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A mi célunk
főbb felől hallottuk, 

hogy megvádoltak 
bennünket azzal, 
hogy mi a sörgyá- 
-rosok lapja va
gyunk. Olyan tá
vol áll ez a vád, 

ez a rágalom mi tőlünk, mint Makó 
Jeruzsálemtől; pedig ez a két hely 
a mai viszonyok között igazán rnesz- 
sze van egymástól. Előre is jelezzük 
azt, hogy mi — felsőbbségünk tuda
tában szótlanul mennénk el a rá
galmak mellett, mert tudjuk azt jól, 
hogy ezek honnan erednek. Nagyon 
jól tudjuk mi azt, hogy honnan fuj a 
szél és éppen azért nem méltatjuk 
ezeket a köröket érdemleges vá
laszra. Legyen kinek-kinek az aka
rata, a meggyőződése szerint!

sárlói a sörgyáraknak, hogy meré
szelnénk tehát akkor ezek ellen írni. 
A vendéglős-iparnak képesítéshez 
való kötése pedig éppen egyenesen 
a sörgyárak mai módszere ellen irá
nyul, amelyek nem átallják felállí
tani a sok úgynevezett söntést, ame
lyekkel egyenesen a régi, forgalmas 
vendéglők exisztenciájára törnek.

Mi a mi céljainkból egy jottányit 
sem engedhetünk, akár tetszik az a 
sörgyáraknak, akár nem. A kávéhá
zak mai szelleme ellen folytatni fog
juk az irtóháborut és meg nem ál
lunk addig, amig azt látjuk, hogy a 
kávéházak a vendéglők rovására 
egymásután alakulnak át caffé-res- 
taurantokká. Hiszen ma már minden 
kávéház vendéglő is egyúttal, ahol 
nemcsak kávét, teát, sört, bort mér
nek, hanem halpaprikást rizses liba
combot, pacalt és különféle házisüte
ményeket szolgálnak föl a vendégek
nek, éppen ug.v, mint a legelőkelőbb 
vendéglőkben.

Hja, nekik könnyű a dolguk! A 
kávé, a tea s egyáltalán a kávéházi 
italok aránytalanul kevesebbe kerül
nek, mint a vendéglői italok, ame
lyek, pláne a mai világban egye
nesen megfizethetetlenek. A három- 
négy koronás kávéházi porciók pe
dig — akár halpaprikásból, akár 
libacombból adják is azokat még
is csak kifizetik magukat még a mai 
drága világban is. De ha nem fizet
nék ki magukat, még akkor is meg 
volna a tisztességes hasznuk az ita
lok révén, amelyeknek árait napról- 
napra emelik, dacára ennek az úgy
nevezett tisztességes haszonnak. 
Ezek ellen az igazán lehetetlen álla
potok ellen tehát küzdeni fogunk 
végső lehelletünkig, mert nem néz
hetjük azt el, hogy a kávéházak 
uzurpálják a vendéglők jogait és a 
magyar fővárostól egy szép napon

teljesen kipusztuljon minden kedé
lyesség, minden élet.

A második baj a söntések kérdése. 
Ezt is okvetlenül meg kell oldani, 
még pedig mielőbb. A söntések leg
nagyobb része pálinkamérésekből 
alakult, amelyek mint pálinka- 
mérések nem mennek jól, de mint 
söntések igazán kitűnő üzleteknek 
bizonyultak. A pálinkát fogyasztot- 
tá bennük továbbra is a tót napszá
mosok, az aránylag olcsó sör pedig 
odacsábította a jobb iparososztályt. 
Nincs is szó azoknak a károknak 
meghatározására, amelyeket ezek a 
söntések a tisztességes vendéglő
söknek okoztak. Hány becsületes, 
jobb sorsra érdemes kisebb exisz- 
tencia ment azóta tönkre, amióta 
ezek a söntések megalakultak, azt 
csak az erről vezetett pontos statisz
tika tudná igazán kimutatni.

És most térjünk rá a vendéglősök 
legnagyobb bajára; a szabad ver
senyre, mely ellen már elegendő pa
naszt hallottunk. Ez a szabad ver
seny egyike a vendéglősipar legádá
zabb megölőinck. Igaz. hogy ez ellen 
küzdöttek már tiszteletreméltó kol
légáink is és úgy volt hogy a ven
déglősipar képesítéshez lesz kötve; 
de változtak az idők és éppen azok 
nem akarnak most tudni sem a do
logról, akik azelőtt hogy úgy
mondják elöcsahosai voltak ennek 
a mozgalomnak. A vendéglősipar ma 
is olyan szabad terület, amelyen való 
átvonuláshoz nem szakértelem, nem 
tudás, nem hozzáértés kell. csupán 
egy erkölcsi bizonyítvány és egy kis 
pénz. Pedig hát mindaddig nem le
het teljesen korrekt és jövőt adó ez 
az ipar, amig nem tanult emberek 
özönlik el. hogy itt biztosíthassanak 
exisztenciát maguknak.

A háború előtti, erre vonatkozó 
- -  mozgalom teljesen elült már, el-



H 2. szám Н 4. oldalOrszágos Vendéglős Újság Ц

csendesítették az óriási világháború 
rettenetes zivatarai. Pedig a háború 
után fog csak teljesen kibontakozni 
a vendéglösipar igazi képe s akkor 
fogunk végleg rájc>iini arra, hogy mi
lyen nagy szükségünk van erre a 
képesítésre. A háborúk után ugyanis 
rendesen feltünedeznek mindenféle 
kalandorok, akik ezekből a zavaros 
időkből tőkét akarnak kovácsolni s 
csak azután fogjuk igazán meglátni, 
hogy milyen kétes eleinek igyekez
nek közénk befurakodni, hogy ezt a 
könnyűnek látszó pályát kihasz
nálják.

Mint már röviden az Országos 
Vendéglős Újság első szamában is 
említettük, ezek volnának nagyjában 
a mi programul pontjaink, amelyek 
mellett mindig és minden körülmé
nyek között ki akarunk és ki is fo
gunk tartani. A cél még nincs elérve, 
a küzdelem még hosszas, de hisszük, 
hogy a mi akaratunk és elhatározá
sunk diadalt fog aratni.

Arra kérjük tehát a magyar ven
déglős közönséget, hogy ebben az 
elhatározásunkban minket támogas
son. Mi nem a sörgyárak kedvéért 
alakultunk, hanem az egész magyar 
vendéglős közönség érdekében, s azt 
a célt, amelyet magunk elé tűztünk, 
az ő érdekében minden körülmények 
között keresztül is akarjuk vinni.

Vendépfo-ipar
O rszágos bevásárlási 
k ö zp o n t

ogy mi az a bevá
sárlási központ a 
magyar vendéglő
sök re nézve, azt 
talán nem is kell 
kiilön fejteget
nünk. Ma — ebben 
a háborús világ

ban központokat csinál a kor
mány: van már Haditcrrnény r.-t„ 
van Cukorközporit, van Papirköz- 
pont, van egyáltalán mindenféle köz
pont, ahova ma a rnagvar közgazda- 
sági élet szálai összefutnak. Pedig 
futnak ezek a szálak, dús jövedelmet, 
igazául busás hasznot jelentve meg
alkotóiknak; ha ezek komolyan ve
szik feladatukat.

A központok, illetve, hogy jobban 
fejezzük ki magunkat, az ugyneve- 
zett bevásárlási források mindég 
nagy haszonnal járnak. Ha becsüle
tesen kezelnek egv ilyen bevásár
lási forrást, az a két-három fillér

amely haszonszámba megy mil
liókra szaporodik. Nem is tudunk el
képzelni egyebet, minthogy csak az 
az ipar szaporodhatik, gyarapodha
tna amely nem a mostani nehéz 
időkben hanem rendes körülmé
nyek között is hivatása magasla
tára emelkedik és úgy igyekszik 
magán segíteni, ahogy csak lehet.

A vendéglős- és korcsmáros-ipar 
egyenes érdeke az, hogy mindent, 
minden szükségletét egyenesen a 
termelőtől szerezze be. Pl sem tud
ják azt képzelni, hogy milyen nagy 
kihatással volna a mi iparunkra 
nézve az. hogyha meg tudnánk szer
vezni egy országos bevásárlási köz
pontot, amelynek minden szála 
együvé futna össze. így. ezen a ré
ven együvé futna össze minden 
krajcár, amely ma az alárusitók ke
zén kallódik el.

Azért élünk ezzel a szóval, mert 
tudjuk azt, hogy évente milyen nagy 
összeg vész el a magyar vendéglő
sökre nézve azon a réven, hogy 
minden cikküket más és más helyen 
kell bevásárolni. Tudjuk azt nagyon 
jól és ebben a tekintetben egy
általán senki sem adhat nekünk ta
nácsot hogy az ezerfelé való vá
sárlás milyen óriási terheket ró a 
vendéglősök vállaira.

