilogrammonkint valószínűleg hat ko- í róna lesz. A felhozatal október elején indul meg | és február végéig, számítás szerint ezerötszáz ! métermázsa olcsó hal kerül a fővárosba. Ez ! a mennyiség Budapest szükségletének mintegy
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VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1918 október 5.

felét teszi. Miután csak a kifogott halak tíz százaléka kerül ilyen áron forgalomba, lesz Budapesten drágább hal is és hogy visszaélések ne történjenek, azt tervezik, hogy az olcsó hal vételét valamelyes formában jegyhez kötik és elsősorban azoiknak lesz joguk a hatkoronás halhoz, akiknek csekély jövedelmük révén vörös szinii élelmiszerigazolványuk van. A hal-akció azonban csak a pontyra terjed ki, mert csak a pontyot tekintik tömegcikknek.Meghivó. A Székesfővárosi Vendéglősök •Jóbarátok® társasága f. évi október hó 9-én, szerdán d. u. 3 órai kezdettel, Zsin Gyula kartárs ur vendéglőjében és kerthelyiségében, X ., Mar- tinovits-tér 2. sz. alatt, társas ozsonnával és tánccal egybekötött s z ü r e t i  m u l a t s á g o t  rendez. Vendégeket szívesen lát a rendezőség. Belépti dij nincs.Az ukrán borkivitel szervezésére kiküldött bizottság ülést tartott Zwack Ákos elnöklésével. Az elnök közölte, hogy a Haditermény részvény- társaság a bortermelők és borkereskedők nagy értekezlete által kidolgozott tervezetet nem hajlandó változatlanul elfogadni, hanem módosításokat kíván rajta. Hosszú vita után, amelyben Bernáth Béla, Búza Barna, Polgár Andor, Zim- mermann Jenő és mások vettek részt, a bizottság a Haditermény módosításait a kényszerhelyzetre való tekintettel némi pótlások mellett elfogadta. Zwack elnök a pótlásokat a Haditermény elé teijesztette, s ha a Haditermény hozzájárul azokhoz, akkor nyomban megkezdik a Borkiviteli Társaság alapításához szükséges intézkedéseket s kibocsájtják a részjegy-aláírási felhívást. Ha nem járulna hozzá a Haditermény a bizottság által javasolt pótlásokhoz, akkor döntés végett a kereskedelmi miniszter elé terjesztik az ügyet.Pezsgöadó Budapesten. A pezsgőfogyasztás augusztus 31-éig 2.168.184 korona adót eredményezett, majdnem félmillióval többet, mint ameny- nyire számítottak.Az Intim’ kabaré uj műsoráról az egész napi sajtó a legjobb elismeréssel irt. A kabaré igazgatója, Leopold Gyula, igen szerencsésen választotta meg az uj tagokat. A zsúfolt ház es- ténkint örömmel állapítja meg, hogy igazi művészet és irodalmi nivó költözött az Intim Kabaréba. Feszült figyelemmel hallgatja végig a publikum Sarah Bernhardtnak, a nagy francia tragikának a drámáját »A vallomását, melyet Abonyi Géza, Szíöke Lajos a Nemzeti Színház tagja és Jászai Olga játszottak el rendkívül hatásosan zugó tapsvihart aratva, ötletes operett a »Legénylakás« Balassa Emil tollából, a fülbemászó, kedves zenét Czeglédy Gyula komponálta. Szeless Elza, ez a gyönyöiüen fejlődő szubrett-tehetség, vitte a darabot, játéka és éneke egyaránt osztatlan nagy tetszést aratott. Dicséret illeti partnerét, Gáspár Ivánt, nemkülönben Leövey Leót, Virágh Ferencet, Bibits Irént, Gazda Ilát és Kőhalmi Andort is. Lakatos László komédiájában, melynek »Ami az újságban áll« a cime, Teleki Ilona, ez a tehetséges művésznő, akitől joggal vár még sok szépet az Intim Kabaré, bebizonyította, hogy nemcsak kiváló énekesnő. A megcsalt férj szerepében Leövey Leó igazolta jó hírnevét. Taps és kacaj kiséri a •Halhatatlan család® bohózat előadását, melyben Szeless Elza, Mészáros Alajos, a Nemzeti Szinház tagja, Leövey Leó, Kovács Andor, Virágh, Kőhalmi brillíroznak. Magánszámokat Szeless, Teleki, Bibits, Leövey, Virágh, Gáspár adnak elő. Kovács Andor konferál nagyon szellemesen. Biztos, hogy a remek és érdekes műsort mindenki meg fogja nézni.

