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v Si-Julien ^ 
borderiíőpor

melynek használata a főldmív. min. végrehajtása tárgyában kiadott 11Z000. számú rendelet 
6. és 3 1. §-a értelmében mint deritőszer megengedtetett, miután a következő alkatrészekből á l l:
65 /о eredeti francia I.aine-Gelatine, 20м о szárított természetes tyuktojásfehérje, 9°/o eredeti vegytiszta spanyolföld, 6°/o pelyhes csersav.

A bor 24 óra alatt tükör tiszta lesz.
Minden dobozon rajta van a használati utasítás. Kapható kilós és negyedkilós dobozokban. Ingyenes árjegyzékkel szolgálhatunk.

Borsavtalanitó~, borszinieleniiő-, borszag-
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KUPAKOK, különféle ÜRMÉRTÉKEK, TÖLCStREK, BOR- és SÖRCSAPOK

Kaphatók :

FROMMER TESTVÉREK cégnél
Budapest, VI, kér. Teréz-kőrut 23. szám

„PALACE"-
SZÁLLODA
a főváros legmodernebb szállodája,
Budapest, VIII, Rákóczi-ut 43

Vendéglős kartársaknak kedvezm ény.

A Magyar Köztisztviselők és Állami Alkal
mazottak Takarékpénztára R.T. tulajdona

A  jelenkor minden kívánalmának m e g 
telelő kényelem m el van felszerelve.

Hideg és m eleg vízvezeték minden  
szobában.

Fenyes hall és társalgók. Lakosztályok  
fürdőszobákkal stb.

Három rendbeli étteremmel b ir; a nagy  
étteremben esténkínt magas színvonalú  

hangverseny.

Teljes elsőrendű penzió.

Szobák 5 koronától.

150 szoba.
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MAGYARORSZÁGI VENDÉGLŐSÖK, 
ES KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZEKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDA
PEST, VI. KERÜLET, EŐTVÖS-UTCAZ8. SZÁM
/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /•
S a v ó n k é n t  i -s z e r  e g é s z  é v r e  6 k o r .

Merénylet a vendég
lősipar ellen

Budapest, 1()1() április

inek magyaráz
zuk, hogy kik kö
vették cl ezt a 
merényletet a 
magyar vendég
lősük ellen: úgyis 
tudja mindenki, 

hogy a kávésok. A kávéháztulajdono- 
sok ugyanis a napokban gyűlést tar
tottak, amelyen elhatározták, hogy 
küldöttséget fognak meneszteni a 
belügyminiszterhez, amely azt fogja 
kérni, hogy a miniszter a vendéglő
stik záróráját esti tizenegy órára 
tegye, a kávésokét pedig éjjel két 
óráig hosszabbítsa meg.

Küldöttség jöhet, küldöttség nie
llet; mi nagyon jól tudjuk, hogy a 
kávéháztulajdonosok jámbor óhajtása 
nem fog teljesedni soha. Nem fog tel
jesedni legalább is addig, amíg a 
háború tart. De nem is ez a fő dolog 
ebben a kérdésben. Az itt a fő, amit 
le kell szögeznünk ebben a pillanat
ban, hogy a kávésok ismét a ven
déglősök létérdekei ellen törnek.

A libacombok, a vesepecsenyék, a 
rántották és a kolbászai kevert tojá
sok hősei, akik eddig is szinte Anglia 
módjára viselkedtek velünk, a jám
bor vendéglősökkel szemben, most 
ismét kimutatják a foguk fehérét. 
Ez a fehérség pedig ebben a pil
lanatban hitvány feketeséggé válto
zik át, mert hiszen régóta tudjuk azt, 
hogy a kávésok ős ellenségei a ven
déglősöknek.

Nem uj az eset, csak többször is
mételjük. Régebben a kávéházakban 
adtak becsületes italt. Kávét tejjel és 
teát rummal. Adtak azonkívül jó 
sört, rossz bort és mindenféle sze
szes italt, amely erősen próbára tette

még a legjobb gyomrot is. Adtak 
pezsgőt, rémiiletesen borsos áron és 
adtak fényt, villamos fényt, annyit, 
hogy szinte belecsömörlött az embei. 
Adtak azonkivi.il még valamit, amit 
nem nevezhetünk a nevén; mert an
nak a rombolásnak, amelyet ezen a 
téren a kávéházak véghez vittek, 
csak Nékám professzor a megmond
hatója; akit kormánybiztosnak küld
tek ki ebben a tekintetben.

A kávéház amig kávéház volt 
semmi kifogás alá nem esett. De jöt
tek azután az idők, amikor a kávé
ház megunta ezt a mivoltát és átala
kult restaurációvá. Eleinte csak a 
hideg ételek járták, de jöttek azután 
az idők, amikor a meleg ételekre tér
tek át a kávéházak. A pörkölt csirke, 
a halászlé, a bableves, a libacomb 
meghonosodtak a kávéházakban és a 
mi régi, derék, jó kávéházaink a bo
rozók színvonalára süllyedtek. Eel 
akartak emelkedni modern színvo
nalra és a konkurrencia leszorította 
őket a legutolsó helyre.

ügy mutatkoztak be, mint a ven
déglősök, a koresmárosok jó barátai. 
Naponta, illetve kéthetenként tele- 
kiirtölték a világot azzal, hogy ők a 
vendéglősöknek jó barátai. Elhitették 
a közönséggel, hogy ők csak akkor 
adnak meleg ételt, amikor a vendég
lők már zárva vannak, holott este 
tiz órakor már tálalták a meleg hal
paprikást és a párolgó libacombot. A 
Jánus arc pedig, amelyet mindig 
vágtak, ha a veendéglösök fel mertek 
szólalni ez ellen az eljárás ellen, 
egyre kétsziniibb lett. Mosolygott 
tovább az egyik felöl, inig a másik a 
felől nézve gálád gyűlöletté érlelő
dött.

Jött azután a nehéz idő, amikor a 
hatóságoknak meg kellett csinálni a 
záróra rendszert. Egy órára lett el
határozva ez a záróra rendszer; eg\

órára, amely a budapesti vendéglők
nek rendes zárórája. A vendéglők el
len nem is volt soha kifogás. Ezek
ben a helyiségekben az ember a 
színházba járó ember megvaeso- 
rázik, iszik is talán egv keveset, azu
tán pedig haza megy. Voltak léhább 
emberek, akik megtoldották azt a kis 
mulatságot és azután mentek a 
libacombbal és halpaprikással vegyí
tett kávéházba tovább inni és mu
latni.

A sátán lólába kilátszik az alól a 
köpönyeg alól, amelyet a tisztelt ká
vés urak magukra vettek. ()k minden 
tekintetben a vendéglősipar kárára 
törnek; bárhogy is állítsák azt, hogy 
e tekintetben nem akarnak ártani a 
vendéglősöknek. Sőt egyenesen el 
akarják szedni a vendéglősöktől azt 
a közönséget, amely oda színház 
után tér be, hogy beletereljék a sa
ját, kisded, önző céljaik ügykörébe 
és azután alaposan kihasználhassák.

Az éjjeli vendéglősökön kívül 
egyetlenegy vendéglős sem hallatta 
a szavát a záróra-rendszer behoza
tala elleti. Hiába is tette volna ezt, 
úgyis fölösleges lett volna, mert — 
úgy tudjuk, ezen az elhatározá
son már változtatni egyáltalán nem 
lehet. A vendéglős testületek nem is 
gyűltek össze, hogy az elhatározás 
ellen tiltakozzanak; annál gyakrab
ban azonban a kávésok, akik sehogy 
sem tudnak beletörődni az uj rendbe.

Nekünk az ellen semmi kifogásunk 
sincs. Járjanak ők Poneiustól Pilá
tusig, hogy a saját érdekeiket istá- 
polják, de az ellen a leghatározottab
ban tiltakozunk, hogy a vendéglős
ipar vesztére törjenek. Már pedig azt 
elmondhatjuk, hogy ezzel a küldött
ségjárással az a szándékuk.

Különben csak menjenek ők a mi
niszterhez, hogy a meglévő szabá
lyokon változtasson; ez úgyis hiába-
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való fáradság lesz. A miniszter kije
lentette, hogy ezen az elhatározáson 
többé már nem változtathat. Van 
azonban még egy fórum: a Nékam 
kormánybiztos ur. Menjenek oda a 
tisztelt kávés urak; a tanár ur majd 
megmagyarázza nekik, hogy miért 
kellett a vendéglők záróráját meg
hagyni és a legelőkelőbb kavéhazakét 
is megrövidíteni.

