




III. oldal ki 5. szám ki ki Országos Vendéglős Újság

Törvényileg engedély eseti borkezelési anyagok:

v St.~Julíen *  
borderitőpor

melynek használata a főldmiv. min. végrehajtása tárgyában kiadott 112000. számú rendelet 
6. és 3 1. §-a értelm ében mint deritőszer megengedtetett, miután a következő alkatrészekből á l l:
65°/o eredeti francia LaineGelatine, 20° о szárított természetes tyuktojásfehérje, 9% 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~, borszintelenitő-, borszag-
és IZTELENITŐSZEREK, továbbá az összes pincegazdászati cikkek, 
GUMMITŐMLŐK, BORSZÍV ATT YUK, PARAFADUGÓK, CÍMKÉK, ÓN
KUPAKOK, különféle ÜRMÉRTÉKEK, TÖLCSfcREK, BOR- és SÖRCSAPOK

Kaphatók:

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

JPALACE“-
SZALLODA
a főváros legmodernebb szállodája,
Budapest, VIII, Rákóczí-ut43

A jelenkor minden kívánalmának meg
felelő kényelemmel van felszerelve.

Hideg és meleg: vízvezeték minden 
szobában.

Fényes hall és társalgók. Lakosztályok 
fürdőszobákkal stb.

Három rendbeli étteremmel bír; a nag;y 
étteremben esténkínt magfas színvonalú 

hangverseny.
Teljes elsőrendű penzió.

Szobák 5 koronától.
Í50 szoba.

Vendéglős kartársaknak kedvezmény.

A Magyar Köztisztviselők és Állami Alkal
mazottak Takarékpénztára R.T. tulajdona
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V isszatérés
a hódító kőrútról

Világrekord!
Gyártás már az első évben
240.000 hektoliter  

FŐVÁROSI SŐRFŐZŐ R. T.
KŐBÁNYÁN
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Temesvári Polgári Sörfőzde
Részvénytársaság

Alapítási ev 
/  /  1868 /  /

Különlegesség:

D u p l a
m a lá ta

Corvínsőr

CIFKA JÓZSEF
Budapest, V.,
Vilmos császár-ut 48

Sor- és borkimérőpullok, kimérőcsapok, vezetékek s az összes szerelvé
nyek. Az eddig létező jégszekrények, csaposak cinbádoggal vannak burkolva, 
rozsdásodnak, oxidálódnak, piszkolódnak, mindig javításnak vannak ki
téve, mig a Hennefeld-féle jégszekrényeknél ez ki van zárva, mert 
azok mükőlappal Vannak burkolva. Ajégtartó alatt horganylem czvizgyüjtő 
van az olvadt jégviznek, ajég szárazon m arad,ezáltal 60" u jégmegtakaritás
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MAGYARORSZÁGI VENDÉGLŐSÖK 
ES KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP

A vasúti vendéglősök
Budapest, 1916 június

vasúti vendéglősök 
helyzete még bé
keidőiben sem volt 
rózsás. Nem mond
juk ezzel azt, hogy 
egyes vasúti ven
déglősök a nagy 

nem csináltak na
gyobb üzletet, de hát minden sokszor 
a nagy forgalom csekély haszon 
számlájára Írandó. Az a vasúti ven
déglős, aki becsületesen akarta ki
szolgálni az átutazó közönséget, még 
békeidőben is alig keresett valamit; 
mert hiszen átutazó közönség inkább 
nem étkezett az állomási vendéglők
ben, amelyekről az a hir volt elter
jedve, hogy ott minden drága.

Gondoljunk pedig csak vissza
azokra a szép aranjuézi napokra, 
amikor még a vasúti vendéglőkben 
is meglehetett pompásan ebédelni 2-Ő 
koronából. Ha visszagondolunk ezek
re a szép időkre, igazán elszorul a 
szivünk; mert hiszen ma az utolsó 
kis kurta korcsmában is többe kerül 
eg^ ebéd ha ugyan lehet egyálta
lán kapni -  mint a régi jó időkben 
a nagyon is dehoncsztált vasúti ven
déglőkben.

Mindenki tudja ezt, mindenki jaj
gat ma ezeknek az állapotoknak a 
láttára, csupán a vasutak igazgatói 
zárkóznak el azok elől a szerény kí
vánságok elől, hogy ők is haladja
nak a kor követelményeivel és más 
árakat szabjanak a mi derék vasúti 
vendéglőseinknek, mint amilyent ed
dig rájuk erőszakoltak. Mert a mai 
árak — melyeket a vasúti vendég- 
kikben dívnak és melyeket az igaz
gatóság és az üzletvezetőség kény
szerít rájuk, igazán szégyenteljesek.