A húst a nagyvágóknál kell be
szerezni, a zöldséget, a tojást, a 
cukrot más helyen. Mindenütt van 
valami differencia, ami rengeteg ter
heket ró a mai világban a vendéglő
sökre. Ezek a terhek igy elosztva 

a mai világban pedig olyan nagy 
terhet jelentenek, amelyet ki nem 
bir úgyszólván egyetlen vendéglős 
sem.

Mert nézzünk csak egy kissé körül 
önmagunk körül. A vendéglős hely
zete ina rettenetes nehéz. Nemcsak 
a nagy bevásárlási költségeket kell 
fedezni a minimális jövedelemből, 
hanem a tetemesre növekedett elő
állítási költségeket is. Mert balga
ság volna azt hinni, hogy a vendég
lősnek most amikor nagyobb a 
kiadás és kevesebb a vendége, egy- 
uttal kevesebb az előállítási költ
sége is. Ez a költség mindig csak 
szaporodik és a vendéglős rendsze
rint oda jut pláne a mai nehéz 
időkben — hogyha nem is a harc
téren idehaza elpusztul, elvérzik.

Ezeken a dolgokon, ezeken a ba
jokon kell segíteni az Országos Be
vásárlási központ létesítésével. 
Eszünk ágában sincs az, hogy mi a 
vendéglősök nagy többségének pe- 
judikáljunk; hiszen mi még fiatal lap 
vagyunk, amelyet rosszul fogadtak 
egyes vendéglős körökben és azt hi
szik rólunk, hogy mi kész szolgái 
vagyunk a sörgyáraknak. De nem 
oda Buda! A sörgyárak nekünk 
csak addig barátaink, ameddig a 
vendéglősök érdekeit hordják a szi
vükön. Ha ez megszűnik, akkor mi-

lesziink a sörgyárosok legkérlelhetet
lenebb ellenségeivé. Mert józan 
meggyőződésünk az, hogy a sör
gyárak csak addig barátai a ven
déglősöknek, amig a tiszteletreméltó 
vendéglősipar ki nem mondja az 
utolsó szót. Ez az utolsó szó pedig

a mi meggöződésiink szerint 
nem lehet más, mint az egy utón 
való haladás, a félreértések kölcsö
nös kimagyarázása.

De ezek után a kitérések után oda 
akarunk kilukadni, hogy feltétlenül 
szükséges egy Országos Bevásárlási 
Központ létesítése. Nagyon jól tud
juk azt, hogy mit értek el ebben a 
tekintetben a fűszeresek. A fűszere
sek megcsinálták az ő bevásárlási 
központjukat, amely nemcsak hogy 
fényesen bevált üzlet a részvénye
sekre nézve, de egyúttal valóságos 
jótétemény a fűszeresek legnagyobb 
részére nézve. Elvégre is mindenki 
nem rendelkezhetik olyan nagy tö
kével, hogy hosszabb időre fedezni 
tudná a szükségleteit és ezen van 
hivatva segíteni a bevásárlási köz
pont.

A magyar vendéglősök testületé 
van olyan hatalmas testület, mint a 
fűszeresek testületé. Mindenesetre 
kell teliát akadnia olyan pénzintézet
nek is, amely magáévá teszi a ven
déglősök ügyét. Ez a bevásárlási 
központ részvénytársasági alapon 
lenne megszervezve s a részvénye
ket csakis vendéglősök kaphatnák. 
Nem úgynevezett strohmanok, akik 
ezzel üzérkedni akarnak, hanem kizá
rólag vendéglősök és korcsmáro- 
sok, akik tudatában vannak annak a 
körülménynek, hogy a vendéglősök 
összeségének használnak, ha ezt a 
bevásárlási központot megalakítják. 
Azt is előre jelezhetnénk, hogy egy 
vendéglős, vagy korcsmáros legfel
jebb csak tiz részvény erejéig je 
gyezhet, hogy igy az esetleges osz
talékban minden tag egyformán ré
szesülhessen.

Vegyük tekintetbe azt, hogy mi
csoda nagy vagyon, milyen óriási 
kereset kallódik el azon a réven, 
hogy a magyar vendéglősök min
den szükségleti cikkeiket más He
lyen kénytelenek bevásárolni és 
mindjárt rájövünk arra, hogy milyen 
üdvös és az egész vendéglős-iparra 
nézve áldásos dolog volna egy ilyen 
Országos Bevásárlási Központ léte
sítése.

Ez a központ nemcsak hogy nem 
uzsorázná ki a vendéglősöket, ha
nem bizonyos tekintetekben segítsé
gükre is volna. Ezeket a tekintete
ket megérti minden kereskedő em
ber, aki csak valaha is foglalkozott 
az egyesülés nagy és szent eszmé
jével.

Olyan időket élünk mostanában, 
amikor feltétlenül szükségünk van 
arra, hogy egyesüljünk és közös 
akarattal vigyük keresztül azt, ami
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majdnem lehetetlen. Ámde ha egyes 
énibernek lehetetlen is, nem lehetet
len a köz-nek. Amit egyetlen ven
déglős nem csinálhat meg, megcsi
nálhatja az egész magyar vendég
lősipar.

Erre törekszünk mi és ez pro- 
grammunk egyik sarkalatos pontja!

égi, jámbor óhaj
tás mindakettő. 
Csak azok beszél
nek és írnak róla, 
akik egyáltalán 
nincsenek tisztá
ban azzal, hogy 
mi a vendéglős- 

ipar és mi a sörgyár. Régi mumus 
ez, amelyylyel minden lehető alka
lommal megfenyegetjük a sörgyá
rakat s azután úgyis feledésbe megy 
minden: mérjük és issziik tovább a 
sörgyárak fölemelt áru söreit.

Most megint felmerült ez a kér
dés. A bécsi városi sörgyár mintá
jára sörgyárat akartak létesíteni Bu
dapesten. A terv azonban még a 
megvitatás stádiumába sem jutott 
el. Most, hogy a háború okozta ne
hézségek folytán a sör literje majd
nem tizennyolc fillérrel drágult, a 
községi sörgyár tervét egy berlini 
konzorcium akarta föléleszteni, 
amely erre vonatkozólag ajánlatot 
tett a fővárosnak. Az ajánlat azt 
hangoztatta, hogy a főváros szá
mottevő jövedelemre tehet szert s 
amellett elsőrendű gyártmányt jut
tathat a közönségnek.

Jó szerencse, hogy a főváros ve
zető emberei nem kaptak ezen az 
ajánlaton s szó nélkül elutasították 
azt, mert különben alaposan ráfizet
hettek volna erre a legújabb vállal
kozásra. Ráfizethettek volna? Ez 
még nem is elegendő kifejezés, mert 
egyenesen azt mondhatjuk, hogy 
belebukhattak volna!

Ma csinálni vendéglősök sörgyá
rát, községi sörgyárat merő kép
telenség. És még mellé azzal biz
tatni az esetleges vállalkozót, hogy 
a vállalkozás haszonnal is jár ez 
meg már egyenesen lelkiismeretlen
ség. Ma, amikor ezerféle akadály áll 
a sörgyár útjában, amikor nincs

üveg, nincs dugó. nincsenek gépek, 
sőt még valójában árpa sincs, ame
lyet sörré feldolgozhatunk, ma azzal 
biztatni a fővárost, hogy tekintélyes 
haszna lehet a vállalkozásából, nem
csak lelkiismeretlenség, hanem egye
nesen hazugság. De hát szerencsére 
olyan emberek állanak a főváros 
élén, akik az ilyen kockázatos vál
lalatokba nem mennek bele.

Mert tegyük föl, hogy a főváros 
bele ment volna ebbe a vállalko
zásba, abban a reményben, hogy az 
majd idővel kifizeti magát, milyen 
helyzet állott volna elő. A sörgyár 
beláthatatlan időkön belül nem tu
dott volna sört produkálni, vagy ha 
tudott volna is, csak olyan csekély 
mennyiséget és olyan rossz minősé
get, hogy azzal egyáltalán nem ve
hette volna fel a versenyt a már 
meglévő régi sörgyárakkal. Ennek 
pedig egyenes következménye az 
lett volna, hogy ez az uj sörgyár is 
kénytelen lett volna belemenni a 
kar-telibe. Öt sörgyár helyett lett 
volna a kartellben hat és dacára an
nak, hogy a kartell tagjai szolidari
tást vállaltak egymás irányában, 
még nagyobb lett volna a tülekedés 
a viszontelárusitókért, a vendéglő
sökért.

Ez az uj sörgyár is azzal kezdené, 
amivel kezdték egynémelyek, hogy 
hetet is havat, fiit és fát Ígért volna 
mindenkinek, csakhogy vevőkörre 
tegyen szert. Ez a tülekedés ismét 
lángra lobbi in tóttá volna a már 
szinte kiadófélben lévő parazsat s 
kezdődhetett volna élűiről a játék. 
Mert valljuk be az igazat nem 
mindig a sörgyár a hibás abban, 
hogy gyártmányát terjeszteni igyek
szik, hanem mi magunk, a vendég
lősök is, akik sokszor sőt na
gyon sokszor minden tőke nélkül 
fogunk bele vállalkozásunkba és 
minden boldogulásunkat a sörgyár
tól reméljük. Az adjon sört, az bé
reljen helyiséget, az adjon a mel
lényzsebünkbe még aranyórát is, 
hogy jobban mutathassunk s azután 
azt kívánják tőle, hogy mindeze
kért a szívességekért ne számítson 
nekünk semmit. Még legyen boldog, 
ha azt megtudja érni, hogy csak
ugyan az ő sörét mérjük.