Vendé '̂oHMF
A mozi és a 
székelygulyás

Jindakettő jó: a 
mozi is, a szé
kelygulyás is. Az 
egyik a szemet- 
lelket gyönyör-
nyörködtcti; a

шшишшшшшшЛmásik pedig a
gyomrot ha jól van elkészítve. 
Mindkettőt el tudjuk képzelni: a 
jó mozit is, a jó székelygulyást 
is. Sajnos, hogy a jó székely- 
gulyás manapság ritkább, mint a jó 
mozi. Sajnos, ritkább, mert amig a 
jó mozi ma nagyon gyakori; addig 
a jó székelygulyás nagyon is ritka.

Mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy 
a jó székelygulyás ma olyan ritka, 
mint amilyen ritka a fehér holló. 
Mégis azt tapasztaljuk, hogy egy 
egész csomó moziban ki van Írva:

Ma este friss székelygulyás

Ez a székelygulyás nagyon is 
gyanús előttünk. A mozit szinte in
gyen adják, inig a jó  székelygulyást 
alaposan megfizettetik. A mozi ára 
10-20-30-40 fillér, vagy ha nagyon 
magasra srófoljuk igényeinket, egy 
korona, inig a jó székelygulyást ina 
egyáltalán sehol sem adják olcsób
ban két koronánál. De hát a mozi 
nagy, oda sok ember jár s ennél
fogva a mozikban csinált úgyneve
zett biiffékben konkurrenciát kell csi
nálni a vendéglősöknek.

A vendéglősök ugyanis rendkívül 
jó emberek. Az ő ipartársulataik és 
egyesületeik dehogy is törődnek az
zal, hogy a mozikban sört mérnek, 
székelygulyást hirdetnek és a kávé
házakban lukullusi lakomákat ren
deznek a vendégeknek. Mit törőd
nek az ipartársulatok és egyesületek

ezzel. Eb ura fakó; hiszen nekik tu
lajdonképpen mindegy is az, hogy a 
mozik sört mérnek és székelygu
lyást árulnak, a kávéházak pedig 
valósággal konkurrenciát csinálnak 
a vendéglősöknek; előttük csak az 
a fő, hogy egypár ember ezen ti ré
ven díszes álláshoz jusson. Mert 
vannak ott elnöki, alelnöki, titkári 
állások, amelyek nem jövedelmez
nek ugyan, de díszt adnak. Diszt, 
amely felér egy kis kitüntetéssel, 
mert hiszen ezen a réven az üzlet 
is jobban megy.

A mozik székelygulyása és a ven
déglők étlapja azonban, egyáltalán 
nem jut eszükbe sem az ipartársula
toknak, sem pedig az egyesületek
nek. Igaz, most háború van; véres 
harcokat él át az egész világ és a 
derék, iparkodó vendéglősöknek leg
nagyobb része szintén a harctéren 
van; deltát nem éppen ezért kellene- 
e jobban meggondolni a dolgot az 
itthonmariult vendéglősök vezetői

nek, hogy a háborúban lévő bajtár
saikon segítsenek?

Ami most esetleg szabad, vagy 
megtűrt dolog, az nem lesz szabad 
és tűrhetetlen lesz a háború után. 
Végre is eljönnek azok a normális 
viszonyok, amikor majd a mozi nem 
adhat székelygulyást és a kávéház 
meg kell, hogy maradjon — kávé
háznak. Mert utóvégre ezt a kérdést 
tisztázni kell, ha mindjárt a mozik 
és a kávéházak rovására is.

Valóban elszomorító tény, hogy 
amikor a mozgószinházak székely- 
gulyást és egyéb ételeket hirdetnek 
és a kávéházak már annyira garáz
dálkodnak, hogy fényesen kivilágí
tott termeikben valóságos vendéglő
ket rendeznek be; ez ellen egyik ipar- 
testületnek, vagy egyesületnek sincs 
szava. Történnek ugyan gyönge és 
semmitmondó kísérletek ebben az 
irányban, de hol van ilyenkor az az 
úgynevezett vezetőség, amely a ven
déglősöket irányítja. Ilyenkor a leg
hevesebb harcra kellene ezeknek az 
egyesületeknek felhívni a vendéglő
söket; de hát az a baj, hogy a ven
déglősöket vezető orgánumok egy
szersmind a kávéházakat is vezetik 
és nincs bátorságuk ahhoz, hogy 
megmondják az igazat.

Az Országos Vendéglős Újság 
azért alakult, hogy ezeknek a garáz- 
dáslkodásoknak a becsületes, a de
rék vendéglős-ipar érdekében véget 
vessen. Mi elkeseredett harcot hir

detünk úgy a kávéházak, mint a mo
zik ellen, amelyekben vacsorát ad
nak és italt mérnek. A magyar ven
déglősök sem lehetnek süketek, hogy 
a mi szavunkat meg ne hallják és 
némán tűrjék azt, hogy a mozgószin
házak székelygulyást és egyéb éte
leket szolgáljanak fel. Ez már iga
zán nem a mozgószinházak doga.

A palacksör 
megszűntetése

elentettük már, hogy 
a budapesti ven
déglősök memoran
dumot küldtek a 
Magyarországi Sör
főzök Egyesületé
hez, amelyben azzal 
a javaslattal állot

tak elő, hogy az egyesület tagjai a 
háború tartama alatt szüntessék meg 
a palacksörkereskedelrnet és csakis 
hordószámra mérjék ki a sört. Elogy 
a Magyarországi Sörfőzők Egyesü
lete mit válaszolt erre a memo
randumra, arról egyáltalán nincs 
tudomásunk; de hogy az egyesület 
maga is úgyszólván abszurdumnak 
tartotta ennek a kérésnek teljesíté
sét, azt abból a jelenségből látjuk, 
hogy a palacksör még ma is létezik, 
sőt nem csak hogy létezik, de egyik 
legfontosabb forgalmi cikke a sör
kereskedelemnek.

A vendéglősök egyes részének ez 
a kérése elhamarkodott és indokolat
lan volt. Elhamarkodott volt azért, 
mert akkor még a legközelebbi jöven
dő eseményei nem fejlődtek ki a ma
guk teljes mivoltában; indokolatlan 
pedig azért, mert az első pillanatok
ban maguk a vendéglősök sem gon
dolták meg, hogy tulajdonkénen mit 
is kérnek a Sörfőzők Egyesületétől.

Nem gondolták meg azok az urak, 
akik ezt a kérdést felvetették, hogy 
tulajdonképen existenciák megsem

misítésére, tönkretételére törnek. Azt 
ma már minden ember tudja, hogy a 
palacksör nélkülözhetetlenné vált a 
vendéglősök életében. Nem a buda
pesti vendéglősökről beszélünk, akik 
ma is, — e nehéz viszonyok között 
— aránylag könnyen hozzájuthatnak 
a hordósörhöz, hanem a vidéki ven
déglősökről, akik elől ebben a tekin
tetben szinte el van zárva az ut.

A vidéki vendéglős ugyanis még 
akkor sem csapolhat manapság hor
dósört, ha erre különben meg volna a 
kellő alkalma. Nem pedig abból az 
egyszerű okból, mert a különösen vi
déki kisebb vendéglősök nincsenek 
abban a helyzetben, hogy manapság 
eladjanak egy hordó sört. Már pe
dig a sör rettenetesen sokat veszít
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értékél)öl, ha egy napot megcsapolva 
áll. Kiveszti izét, sziliét és zamatját 
és igazán senkinek sem kell.

Arra van már most a palacksör hi
vatva. hogy mindezt pótolja; illetve 
kiegyenlítse. A paleksör nem veszíti 
el izét, zamatját, még hosszú időn 
át sem s ezeknél a jó tulajdonságai
nál fogva igazán arra van hivatva, 
hogy a hordósört helyettesítse. Vi
déki városokban a vendéglős a mai 
világban csak szombaton és vasár
nap van abban a helyzetben, hogy 
hordósört csapolhasson és igy első
rendű érdeke a kisebb vendéglősnek, 
hogy a hét többi napjain palacksör 
álljon rendelkezésére.