Óhajtandó volna már, hogy a va- 
sutigazgatóságok legalább a há
ború tartamára szüntessék meg az 
árak szabályozására irányuló jogu
kat, mert hiszen igy a mai árak
kal igazán exisztencziákat tesznek 
tönkre és kergetnek a romlásba.

Igaz, hogy most világháború dúl, 
amely napról-napra ezerszámra sze
dik áldozatait, tizek mellett a hősök 
mellett, akik most már csaknem két 
esztendeje hóban fagyban, vízben 

sárban ott küzdenek a lövészár- 
kokbau a mi biztonságunkért, kevés 
számításba jön egy ember, aki al
kalmatlan is volna arra, hogy oda
feküdjék a többi mellé a lő)vészárok
ba. De hát azért mégis igazság ma
rad az a régi igazság, hogy a nagy 
háborúban sem kell okvetlenül min
denkinek belepusztulnia; ma sem 
kell minden ex isz tendállak tön к re
membe, mert hiszen jönnek a csen
desebb, a békésebb idők és akkor 
is meg kell lenni azoknak az adófi
zető, közteherviselő polgároknak, 
akik el fogják bírni azokat a nagyobb 
terheket, amelyeket a háború befe
jezése után reánk háramló idők reánk 
hárítanak.

A külföldön, amennyire a mi adat
sz e r z é s ü n k  eljutott már mindenütt 
megtörtént az az intézkedés a vasut- 
igazgatóságok részéről, hogy felfüg
gesztették azt a jogukat, hogy az 
árak örökös szabályozásába bele
avatkozhassanak. Rábíztak az arak 
megállapítását egyenesen a vasúti 
vendéglősökre, mert tudták, hogy 
ezek a derék, becsületes emberek 
nem fognak az adott helyzettel visz- 
szaélni. Nem is panaszkodtak a kül
földön utazó emberek. Ott minden
felé aránylag mérsékelt árak vannak 
a vasúti vendéglőkben. Igaz, hogy 
a külföldön intézkedések történtek

arra nézve is, hogy a vasúti vendég
lősök gyorsabban és olcsóbban sze
rezhetik be szükségleteiket, mint a 
többi vendéglősök; mert manapság 
ők vannak arra hivatva, hogy az át
utazó katonaság és esetleg a polgár
ság szükségleteit fedezzék.

t
A vendéglősök átka

Magyarországon több száz vasú
ti vendéglős van, de bízvást elmond
hatjuk, hogy egy sincs közöttük 
olyan nagy niatheinatikus, aki ki 
tudná számítani az étel és ital mai 
árhullámzásai mellett azt a polgári 
hasznot, amelyet a vasúti vendéglő
sök ma zsebreraknak. Hiszen nem
csak az átutazó közönség, de maguk 
a vasúti vendéglősök sincsenek az
zal ina tisztában, hogy máról-holnap
ra hogy változnak az arak és milyen 
nagy nehézségekbe kerül egyes áru
cikkeknek a beszerzése. Mert ha 
még minden simán menne, úgy ta
lán lehetne valamiféle számadást 
csinálni, de hát a mai viszonyok kö
zött ez teljességgel lehetetlen és ke- 
reszt ül vihetetlen.

Nagyon jól tudjuk azt, hogy a há
ború alatt csekély árkülönbözetet en
gedélyeztek a vasutigazgatóságok; 
de hát mi ez a tulajdonképpeni —• 
úgynevezett elmaradt haszonhoz, 
vav egyes helyeken ráfizeté
sekhez képest, amelyet már a vasú
ti vendéglősök már eddig is min
den zúgolódás nélkül teljesítettek.

Mit volt mit tenni, ezek a derék 
emberek, akik úgyszólván egész 
vagyonukat a haza oltárára áldoztak 
— dolgoztak tovább, holott az ö há
borús jövedelmük egy cseppet sem 
állott arányban a nagy drágasággal, 
amelynek elviselésére a háború előtt 
kötött szerződés könyörtelenül köte
lezte őket. De hát nem is volt más
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tennivalójuk, mert nagyon jól tudták 
azt, lio^' lia most nem teljesitik ha
zafias és szerződésbeli kötelességei
ket, mé,r iia<>v anyagi áldozatok, 
esetleg anyagi tönkrejutás árán is 
— úgy aligha juthatnak többé abba a 
helyzetbe, hogy vasúti vendéglő - 
bérletet szerezhessenek.