6 A cukorkampány és a cukorárak. Normális viszonyok között október elsején kellene a cukorkampánynak és a cukorgyárak termelésének megkezdődni, de ez ideig, értesülésünk szerint, mindössze egy cukorgyár, a buranyavármegyei dolgozik, a többi szénhiány következtében kénytelen pihenni. De október 15-ig a legtöbb cukorgyár meg fogja kapni az üzemhez szükséges szenet. Az idei cukorrépatermés, jól értesült helyről szerzett információk szerint, legalább 130 százalékkal kedvezőbb lesz a múlt évinél és Így a cukorgyártás is jóval meg fogja haladni a múlt .évi eredményt. Szó van arról, hogy a fogyasztók cukorkvótáját felemelik egy kilogrammra, egyúttal azonban a cukor óra is drágább lesz és úgy kontemplálják, hogy körülbelül 80 fillérrel emelték fel kilogrammonként a' cukor árát, úgy hogy a Fogyasztók 3 korona—3.20-ért kapnák. Minthogy azonban a kormánynak az a terve, hogy valutális célokból nagymennyiségű cukrot akar a neutrális külföldre szállítani, nem valószínű, hogy a fogyasztók részére most érvényben levő kontingenst felemelik, csupán az a bizonyos, hogy drágább lesz a cukor.Boszniában kitűnő a szilvatermés. A bosnyákszilvatermés központjában, Bicskában a szilva- j termelők és az érdekelt vállalatok a napokban értekezletet tartottak. Megállapították, hogy Boszniának az idén rendkívül dús szilvaténnése van, úgy hogy mintegy kétmillió métermázsa szilvára lehet számítani. Ebből a mennyiségből 900.000 i métermázsát aszalásra, 150.000 métermázsát lek- várkészitésre és 500.000 métermázsát szilvapálinka készítésre kívánnak felhasználni. A megmaradt mennyiség a friss állapotban való fogyasztás céljára fog szolgálni, igen /íagy pénzügyi eredményt várnak a szilvapálinka készítésétől. A piac.Rekvirálják a diókészleteket. A közélelmezési miniszter az ország lakosságának dióval méltányos áron való ellátását biztosítani akarja, evég- ből rendeletet adott ki, hogy az 1918. évi termést és diókészleteket be kell jelenteni, elrendeli továbbá, hogy Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Mármaros, Besztercenaszód, Szolnok-Doboka, Szilágy, Szatmár, Bihar, Arad, Krassószörény, Hunyad, Kiskükiillö, Nagyküküllö, Alsófehér, M a- rostorda és Kolozs vármegyék területén termett diómennyiségnek a birtokos házi és gazdasági szükségletét meghaladó részét ót kell engedni az Országos Zöldségfőzelék és Gyümölcsforgalmi Részvénytársaságnak. A termelő köteles a dió leszedésének megtörténtekor a készleteket a hatóságnak bejelenteni. A házi és gazdasági szükséglet címén háztartásonként 50 kiló diót szabad visszatartani.A zöldség, főzelék és gyümölcs uj maximális árai. A zöldség- és gyümölcsforguhni intézőbizottság közli, hogy a zöldség, főzelék és gyümölcs uj maximális ára kicsinyben, kilónkint október 1-étöl 15-éig a következő: Kelkáposzta és fodroskel 12 fillér, fejeskóposzta 76, vöröskáposzta 130, kalaróbé letisztítva 112, sárgarépa 74—96, petrezselyem 104—114, pasztinák levél nélkül 104, leveszöldség vegyesen (egy köteg legalább 25 deka) 26, cékla levél nélkül 84, fehér, étkező és savanyítani való répafajták 70, nagy barna nyári, fehér és fekete retek (darabja) 10—14, torma 180, gumós zeller kevés levéllel 128, fejessaláta (egy fej) 16, kötözö- és fodrossaláta 70, laboda és sóska 80, zöldborsó hüvelyes 184,