Ha józan és okos szemüvegen át 
mérlegeljük a dolgot, nem vendég
lősök sörgyára és nem községi sör
gyár kell nekünk, hanem szolidabb 
állapotok kellenek a magyar ven- 
déglösiparban és emellett békesség 
és megértés az eddig fennálló sör

gyárakkal. Mindaddig nem lesz itt 
rend és békesség, amíg mi vendég
lősök nem tudunk arra az állás
pontra helyezkedni, hogy a sörgyá
rak nekünk nem ellenségeink, ha
nem segítő társaink és ha bizonyos 
időkben, bizonyos határok között 
emelik is a sör árát, azt nem azért 
teszik, hogy minket kiuzsorázzanak, 
hanem teszik a körülmények kény
szerítő behatása alatt. Nekünk ok
vetlen meg kell értenünk egymást, 
mert különben önmagunknak és a 
reánk támaszkodó nagy közönség
nek a kárára cselekszünk.

Ez a nagy háború bebizonyította 
azt, hogy hiába itt minden mester
kedés és hiába volt a legjobb szán
dék, a sör árát emelni kellett. Ha 
nem igy volt, miért emeltük mi ven
déglősök már akkor a sör árát, ami
kor a sörgyáraknak ez még hogy 
úgy mondjuk eszük ágában sem 
volt. Ugyebár azért, hogy amikor 
minden árucikknél láttuk az áremel
kedést, mi sem akartunk kimaradni 
a nagy versenyből, amely áreme
lésre csábított bennünket.

Pedig a sörgyárak kijelentették és 
ezt a kijelentésüket még ma is áll
ják, hogyha a sörárpa mennyiséget 
visszakapják a kormánytól, az ára
kat azonnal le fogják szállítani. Ha 
nem is a teljes összegre történik ez 
a leszállítás, mindenesetre olyan te
temes lesz, hogy a nagyközönség 
valósággal megörül neki.

Ne akarjunk tehát mi pláne 
ezekben a nehéz időkben uj sörgyá
rakat felállítani; hiszen megmond
tuk, hogy a mostani körülmények 
között minden sörgyár kénytelen 
lenne belemenni a kar telibe; pláne 
akkor, amikor a kormány is minden 
elképzelhető módon azon igyekszik, 
hogy végre valahára rendet és bé
kességet teremtsen a magyar sör
iparban.

Nem uj sörgyárak kellenek ma ne
künk, hanem a legteljesebb békes
ség és megértés a már létező sör
gyárak és a vendéglősök között. 
Éppen ezért ne üljünk fel az uszi- 
tóknak: a magyar vendéglősipar 
helyzete ma úgy sem rózsás; ki 
kell közülünk akolbolitani mindazo
kat, akik arra törekszenek, hogy 
soha rend és békesség ne lehessen.

Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor 
rend és békesség lesz a magyar ven
déglős-ipar terén, amely különben is 
sokat szenvedett ez alatt a rettenetes 
háború alatt. De ha nem tudjuk meg
tenni, ugv még szomorúbb időkre le
het kilátásunk.
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A szénsavval telített 
ásványvizekről

szénsavval telített 
ásványvizesek, mint 
azt már bizonyára 
tudják a mi olvasó
ink, kartellba áll
tak és nemcsak a 
viz árát emelték fel, 
hanem a palackét 

is. Nekünk egy szavunk sincs az ő 
áremelésük ellen, illetve nincs a pa
lackárak emelése ellen, de igenis van 
a viz árának emelése ellen. A viz 
nem lett drágább egy fillérrel sem, 
az állítólagos forrásokból éppen úgy 
csurog, mint azelőtt; a betöltés és 
kitermelés sem lett drágább; mert 
hiszen elvégzik azt az asszonyok, 
lányok; az pedig elég olcsó munka
erő: mire való volt tehát ezeknek 
az úgynevezett szénsavval telitett 
ásványvizeknek az áremelése?

Hogy mire; azt megmondjuk mi 
egészen egyszerűen: a közönség 
zsebének a kiforgatására. A közön
ség zsebe ilyenkor, háborús idők
ben — kimeríthetetlen kincsforrás. 
Ha a disznóhusnak, a zsírnak, a libá
nak, a rizskásának, a cukornak, a 
sörnek az árát emelték, miért ne 
emelnék a vizét is? A viz éppen 
olyan szükséges az emberi test táp
lálásához, mint a zsir, vagy a rizs
kása!

A víz igen, de nem a „szénsavval 
telitett ásványvíz“, amelynek most 
megalakított kartelljébe ma már 
belement a Kristály-forrás is, amely 
eddig nagy ur volt, korlátlan nagy 
ur. Annyira nagy ur volt, hogy nem 
is akart versenytársat ismerni; 
egyedül akarta kihasználni a fű
szereseket, a vendéglősöket, a vi- 
szontelárusitókat. Annyira egyedül, 
hogy a többieknek teret sem engedett, 
ö akarta leszedni mindenről a tejfölt, 
ö akart mindenkin nyerészkedni. Min
denféle lehetetlen és nem létező szer
ződésekkel magához láncolta a ven
déglősöket, a viszontelárusitókat s 
azután perelt és mindig perelt. A leg
több esetben mégis nyerte a perét.

A szénsavval telitett ásványvíz — 
amint azt már volt alkalmunk kifej
teni, olyan, mint a körösi szentelt 
viz. Aki hisz benne, annak csak ér 
valamit, de akinek gyanúja támad a

szénsav, a telítés módja és magá
nak az „ásványvizének mibenléte 
iránt, attól igazán nem lehet kívánni, 
hogy hivő maradjon. Mert annyi 
visszaélés történik ezekkel a vizek
kel s ezeknek kezelési módja révén, 
hogy ember legyen, aki kibírja szó 
nélkül ezeket a visszaéléseket.

De különben is valljuk be az 
igazat mi szükségünk van ne
künk ezekre a szénsavval telitett 
ásványvizekre, amikor azok se nem 
ásványvizek, sem szénsavval telítve 
nincsenek. Megengedjük mi, hogy 
akarják a vizet szénsavval telíteni, 
de a dugók rendesen olyan rosszul 
záródnak, hogy mire a viz a fogyasz
tóhoz jut, rendszerint elszáll belőle 
minden szénsav, maga a viz pedig 

minden elővigyyázat dacára és 
minden ásványtartaima mellett, meg- 
poshad, elromlik. Hány rossz gyo
mor köszönheti rosszaságát csak a 
fővárosban ezeknek az úgynevezett 
szénsavval telitett ásványvizeknek, 
arról igazán csak a statisztika tudna 
számot adni. Ámbár még az sem, 
mert hiszen arról nem vezetnek ná
lunk statisztikát, hogy ettől, vagy 
attól a „szénsavval telitett“ ásvány
víztől hány ember rontotta el a 
gyomrát.

Magyarországon — és ezt büsz
kén hirdetjük — annyi a természe
tes ásványvíz, hogy egyáltalán nincs 
szükségünk szénsavval telitett ás
ványvizekre. Ez az ország ez a 
tejjel és mézzel folyó Karmán 
annyi természetes ásványvizet pro
dukál, hogy talán az egész világnak 
együttvéve sincs annyi gyógyfor
rása, mint Magyarországnak. Hi
szen a magyar vizek elsőrangúnk és 
ha nem is értek el a mai napig olyan 
eredményt, mint egyes külföldi vi
zek, ennek nem a vizek csekélyebb 
ásványtartalma az oka, hanem az 
ország tőkeszegénysége. Mindenki 
tudja ugyanis, hogy a reklámhoz - 
amelyben a „szénsavval telitett“ ás
ványvizek duskálódtak — pénz kell, 
inig a természetes ásványvizek ed
dig mindig olyan kezekben voltak, 
amelyek nem voltak képesek ál
dozni a megismertetésre és a forga- 
lombahozatalra még csekély össze
geket sem,

A nagy háborúnak kellett jönni, 
hogy megláthassuk azt, hogy egyes 
pénzintézeteink mennyire foglalkoz
nak egyes élelmiszerek beszerzésé
vel és kellő pillanatban való piacra 
dobásával. Ez a nagy háború sok 
mindenre megtanított bennünket, 
még arra is, hogy micsoda kincsek

rejlenek ebben az országban kihasz
nálatlanul és micsoda tőke hever itt 
értékesitetlenül. Ezeknek a pénzinté
zeteknek. amelyek most a háború 
alatt élelmiszerekkel üzérkedtek, 
kötelességük volna az, hogy a há
ború után magukhoz ragadják a ma
gyar ásványvizkereskedelmet és 
kellő mértékben értékesítsék az ás
ványvizeket.