Az idő haladt felettük és eljutot
tunk oda, ho°m a nagy háború már 
csaknem két esztendeje tart. Senki 
sem akadt ebben az országban, aki 
a háború kitörésekor ezt el merte 
volna hinni és igy természetesen nem 
hitték ezt a vasúti vendéglősök sem. 
Mindenki abban bizakodott, hogy 
hamarosan vége lesz a háborúnak s 
azt hitték a vasúti vendéglősök is, 
hogy a mi elveszett a réven, majd 
megtérül a vámon. Azonban ezekben 
a reményeikben is szomorúan csa
lódtak és most már igazán a vasut- 
igazgatóságoknak kell mindent meg
tenni, hogy ezeken az anomáliákon 
segítsenek.

A vasutigazgatóságoknak alapul 
kell venni a városi árakat és ezen tíz 
alapon kell ezentúl kötelezni a vasúti 
vendéglősöket arra, hogy az átutazó 
közönséget és az átvonuló katona
ságot étellel és itallal ellássák.

Ebéd és feketekávé

Hiszen szeretjük mindannyian a jó 
ebédet is és utána a jó feketekávét 
is. Akinek módjában van, megeszi 
ma is a jó ebédet és utána megissza 
a feketekávét. De hát az ma már 
szinte lehetetlenségszámba megy, 
hogy a Kassa-Oderbergi vasút igaz
gatósága még ma is arra kötelezi a 
vasúti vendéglősöket, hogy négy tál 
ételt és utána egy pohár feketeká
vét adjanak — természetesen csak 
a vasúti személyzetnek — e g y  к o- 
r о n a é s  5 0 f i l l é r é r t .

Egy korona és 50 fillér manapság 
igazán nem pénz, amikor 8—12 ko
rona egy kiló hús még a legolcsóbb 
városokban is. Ha ilyen árakat csi
nálunk; bizonyára tönkre kell menni 
annak a vasúti vendéglősnek, aki 
ezeknek az áraknak megtartásába 
belemegy. Pláne tönkre kell mennie 
akkor, ha ezért a potom pénzért még 
becsületesen ki is akarja szolgálni a 
Kassa-Oderbergi alkalmazottjait.

A koszt előirt egy korona 80 fillé
res árába még csak belemennének 
valahogy a vasúti vendéglők bér
lői; de azt kérdezik, hogy minek ma

a tisztviselőnek a feketekávé, holott 
a kávé és a cukor ára olyan roha
mosan emelkedett, amilyen emelke
désre alig van példa és amellett még 
cukort alig lehet kapni. Ezt a fekete
kávét tehát a mostani háborús vi
szonyok között okvetlen törölni kell 
az igazgatóságnak, amelyben fel
tétlenül meg kell lenni annak a jó
akaratnak, hogy ne engedje telje
sen elpusztulni vasúti vendéglőseit.

Kétségtelen tény ugyanis, hogy a 
háborúnak egy esztendővel ezelőtt 
lefolyt fázisaiban a kárpáti orosz 
betörések idején — a legnagyobb 
kárt a Kassa-Oderbergi vasutak 
vendéglősei szenvedték; Nekik csak 
ágyudörgésben volt részük hóna
pokon keresztül; de semmiféle ha
szonban. Ha még el tudták volna is 
látni a közönséget és az átvonuló 
katonaságot, nem tehették ezt már 
csak azért sem, mert kifogyott azon 
a környéken minden, ami ahoz szük
séges volt. De kitartottak híven és 
becsületesen — a jobb jövő reményé
ben.

Az igazgatóságnak tehát — a mos
tani nehéz időkben — nem szabad 
rideg álláspontra helyezkednie. Igaz, 
hogy most akad minuen vasúti ven
déglőjükre bérlő, de tekintettel kell 
lennie arra a kötelességre is. hogy 
ezek a mai vasúti vendéglősök a leg
nehezebb körülmények között is hí
ven és becsületesen teljesítették kö
telességüket és megérdemlik azt, 
hogy most már az igazgatóság raj
tuk némileg segítsen.

Ez a legcsekélyebb, amit az érde
kükben. ennek a tisztességes ipar
nak érdekében tehet!

A pilseni sör 
fényüzési cikk

zt állapította meg a 
napokban egy bé
csi vendéglős vé
dekezés közben. 
Úgy esett az eset, 
hogy Winninger 
János III. kerületi 

vendéglőst a kerületi járásbiró 2000 
korona pénzbüntetésre és engedé
lyének egy évre való megvonására 
ítélte, mert vendéglőjében 35 fillér
ért mérte a pilseni sört, tehát 100 
százalékot nyert a sörön. A vádlott

azzal védekezett, hogy az ö vendég
lője az elsőrangúnk közül való, évi 
80.000 korona üzemköltsége van és 
hogy ezt behozza, kénytelen a sör 
árát emelni.