Kiképzelhető dolog, hogy ilyen kö
rülmények között milyen káros ha
tással volna a vendéglősökre, ha a 
palacksört megvonnák tőlük. Első
sorban azért, mert nem tudnák ki
szolgálni a vendégeket, másodszor 
pedig azért, mert igy - a vendégek 
elszokván t ölük, - existenciájukban 
volnának megtámadva.

Aki nem ismeri a helyzetet, el sem 
tudja képzelni azt, hogy mai napság 
a vendéglős iparban milyen nagy 
szerepet játszik a palacksörkereske- 
uelem. Nem hiába jöttek rá a szak
körök arra, hogy a palaeksörkcres- 
kedelmet minden áron fejleszteni 
kell; mert hiszen a palacksörkereske- 
delein manapság úgyszólván egy 
mozgató ereje a vendéglős iparnak. 
Nem a palack,sörkereskedelmet kell 
tehát korlátozni, hanem oda kell tö
rekednünk, hogy a sörgyárak és sör- 
nagykereskedők az úgynevezett 
leseknek ne adjanak sört, ami által 
elérhető lesz a régi helyzet, hogy a 
tisztességes vendéglős minden pilla
natban kiszolgálhatja rendes vendé
geit. Az úgynevezett söntés marad
jon csak meg pálinkamérésnek és ne 
akarjon oda törekedni, hogy vendég
lős existenciákat tegyen tönkre.

Úgy gondoljuk mindezek után, 
hogy a vendéglősök önmaguknak nem 
cselekedtek helyes dolgot, amikoi 
memorandumukat elküldték a Sör- 
főzők Egyesületének. Már csak azért 
sem, mert önmaguknak is káruk vol
na ennek a kérelemnek elintézéséből; 
másrészt pedig egyes existenciákat 
teljesen tönkre tennének. Ezt pedig 
egyáltalában nem akarhatják a ven
déglősök, annyival inkább sem, mert 
hiszen teljességgel a saját érdekeik 
ellen volna, ha a Sörfőzök Egyesü
lete teljesítené a kérésüket. Azt liisz- 
sziik, hogy ez elhamarkodott lépés 
volt, amelynek nincs is semmi jelen
tősége.

A borkiviteli tilalom és a csemege- 
borok. A Magyar Szőlősgazdák Or
szágos Egyesülete Hermit Béla veze
tésével emlékiratot adott át Tisza 
István gróf miniszterelnöknek, kér
vén a borkiviteli tilalomnak a tokaji 
és erdélyi csemegeborokra való fei- 
fiiggsztését. A miniszterelnök kije
lentette, hogy a kivételes kedvezmény 
megadása aligha számottevő
akadályokba ütközni.

Asvanwizekrol
A Kristály szerződései

„szénsavval telí
tett“ úgyneve
zett ásványvizek 
között a Kristály 
forrásvíz vevőit iz
gatja leginkább az 
a kérdés, hogy ez- 
kötött szerződéseik 

a felemelt árak mellett is érvényben 
vannak-e? Ezekre a szerződésekre 
és azoknak érvényességére vonatko
zólag a Magyar Kereskedők Lapja a 
következőket irja:

A legtöbb viszontelárusitó azon az 
állásponton van, hogy a terhes Kris
tály-szerződésektől szabadulni óhajt 
és ezért nagyon sokan levelet is in
téztek a vállalathoz ilyen értelemben. 
Már mostan mgiitköznek a szerző
dést ilyeténképpen felmondó, helye
sebben semmisnek nyilvánító keres
kedők azon, hogy a vállalat ajánlott 
leveleikre egyáltalában nem is felei. 
Az ilyen leveleknek válasz nélkül va
ló hagyása tulajdonképpen hallgató
lagos beleegyezést jelent, de minden
esetére a viszontelárusitók részéröl 
ajánlatos az óvatosság; figyelmez
tessék a vállalatot nemcsak arra, 
hogy a szerződést semmisnek te
kintik, hanem arra is, hogy amennyi
ben Kristály-vizet tovább is vásá
rolnak, ezt már szerződésen kiviil 
veszik; ha esetleg a szerződésben en
gedmény volt kikötve és ezt igény
lik, vagy pedig ha a szerződésben

kontemplált fiirdőjegyeket kérik, 
mindenkor kifejezetten hangsúlyo
zandó, hogy a kedvezmények szer
ződésiül kiviil vétetnek igénybe és 
semmi körülmények között nem je
lenthetik a szerződés reaktiválását.

Akik a Kristályvíz-vállalatnál divó 
felfogást ismerik, abban a vélemény
ben vannak ugyanis, hogy a vállalat 
azért hagyja a szerződéseket fel
mondó leveleket egy szilien felelet 
nélkül, mert úgy gondolkozik, hogy 
a rabattról senki sem akar majd le
mondani, vagy legalább is a neki biz
tosított fürdőjegyek egy részét majd 
igénybe veszi és akkor aztán az a 
vállalat, amely maga szegte meg tu
lajdonképen az árak felemelésével a 
szerződéseket, azzal fog elöállani, 
hogy igaz ugyan, hogy a szerződő 
kereskedő semmisnek nyilvánította a 
megállapodást, de későbben az ab
ban foglalt kikötéseket érvényesít
vén, az egész szerződést ismét reak
tiválta.

Meglehet ugyan az is, hogy a vál
lalat egyesekkel szemben nem he
lyezkedik majd erre az álláspontra, 
de azoknak, akik a szerződésüktől 
szabadulni óhajtanak, mindenesetre 
ajánlatos, hogy ne adjanak módot es 
alkalmat a fentebb vázolt kibúvókra.

A legnagyobb óvatosság annál is 
inkább helyén van, hogy a vállalat 
több vevője e héten máris kapott 
olyan értelmű körlevelet, amely a 
mondottakat igazolja. A vállalat azt 
irja ugyanis, hogy: „Hivatkozással 
eddigi kellemes üzleti összekötteté
seire. bár kénytelen volt a változott 
gazdasági viszonyok folytán árait 
„lényegtelenül“ fölemelni, mégis 
anélkül, hogy a multbani összekötte
tés alapját megváltoztatná, folytató
lagosan fogja az eddigi fiirdőjeg\- 
kedvezményeket nyílj tani.“

Ehhez a körlevélhez az esedékes 
fiirdőjegyeket máris mellékeli a tár
saság. Aki ezeket szó nélkül elfogadja, 
az beleegyezik a multbani összeköt
tetés változatlan fönntartásába, te
hát a szerződés inaktiválásába. A 
körlevélre azzal kell feleni ajánlott 
levélben, hogy a vevő csak úgy haj
landó a fiirdőjegyeket elfogadni, ha
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ezzel a már semmis szerződést a vál
lalat nem kívánja újra föléleszteni.

A visszaperelt fiirdőiegyek.
A napokban több viszontelárusito a 

következő tartalmú levelet kapta a 
Kristály igazgatósága nevében dr. 
Fried Leó budapesti ügyvédtől:

„A Szt. Lukácsíiirdö kutvállalat rt. 
ügyfelem megbízásából értesíteni, 
hogy miután On a Szt. Lukácsiiirdö 
kutvállalat rt.-gal kötött szerződést,  
amelynek eddig minden előnyét  
igénybe vette, ennek dacára megszegi  
és be nem tartja, tartozik az átvett  
kedvezményk értékét, 435 drb fürdő- 
jegyért 435 koronát, a szerződés m eg
szegés esetére mgállapitott 50 Kor-t, 
öszesen 485 Kor-t megfizetni.

Lzennel felhívom tehát, hogy az tigy 
békés elintézése céljából a Szt. Lu- 
kácsfürdö kutvállalat rt. vezér igazga
tóját a Kutvállalat irodájában, szem é
lyesen annál is inkább felkeresni sz í
veskedjék, mert elleneseiben - 
amennyiben üyfelem részéről 3 nap 
alatt más utasítást nem kapok — 
nyert megbízásomhoz képest kényte
len leszek Ön ellen a törvényes lépé
seket haladéktalanul folyamatba 
tenni.“
Ettől a levéltől senkinek nem ken 

m égi jednei А К r i s t á I у v i z- vá 11 а I a t n а к 
semmi jogi alapja arra nincs, hogy a 
tőle átvett fürdőjegyek darabjáért 1 
koronát követelhessen, már csak 
azért sem, mert a szerződések sem
mi irányit ilyen kikötést nem tartal
maznak. öe meg ha perre találna a 
dolog kerülni, talán nem is lesz olyan 
nehéz bebizonyítani, hogy a Szt. Lu
kácsfürdő fürdőjegyei darabonként 1 
koronánál jóval kevesebbet érnek, 
mert akárhányat] 40—50 fillérjével is 
vesztegetik azokat. Igaz ugyan, hogy 
a szerződés 5. pontja beszél 50 kot. 
kötbérről, amelyet a szerződést meg
szegő fél esetenként fizetni tartoznék, 
de nem hisszük, hogy akadna olyan 
magyar biró, aki az ismert előzmé
nyek után ezt a kötbért a vállalatnak 
megítélné. Elvégre az, aki maga vált 
szerződésszegövé, nem követelheti a 
másik féltől sem a szerzödéshiiségei.