A mi ásványvizeink olyan renge
teg tőkét képviselnek és kellő keze
lés mellett olyan nagy hasznot haj
tanának, hogy egy egészen uj per
spektíva nyílnék meg a magyar piac 
előtt, még pedig olyan hatalmas per
spektíva, amelyről nem is álmodunk. 
Nem lenne itt szükség többé „szén
savval telitett“ ásványvizekre, ha a 
meglévő természetes ásványvizeket 
ki tudnánk használni és csakhamar 
beállna az az alkonyat, amelyre már 
régen megértek ezek az úgynevezett 
„szénsavval telitett“ ásványvizek, 
amelyeknek úgyszólván semmi jogo
sultságuk nincs.

Az egész ország tele van jobbnál- 
jobb természetes ásványvizekkel, 
amelyek külföldön is mindenütt nagy 
sikereket érnének el és nekünk még
is tűrnünk kell azt, hogy a nem ter
mészetes ásványvizekből millió- 
számra adják el és értékesítsék azo
kat a palackokat, amelyek arra vol
nának hivatva, hogy a természetes 
ásványvizeket fogadják magukba. 
Sőt nmecsak azt kell tűrnünk, ha
nem azt is, hogy ezek a „szénsavval 
telitett“ ásványvizek még kartellbe 
is álljanak ellenünk és diktáljanak 
nekünk. Az egyik ilyen kartellbe 
szorított ásványyviz éppen a ven
déglősök firmáját viseli és igazgató
ságában több vendéglős is szerepel. 
Annál kevésbé tudjuk megérteni azt, 
hogy magyar vendéglősök odaadják 
nevüket egy vállalathoz, amelynek 
célja az, hogy a magyar vendéglő
söket kihasználja vagy társas
cégbe álljon olyan vállalattal, amely
nek évek hosszú során át a vendég
lősök megnyomoritása volt az egye
düli célja.

Nem, ezt tűrni tovább nem lehet. 
Ha minden szükséges dolog meg
drágult is a háború folyama alatt, 
azt még sem tűrhetjük, hogy a viz 
drágább legyen. Ha „szénsavval teli
tett“, ha nem, ki kell akobolitani 
ezeket a vizeket a vendéglőkből és 
helyükbe kell szorítani a becsületes 
magyar ásványvizeket. Erre nekünk, 
magyar vendéglősöknek — megvan 
a módunk és ezt el is várjuk minden 
magyar vendéglőstől.

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű term észetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: Péczely Antal á,vkáenrycv.LzeSőöy' 
Budapest, II. kér., Margit-kőrut 50-52. szám.
Telefon: 40-97. □ □  Telefon: 40-97.
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A bor árának maximálása. Szüret 
óta folytonosan emelkedik a bor ára. 
aminek föle« az a magyarázata, 
hogy a hadsereg nagyon sok bort 
vásárol és a katonaság az árak meg
állapítása körül igen méltányosan 
jár el. Az osztrák borkereskedők és 
vendéglősök, akik a bor árának ezt 
az óriási emelkedését megokolatlan- 
nak tartják és elsősorban a speku
láció tevékenységének tudják be, 
arra kérték az osztrák kormányt, 
hogy maximáltassa a bor árát és 
járjon közbe a hadügyminiszternél, 
hogy bizonyos árakon felül ne vásá
roljon bort a katonaság részére. A 
Magyar Szőllősgazdák Egyesülete 
értesülvén erről a szándékról, elha
tározta, hogy a bormaximálás eset
leges tervei ellen már most felír a 
kormányhoz. A szőllősgazdák véle
ménye szerint a rendkívül emelke
dett termelési költségekkel teljesen 
megokoltak a jelenlegi borárak.

Sajt, vaj, tojás 
és különfélék

Sajt irányzata e héten még jobban meg
szilárdult. Rendkívül élénk a kereslet, áru 
pedig alig van. Ementháli nagybani ára 
620—650 К közt ingadozik. Gróji sajt még 
nincs a piacon és igy árat sem lehet je
gyezni. Hollandi áruban a túlságosan ma
gas árak miatt nincs kereslet és a forga
lom is minimális.

Vaj irányzata e héten valamivel szolár- 
dabb volt, részben a Dániából jött maga
sabb jegyzések miatt, részben pedig azért, 
mert Budapesten a dán vajból való kész
letek fogyatékán vannak. Dán vaj nagy
bani ára 850—880 К közt váltakozik.

Tojás irányzata változatlan. Ma jegyez
nek: Budapesten: kosáráru 17 drb 2 K, lá
daáru 172—175 K; Berlinben 12—13 márka 
sokkonként.

Liptói túró iránt a kereslet a böjt miatt 
valamelyest megélénkült. Nagybani ára el
sőrendű áruért első kézbül változatuanul 
370 K.

Baromfiban az iizet csendes. la hízott 
lölt ludak és kacsák kilója 5—5.40 K, leölt 
poulardok drb 6—7 K, leölt sütni való csi
bék darabja 4—5 K.

Szivából a készletek elfogytak, üzlet 
nem köttetett.

Gyümölcs keresett, la asztali alma 80— 
120 К, II. r. alma 66—80 K, la körte 120—

160 K, dió 120—140 К 100 kg.-ként. Makói 
faj vereshagyma 70 К mázsánként. Paraj 
kilója 1 K, friss spárga 0 K.

Mák nagyon szilárd, mert alig van már 
áru a piacon, a kereslet pedig meglehető
sen nagy. Morva nagykereskedők 400 K-n 
fölüli árakat igényeink ab ottani állomások.

Köményben nagy a hiány. A csehországi 
ajánlaok 225- 230 K-ra szólnak, inig Buda
pesten 251» К a nagybani ár.

Paprika már-már alig kapható, különö- 
sn jobb minőségekben nagy a hiány, ami
nek hatása alatt e héten az árak ismét tete
mesen emelkedtek. Nemes édes mai nagy
bani ára 660 K, középminöségü spanyol 
árué 620 K, merkantilé minőség szerint 
400 450 K.

Dió igen szilárd, mert kevés az egészsé
ges áru. Budapesten nagyban 140—150 K-t 
fiztnek érte.

Köles igen drága és még egyre emelkedő 
irányzatot követ. Nyers áruért 80 82 K-t 
igényelnek, inig hántolt köles árai egész 
vagyonos tételekben 148—150 K.

A szerbiai szilva-termés. Mint Belgrád
iból jelentik, egy konzorcium, melynek a 
Pesti magyar kereskedlmi bank, a bécsi 
Uniónbank és a bosznia-hercegovinai or
szágos bank, valamint több szilva-expor
tőr a tagja, a szerbiai szilvakészleteket 
kilogrammonként 40 fillér árban megvásá
rolta. A készletek mintegy 250 vagyont 
tesznek, melynek kétharmad részét a had- 
sreg céljaira rezerválják.

A községi élelmiszerárusitó üzemeinek 
árjegyzéke. A) Községi élelmiszerárusitó 
üzem. Hús árjegyzéke. Nyomaték nélkül: 
Vesepecsenye lebeny nélkül 680, hátszín, 
rostélyos, felsár, fartő, lapocka 580, tarja 
puha hátszín 540, szegy oldalas 480 fehér 
levescsont 60, szív, máj, vese és lép 
marhanyelv (nyersen) — marhamáj 160, 
borjumáj 360, borja tüdő 280 fillér kilógna.- 
ként. Borjufej 360 fillér darabonként. II. 
Bárányhus. Elejehus 480, comb és gerinc 
580, máj, vese, tüdő és szív 220 fillér klg.- 
ként. Pej nyelvvel és velővel drb.-ként 50 
fillér. III. Kobászáruk nyomaték nélkül: 
községi kolbász pározva 600, párisi kol
bász 560, nyári szalámi 560, debreceni kol
bász 680, vadászkolbász 380, disznósajt 
500, véres kolbász 380, füstölt dán marha
hús csont nélkül 500 fillér kilónként. Nagy 
torbás 42 fillér páronként. Nagy vörös kol
bász (szafaládé) 42 fillér darabonként. IV. 
Hentesáru. Sertéskaraj 580, combja, la
pocka, tarja, oldalas 500, kocsonyahús 260, 
sertészsigerek 260, szalonna, friss 600, ser
tés zsir 620, füstölt marhanyelv 560, ke
nyérszalonna 700, karaj 680, comb és la
pocka 600, oldalas és tarja 600, töpörtyű 
280 fillér kg.-ként. Vese velő 90 fillér. V. 
Egyéb élelmicikkek. Tojás válogatott, lám- 
pázott és jelzett 130, tojás lámpázott ve
gyes jelzés nélkül 110 fillér 10 darabon
ként. Csirke tisztított 560, liba tsztitott 
hizlalt — pulyka tisztított — fillér klgr.- 
ként. Sűrített (konzedált) tej 1 doboz 150 
fillér. Tea vaj 800, liptói túró 370, tehén
túró — Magyaróvári sajt 440, ementháli 
sajt 500 fillér kilogrammonként. Községi 
polgári sajt — fillér drb.-ként. Élő baromfi.