Kifejtette a vendéglős indokolásá
ban azt is, hogy a mai világban az 
ételeken nemcsak nem lehet keresni, 
hanem határozottan ráfizet a ven
déglős. Kénytelen tehát a sörkimé
résen behozni a veszteséget. Azt 
mondta, hogy a pilseni sör fényüzési 
ital; sokkal olcsóbb osztrák sört is 
ihatnak a vendégei, fizesse tehát 
meg drágábban, aki pilseni sört akar 
inni. A biró azután azzal tetézte a 
súlyos büntetést, hogy elrendelte an
nak az öt hektoliter pilseni sörnek a 
lefoglalását, amely a vendéglős pin
céjében még található.

Mindez nagyon szép és érdekes 
dolog, ha az ember úgy messzi táv
latból látja, de mi mindenesetre ki
mondjuk azt a véleményünket, hogy 
igy csak osztrák biró Ítélkezhetett. A 
független magyar biró, aki maga is 
küzd ma a megélhetés nehéz gond
jaival, igazán nem törődhetik azzal, 
hogy a sör ára pár fillérrel emelke
dett; holott a bor ara olyan horribi
lis emelkedést mutat, ami már elvi
selhetetlen.

Jó, mi koneedáljuk azt, hogy a sö
rön 100 százalék nyereség van. Ez 
a százpercent természetesen nem a 
tiszta nyereség. Ebből le kell vonni a 
házbért, a személyzetet, a kezelési 
költségeket, a sör hűtéséhez szüksé
ges jeget és még egyebeket; akkor 
tessék azután kiszámítani, hogy hány 
percentje marad a vendéglősnek. Az 
a bécsi biró, aki ezt az Ítéltet úgy 
Kutyafuttában meghozta, — úgy 
hisszük — mindezekkel a körülmé
nyekkel nem számolt.

Az a bécsi vendéglős pedig, aki a 
pilseni sört fényüzési cikknek mon
dotta — természetesen csak a véde
kezés hevében — igazán nem tudta, 
hogy mit beszélt. Winninger János 
111. kerületi vendéglős ur egyáltalán 
nem volt tudatában a sör értékével, 
ha ezzel a védekezéssel hozakodott 
elő. Mert a sör nem fényüzési cikk, 
még akkor sem, ha véletlenül Pilsen- 
ben gyártották.

A sör —- ezt kellett volna meg
magyarázni a biró urnák, nem fényü
zési cikk, hanem — mint azt a kül
földi hires professzorok még a há
ború előtt kimondták — magasfoku 
tápértékkel biró ital, amelynek fo-
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I у с к о и у к с 11 у с г nevet adtak. 
De a háború alatt is bebizonyosodott 
az. hogy a sör nemcsak a lövészár
kokban vált be hasznos ételpotló 
anyagnak, hanem idehaza is, mert 
megszámlálhatatlan ina azoknak az 
embereknek a száma, akik cgy-két 
darab kenyérrel — sört vacsoráz
nak. A sör ma még mindig nagy táp
értékkel bir, pláne ha az ember egy 
kis kedvet is érez a fogyasztásához.

A bécsi biró tehát szinte abszurd 
ítéletet hozott, a bécsi vendéglős 
pedig nem védekezett helyesen. Nem, 
mert a sör ezalatt a nagy háború 
alatt kiállotta a tüzpróbát és igazán 
nem kell szégyenkeznie afölött, ha 
egyes bécsi bírák ilyen kegyetlen 
módon bánnak el vele, amikor Íté
letet hoznak.

A sőrőspalack betétje
ála Istennek, meg
szűnt a Damokles 
kard örökké ott le
begni a fejünk fe
lett. Eddig tartoz
tunk — azt se tud
juk mennyivel — 

ahogy éppen a sörgyárosnak tetszett, 
mostantól kezdve t a b u I a r á s-át 
csinálunk. Tartozunk azzal, amit ép
pen ránk tud bizonyítani a sörgyár 
a régi jó, a patriarchális időkből, de

nak és a sörnagykereskedöknek, bi
zony bitang-jószág volt eddig. Ez a 
sörgyárak és sörnagykereskedők új
ságjának legtalálóbb kifejezése, mert 
a söröspalack felett, amely utóvégre 
mégis csak magántulajdon, mert hi
szen a sörgyáros és sörnagykeres- 
kedö fizette meg az árát, senki sem 
őrködött.