Határozottan nevetséges pedig az 
ügyvédi levélnek a második bekez
dése, amelyben „az ügy békés rende
zése céljából“ a renitens vevőket ad 
audiendum verbum a vezérigazgató 
ur magas színe elé citálja. Ettől még
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kevésbbé kell megijedni, mint a pei- 
rel való fenyegetéstől és valósággal 
hibát követ el az a viszontelárusito, 
aki ennek a parancsszerii idézésnek 
eleget tesz. Nem tudjuk, hogy a Kris
tályvíz-vállalat vezérigazgatója mi
lyen vezeklést akar „személyesen“ a 
neki engedelmeskedni nem akaró ve
vőkre rádiktálni, reméljük, hogy sem 
sarokba állítani, sem kukoricára tér- 
deltetni nem szándékozik őket, de 
senkinek még egy zokszót, ntég egy 
távolról is szemrehányásnak minő
síthető kijelentést sem kell eiürnie.

■ ■ ■ ■
A magyar ásványvíz és a német 

piac. A háború előtt Németország 
igen nagy mennyiségű ásványvizet 
és bort importált a most ellenséges 
országokból. Kétségtelen, hogy a há
ború után a németek ép úgy tartóz
kodni fognak attól, hogy az ellensé
ges országok idegenforgalmát növel
jék, mint attól, hogy gyógy- és ás
ványvizeiket igénybevegyék. Ebből a 
szempontból a magyar borra és u 
magyar ásvány- és gyógyvizekre 
igen nagy jövő vár, miután ezekből 
a termékekből eddig is jelentékeny 
exportunk volt nemcsak a kontinen
sen, hanem Amerikában is. A magyar 
ásványvíz-tulajdonosok és érdekel
tek már most is élénken foglalkoznak 
a Németországgal való export fej
lesztésének kérdésével és remélhető
leg ebben a tekintetben az a közös 
idegenforgalmi akció, amely a köz
ponti hatalmak gazdasági együttmű
ködését mindenképen fejleszteni hiva
tott, szintén meg fogja tenni a magáét.

Palackozzák a főváros ásvány
vizeit. Márkus Jenő dr. tanácsos, a 
városgazdasági ügyosztály vezetője 
előterjesztést készített, amely azt 
a hasznos és okos javaslao eszi. hogy 
a főváros ásványvizeit palackozzák 
s bocsássák kereskedelmi forgalom
ba. A fővárosnak háromféle, igen 
értékes és nem nagy gyógyító ha
tású ásványvize van: az Artézi-for
rás, a Rudas-fürdő mellett eredő 
Hungária-forrás s a Gellért-fürdő 
forrása. Az Artézi-forrás vizét most 
bérlő kezeli, a Hungária-forrás vi
zét azok hordják el, akiknek éppen 
tetszik, egyébként a Gellért-fürdő 
forrásával együtt belefolyik a Du
nába. A főváros tehát nemcsak igen 
nagy értéket reprezentáló gyógyitó- 
vizet vészit el, hanem a betegeket is 
is megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy olcsó és jó ásványvízhez jus
sanak. Így a Hungária-forrás litium-

tartalmu vize kitűnő hatású a vese
bajosok részére, ezt azonban nem 
igen tudja más, mint néhány buda
pesti orvos, akik a betegüket oda- 
kiildik az Erzsébet-hid budai hídfője 
alatt fakadó forráshoz. Márkus ta
nácsos most azt indítványozza, hogy 
a főváros p tulajdonában levő ás
ványvizet saját kezelésében palac
kozhassa s mérsékelt áron hozza 
forgalomba. Az .erről szóló előter
jesztést egyik legközelebbi ülésén 
tárgyalja a pénzügyi bizottság.

Mattoni-fcle Glesshübler forrásairól. “A 
Giesshiibler savanyuvizek kétségtelenül a 
legtisztább alkalkus savanyuvizekhez tar
toznak és azokat a szénsavdus savanyú- 
vizekhez kell számítanunk. A természetes 
vizekben csak ritkán találjuk meg azt a 
szénsavmennyiséget, mely gyógycélokra 
gyakran szükséges. A Giessliiibler savanyú- 
vizek azonban ennek a követelménynek tel
jes mértékben és legkitűnőbb módon meg
felelnek. mert a természet úgyszólván te
litette e vizeket szénsavval. Legnevesebb 
orvosaink tehát teljes joggal tulajdonitanaK 
c vizeknek hathatós gyógyeredményt Külö
nösen kiemelendő azonban e vizek rendkí
vül nagy diätikus és hygenikus értéke. 
Könnyen emészthetek, rendkívül kellemes 
iziiek, frissítők, az idegeket kellemesen iz
gatják. szóval valósággal fcliiditö hatásnak. 
A tiszta sziklából fakadva, minden idegen 
szerves alkatrésztől mentesen sziiztiszta- 
ságban és kellemes módon nyújtják a testre 
nézve annyira hasznos legtisztább szénsa
vat. E vizek jótékony hatását semmiféle 
idegenszerii anyag bclevegyiilése nem kor
látozza és az azokban lévő sók csak eme
lik e vizek kitűnő általános tulajdonságait 
és gyógyértékét. Mindezek után könnyen 
megérthető, hogy a Mattoni-féle Giesshiiblei 
ma már oly hatalmas mennységben külde
tik szét Magyarországon, melyet más ha
sonló ásványvíz megközelíteni sem képes.

Hmnemüekrol
Husközpont Németországban. Mint 

Berlinből jelentik, hadsereg, a hadi- 
tengerészet és a polgári lakosság 
hussziikséglete fedezésének biztosítá
sára a szövetségi tanács kibocsátotta 
a húsellátásról szóló már bejelentett 
rendeletet. A rendelet szerint egy bi
rodalmi központot állítanak fel, a 
német birodalomnak hússal való ellá
tására. A u.i intézmény, amelyet meg
felelő felhatalmazásokkal látnak el, 
meg fogja határozni a községek szá
mára megengedhető iparszerü vága
tások mértékét. A vidéki hatóságok
nak kötelességük gondoskodni a 
vágatásra szolgáló állatok megszer
zéséről.

SZÁNTÓI
SAVANYÚV1Z

elsőrendű term észetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: PécZCly Alltel
Budapest, II. kér., Margit-kőrut 50-52. szám.
Telefon: 40-97. CD Telefon: 40-97.
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Élelmiszerekről
A fogyasztási 
cikkek árai

A székesfővárosi tanács rendeleté
ből a vásárcsarnokok igagatősága az 
egyes éleiniszerek és egyéb fogyasz
tási cikkek kiskereskedelmi árait a 
fogyasztók bevásárlásainál, bármily 
nagy mennyiség bevásárlásánál is, a 
következőképp állapította meg:

Tojás, vaj, sajt 
és különfélék

Tojás irányzata lanyha. Mák jegyeznek 
Budapesten: kosarára 16l/a drb 2 korona, 
Iádaáru 17S— ISO korona, Becsben: hordó- 
áru 1 ()' •_> drb 2 korona, ládaárn 169—176 
korona, Berlinben 13- 14 márka sokkon- 
kétn.

Vaj irányzata továbbra is szilárd. A dán 
vaj ára importparitásban a múlt héten 770 
korona körül volt. Az e heti árat még nem 
hozták nyilvánosságra, mert a Vajközpon
tot kezelő Haditermény rt. hetenként csak 
egyszer szokta a dániai jegyzések átlaga 
alapján megállapított behozatali nagybani 
árakat közölni. Budapesten ma 900 korona 
körül ingadozik nagyban az elsőrendű dán 
vaj ára.