j hüvelynélküli 360, literje 220, zöldbab 216, vajbab ! viaszbab 270, vöröshagyma, makói és erfurti l,%, egyéb fajta 146, fokhagyma 400, zöldpaprika’ tölteni való darabja 11, kicsi vagy hegyes 3, paradicsom 80, uborka salátának való 95, kovászos és sós berakáshoz való 100, ecetbe való 130, főzőtök 54, tengeri darabja 22, görögdinnye 74—96, sárgadinnye 84—128,' őszibarack 220— 380, szilva 118—174, alma 116—180-320-420, körte 200—320—450, dió 520 fillér.Jóbarátok összejövetelei.1918 október 9-én Zsin Gyula vendéglőjében, X., Martinovics-tér 2. (Szüreti mulatság.)1918 október 16-án Szuehy Károly vendéglőjében, Alkotmány-u. és Sólyom-u. sarok.1918 október 23-án Tompa Lukács vendéglőjében, IX., Márton-u. és Vendel-u. sarok.1918 október 30-án Majjer István vendéglőjében, IX., Drégely-u. 5.1918 november 6-án Mirt András vendéglőjében, VII., Dohány-utca 7.1918 november 13-án Verbőczy Lajos vendéglőjében, IV., Városház-u. 3—5. sz.1918 november 20-án Farkas Pál vendéglőjében, IX., Üllői-ut 97. sz.1918 november 27-én Csengéi Sándor vendéglőjében, IV., Ferenc József-rakpart 9. sz.
É rd e k e s  h íre k .Arak a Gellért-fürdőben. Hosszas várakozás alán megtörtént a Gellért-fürdő bemutatása. A I törvényhatósági bizottság tagjai, akik a csütörtökesti bemutatón részt vettek, általában megelégedéssel nyilatkoztak az építés külsőségeiről, de kissé megdöbbentette őket az, hogy a hatalmas szálióépitmény mellett majdnem semmiséggé íör- pii! maga a fürdő. Most már — hangoztatják ők is •— nyíltan is be kellene vallani, hogy itt a főváros tulajdonképpen nem annyira közfürdőt létesített, mint egy rendkívül előkelő kiállítású gyógy szanatóriumot, amely egybe van csatolva a minden kényelemmel fölszerelt hévforrásu fürdőkkel, vizgyógyintézettel, nagyszerű Zander- termekkel, inhalatóriummal, stb. Emellé a szanatórium mellé akar most a főváros egy közfürdőt létesíteni, amely azután kizárólag a közép- osztály és a szegényebb sorsú nép igényeit elégítené ki. Ezt a népfürdőt persze most már csak a háború után lehet megépíteni. Magának a szanatórium-szerű gyógyfürdőnek, amely, mint megírtuk, szeptember 26-án nyílt meg a nagy- közönség előtt, igen érdekesek a tarifái. Általános szabály, hogy sem a fürdőben, sem a szállóépületben borravalót adni, vagy elfogadni nem szabad. Ennek ellenében á személyzetet úgy kárpótolják, hogy a szállóbeli számláknál 100 koronáig 15 százalékot, 100 koronán felül pedig 10 százalékot juttatnak borravaló fejében a személyzetnek. Viszont a fürdőárakat úgy állapították meg, hogy azokban a kiszolgáló személyzet borravalója is benne van. Az uj intézmény használati dijai most már véglegesen a következők: A szállóépület 111. és IV. emeletén a begyrenyiló szobák ára naponként reggelivel együtt 14 korona; emeletenkint lefelé haladva ezek az árak 17—25—30 korona között váltakoznak. A Dunára nyíló előkelőbb berendezésű szobák ára 38—52 korona, a két szobából, kisérő szoba és előszobából álló lakosztályok ára pedig 145 korona naponként három személyre szóló reggelivel együtt. A fürdődijak ezek: a termális (közös) fürdők dija 10 korona; az I. osztályúHERCEG WIND1SCH-GRAETZ LAJOS
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1918 október 5. VfcMDBGLOKOK LAPJA 7kádfürdőé 7 korona; az úgynevezett diszfürdőé 05 korona. Vannak azután bérletjegyek, amelyek megfelelően olcsóbbak. így a 10 koronás je
gyekből 10 darab 92 korona, a 7 koronás jegyeké 64 korona. Külön állapították meg azután a gyógykezelési, vizgyógyintézeti és Zandér-inté- zeti dijakat, amelyekre természetesen csak a direkt odautalt betegeket veszik fel. A tanács, tekintve a megnyilvánult óriási érdeklődést, bízik benne, hogy a fürdővállalat a nagy befektetés ellenére is jövedelmező lesz.
Jó ezt tudni.