Hogy a söröspalack mennyibe kc- 
1 ült a sörgyárosnak, vagy a sörnagy- 
kereskedönek, azzal mi igazán édes
keveset törődtünk. Nekünk közvet
len anyagi vesztességiink nem volt 
belőle, mert hiszen betétet nem hagy
tunk rá, amikor kaptuk, amikor pe
dig a sörgyárral esetleg szakítottunk, 
megadta a másik sörgyár bőven azt 
az összeget, amellyel ennek, vagy 
annak a sörgyárnak tartoztunk. A 
palackok igazán számításba sem jö
hettek abban a boldog időben.

Most azonban más —- boldogabb 
idők jönnek, vagy már talán el is ér
keztek. Ma otthagyja nálunk a sörös 
a palackokat és mi minden palack 
után megfizetjük a húsz fillért. Más
nap pedig cserélünk és esetleg újra 
fizetünk, ha a palackjaink még nem 
ürültek ki teljesen, vagy bármi ok
ból nem tudjuk azokat visszaadni. Ez 
a legszebb, a legideálisabb állapot, 
ami minket érhetett, mert igy ezen
túl nem lebeg többé a Damokles 
kardja a fejünk felett, amely eddig 
állandó lenyakazással fenyegetett 
bennünket. Ez a Damokles kard volt 
a mi megölünk, mert hiszen ha egy
szer egy sörgyár karmaiba belejutot
tunk, nehezebb volt onnan megsza
badulni. mint a polip ölelő száz karja 
közül.

Ha az úgynevezett szénsavval te
litett ásványvizeknek azt a betét
rendszerét megszokhattuk, meg fog
juk szokni éppen úgy, vagy talán 
még könnyebben a söröspalackok be
tétjét is. Hiszen ez is csak olyan át
meneti intézkedés, amely az első pil
lanatban talán rosszul esik — mert 
hiszen pénzünkbe kerül, de csakha
mar rájövünk arra, hogy már át is 
mentünk a határvonalon s ettől a pil
lanattól kezdve nem mi vagyunk 
adósai a sörgyáraknak és sörnagy
kereskedőknek, hanem ők a mi lekö
telezettjeink, mert hiszen mi áruljuk 
az ö söreiket és a mi kényünktől és 
kedvünktől függ, hogy kinek-kinek a 
gyártmányából mennyit adunk el. 
Igy hull le a Damokles kardja rövi

desen a fejünk felöl, és igy tudunk 
megszabadulni ha nem is gyorsan 

de lassan-lassau a sörgyárak 
reánk nehezedő nyomása alól, amely 
edig egyre súlyosabban nehezedett 
reánk.

Az a betétrendszer tehát, amelyet 
a sörgyársok és sörnagykereskedők 
most behoztak, ne okozzon nekünk 
semmiféle gondot. Hiszen majdnem 
igazuk van nekik, amikor arra tö
rekszenek, hogy a drága pénzen 
megvásárolt palackjaik ne jussanak 
többé potom áron — pár fillérért — 
az ószeresek kezébe.

Drágább a sör Becsben- A bécsi 
vendéglősök ipartestülete — mint 
lapunknak jelentik, kimondot
ta, hogy négy fillérrel felemeli a sör 
árát literenként. Az áremelést az
zal okolják meg, hogy a sör pótadója 
is emelkedett.

A borok árai
bor árak az utóbbi 
időben elég t e t e 
m e s e n  e m e 1- 
k e d t e k, ámbár 
az érdekeltek, kü
lönösen a hivatá
sos borkereskedők 
részéről meglehe

tős tartózkodás tapasztalható.
A tartózkodást egyrészt az okoz

za, hogy a hadvezetőség a borokért 
nem akar 141) K-nál magasabb árat 
fizetni hordóval együtt, amely árnál 
a magyar borkereskedő nem találja 
meg számadását, másrészt pedig 
tartózkodásra készteti a kereskedő
ket az, hogy a terméskilátásokról 
egyelőre még tiszta képet alkotni 
nem lehet. A szőlőtőke virágzása 
mostanában kezdődik. A tőke fejlő
dése általában, ha valamivel gyen
gébb is, mint tavaly ilyenkor volt, 
eléggé biztató, de tulajdonképpen a 
szüret mennyisége és minősége at
tól függ, hogy milyen lesz a további 
időjárás. Most száraz, meleg időre 
volna szükség. De sok függ attól is, 
vájjon lesz-e elegendő rézgálic és 
egyéb óvszer a szőlő betegségei el
len való védekezésre. E tekintetben 
a kilátások nem valami biztatóak, 
mert a földművelésügyi minisztérium 
részéről a gazdáknak kilátásba helye
zett rézgálic második szállítmánya 
úgyszólván még sehová sem érkezett 
meg. A termelők a kereskedőktől 
sem szerezhetik be ezt a nélkülözhe
tetlen óvószert, mert a kereskedők
nek egyáltalában nincsenek készle
teik. Az ország számos vidékén pa-
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naszkodnak, hogy a peronoszpora 
nagy mértékben terjed.