Gyümölcsben az üzlet élénk, la asztalt 
alma 160—300 korona, Ha alma 100 korona 
100 kilogrammonként.

Baromfiban az üzlet szilárd, la leölt hí
zott ludak és kacsák mai ára 5.60 —6.2U 
korona, leölt pulykáké 4 korona, leölt poa- 
lardoké 4 7 korona, sütni való csibéké 3.80
-6 korona darabonként.

Hagynia forgalmában a hirtelen bekövet
kezett meleg időjárás hatása alatt nagy de
rűt állott be, mert a hagynia mind kicsi
rázott és igy a tulajdonosok kénytelenek 
készleteiket minden áon piacra dobni. Ma 
már Budapesten nagyban ni akói hagymát 
55—60 koronáért, sőt néha még olcsóbban is 
lehet kapni. Makón van még egy egészen 
kis mennyiségű egészséges, nem csirás áru, 
amelyért még mindig SO korona körüli ára
kat igényelnek.

Fokhagyma igen kevés van és nehezen 
hozzáférhető. Az ára 5.60—6.— korona ki
logrammonként.

Főzelékfélékben a forgalom jelentékenyen 
megélénkült annak hatása alatt, hogy a 
disznóhus maximális árát a székesfőváros 
hatályon kiviil helyezte és igy elegendő Ints 
kerül forgalomba. A legjobb keresletnek ör
vendő főzelékek a fejes- és kelkáposzta, 
amelynek métermázsáját 66—70 koronáért 
adják el. Spenót nagybani ára 50—60 korona 
Ш0 kilógrammonként. Fejes saláta is vau 
már a piacon, száza 12 korona áron kel el. 
Retekért 100 csomónként 10 korona körüli 
árat érnek el. Spárga szintén elég jó keres
letnek örvend. Az elsőrendű kilogrammon
ként 3.— korona, a másodrendűé 2.—2.20 
korona.

Torma forgalma meglehetősen csekély. 
A nürnbergi édes tormából készlet alig van 
és csak elvétve kapható 1.50—1.60 korona 
áron kilogrammonként, mig a magyar torma 
ára 1.20 korona körű ingadozik.

Köles igen nagy keresletnek örvend, 
irányzata szilárd. Nyers kölesért 90 korona

körüli árakat fizetnek, mig a hántolt köles 
nagybani ára 150 160 korona között in
gadozik.

Dióból a jó áru igen ritka. Az ára még 
mindig emelkedik, a héten 155 160 koronán
jöttek létre kötések.

Kömény irányzata igen szilárd. A Hol
landiából való behozatal egészen megszűnt, 
sőt meglehetős ideje onnan már jegyzések 
sem igen érkeznek. Ma Budapesten nagy
ban 320— 360 koronával jegyzik ezt a cik
ket.
Mák már alig-alig van a piacon és az a ke
vés áru is, ami még hozzáférhető többnyire 
spekulánsok kezében van, akik úgyszólván 
nap-nap után hajtják fel az árakat. Már 500 
koronás áron létrejött kötésekről is hallot
tunk.

Liptói turó fogyasztása erősen föllendült. 
Nemcsak a polgári fogyasztás vesz fel nagy 
mennyiségeket, hanem a katonaság is a 
kemény sajtok hiányában sokat fogyaszt 
ebből a cikkből. Fgyelőe elsőkézből első
rendű áruért 390koronát jegyeznek a gyá
rak, de n agy a valószínűsége annak, hogy 
ezt az árat rövidesen fel fogják emelni. 
Budapesten a nagykereskedők 440 korona 
körüli árakat igényelnek a %liptai túróért.

Paprika árai rohamosan emelkedő irány
zatot követnek. F héten a szegedi vásáron 
a nemes édes paprikának kilógrammjáért 
9.50—10 koronát, a gulyáspaprikáért 7—8 
koronát fizettek, mig a merkantil paprika 
árai 4 koronán és azon felül mozognak.

A magyar pezsgő
magyar pezsgő 
megszerezte jó hír
nevét. Nem volt 
könnyű munka ez 
a hirnévszerzés, 
mert hatalmas, régi 
v e r s e n у t á r s а к к а 1 á - 
lőtt szemben s 

emellett még a közönség indolenciá
jával is. A közönség ugyanis egyál
talán nem bízott a magyar pezsgők
ben és csak a francia gyártmányokra 
a Mummra, a Heidsick-ra esküdött. 
De bármilyen rossz volt is a francia 
pezsgő, ha egyszer francia volt, ak
kor előttünk bizonyára Ízletes, jó 
ital számba ment. A magyar pezsgő 
bármilyen jó volt is különben el
bújhatott mellette.

He jött a háború, amely ellensé
günkké tette a franciákat és jött a 
német, amely elfoglalta Franciaor
szág bortermő vidékeit. A leghíresebb 
pezsgő-produkáló vidékek sorra a 
németek kezébe kerültek, akik há
la Istennek még manapság is tart
ják ezeket a helyeket. Azt hittük, 
hogy amikor a francia pezsgőgyárak 
német kézre kerültek, egyszerre meg
szűnik a francia pezsgők inváziója 
Magyarországon. Hogy kivész innen 
még a magja is a francia pezsgőnek. 
Tudtuk nagyon jól, hogy milyen drá
gán árusítják itt ezeket a sokszor 
francia kotyvalékokat és hittük,
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hogy a közönségnek lesz annyi esze, 
hogy most már rá fog térni a jó ma
gyar pezsgőkre, amelyek ezenkívül 
sokkal olcsóbbak is, mint a francia 
gyártmányú pezsgők.

E helyett mit láttunk? Ha az em
ber elmegy bizonyos időkben a fő
város mulatóhelyei előtt, hatalmas 
kocsik állnak ott még és még min
dig nagyban szállítják oda a Mimi
mül, a íicidsickot és az egyéb gyárt
mányú francia pezsgőket. El se hin
né az ember, hogy még mindig ilyen 
nagy raktárak vannak ezekből a 
pezsgőkből Magyarországon, mert 
hiszen igy kell lenni, mert a francia 
pezsgők behozatala már a háború 
kezdete óta meg van tiltva, ügy kell 
tehát lenni, hogy nagy raktárak van
nak a fővárosban, elrejtett raktárak, 
amelyeknek tartalma esk lassan ke
rül elő, hogy a meggazdagodott had
seregszál litók zsebéből kiszedjen 
egypár bankót.

Í)e kérdések ötlenek ezzel kapcso
latban eszünkbe. Hol marad a ma
gyar közönség hazafiassága, amikor 
a nagy veszödséggel szerzett pénzt 
még mindig francia árukra dobálja el 
és íiqI marad a magyar vendéglősök 
és egyéb üzletemberek hazafias
sága akkor, amikor eladja, felszol
gálja ezeket a francia pezsgőket, 
amelyeknek még a magját is régen 
ki kelletett volna irtani az ország te
rületéről. Azt látjuk ehelyett, hogy 
úgy a vendéglők, mint a mulatóhe
lyek itallapjain ma is ott szerepel
nek még a francia pezsgők és akad
nak lelketlen ügynökök, akik minden 
eldugott raktárt felkutatnak és drá
ga pénzen összevásárolják ezeket a 
kétes értékű italokat.

A leghatározottabban oda kell te
hát törekednünk, hogy a francia 
pezsgő végleg kiszoruljon az ország
ból és a helyét elfoglalja a kitűnő 
zainatu, a kitűnő gyártmányú ma
gyar pezsgő.

Italmérök baja. Azok az urak, akik 
az országban itt-ott italméréssel fog
lalkoznak és akiknek eddig elég jól 
ment a dolguk, a mai viszonyok kö
zött sok minden bajjal kénytelenek 
megküzdeni, arról győződve meg, 
hogy az ő máskülönben jövedelme
ző foglalkozásuk immár nem tarto
zik a jobbak közé. A bért, amely 
rendszerint töb ezer koronára 
rug, pontosan meg kell fizetni s az 
adóval sem naradhatnak adósak, 
mert kegyetlenül behajtják. Ám, ha ez 
igy van is, szeszt a legnagyobb ne
hézségek árán is bajos beszerezni, 
amiből az is következik, hogy nincs 
mit kimérni. A szeszraktárakban ál
talában csak azok kapnak árut, akik
nek nagyobb összeköttetéseik van
nak, vagy akik értik a kijárás mód- 
iát. Ha néhány ezer koronát előre bc- 
kiildenek szeszért, a finomítok a leg

jobb esetben is azt válaszolják, hogy 
szesz nincs és igy csakis rummal 
vagy szilvóri annual szolgálhatnak, 
aminek literje hat korona negyven 
fiiérbe kerül. Ezt persze ily árban 
nem rendelhetik meg, mert a falvak
ban alig akad olyan halandó, aki eny- 
nyit megadjon érte, mert az egyik- 
másik mégis hozzájut, a többit mély 
keserűség önti el s az az óhaj érle
lődik mg bennük, hogy a kormány 
rendeletileg intézkedjék ebben az 
ügyben és szigorúan szabja meg, 
hogy az italmérők mily mennyiségre 
tarthatnak igényt.