— fillér drb.-ként. Szarvas gerince 580, 
szarvas comb csont nélkül 480, szarvas 
szarvs egyéb része 200, őz gerinc 680, őz 
comb 400, őz egyéb része 200, vaddisznó 
comb 400, vaddisznó egyéb része 200 fill, 
klgrm.-ként. Bab községi 56, rizskása 
(egészszemii) 220, rizskása (félszemii) 200 
fillér kilogrammonként. Községi kenyér
gyár. Pélbarna 46, fehér 58 kilónként. 
Hajtósági zöldségárusitás. Hóhér répa —, 
sárgarépa 43, petrezselyem 34, burgonya 
18, vöröshagyma érett makói 74, vörös
hagyma erfurti —, káposzta fejes 64, ká
poszta savanyított 56, kelkáposzta 64, ka- 
larábé 24 paraj (spenót) 90, vörös káposzta 

, torma 56 fillér klg.-ként. Cékla 08, retek 
02, zeller 20 fillér drb.-ként. Községi ló- 
husiizem. I. Hús és zsiráruk: (Nyomaték 
nélkül). Leveshus, pecsenyehus és nyelv 
240, vesepecsenye, füstölt vagy darált hús 
300, levescsont 40 máj, szív, vese velő, lép 
és farkcsont 100, háj vagy zsir 300 fillér 
kg.-ként. II. Kolbászáruk: Kiskolbász (tor
más) 10, nagy vöröskolbász 20, nagy fe
hérkolbász 20 fillér darabonként. Májas-, 
tüdős- és véreshurka (sütni való), vagy 
májas-, tüdős- és feketekolbász 140, párisi-, 
koszorú-, turista- és nyári szalámi vagy 
debreceni kolbász (nyers vagy füstölt) 240 
fillér. A Bpesti állatv. pénztár r.-t. húsárai 
a központi vásárcsarnokban. Külföldi mar
hahús: Sütni való és leveshus hátulja 640, 
leveshus tarja 600, szegy és gulyáshus 560. 
Borjúhús: eleje 440, hátulja 540. Sertéshús: 
comb, lapocka, oldalas és tarja 500, karaj 
560, háj 620, fej és láb 260, szalonna ol- 
bárányhus hátulja 520 fillér klg.-ként.

Megadóztatják a pezsgőfogyasz
tást. Több vidéki városban mozga
lom indult meg, hogy a háborús 
terhek esökkentésére adóztassák 
meg a pezsgőfogyasztást. Megálla
pítást nyert ugyanis, hogy soha 
annyi pezsgő nem fogyott, mint most 
a háború alatt. A mozgalom Székes- 
fehérvárt indult meg. ahol már hatá
rozat lett a pezsgőfogyasztási adó. 
A miniszter is hozzájárult. Majd 
most Temesvárott határozták él a 
pezsgőfogyasztási adót, ahol 1914- 
ben 15.000 üveg pezsgőt fogyasz
tottak s már 1915-ben 25.000 üveget. 
Minden üveg után egy korona adót 
vetettek ki s igy 15 20 25.000 K-t 
fog hozni a pezsgőfogyasztási adó a 
városnak. E két város példáját most 
Nagyvárad, s valószínűleg Arad. 
Kolozsvár, Kassa és Szeged köve
tik, ahol ugyancsak mozgalom indult 
a pezsgőfogyasztási adó behozata
lára. Azt hisszük azonban, hogy eb
ben a tekintetben ezek a városi ha
tóságok nagyon csalódni fognak.
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A sör kezelése 11.
A sör kimérése.

A bevert csapon ereszteni a sört 
a legegyszerűbb kimérési möd. Ba
jorországban és egyes más községek
ben ez a szokás dívik. Ibinek a ki
mérési módnak megvan azonban az 
a hátránya, hogy ha nem elég gyor
san fog у a sor, a szénsav-tartalmat 
veszti és izetlen lesz.

Ha azt akarjuk, hogy a sör állan
dóan egyenletes minőségben legyen 
kimérhető, legokosabb, ha szénsav- 
nyomást alkalmazunk. Itt is óvato
san kell azonban eljárni és vigyázni, 
hogy a nyomás egyenletes marad
jon és ne legyen változó.

A szénsav-nyomás alkalmazása 
azért ajánlatos, mert tudnivaló, hogy 
a friss, jóizii, szép habos sörben bi
zonyos mennyiségű szénsav van. A 
sörfőzdéből szállított (Sörben éppen 
meg van a szükséges szénsav-tarta
lom. Ha a csapolásnál nem haszná
lunk szénsavat, a sör csakhamar 
vészit eredeti szénsav-tartalmából 
és ízetlenné válik.

A légnyomással való sörkimérés 
nem ajánlatos, mert sokszor több 
hátránnyal jár. A légnyomás alkal
mazásánál ugyanis szintén elvész a 
sör szénsav-tartalmának egy része 
amely a hordóra alkalmazott lég
nyomás dacára levegőbe száll. A 
sör szénsav-tartalmának megcsök- 
kenését csakis ugv kerülhetjük el, 
illetve pótolhatjuk, ha megfelelő 
szénsav-nyomást alkalmazunk.

A sör kimérését szakavatottan kell 
végezni. Sem kevés habbal, sem sok 
habbal. Erősen habozhatni a sört 
sohasem jó. Erős mozgásba jön ez
által, ami azután szénsav-vesztesé
get okoz.

A sör-vezeték.
A legmegfelelőbb és legszaksze- 

riibb sörvezeték az egyenes vonalú, 
vagy az, amely gyenge hajlásokban 
vezet a hordótól a csapig. Az olyan 
sörvezeték, amely kígyózó csavaro
dásokkal van ellátva a hűtés szem
pontjánál, nem előnyös és csakis 
kisebb sörgazdaságokban találunk 
ilyen vezetéket.

Minden sörvezetéket úgy kell el
helyezni, hogy kefével tisztítható 
legyen; ezért szükséges, hogy egy 
darabból álljon.

A vezeték-cső egész hosszúságá
ban egyforma ’átmérőjű legyen és 
sehol sem szabad benvomottnak 
lennie.

Legtöbbnyire cinkből állítják elő 
a vezető-csövet. A cink azonban e 
célra nem megfelelő, mert a sör 
megtárnndia és a cink is káros ha
tással van a sörre, amely ilyformán

zavarossá lesz. sokkal ajánlatosabb 
a vezetéket belül ezüstözni. így a 
sör megőrzi eredeti minőségét és 
izét. Az eziistözött vezeték Ameri
kában már 'általános használatnak 
örvend.

A hűtés.
Ha a sör a hordóban felmelege

dett, akkor a kimérésnél kell lehű
teni. Ezt a hűtést rendesen jéggel 
végzik. Célszerűbb azonban a hideg 
vízzel, vagy olvadt jegesvizzel való 
hűtés. Ez azonban nem mindenütt 
vihető keresztül.

A jéggel való hűtésnél a követ
kező szempontokra kell ügyelni :

A jeget sohasem szabad egyene
sen a vezetékre helyezni és azzal 
közvetlen összeköttetésben hagyni, 
mert ezáltal a sör a vezetékben túl
ságosan lehűl s a tulerős lehűlés kö
vetkeztében zavarossá válik. Épen 
ezért nem szabad sót sem hinteni a 
jégre, vagy belevegyiteni a hideg 
vízbe. Mielőtt a jeget a hűtő-szek
rénybe tennénk, a vezeték hűtőcsö
veire helyezzünk valami ruhadarabot 
hogy a vezetéknek a jéggel való 
közvetlen érintkezését megakadá
lyozzuk és meggátoljuk a sör tul
erős lehűlését, ami ismételjük, a sör 
zavarosodását idézi elő, az úgyne
vezett „hideg-zavarodást.“

A legjobb és legszakszerűbb tisz
títási mód: a vízzel és kefével való 
tisztítás. Az egyenes vonalú vezeték 
azért a legcélszerűbb, mert lehetővé 
teszi a kefével való tisztítást. A ka
nyarulatokkal ellátott vezeték vi
szont épen azért nem célhoz vezető, 
mert kefével való tisztítása ritkán 
lehetséges és csak vegyszerekkel 
öblíthető ki.

Igen gyakran előfordul és úgy
szólván elkerülhetetlen, hogy a ve
zeték csövében a sörből kiválasz
tódó anyagok le ne rakódjanak. E 
lerakódások a hideg és a cink hatá
sának tudhatok be és a sört zava
rossá teszik. Ha a sör egy napig ál
lott a vezetékben, többnyire fellép 
már a zavarodás. Az első, reggel 
csapolt sör is mutat már némi ho
mályosságot a cink okozta kiválasz
tás következtében. Az ilyen sör ter
mészetesen nem ízlik. Minél simáb
ban folyik a sör a vezetéken át, an
nál kevésbé lesz zavaros a cink 
miatt.