Ennek hatása alatt a borokért 
egyre magasabb árakat igényelnek. 
A legkönnyebb fajta 7'- 8^'%-os
fehér borok, amilyenek pl. az érmel- 
lékiek, ma nem igen kaphatók 120 
K-nál olcsóbban, mig jobb urasági 
borokért 125 140 К-t is igényelnek.

A készletek különben nagyon lea
padtak és talán még a szüretig is 
alig lesznek elegendők. Vörös borok
ból még kevesebb van és ezek még 
nagyobb mértékben drágultak. Köny- 
nyii 8 914%-os verseei borok árai 
1,35 К körül ingadoznak, mig nehe
zebb borok már alig-alig szerezhetők 
be és ilyeneknél 150 K-nál olcsóbb 
árral nem igen találkozni. A nehezebb 
vörös borok hiányát fokozza az is, 
hogy dalmát bor úgyszólván semmi 
sem jött be az idén és amit behoz
tak, az is rendkívül drága volt. Ha a 
viszonyokban változás nem áll be, 
szinte bizonyosra lehet venni, hogy 
augusztusban, amikorra a szüreti ki
látások felől már tiszta ítéletet lehet 
alkotni, hausse áll majd be.

Peronospora a vidéken, Rossz hir 
járja be az ország bortermő vidékeit. 
A múlt héten csütörtökön a peronos
pora eddig nem ismert óriási mér
tékben lépett fel. A csapás váratlanul 
érte az ország szőlősgazdáit, mert 
köd és eső, amelynek nyomában a 
peronospora fellépni szokott, nem 
jártak, sőt ellenkezőleg a hirtelen 
fellépett járványt tikkasztó hőség és 
meleg szél előzték meg. A szőlős
gazdák tömegesen rohanják meg a 
helyi közigazgatási hatóságokat a 
rézgálicért, de ezek tehetetlenül ál
lanak az ostrommal szemben, mert a 
megígért állami rézgálic második 
részlete eddig nem érkezett meg, ho
lott az eddig kiosztott állami rézgá
lic az első permetezésre sem voll 
elég. Ha az állami rézgálic második 
részlete hamarjában meg nem érke
zik, az ország idei bortermése, kü
lönösen a sikvidékeken, elpusztul. A 
borárak természetesen e hírek hatása 
alatt megint nagyott szökkentek föl
felé és az országban még található 
csekély készletek 150—160 koronán 
cserélnek gazdát, helyenként azon- 
banmég nagyobbak a borárak. A 
munkálatok a szőlőkben az időjárás 
viszontagságai — főleg azonban a 
munkáshiány miatt nehezen ha
ladnak előre, a parasztszőlők nagy 
részben teljesen munkátatlanul van
nak , deaz urasági szőlőkben is sok

a baj: a nagyobbára gyermekekből 
és nőkből álló munkások féktelen 
követelésekkel állanak elő és a gaz
dák engednek a nyomásnak; hallat
lan napszámokat engedélyeznek, úgy 
liovy ezen a téren a legtisztességte- 
lenebb verseny fejlődött ki; egyes 
gazdák vagy vincellérjeik hajnalban 
kiáltanak a szőlőik elé és úgy csalo
gatják magukhoz az arra haladó ide
gen napszámosokat. Ebben a kérdés
ben sürgős kormányrendeletre volna 
szükség, melylyel a közigazgatási 
hatóságok utasittatnának, hogy a 
napszámokat községenként állapít
sák meg, a megállapított napszámo
kon felüli teljesítményeket pedig 
uv’- a munkás, mint a gazda részé
ről kihágásnak minősítsék és meg
felelően büntessék.

Borbeszerzés a hadsereg részére. 
Zágrábból jelentik; A cs. és kir had
ügyminisztérium Horvát-Szlavonoi - 
szágból 10-000 hektoliter bort akar 
beszerezni. A fehér borért 135 koro
nát, a vörösért 140 koronát fognak 
fizetni hektoliterenként.

A bor és a pálinka ára. A zágrábi 
kereskedelmi és iparkamara jelentése 
szerint a bort s pálinkát június 6-ika 
óta hektoliterenként a következő áron 
jegyzik: 1915. évi bor 120 koronától 
130 koronáig, 1914. évi bor 130 ko
ronától 150 koronáig; óbor 150 koro
nától 200 koronáig; szilvórium 350 
koronától 400 koronáig.