Kraselésekrőlll
A sör kezelése III

A sörvezeték tisztítása.
Hideg és a cink hatása következ

tében leülepedett „sör-követ“ a ve
zeték tisztításánál nem kell teljesen 
eltávolítani, mert a „sörkő“ védi a 
vezeték ércanyagát a sör további 
behatásától, a sörre pedig nem ár
talmas. Természetesen azért időn- 
kint szükséges a sörkő eltávolítása, 
de a túlságos tisztítástól azért óva
kodni kell.

A vezeték tisztítása nem csak 
azért ajánlatos, mert „sörkő“ lera
kodások képződnek benne, hanem 
azért is. mert idővel a vezetékben 
„sör-nyálka“ is képződik. Ennek 
eltávolítása ott, ahol a kefével való 
tisztítás nem alkalmazható, legcél
szerűbben szódával vagy szappan
kővel történik.

A szódát azonban nagyon óvato
san kell használni és fontos, hogy 
ne alkalmazzunk erős és forró 
szódaoldatot, hanem csak 1-2 per
centes langyosra melegítettek A 
szódaoldatot azután néhány óráig 
hagyjuk a vezetékben. Ez az eljá
rás teljesen kielégítő, ha utána me
leg és végül hideg vízzel jól kiöb
lítjük a vezetéket.

Egyéb, vagyis tisztítószerektől, 
mint aminő pl. az antiformin, mon- 
tanin, vagy a hangos reklámmal di
csért titkos szerek, óvakodjunk, és 
ilyen vegyszereket egyáltalán ne 
használjunk.

A szódaoldtfttal való tisztításnál 
figyelembe kell venni, hogy a szó
dának csak a „sör-nyálká“-t szabad 
feloldania a „sör-kö“-vet azonban 
nem szabad teljesen kitisztítania. 
Erősen tévednek ugyanis azok. akik 
azt hiszik, hogy alapos tisztítást 
csak úgy végeznek, ha a vezetékben 
egy szemernyi sörkövet sem hagy
nak. Vékony sörkő-rétegnek igen 
is maradnia kell a vezetékben, mert 
ezáltal a sört is, a vezetéket is 
megóvják a káros egymásra hatás
tól. Halványsárga vékony rétegben 
kell maradni a sörkőnek a cső belső 
falán. Hogy ez mennyire szükséges, 
bizonyítja az is. hogy az erős szóda

oldattal való kiöblítés után a sör 
megzavarodik a vezetékben, ami 
annak tudható be, hogy az erős 
szodaoldat teljesen lemosta a védő 
sörkő-réteget.

A gőzzel való tisztítás nem meg
felelő. A forró gőz ugyanis megszá- 
ritja a sörnyálkát. amely azután igy 
az öblítéskor sem távolítható el.

A gőznek szódával együtt való 
használata szintén nem tanácsos.

Minden korcsmárosnak és ven
déglősnek elve legyen, hogy a veze
téket maga tisztítja. A Uszításhoz 
szükséges mennyiségű szódaolda
tot töltsük hordóba és szivattyú se
gítségével pumpáljuk a vezetékbe.

Sajnos bevett rossz szokás, hogy 
a sörvezeték tisztítását ipari tisztitó 
vállalatokra bízzák, amelyek azután 
gőz és vegyszerek segítségével vég
zik a vezeték kimosását. Ez által 
azonban ritkán érjük el a szakszerű 
tisztítást. Vagy felületes és nem ele
gendő az igy teljesített tisztitó 
munka, ez a jobbik eset, vagy egye
nest ártalmas a gőzkezelés révén, 
amely a sörnyálkát megszáritja és 
megakadályozza a teljes és alapos 
eltávolítását. De van még egy rosz- 
szabb eshetőség is, amikor a gőzzel 
való tisztítás alkalmával behívott 
vegyszerek olyan „alapos“ tisztítást 
eredményeznek, hogy a sörkő tel
jesen kipusztul a vezetékből. Hogy 
ez mennyire ártalmas a sörre és ve
zetékre egyaránt, azt fölösleges 
megismételnünk.

Ezért nem ajánlatos, ha a gazda 
másra, pláne ipari tisztitó vállalatra 
bizza.

A légnyoniásos vezeték.
Ha a csapolásnál és kimérésnél 

légnyomást alkalmazunk, a légnyo
másos vezetéket is épp úgy ki kell 
tisztítani időnkint, mint a sörvezeté
ket. Legcélszerűbb, ha a légnyomá
sos vezeték ércből való. A gummi- 
csövek kevésbbé alkalmasak ily 
célra, többek közt azért sem, mert 
a belsejükben könnyen támad lera
kódás. A légnyomásos vezet éli 
ugyanúgy tisztítandó, mint a másik 
sörvezeték; 1 2 percentes langyos
szódaoldattal, azután hideg vízzel.

A sör hötnérséke.
Ivásra legjobb a 10—12 C" hőmér

sékletű sör. Ily hőfok mellett őrzi 
meg ugyanis legjobban a sör iiditő 
frisseségét, ize ilyenkor a legkelle
mesebb. Már pedig tudnivaló, hogy 
a sör friss ize elsőrangú követel
mény. Ezt az iiditő izt a sör a 
megfelelő (10 12 C") hőmérsék és
a szénsav-tartalom által éri el. to7 
vábbá a malátából származó és er
jedés révén előálló alkatrészei által.

Természetes tehát, hogy a sört 
nem szabad melegen csapolni, mert 
könnyen elveszti szénsav-tartalmát 
és ízetlenné válik.

■ Ш Ш ■
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Előfizetési felhívás.
Teljesen független, minden ven

déglős egyesülettől és ipartársulat 
támogatásától ment lapot akarunk 
adni a magyar vendéglős testület 
kezébe; olyan lapot, amely mindig 
bátran és kitartóan fog küzdeni a 
magyar vendéglősök és korcsmáro- 
sok érdekeiért. Úgy érezzük, hogy 
erre a mai nehéz körülmények kö
zött szükség van, mert olyan jelen
ségek mutatkoznak,amelyek képesek 
arra, hogy vendéglős ekzisztenciát 
tönkretegyenek.

Az Országos Vendéglős Újság
nem függ senkitől; bátran és nagy 
kitartással fog szaladni affelé a cél 
felé, amelyet maga elé tűzött. Ez 
a c é l: békesség a magyar vendéglős 
iparban és a magyar vendéglős 
ipar temérdek bajainak orvoslása.

dói tudjuk azt, hogy a mostani 
háborús időkben nehéz ezeknek az 
ideáloknak a megvalósítása, mert 
hiszen a magyar vendéglősök és 
korcsmárosok nagy része harcban 
áll rengeteg ellenségeinkkel, de — 
a mi hitünk szerint — most kell 
előkészíteni a talajt, hogy az a 
jövendőre biztos alapokon állhasson.

Abban a hitben, hogy ezt a ma
gyar vendéglősök meg fogják érteni; 
kérjük szives támogatásukat. Az 
Országos Vendéglős Uíság elő
fizetési ára egész évre 6 korona.

Kiváló tisztelettel 
az Országos Vendéglős Újság

kiadóhivatala .

A komócsí í
vendéglő titka
irta: Szaturnusz

A gróf mulat
Tergovay grófok
('isi kastélyában, a 
mely komor kőkoc
káival büszkén ter
peszkedett a hatal
mas park közepén, 
két hét óta hangos 
dinom-dánom járta. 

Tergovay Péter gróf. a kastély fiatal 
ura maga köré gyűjtötte a megyei 
zsentri és mágnáskörök minden szél
lel bélelt, léha hajlandóságú ifját és 
mint minden évben, kéthetes dóridé
ban tombolta ki magát. Péter gróf e 
mulatozásai megyeszerte híresek vol
tak és a tergovai kastélyban leját
szódó botrányos dáridók hetekig 
beszéd tárgyai voltak.