Az ecet és ecetsav forgalmának szabályozása. ;A föklmivelésügyi miniszter rendeletet adott ki, j amely szabályozza az ecet és ecetsav-félék köz- j forgalmát. Ennek a rendeletnek értelmében bor- j ecet néven csak olyan ecetet szabad forgalomba hozni, mely kizárólag szőlőből készült. Gyümölcsecet, mézecet, sörecet elnevezés alatt csak a megnevezésben előforduló termékekből előállított ecetet kell érteni. Minden forgalomba kerülő ecetnek tisztának és romlatlannak kell lenni. Eceteszencia alatt olyan folyadékot kell érteni, mely legalább 80 gramm ecetsavat tartalmaz 100 giammban és ecetsav tartalmát a címkén meg kell jelölni, hogy vízzel való erős hígítás nélkül élvezetre alkalmatlan é\ veszélyes. Tömény ecetsav alatt olyan vegytiszta ecetsav értendő, ameiy 100 grammban legalább 95 gramm ecetsavat tartalmaz és a címkén feltűnő módon ezt a jelzést kell alkalmazni: Mérges, veszélyes. Az ecet vagy ecetsav-pótló készítményeket csak a íöldmivelés- iigyi miniszter engedélye alapján szabad forgalomba hozni.A szerkesztő postája.Minden olvasónknak. Hétköznapokon d. u. 3—5-ig szívesen rendelkezésére állunk minden érdeklődőnek. — S . T. Ne higyje. A bor nem hagyja magát. Nem iszik az uj borból — csak hadigazdag. — M. K. Nem elég erős a szervezet. Ez a baj. Minden vendéglősnek össze kellene fogni. Addig nem lesz se igaz erőnk, se feltétlenül meghallgatott a szavunk, tanácsunk. 
—, V. D. Vegye megr Nem tesz rossz vásár. Ismerjük jól azt a helyet. — Z. R. A vers rossz; de a háborús étel-recept jó. Köszönjük. — A. C. írjon minél sűrűbben. Láthatja, hogy az okos és jó Cikkeket szívesen fogadjuk és honoráljuk is. Ingyenmunkát ma már senkitől se lehet, sőt nem szabad kivánni és elfogadni. — Nem közölhetők: A bor bűne. Kié lesz a sok millió? Az állam és a pénz. Mi a drága?Főszerkesztő : G yök össy  Endre dr.TEACOMPOSICIOTle g f in o m a b b  m in ő s é g b e n  szál l í tOI.LIVINFABRIK, WIENI X . ,  N o r d b e r g s t r a s s e  6-10.