A Kristály újabb 
szerződései

övidesen le fognak 
járni a Kristály ás
ványvízforrás ré
gi szerződései, a 
melyek már külön
ben is érvénytele
nek azóta, mióta 
a viz és a palack 

arát felemelték, de már most figyel
meztetjük az összes vendéglősöket, 
hogy semmiféle újabb szerződést alá 
ne írjanak. Nem hiába mondjuk ezt, 
mert hiszen tudjuk —- még pedig a 
leghatározottabban, hogy a Kristály 
ügynökei már megkörnyékeztek 
egyes vendéglősöket, hogy aláíras
sák velük az újabb szerződést, amely 
ismét mindenre kötelez, még arra is, 
hogy a saját édesapját felakasztassa

az ember, ha arra a kutvállalatnak 
szüksége van.

Semmi körülmények között ne 
kösse meg senki se a szerződést 
mindaddig, amíg ez a dolog teljesen 
nem tisztázódott. Jönnek ugyanis 
nemsokára magának a fővárosnak 
szénsavas és szénsavval telített ás
ványvizei, amelyek határozottan ás
ványvizek s amelyek határozottan 
gyógytartalmuak. Ezeket a vizeket 
pedig — és ezt határozottan ál
líthatjuk — hamarosan meg fogja 
szeretni a nagy közönségnek az a 
része, amely eddig szénsavval teli
tett vizeket vásárolt, mert a legha
tározottabban mondhatjuk, hogy ezek 
a szénsavval telitett ásványvizeket 
érték és a jó iz tekintetében messze 
fölül fogják múlni.

De különben — még ha ez nem is 
volna igy — akkor sem volna sza
bad a vendéglősöknek semmiféle 
ilyen arányú szerződést lekötni. Nem 
kellenek ezek a patent üvegekben 
lévő szódavizek, hiszen van Magyar- 
országon elég természetes ásvány
víz, amelyeket a legnyugodtabb lé
lekkel ajánlhatnak vendégeiknek. 
Sajnos, eddig nem tettünk meg min
dent ebben az irányban, ma azonban 
már elérkezett az az idő, amikor a 
magyar vendéglősöknek ezt a köte
lességüket is teljesíteni kell.

Szinte csodálkoznunk kell afelett, 
hogy a másfél és két literes szóda
vizek íorgalombahozatala el van 
tiltva, amikor az ugyanilyen űrmér
tékű gyártott miivizek szabadon ga
rázdálkodhatnak, mert szabad ke
reskedelem tárgyát képezik. A szó
davíz, ha másfél, vagy kétliteres pa
lackokba van is töltve, akkor is 
szódavíz marad, éppen úgy, mint a 
más szénsavval telitett ásványvíz, 
ha ugyanilyen űrmértékű palackokba 
kerül. A különbség csak az, hogy a 
szódavíznél nem vagyunk kitéve 
semmiféle veszedelemnek, mig a pa
lackozott, úgynevezett szénsavval 
telitett ásványvíznél nagyon könnyen 
megtörténhetik ez, amint azt a kö
vetkező eset bizonyítja.

Ecetsav a Kristályvízben.
A múlt hetekben történt, hogy 

Feldmann Márk honvéd számvivő 
segédtiszt együtt vacsorázott a Du- 
napalota (ezelőtt Ritz) szálloda ét
termében barátjával, egy bankhiva
talnokkal. Asztali bort rendeltek és 
k r i s t á l y v i z e t  hozzá. A had
nagy töltött a borból és a kristály
vízből a barátjának és magának. A

természetes 
ég vényes(

SAVANYÚVIZ.

legjobb  asztali és üd ítő  ital.
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Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, -у.
gégebajoknál, gyom or- és hólyaghurutnál. *»*

M attoni Henrik, rí., Teréz-körut 38. sz.
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számsorod, aki különben a civilélet
ben nagybérlő, mindjárt ivott a po
hárból. Hirtelen köpködni kezdett s 
azután kisietett az étteremből.

Mialatt távol volt, a banktisztvi
selő is ajkához emelte a poharat, de 
nem ivott az italból, mert ajkát úgy 
m e g  m a r t a a f о 1 у a d é к, m i n t- 
h a t ii z e s v a s a t It ti г а p о 11 
v о I n a. A bankhivatalnok megijedt, 
kisietett a hallba, hogy felelősségre 
vonja a szálló vezetőségét és meg
tudja mi történt. A hallban nagy cso
portosulást látott, a melynek köze
pén hadnagy barátja csaknem esz
méletlenül feküdt. A hadnagy, a ki 
ivott a pohárból, rendkívül rosszul 
érezte magát. á

Orvost kerestek, de nem találtak. 
Közben megtudta a bankhivatalnok, 
hogy k r i s t á l y v í z  h e l y e t t  
e c e t s a v a t s z e r v í r o z t a k .  A 
bankhivatalnok kérte a Ouna-palota 
igazgatóját, hogy adja át a kristály
vizes palackot, mert le akarja pe- 
csételtetni. Az igazgató azt mondta, 
hogy erre nincs szükség, mert ő ma
ga tesz feljelentést a rendőrségen. 
Ugyanakkor az igazgató azt állította, 
hogy a szállót nem terheli felelősség, 
mert a kristályvizes palack rendesen 
le volt blombálva a Kristályvíz Vál
lalat által.