A hideg és a cink okozta kiválasz
tások hozzák létre az úgynevezett 
sörkövet. A sörkő sem a sörnek, 
sem a vezetéknek nem árt, sőt bizo
nyos védelmet nyújt a cink csőnek 
a sörrel szemben és a sört is meg
óvja a cink hatásától, tehát a zava
rossá válástól.

000

Minden gomba méregtartalmu.
(iyönge gyomra embereknél sokszor 
fordul elő, hogy ártalmatlan gomba 
élvezete után is. föllépnek náluk mér
gezési tünetek, vagy a mérgezéshez

hasonló rosszallót tünetei. Ennek 
többféle oka lehet. A gomba nehe
zen emészthető étel és ha sokat 
eszik belőle az ember, könnyen 
kaphat heves gyomorhurutot, még 
az erős gyomra ember is, még köny- 
nyebben persze a finyás gyomra 
ember. Meglehet az is, hogy a gom
bát nem készítették cl jól, vagy nem 
áztatták elég hosszú ideig és nem 
mosták ki jól vízben. A gomba el
készítésénél erre nagyon kell 
ügyelni, mert mint kiderült, minden 
gomba, még az is, melyek ártalmat
lannak tartunk, tartalmaz több-keve
sebb mérges anyagot. Ettől a méreg
től azonban a gombát meg lehet 
szabadítani olyan módon, hogy 
hosszabb ideig vízben áztatják és iól 
kimossák. Hogy a mérges gombát is. 
ártalmatlanná lehet tenni, az kitűnik 
abból, hogy az orosz nép széliében 
eszi a légyölő gombát, a gombák 
egyik legmérgesebb fajtáját, anélkül, 
hogy ott mérgezések történnének.. 
Nem tesznek egyebet, minthogy jól 
kiáztatják a gombát főzés előtt és 
minden mérges anyag átmegy az 
áztatásra használt vízbe.

НшпешиекгиД
A zsír és sertéshús 
uj maximális ára

A kormány rendeleté értelmében a zsír és 
a sertéshús ára március 16-án újból csök
ken s ezen a nívón marad mindaddig, amig 
csak más intézkedés nem történik. A ta
nács ma plakáton tudatja az uj árat, a 
mely a zsírnál, hájnál és szalonnánál 40— 
50 fillérrel olcsóbb kilónként, a sertéshús
nál a régi maradt, a sziáminál pedig 50 fil
lérrel drágább, pedig erre a drágításra va
lóban semmi alapos ok nincsen. A termelő
vel szemben való forgalomban olcsóbb lett 
a félsertés fejjel, lábbal, szalonnával és háj
jal még pedig kilónként 72 fillérrel. A v á - , 
mon belül 500 fillér, a vámon kivid pedig 
480 fillér. A sertéshús nagyban való ára 
maradt, ellenben a zsír és a szalonna 
a kormány rendeleté értelmében — nagy
ban 50 fillérrel csökkent kilónként. Már
cius 16-tól kezdve tehát nagyban az olvasz
tott disznózsír 5 korona 50 fillér, a háj és 
egyéb olvasztatlan disznózsír 5 korona 10 
fillér, a friss nyers szalonna 4 korona 90, 
fillér, a füstölt, porzsolt vágy paprikás sza
lonna 5 korona 90 fillér, a bármiféle néven 
nevezett csemegeszalonna pedig 6 korona 
70 fillér. A szalámi nagyban 30 fillérrel lett 
drágább; az uj magyar szalámi 10 korona 
30 fillér, a turista szalámi pedig 10 korona. 
60 fillér. Kicsinyben, a közönségnek a ser
téshús ára marad a mai. A szalámi egész 
rudban 11 korona 50 fillér, a turista szalámi
11 kor. 80 fillér, a fölszeletelt szalámi pedig
12 korona 50 fillér. Az olvasztott disznó
zsír 6 korona 40 fillér helyett 6 korona, a 
háj és egyéb olvasztatlan nyers disznózsír 
6 korona 20 fillér helyett 5 korona 80 fillér.

0 0 0
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Zár alatt a sörfőzdék cukorkész- 
lete. A pénzügyminiszter nuilt heti 
hivatalos lapban rendeletét közöl a 
sörfőzés céljaira cukor beszerzésé
nek és felhasználásának eltiltásáról, 
valamint a sörfőzdék cukor készleté
nek igénbevételéröl. A rendelet ki
mondja, hogy sörfőzés céljaira bár
minemű, akár adózatlan, akár adó
zott cukrot beszerezni és felhasz
nálni tilos, Ez a felhasználási tilalom 
kiterjed azokra a cukor mennyisé
gekre is, amelyek a jelen rendelet 
életbelépte napján sörfőzdéknek bir
tokában vannak, tekintet nélkül arra, 
hogy azok után a fogyasztási adó 
íefizettetett-e, avagy sem. Mindazo
kat a cukorkészleteket, amelyek a 
jelen rendelet életbelépte napján sör
főzdék birtokában vannak, köteles 
az illető sörfőzdevállalkozó az 18%. 
március 10-én volt állapot szerint 
legkésőbb 1910. március 14. napjáig 
a cukorközpontnál (Budapest, V., 
Mérleg-u. 9.) bejelenteni.

A háztartási fémtárgyak rekvirá- 
lása. A vendéglősök, kávésok, sütők, 
cukrászok és az ételt kiszolgáltató 
egyyesiiletek, a jótékony egyesüle
teket kivéve, fémedényeik felét, 

.mindazon kereskedők és iparosok, 
jakik fémtárgyakat előállítanak, ille
tőleg azokat forgalomba hozzák, 

«fémtárgyaik egy harmadát tartoznak 
a budapesti fémátvételi bizottság 
felhívására beszállítani. Ezt megelő
zőleg ezek közül azokat, akik tár
gyaikat ipar test ii létéi k, érdekképvi
seleteik utján még be nem jelentet
ték, a tanács a kér. elöljáróságok 
által összeiratja. A tárgyak beszol
gáltatása végett azokat az egyénen- 
határidőben és helyre be kell hozni 
a fémátvételi bizottság elé, addig 

»azonban a tárgyak a fémközpont 
beváltó helyein szabad kézpől elő
nyösebb módon eladhatók. Eladás 
esetén a beváltóhely elismervényt 
ad azért, hogy ezt a fémátvételi bi
zottság esetleges felhívására fel le
hessen mutatni.

Kitüntetés a halál után. Egv ven
déglős körökben általános ismert és 
közkedveltségnek örvendő uriasz- 

. szonyt ért a Vörös Keresztes kitün
tetés a halála után. A beteg katonák
kal sok jót tett Kovács E. M.-né 
uriasszony, az ismert belvárosi ven
déglősnő s a margitszigeti alsó ven
déglő bérlőjének a felesége. Egyik 
legrnagasztosabb feladatának ti be
teg katonák istápolását ismerte s 
ezért áldozta vagyonát, egészségét. 
Most azután halála után - ér
kezett meg a kitüntetése, hogy Ee- 
rencz Salvátor főherceg a katonai 
egészségügy terén kifejtett kiváló 
szolgálatai elismeréséül a Vörös ke
reszt ezüst érmét adományozta neki.

Az elhunyt uriasszony emléke előtt 
kegyelettel állunk meg, mert ez a 
kitüntetés ragyogóbbá teszi az ő 
nemes lelkét, az ő kiváló ember- 
szeretetét.

Egy sörgyári igazgató jubileuma.
Az Első Magyar Részvény Serfő- 
zöde most, ebben a hónapban fogja 
megünnepelni igazgatója, Moiret 
Bajos szolgálatának huszonöt éves 
jubeliuinát. Móriét Lajos, a rész
vény serfőzöde igazgatója igazán 
megérdemli, hogy mindenki szives 
szeretettel köszöntse öt ebből az al
kalomból, mert hiszen ö nemcsak a 
sörszakmában ért el kiváló eredmé
nyeket, hanem szeretetreméltó mo
dora révén szinte központja volt 
mindig azoknak a köröknek, ame
lyekben megjelent s kiválóságai ré
vén mindenfelé szerették és tisztel
ték. Azt hisszük, hogy jubileuma al
kalmából a magyar vendéglősség is 
szeretettel köszönti a kiváló sör
gyári igazgatót.

Az erdélyi sörgyárak és a palac
kok. Az Erdélyi Sörgyárak Egyesü
letének központi irodája közölte ösz- 
szes vevőivel, hogy március 15-töl 
kezdve csak úgy szállít palackos 
sört, hogyha a ládát és palackokat a 
sör árával egyidejűleg lefizeti, vagy 
ha feladóvevénnyel igazolja, hogy a 
ládákat és palackokat vasútra tette. 
Eszerint sem a palackos sör árát, 
sem a faládákat, sem a palackokat 
nem hitelezik többé az erdélyi sör
gyárak. Minden palackért 20 fillért, 
minden sörösládáért 5 koronát és 
minden szalmátokért 4 fillért köve
telnek ezentúl az erdélyi sörgyárak 
és sörnagykereskedők.