15 mátzsa kézzel szedett, szép
fa ja lm a  eladóCaengőctön. Littxki. v Lajos szőlőbirtokosnál. 7\ra csomugolás nélkül, vasutrn szállítva ö.— korona kgr.-ként.

„A ro m atika"TEA RUMMALként ' 2 H íC r  R^IÍIÍl tartalommal. 1 literből kb. t'00 csésze kiváló, finom teljesen kész tea készíthető, It.-je 40 K Több kg. cukornak megfelelő edesités- sel 50 K. Rendelés szerint megfelelő engedmény. — Képviseletet adunk.
Aromatika Vegyiművek 8 -T.j  B u d a p e s t ,  I ,  V á r o s m a j o r  utca 4 2 . s z á m .VendéglőstkeresünkP e t r o z s é n y b e nnagy jövőjű vendéglő, kávéház és szálloda vezetésére, kinek berendezése van.Az üzlet mozival kapcsolatos, amely a forgalm at lényegesen emeli.K ö z e l e b b i  m e g t u d h a t ó :K L E I N  és LÖWYsör-, bor- és szesznagykereskedőknél

P E T R O Z S É N Y .

S t a i m é r ő k  f i g y e l m é b e .A csmiádapácai Keresztény Fogyasztási Szövetkezet italmérése és vendéglője részére egy percentes vagy fix fizetéses italmérőt alkalmazna, kinek kötelessége volna jó ma- gyár konyha fenntartása is.Gazdálkodók olvasóköre és alakulásban levő hadirokkantait köre szintén a szövetkezet helyiségében van elhelyezve.Fizetés megállapodás szerint; pályázat KÖHLER FERENC ügyvezető Csanádapáca ci.iuc intézendő, az igényelt, sznktudös és képesség megjelölésével. Kaució 3000 kor.AZ IGAZGATÓSÁG.L i T T K E  L.p Q Z G g ö b o r g y a r -ú jle p e  P É C S .F ő r a k t á r : B u d a p e s t ,  IV., S z é p - u t c z a  3 .I rígycs főh erezet! S császári és királyi fensége, Salvu- lur Lipót ó cs. és kir, fensége és „Nemzetközi Hálókocsi" és „Európai Express Vonat-társaság" szállítója.a ® * ® *PLZSGŐFAJOK :„SPORT GUANÓ V1N SEC", „CA- SfNO EXTRA SEC- „FOI'F.NGLAND- (savanyítás) „BRI- TANIA EXTRA OUY" (cukor nélk )

Vendéglőjük, kávésok, büffék és kórházakrészére ajánljuk naponta frissCaseinberí ^védjegyű sajtunkat. 
Kapható Jörg TestvérekKözponti Vásárcsarnokban, (karzaton) mindennap délelőtt.
Délvidéki városban, megye székhelyén 18 vendégszobával, amelyek mindennap elvannak foglalva, elsőrangú étteremmel, kávéházzalS K á ü ü o d t *  r - í a d ó .Van hozzá beszálló-udvar, korcsma, kerthelyiség, kuylizó. Teljes felszereléssel 90.000 K betegség miatt eladó. Évi bér 7Üu0 K. Hét éves szerződéssel. — Cím a kiadóhivatalban.