Husjegvek és redukált étlapok 
Németországban. Berlinből jelentik, 
hogy az agglegényekre, szalmaözve- 
gyekre és azokra, akik családi ott
hon hiányában a vendéglői életre 
vannak utalva, komoly napok kö
szöntének és kénytelenek lesznek 
egyik-másik szokásukról lemondani. 
A legközelebbi napokban ugyanis az 
egész német birodalomban egységes 
szervezet fogja intézni a húsellátást, 
husjegyeket fognak életbeléptetni és 
gondoskodnak arról, hogy kellő) ta
karékossággal fogyaszsza a közön
ség a húst, s lehetőleg egyformán 
jusson belőle mindenkinek. A ven
déglők étlapját egyszerűsíteni fog
ják, ezentúl kétféle étlap lesz: ebéd- 
és vacsoraétlap s az ebédétlap szem
ben a vacsoraétlappal igen egyszerű 
lesz. Az ebédétlapon két leves, két 
előétel, két húsétel és valami kevés 
tészta szerepel csak. Ez a dualizmus 
az ételekben azonban csupán váloga
tásra ad jogot a vendégeknek, akik 
mind a két levest, mind a két elő- 
és húsételt nem fogyaszthatják el. A 
gyomor menetrendjének ezzel az uj 
formájával ismét közeledni fognak a 
vendéglők a régi megszokott „tne- 
nuk“-höz, azzal a különbséggel, hogy 
nem lesz az egész ebédnek külön 
megállapított ára. Valamivel gazda
gabb lesz, állítólag, az esti étlap, 
amelyen hideg ételeket fognak na
gyobb választékban kínálni. A lapok 
az újítást azzal a megjegyzéssel ki
sérik, hogy ez csak előnyére fog

— Mulat a Péter gróf! — mondo
gatták Tergova község derék és dol
gos polgárai és hozzátették: - Sze
gény méltóságos asszony!

Tergovay Péter gróf nős ember 
volt. hitvese, a megyei bálok hajdani 
ünnepelt szépsége, Báláudy Emma 
grófnő, viruló szép fiatal asszony, 
három éve élte oldalán a legszomo- 
rubb életet. Pérje nemcsak hogy el
hanyagolta, de oly megalázóan bánt 
vele, hogy a szomorúság sápadtra 
bágyasztotta az arcát. Pedig a szép 
Bálándy grófnő szive hajlandóságát 
követve lett a hitestársa és naiv 
lányálmaiban nem is sejtette, hogy a 
gróf elegáns és sima külseje csak 
tetszetős máza egy rossz indulatok
kal és kegyetlen önzéssel megvert 
léleknek. Már házasságuk első heté
ben szomorúan tapasztalta, hogy 
férje, aki a szcrctetreméltóság álar
cában közeledett hozzá, milyen üres 
szivii ember, teljesen ellentéte annak 
a férfi ideálnak, amelyet magának 
jövendő élettársáról alkotott. A léha 
és könnyű szerelmek után futkosó 
gróf az idők múlásával valósággal 
elviselhetetlen kint okozott neki.

válni az ételek minőségének és ne
velő hatású lesz a közönségre, amely 
ezekhez a rendszabályokhoz hosszú 
ideig, talán egészen a háború befeje
zéséig, kénytelen lesz alkalmazkodni.

Husiegyek Bajorországban. Mün
chenből jelentik A Napnak: Egész 
Bajorországban most folyik az összes 
marha-, sertés- baromfiállomány 
összeírása. Az összeírás április 26-ig 
be lesz fejezve és in á.ius 1-én életbe 
lépnek a luisjegyek.

Tilos a húsvéti tojás. A kormány 
1123/1916. M. E. szám alatt rendele
tet adott ki, melylyel a tyúktojásnak 
a húsvéti ünnepek alkalmával szoká
sos fesése vagy hasonló kikészítése, 
továbbá az ilv festett vagy kikészí
tett tyúktojásnak forgalomba hoza
tala az ország egész területén tilos

Megtiltották az eineiitliali sajt áru
sítását. Münchenben különös intéz
kedést tett az a központi árusító te
lep, amely München részére sajtokat 
szállít. Megszüntette az ementhali 
sajt árusítását, még pedig április 
2-tól 16-ig, vagyis a husvét előtti he
tekben. Ennek az az oka .hogy a kö
zeledő húshagyó napokra legyen 
elegendő mennyiségű ementhali sajt 
raktáron. A müncheniek persze nem 
nagyon örvendeznek az ementhali 
sajt-tilalomnak és még az is kevéssé 
vidítja fel őket, hogy majd ha itt lesz 
az ideje, hiánytalanul juthatnak hozzá 
kedvenc eledelükhöz. Mivel a hires 
müncheni kolbászkák árusitásá már

Durva mulatozásai, a kastélyba csö- 
ditett léha társaság elől bezárkózott 
a lakosztályába és magába fojtott 
bánattal könnyezte meg elrontott 
életét.

*

A kastély nagytermében harminc 
személyre volt terítve. Az asztalion 
mámortól piros arccal iilt Tergovay 
Péter gróf. Harminc éves férfi, nyú
lánk, magas termetű. Arcára a tivor
nyák mély barázdákat vontak és aj
kai körül állandóan valami ellenszen
ves, gúnyos vonás ült.

—• Gyerekek! — dadogta billegő 
nyelvvel igy egy kicsit száraz a 
muri. Nem gondoljátok, hogy jó 
volna, ha egy hölgyet üdvözölhet
nénk a körünkben.

— Bravó Péter, neked még van
nak ötleteid! — kiáltott fel Piczere 
Balázs báró, a gróf egyik barátja, aki 
azzal érdemelte ki tetszését, hogy 
egy esztendő leforgása alatt az 
utolsó garasig elverte az örökségét.

Péter gróf eszméje általános tet
szésre talált.

De ki legyen az a hölgy, hon
nan vegyünk most cgv hölgyet, aki
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ugyis beszüntették, a sajt-tilalom 
csak annál kellemetlenebb, mert 
ugyan mivel derisék föl torkukat a 
jó bajorok a müncheni sörhöz, hogy 
ha inár sajtot sem ehetnek a söröz- 
getés előtt.

Az orosz alkoholtilalom. Orosz
országban ugyan alkoholtilalom van, 
ám azért a cár birodalmában van 
mit inni. Ha Pétervárott, vagy Mosz
kvában valaki jófajta vörösborra 
szomjazik, fekete kávét kér a pincér
től, kissé különös hangsúlyával és 
szemöldök-rángatással. A pezsgő
nek, a konyaknak és a vutkinak 
egyaránt vannak titkos nevei. Az 
orosz nép szenvedélyes drámát él át 
most, melyben lelkiismeret és szo
kás állnak harcban egymással s 
melynek hősei és elbukott áldozatai 
vannak. Ezt a népet, mely azelőtt 
évente egy milliárd rubelt költött al
koholos italokra, egyik napról a má
sikra egyetlen tollvonással az ás
ványvizek, a tea, a limonádé és gyü
mölcsnedvek uralma alá helyezték. 
Azok a hibák, miket az orosz nép 
e harcában követ el, világot vetnek 
az oroszok lelki tulajdonságaira is. 
íme, néhány statisztikai adat: Péter- 
vár 150 gyógyszertárában 1915-ben 
oly mennyiségű tiszta spirituszt ad
tak el, melyből 3,200.000 üveg pá
linkát bírtak készíteni. A drogériák 
egyébiránt titokban „kölni viz‘k név 
alatt a gyanús italok egész sorát 
hozták forgalomba. A törvény ily 
megkerüléseit a gyógyíthatatlan 
iszákosok okozták, akik még azt a 
szeszt is megisszák, melyet butor- 
politur gyanánt árusítanak. A mun
kások körében különböző titokzatos 
nevű italokat terjesztenek, mint

méltó arra, hogy dísze legyen a tár
saságnak sürgették a grófot a 
kérdések.

— Már van is! jelentette ki 
I ergovay gróf és arcát gonosz mo
soly derítette fel.

Ahá, te meglepetést tartogatsz 
a számunkra! — örvendeztek a ba
rátai. — Finom gyerek vagy Péter!