A legöregebb föpincér. Nem min
dennapi jubeliumot ült a napokban 
egy újpesti főpincér, Friedländer 
Sándor, aki ötven évvel ezelőtt, 1866. 
március 12-én lépett a pincéri pályá
ra. Először Pécsen volt szivarostul és 
újságos a régi Vadeinbcr-száóban. Itt 
gyűlt össze hajdanában a Dunántúl 
nemesi sora s itt folytak le azok a 
nagy kártyapartik, amelyeknek éppen 
olyan hire járt, mint a debreceni 
Aranybika-belieknek. A Vademberből 
Budapestre került Eriedlünder Sándor 
és különféle kávéházakban, szállókban 
és vendéglőkben harminckét eszten
dőn át szolgálta ki a kényes, ideges 
pesti közönséget. Tiz évvel ezelőtt Új
pestre került, azóta ott van még most 
is. Az ötven esztendő, amir a füstös 
kávéházi levegőben töltött el, alig lát
szik meg az asztalok közt fürgén, fia
talosan sürgölődő Fried binder Sán
doron. A pesti kávéházat és a pesti 
vendéget alig ismeri talán valaki job
ban nála. — A pesti kávéház — me
séli tulajdonképpen családi talál
kozóhely, iroda, üzlet, olvasóterem, a 
pesti kávéházi vendég pedig ideges, 
türelmetlen., folyvást üzemben levő 
gépezet. Más voit bizony a régi kávé
ház és a régi vendéglő. Vendéglőbe ma 
csak enni, vagy egy-két pohár sört

meginni járnak. Ezelőtt vendéglőben 
kártyáztak az urak, vendéglőben mu
lattak s minden fontosabb esemény ott 
történt. Nincs még talán husz-huszon- 
öt éve sem, hogy a kávéház legyűrte 
a vendéglőt. A vendéglőkben még ina 
is kedélyesebb, fesztelenebb az élet, 
mint a kávéházakban, ahol a rettene
tes füsttől, gőztől nem is csoda, ha 
idegessé válik pincér és vendég.

Olcsó tengeri halakra nyílik kilátás. 
Kiéiből a tengeri halpiac egyik legfon
tosabb pontjáról jelentik, hogy a múlt 
hét egyik napján 675.000 márka érté
kű boringet fogtak a Skagerrak és 
Kattegat szorosokban. A termés álta
lában kitűnő. Egy kilogramm bering 
ára 45 fillér és a kiéli piacon és ma
gyar és osztrák kereskedők máris 
nagy érdeklődést tanúsítanak a táp
láló halak iránt. Valószínű, hogy leg
közelebb nagy mennyiség kerül hoz
zánk.

A korcsmái hitel. Az uzsoráról és 
a káros hitelügyletekről szóló tör
vény rendelkezéséhez képest a fő
város most állapította meg a ven
déglőkben, italmérésekben és más 
szeszesitalokat kimérő helyiségekre 
vonatkozólag megái lapítható korcs
mái hitelt. Ez a korcsmái hitel éppen 
úgy, mint az előző években, az idén 
is négy korona. Aki ennél az összeg
nél bárkinek többet hitelez, kihá
gást követ el és 100 koronáig ter
jedhető pénzbírsággal sújtható.

Húskereskedelmi Részvénytársa
ság. Az állatvásárpénztár húskeres
kedelmi viszonyának javítása céljá
ból Húskereskedelmi Részvénytár
saságot alapit. Az uj részvénytársa
ság alapítása úgy történt, hogy az 
állatvásárpénztár az alaptőkéből
600.000 koronát jegyez, a hiányzó
400.000 koronát pedig a többi érde
keltek.

A Szegedi első borértékesitö rt.
1915. évi mérlege 240.000 К alaptőke 
mellett 21.813 К tiszta nyereséget 
számol el, amiből osztalékul 15 К 
5% (tavaly ugyanannyi) fog kifizet
tetni. Az előző évi zárószámadás 
14.061 Kjiyereséget tüntet fel.

Az Első alföldi cognacgyár rt. 
Kecskeméten 1915. évi mérlege 
24.239 К veszteséggel zárul, az előző 
évi 78.256 К veszteséggel szemben. 
A 1.600,000 К alaptőkével biró vál
lalat gyári ingatlanát és berendezé
seit 611.800 (611.258) K-ra. árukész-
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letét 164.295 (132.676) K-ra, vasúti 
tartánykocsijait ug.v mint az előző 
évben 87.602 K-ra, kintlevőségeit 
184.889 (126.338) K-ra értékeli, ami
vel szemben a kincstárnak 307.114 
(254.138) K-val, hitelezőknek pedig
84.000 (84.760) K-val tartozik.

Miiiéggyár Kismartonban. Karan 
Jánosnak, a herceg Esterházy-féle 
uradalmak igazgatójának kezdemé
nyezésére mozgalom indult meg 
Kismartonban egy miijéggyár létesí
tése céljából. Az ebben a tárgyban 
tartott értekezleten bizottságot küld
tek ki Kismarton és környéke jég- 
sziikségletének megállapítására.

Nem dicsekszünk, amikor ezeket a soro
kat leírjuk; csak éppen e helyen akarjuk 
hálás köszönetiinket leróni aziránt a nagy 
és tiszteletreméltó közönség iránt, amely — 
megértve hivó szózatunkat, — táborunkba 
gyülekezett.

Nem dicsekszünk; pedig dicsekvésre is 
volna elég okunk és jogunk!

Amikor elhatároztuk, hogy megindítjuk az 
Országos Vendéglős Újságot, nagyon is 
tisztában voltunk mi azzal, hogy ennek a 
tiszteletreméltó és hatalmas szakmának, 
amely mindezideig szaksajtó nélkül állt, a 
legnagyobb mértékben szüksége van egy 
olyan hivatott orgánumra, amely az ő ér
dekeit mindig és minden körülmények kö
zött képviseli.

Tudtuk ezt nagyon jól és éppen ezért 
mentünk neki bátran és bízvást a csatának, 
amelyet meg kell kiizdeniink. Ma már nem 
kétes előttünk az eredmény: tudjuk, hogy 
ebben a harcban a győzelem csakis a mi
enk lehet, akik mellé az első hivó szóra 
odaállott ennek a tisztes szakiparnak csak
nem egész közönsége, amely napról-napra, 
egyre növekedő mértékben elhalmoz ben
nünket nemcsak biztató és bátorító sorai
val, hanem az ehhez olyan nagyon szüksé
ges erkölcsi és anyagi támogatásával is.

Mert valóban példa nélkül áll a magyar 
szakirodalom történetében az a nagy er- 
kölcsj siker, amelyet az Országos Vendéglős 
Újság első számának megjelenése után el
ért. Bevalljuk őszintén: erre a nagy, erre 
a példátlan sikerre magunk se voltunk el
készülve; de mindenesetre nagy hálával 
tölt el a mi közönségünk iránt és ma már 
teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem 
végzünk hiábavaló munkát és munkálkodá
sunkat eljsmerés és siker koronázza.

Pedig mi tagadás benne - a mi lelkűnk
ben is élt valami kis félelem a megindulás 
első, nehéz pillanataiban. Minden támogatás 
nélkül, csupán önerejére utalva indult neki 
utjának az Országos Vendéglős Újság. Ha
bár ismertük is e tisztes szakiparnak min
den baját, mégjs élt bennünk a kétség, 
hogy e bajok feltárásával, szellőztetésével

szolgálatot teszünk-e magának az iparnak 
és hogy szavunk megértésre talál-e ott, 
azokon a helyeken, ahova szánva van.

Ma már azoknak a sikereknek láttára, 
amelyekben az Országos Vendéglős Újság
nak része volt és van: eltűnt a mi lelkűnk
ből minden aggodalom és bízvást hirdethet
jük, hogy az ut kezdetén nem fogunk meg- 
állani; haladunk tovább is a kitűzött, az el
érendő cél felé, mert erre kötelez bennün
ket a mi közönségünk lelkes bátorítása és 
példátlan szeretető.

Hogy utunk kezdetén éppen olyan oldal
ról, ahonnan legkevésbbé vártuk, intrikák
kal és alattomos támadásokkal is találkoz
tunk: az bennünket nem keserít el. Számí
tásba vettük — jó előre — ezeket z intri
kákat és támadásokat és éppen az a tudat 
önt belénk önbizalmat és jövőnkbe vetett 
reménységet, hogy mindezek megtörténtek. 
Tudjuk jól, hogy az a sajtóorgánum, amely 
már megindulásakor nem részesül kellő 
figyelemben és támadásokban is, nyomta
lanul el fog tiinnj a közélet porondjáról. 
Régi, kipróbált erők vagyunk ezen a téren 
és teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy 
a hivatott sajtónak eleme a harc és mi a 
felénk dobott lovagi keztyiit fel is vesz- 
sziik, bárha azt nem js nyíltan, de akutom
ban dobták is felénk.