J ó f o r g a í m m  wemléejüövendégszobákkal, táncteremmel és billiárdteremmei, mészáros és hentesüzlet-helyiséggel, teljes berendezéssé1 1242 négyszögöl telekkel szabad kézből betegség miatt eladó.a'tuuydoiiósnál F o g é i  P é t e r  vendéglősnél 
Fogyvorneken. (J.-N .-K .-S/.oinok megye.)Korcsmárostkeresünk zsilvölgyi s z é n 

b á n y a  telepén levőkorcsma és üzlet vezetéséreAz üzletek együttesen havi ZO.OOO K forgalm at érnek el, am ely m ég fokozható.K ö z e  1 e b  b i m e g t u d h a t ó :  
Klein é s  L öw y  sör-, bor- és szesznagykereskedőknél 
P e  t r o z s é n  y.

F ő v á r o s i
Sörfőző

R .-T .K ő b á n y á nmár azelső évben 248.000 hl. söi!gyáríoif.ez bizonyítja legfényesebben söreink kitűnő m inőségéi.
J  I i i I M l S I Í~TTK o r c s m á r o s tkeresünk a

Zssivölgyében,vasútállom ás m ellett lévő korcsm a- és üzletvezetésére. A z üzlet kitűnő.Közelebbi m egtudható :
Klóin é s  L ö w y  sör-, bor- és szesznagykereskedőknél 
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o •G y á r t ja  aKőbányai Polgári Seríőző R.-T.
Budapest—Kőbánya.

Emésztés! átsegíts nyíilkoldó savkózömbikiitó M A TTO N !

G IE 5 3 H U B L E R^TISZTA T E R M É S Z E T E S  ALKALIÁS
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IPARSÓfagylalt, jegeskávé, hideg készítmények előállításé nál a jég sózására, valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli kérdczősködésre d í j m e n t e s e n  nyújtA Magyar Királyi Sójövedék Vezérügynöksége Budapest, V. kér. Vilmos császár-ut 32. szám .

H a  ©larfó vendéglője, szállodája, vagy kávéháza van, h a venn i  óhajt, h i r d e s s e  ezt a
V E N D É G L Ő S Ü K■ —  — HP

L A P J A  - b á n .

Alapittatott 1820.Fanda Ágoston és Zimmer Péter utóda
Z im m e r  F e re n c| tial n a g y  k eresked ő , csíisz. és kir. udvari szállító

\ Budapesten
|  Tclekn : József 48- 94. SUrgüuycIm: Zimmer halásxmestcr Budapest

DREHER R N T R L  S E R F Ő Z D E !  R.-T.
budapest-k ő bán yán .

S a já t  pa laczk - tö ltésVárosi iroda: Vili., józsef-uteza 36. --------Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusi-, kiviteli márcziusi-, korona- (á la pilseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusi-, és bak-sőrét. Különlegesség: dupla maláta kősör, kőkorsókbau.Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.
P arafad u gó t veszünk!!Használt, jó, nem törött palackdugót kilónként K 40-től Ií 70-ig 

Uj palackdugót „ „ 80-tól „ 140-ig
Parafahulladékot „ „ „ 8.—valamint hordódugót és pezsgődugókat l e g ma g a s a b b  árban.

FROMMER TESTVÉREK BUDAPEST, VE TERÉZ-KÖRUT 23.ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY-SERFŐZŐDEFennáll: 1854 óta B u d a p e s t - K ő b á n y a .A legújabb technikai berendezésekkel EOOO.ÉO 111.felszerelt serfőzde évi gyártó képességeH ordósSrrendelés B u dap estre: Vitt., ICsterháiy-u. 6. Telefon József 4 -2 9 . Angválfaidl Jép- i—85. Budai jégverem : Telefon 43—40. Vidékre X . KQIsOjészberénvi-űt 11. 36 és József 5 0 - 38 P alacksO rrend elés B u dap estre és vidékre X . KüJb íverem: Telefon 115.Telefon: József 56-1______ __________JUzberénvI-úl I I .  szám. Telefon József 56—37. Budapestre a városi sOrraktárskban fa.Uránia Könyvnyomda (tulajvi. Székely Artúr), Budapest VI _• Dohány-utca U). Telefon: József 40—SO.