— Óhajtjátok tudni, hogy kicsoda? 
— folytatta Péter gróf.

,— Ohajtjuk-e? Égünk a kíváncsi
ságtól és a vágytól, tehát ki vele.

Nos, az a hölgy, akit a mulatta- 
tásotokra kiszemeltem a felesé
gem.

Charmant! Entzükend! Mese
ötlet! Cigány tust! A felesége — 
nagyszerű! Áldozatkész barát! —
röpködtek a hangos zűrzavarban a 
zagyva felkiáltások.

Tergovay Péter gróf a mellén ke
resztbe font karokkal szótlanul él
vezte szavai hatását, azután az 
örömzaj csillapultával felállt és igy 
szólt.
r — Most pedig Ficzere Balázs gróf, 
limóthy János báró és Ugar István

Kalia-Malia, Kansa, Bragku, Ku- 
miska, mindinegannyian a betiltott 
vutki utódai. A gyógyszertárak se
gélyével, tehát egészen szépen lehet 
italozni Oroszországban s családok 
vendéglátásaikon nagyon ügyelnek, 
hogy asztalaikról ne hiányozzék a 
vutki, a bor és konyak.

A marhahús ára a hadseregben. A Kiil- 
iigy-Hadiigy iria: A budapesti cs. és kir. 
katonai parancsnokság 1 kilogramm marha
lul s árát április 1 -töl kezdödöleg 5 korona 
20 fillérben állapította meg; a budapesti 
honvéd helyőrség tovább; intézkedésig 1 
kilogramm marhahús árát 4 korona 98 fil
lérben állapította meg.

Szepesmegyei élelmiszer beszerzési köz
pont mint szöv. céggel a Szepesmegyc te
rületén működő hatóságok élelmiszer köz
pontot létesítenek. Az egyes járásokban, 
illetőleg városokban a jegyzések összege 
a következő: ólublói járás 16.700 К iglói 
járási 1.700 K, késmárki járás 19.300 K, 
szepesváraljai járás 700 K, szepesófalui já
rás (régi jegyzés szerint) 3200 K, szepes- 
szombati járás (régi jegyzés szerint) 13.400 
K, Leibic város 5300 K, Késmárk város 
47.400 K, Lőcse város 22.500 K, Igló város 
47.600 K. Qölnicbánya város 13.200 K, 
Szepesváralja város 4100 K, Poprád város 
16.500 K, Szepesbéla város 18.000 K, Sze- 
pesolaszi varos 2000 K, Szepcs vármegye 
26.000 K. A lőcsei és gölnicbányai járás 
jegyzései nem érkeztek be. Az eddigi jegy
zések összege tehát 267.000 K. Az előké
szítő bizottság a jegyzett összeget elegen
dőnek tartja s a szövetkezet alakuló köz
gyűlését április 12-ére tűzte ki.

gróf, jeles pajtásaim velem jöttök a 
grófnéért.

A társaság dörgő éljent kiáltott, 
Tergovay Péter pedig három barát
javai mámortól ingadozó lépésekkel 
megindult felesége lakosztálya felé.

A grófné szobájához érve Tergo
vay Péter bekopogtatott az ajtón és 
amikor kopogására választ nem ka
pott, rácsapott a kilincsre. Az ajtó 
zárva volt. A gróf arcára a harag 
pirossaga szökött és magából kikel
ten kiáltotta:

— Emma nyiss ajtót, mert külön
ben ajtóstul török be hozzád.

— Péter, — hangzott belülről a 
grófné izgalomtól reszkető hangja, 
ha betörsz hozzám, egy halottat ta
lálsz.

Tergovay gróf habozás nélkül neki
vetette vállait az ajtónak. Ebben a 
pillanatban két izmos kéz súlyoso
don a vállára és egy nagy erejű lö
kés ellóditotta az ajtótól.

prof ur, Ön az eszét vesztette! 
~  dörögte felé egy hang, Baranyő 
Jánosnak, a kastély szakácsának 
hangja. (Folyt, köv.)

k m x h t s á m m m m

РлШШШГИЭДЯЩ
Vasúti vendéglős. Levelét megkaptuk és 

köszönjük szives figyelmeztetését. Mi most 
szerezzük be az erre vonatkozó adatokat 
és mihelyt azoknak birtokában leszünk, 
megkezdjük a bajok orvoslását. Természe
tes azonban, hogy előbb illetékes helyen 
eljárunk. De ha utunk nem vezetne célhoz, 
úgy nyilvánosságra hozzuk a dolgot. Ad
dig legyen türelemmel.

Sch. L. Petrozsény. Szives agitációját, 
valamint a beküldött előfizetést köszönjük. 
A kívánt helyre mutatványszámot küldtünk.

Temesvári előfizető. Azt a bizonyos für
dő vendéglőt nem ajánljuk átvételre. Ne is 
palyázzzon rá, mert a mai viszonyok kö
zött oda vendég egyáltalán nem jut. Már 
két éve keresnek bérlőt, de eddig senki 
sem akadt. Az elmúlt két évben különben 
bért sem követelt a tulajdonos.

К. I. Kolozsvár. A levelében azt Írja, hogy 
tudunk-e mar szakkérdésekben válaszolni. 
Értesítjük Ont, hogy mi nem vagyunk 
újoncok az újság csinálás terén. Mi rég 
kipróbált erők vagyunk és bátran fordul
hatnak előfizetőink mindennemű szakkér
désekben hozzánk. Szívesen válaszolunk 
az On kérdésére a következőkben: 1842- 
böl származó harmincad hivatali utasítás 
szerint a feljelentő pénzügyőri közegnek a 
kiszabott büntetési összegből 83 százalék 
jár vagyis ha Önt 100 koronára büntették, 
ebből 83 korona a feljelentő pénzügyőri 
közegé, most már érti a dolgot, felebbezze 
meg az ügyet.

Vendéglős Pécs. Mutatványszámot csak 
nos későn érkezett. Az Ön .ügyét már 
kedvezőtlenül intézték cl.

Aradi vendéglő alkalmazott. A vöröske
reszt tudósitó irodához ez idő szerint nem 
éi kezeit be jelentés.

К. I. Mutatványszám címére ment.
Vendéglős Pécs. Mutatvány számot csak 

egyszer küldünk. Az előfizetési összeget oly 
alacsonyra szabtuk — egész évre 6 ko
rona hogy mindenkinek módjában le
gyen annak beküldése.

I P A  R S Ó
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 Vezéríigynöksége
Ip a  r s e o z t á l y :

Budapest V., Vilmos Császár-iil 32. Telelőn 73-40.

Felelős szerkesztő és kiadó :
Böhm Ármin.
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Apró hirdetési 
Árak : Egy szó  
20 fillér, vas
tagabb betűből 

30 fillér.

E rovatban k ö
zölt h irdetése
ket előfizetőink  
díjtalanul kap 

ják.
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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 e té se 
ket e lő fizető in k  
díjtalanul kap

ják.

ELSŐRENDŰ TÖLGYFA HORDÓK uj és 
használtak eladók Böhm hordókereskedönél 
Budapest, Rózsa-utca 38/A. Telefon Jó
zsef 1—26.

ELSŐRENDŰ házilag készült szilvaiz 2.5n 
korona, dió 1,80, petrezselyem, répa —.40, 
spenót —.80, vöröshagyma -.80, dughagy- 
ma 6.50. Czeisler Adolf Gyöngyös

BOROSHORDÓ, pálinkás hordó mindéit 
nagyságban és mennyiségben azonnali át
vételre inegvétetik (vidékről is) Böhm Kál
mán liordónagykereskedö Budapest, Rózsa
utca 38/A. Telefon József 126.

GYÜMÖLCSÍZ prima minőség, svájci 
gyártmány, bruttó 25 kilós bádog vedrek
ben, á kg. 1.60 koronáért ab Nagymarós 
szállít Lázár József Nagymaros, Hontmegye

BARACKPÁLINKA 1911. évi kisüsti négy 
hektó eladó, kevesebb mennyiségben Is. 
Hideg Pál Kecskemét.

Jósé Gallari Gírbal
parafadugó és koronadugó gyára Budapest, I., Budafoki ut 23.
K ülönlegessége: valódi kaialoniai- (Spanyolország) fából

eredő pezsgő, bor, ásványvíz és likőr

Koronadugók^sakis^ ragasztóit /  p a r a f a  d u g Ó k b a U  /

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