Felvesszük — bár nem nyíltan dobták is 
felénk — hanem — a mi egzisztenciánkra 
törve — oldaltámadással. Mi — és ezt újra 
hangsúlyozzuk — a harc emberei vagyunk, 
de mindig csak a tisztesség határain belül. 
Kijelentjük, hogy soha, semmiféle nemtelen 
támadásra kaphatók nem vagyunk, semmi
féle irányban. De ha a tisztesség határai 
között kell síkra szállanunk e nagy és tisz
teletreméltó szakipar érdekeiért, a mi kö
zönségünk — amely az első pillanatban el
árasztott bennünket szeretetének minden 
jelével — ott fog minket találni a harcolók 
táborában.

Nekünk csak egy erősségünk van: a kö
zönség szeretete és csak egy bizodal- 
munk, hogy ezt a szinte példátlanul álló 
szeretet mindig és minden körülmények 
között meg is tudjuk őrizni a magunk szá
mára. Az, aki fél, aki egzisztenciáját félti 
tőlünk, nem állhat szilárd alapokon, mert 
régi és megdönthetetlen igazság az, hogy 
az erős fél nem fél soha az idők mohától: 
kitör és eget kér.

De nem ezért vettük igénybe lapunknak 
ezt a helyét mindezeknek az elmondására, 
mintha rekriminálni akarnánk. Nem! Távol 
áll tőlünk ez a szándék nagyon. A mi de
rék, jó és minket megértő közönségünk 
nagyon is jól tudja azt, hogy mi erre nem 
is gondolhattunk; mert aki az igazság je
gyében indul útnak megkezdett pályáján, 
az nem rettenhet vissza az esetleg eléje 
gördülő akadályoktól.

Nem! Ezt a helyet annak a nagy közön
ségnek szenteljük, amely megértett ben
nünket és elhalmozott nemcsak erkölcsi, 
hátim igazán meglepő mértékben nyilvá
nuló anyagi támogatásával is. Kétszeresen 
jól esik nekünk ez a tudat, mert látjuk be
lőle, hogy szükség volt a mi lapunkra, az 
Országos Vendéglős Ujság-ra, mert amely 
sajtó-organumot a közönség ennyire fel

karol, annak nemes és nagy hivatásának 
kell lennie.

Törhetetlen munkakedvvel és nagy am
bícióval küzdünk továbbra is a magyar 
vendéglős- és korcsmáros-ipar nagy és vi
tális érdekeiért: ez lesz mindig a mi pro- 
grammunk és minket, akik újból hang
súlyozzuk ezt — minden támogatás nélkül 
indultunk neki ennek a rögös útnak, csak. 
büszkévé és bátrakká tesz a mi derék kö
zönségünk megértő szeretete.

Amidőn mindezeket kijelentjük, hálás kö
szönetét mondunk azért az igazán meg
tisztelő fogadtatásért, amelyben az Orszá
gos Vendéglős Újságot részesítették úgy a 
szakkörök, mint a szakkörökkel együtt mű
ködő egyes emberek és részünkről uira 
csak azt az ígéretet tehetjük, hogy a kitű
zött útról el nem tántorodunk soha!

T. Vasuti Vendéglős Urak! Tisztelet tel kér
jük Önöket, hogy a beküldött előfizetések 
utalványain szíveskedjenek megemlíteni, 
hogy Önök vasúti vendéglősök. Erre nekünk 
szükségünk van s ezért előre is hálás köszö
netiinket nyilvánítjuk.

F. L. Előfizetését köszönjük. Igazán na
gyon lekötelezett szives soraival, mert lát
juk, hogy megértett bennünket. Szives üd
vözlet.

К. B. Amint látni tetszik, mi nem vagyunk 
sem a sörgyárosok lapja, sem senkié a vi
lágon. Mi egyedül törünk kitűzött célunk 
felé, minden támogatás nélkül.

I P A R S O
fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózására, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli 
kérdezősködésekre d íjm en tesen  nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Vezérügynöksége
Ip a  r s ó  o s z t á l y :

Budapest V., Vilmos C sászár-ul 32. Telelőn 73-40.
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Apró hirdetési 
árak : Egy szó  
20 fillér, vas
tagabb betűből 

30 fillér.

E rovatban kö
zölt h irdetése
ket előfizetőink  
díjtalanul kap 

jak.

A pró h irdetési 
á r a k ; Egy szó  
20 fillér, vas
tagabb betűből 

30 fillér .

E rovatban k ö 
zö lt h ird etése 
ket e lő fizető in k  
díjtalanul kap

ják.

TÜZHEl Y nagyobb vendéglő részére 3 GOMBA, szárított, legfinomabb kilója 10 ELSŐRENDŰ TÖLGYFA HORDÓK uj és 
méter hosszú I méter széles, alig használt, korona. Gombaár.isitó-telep: Vágfalva használtak eladók Böhm hordókereskedönél
majdnem uj, azonnal eladó. Cim: Buda- (Magas-Tátra). Budapest Rózsa-utca 38/A. Telefon Jó-
pest. VII. kerület. Kertész-utca 25 szám. e c e t e s  uborka, paprika, 5 literes nagy- j ZSp  ----- — “— —
Tarnóczynál. Megtekinthető hamukor. ___  ^  йуекек|)СП |iaKyobb mennyiségben ! BADACSONYI o-bor 30 hl., njbor /0 hl.

VÖRÖSHAGYMA, fokhagyma, dug- eladó. Hartmann füszcriizlet. Budapest. , eladó Megtekinthető pincében Badacsony
b a ^  na. zöldségáru kisebb és nagyobb Nagymező-utca 21. j orma postamesternél. Ar-
mennyiségben legjutanyosabban kapható. MÁLNASZÖRP literenként 3 korona, j
Arak kérdezoskodesre Mandl Zs.gmo.m, ak..cméz к\НткШ2.70, Roseiifeld Beriiát, I BOROSHORDÓ, pálinkás hordo minden 
Alakó. Szikszó nagyságban és mennyiségben azonnali át-

~  ‘ — 4 U._________  I vételre megvétetik (vidékről is) Böhm Kál-
KIIÜNÖ S/ILVA1Z1 5 kilónként 12 ко- SAVANYU KÁPOSZTÁI, elsőrendűt mán liordónagykereskedö Budapest, Rózsa-

ronaért, egészséges idei diót 8 kői. ion ajánlok waggon és hordónkénti tételekben. utca 38/A. Telefon József 126.
kilót 140 koronáért szállít Müller Jenő, Mp«TPiidpllipt<V Погп Ihidancst IX 1 ó-... ,.l m l v i l MCffiuiueincto.  u u o ,  iHKiaptst, ia ., uo MAKOI HAGYMA, 50 kilót 30 koronáért, Kiskun na las. n v r o  . I l i o n  36

' 5 kilós mintakosarat 3.50 koronáért, kitűnő
R1Z1KE GOMBA, marinirozva 5 kilót MÁLNASZÖRPÖT 5 kg. bádogkannában izii murkot 30 fillérért kilóját szállít Szé-

nyolc koronáért bérnientve szállít: Barnás bérmentve 12 koronáért ajánl: Gyógyszer- nasy Jozsefné, Kolozsvár.
János, Szepesófalu. tár, Körmöcbánya. 7 ~

RÓZSAPAPRIKÁT nemeset 5.40, gulyás-
VÖRÖSHAGYMA makói, 20 métermázsa RÓMAI FÜRDŐ vendéglője bérbeadó. paprikát 3.60 koronáért kilóját utánvéttel

eladó. Cim: Dusinszki Ilonka, Felegyháza. Bővebbet Király-fürdőben, II., Fő-utca 84. szállít: Bój István Szeged.

A B orászati és p in cegaz
dasági kiállításon arany- A m. kír. f / l p
erem m el lett k itü n te tv e ! szabalm . Ж

jégszekrények és sörkímérő-
készűlékek B udapest, Gróf Z ichy Jenő-utca 5. szám  
szénsavai Pagy légnyomással. (V áczi-kőru i m elle tt.) A lapitlatott 1885.
Jelentékeny jégmegtakaritás! T elefon  114-29.

Sor- és borkim érőpultok , k im érőcsapok , vezeték ek  s az összes szere lv é
nyek. Az eddig létező jégszekrények csaposak cinbádoggal vannak burkolva, 
rozsdásodnak, oxidálódnak, piszkolódnak, mindig javitásnak vannak ki
téve, mig a H ennefeld -féle jégszek rén yek n él ez  ki van zárva, mert 
azok m ükőlappal vannak burkolva. A jégtartó alatt horgan y lem ezv izgyü jiő  
van az olvadt jégviznek, ajég  szárazon  m arad ,ezáltal 60% jégm egtakaritás

Jósé Gallart Girbalf
I  parafadugó és koronadugó gyára Budapest, I., Budafoki ut 23. !!$

valódi kaialoniai- (Spanyolország) fából eredő Щ 
pezsgő, bor, ásványvíz és likőr parafadugókban. $
Koronadugók csakis ragaszfotf parafabetéffel. tS
Árajánlattal és mintás árlappal, elsőrendű refe- 
renciák megnevezésével készséggel szolgál. * * №j

Bíró Miklós könyvnyomdái műintézete Budapest, IX.» Ráday-utca 26. — Telefon József 29—33.