A bankhivatalnok a hadnagyot el
vitte kocsin egy ezredorvos lakásá
ra, ott gyomormosást alkalmaztak 
a hadnagyon. Az 'ezredorvos kons
tatálta, hogy ecetsav-mérgezés tör
tént. A hadnagy még most is bete
gen fekszik lakásán s kezelése elő
reláthatólag hosszú ideig fog tartani.

Az ügyben, amely annyira szé
gyenletes, hogy megfelelő szavakat 
is alig lehet találni a jellemzésére, a 
rendőrsék kihallgatta Kuluncsics 
László boríiut, aki a kristályos üve
get az asztalra tette. A fin azt állítja, 
hogy az üveget a hűtőből vette ki, 
az rendesen le volt plombáivá és az 
asztalnál nyitotta ki. Megállapította 
különben a rendőrség azt is, hogy az 
üvegben tömény ecetsav volt s ez 
égette össze Feldmann torkát és szá
ját. A vizsgálat tovább folyik.

Hát ilyen és ehhez hasonló dolgok 
történhetnek meg a szénsavval telí
tett vizekkel. Hogy ez hogy történ
hetett, azt mindenki tudja, aki egy 
kissé ismeri ezeknek a szénsavval 
telített úgynevezett ásványvizeknek 
töltési módját. Hogy azonban ez a 
speciális eset hogy történt, azt majd 
ki fogja deríteni a megindított rend
őri vizsgálat.

■ m m »

A kénsavas ásványvíz. A pénz- 
ú£Vi bizottság ülésén szóba került a 
kénsavas ásványvíz ügye is. Napi
rend előtt Márkus Miksa tette szóvá, 
bogy egy előkelő dunaparti szállóban 
egy tiszt, a ki a harctérről jött s a 
ki a háború sok veszedelmét kike
rülve, a fővárosban csaknem áldo
zatul esett annak, hogy e g у p o- 
h а г к r is t á I у v i z e t ivott. Hogy 
az ásványvízbe hol és mikor került 
bele a kénsav, azt a rendőrség föl
adata kideríteni, de az üggyel köte
lességünk foglalkozni, hiszen a fő
város éppen most létesít ásványvíz- 
palackozó üzemet. Azt mindenki tud
ja, hogy a főváros üzemei megbíz
hatóak. Egy vegyész legutóbb meg
vizsgálta a Budapesten forgalomba 
kerülő kolbászt és virslit s megálla
pította, hogy egyedül a főváros 
gyártmánya felel meg a közegész
ségügy követelésének s egyedül a 
főváros gyártmányának van meg
felelő tápláló értéke. Biztos, hogy a 
főváros üzeme kifogástalan lesz, de 
éppen ezért ellenőrizni kell a kis
vállalatokat, mert lehetetlenség, hogy 
a főváros olyan konkurrenciával áll
jon szemben, a mely kisebb beruhá
zás mellett hozza forgalomba a vi
zét. A közegészségügyi törvény ér
telmében a főorvosnak szigorúan el
lenőrizni kell a kisvállalatokat, de a 
vizsgálatokat nem úgy gondolja, 
hogy telefonon előre jelezzék, ha
nem meglepetésszerűen. A vizsgá
latról minden hónapban tegyenek je
lentést a közigazgatási bizottságnak. 
А к ö z ö n s é g n e к g a r a n c i a 
k e l l  a r r a, h о g у a z á s v á n y -  
v i z, a melynek ára már a francia 
pezsgőével vetekszik, kifogástalan 
legyen. M eg ke l l  á l l a p í t a n i  
még,  h o g y  a f o r r á s o k  n a- 
p о n t a m e n n у i v i z e t s z o l 
g á l t a t n a k  s t é n y l e g e s e  n 
m e n n у i к e r ü I f о r g a 1 о m b a ? 
A bizottság helyesléssel fogadta a 
fölszólalást s fölkérte a tanácsot, 
hogy ilyen értelemben járjon el.

Vöröshagyma, nem csírázott 1 kg. 70
Hagyma, levágott csirával 1 kg. 50
Hagyma csirával 1 kg. 40
Káposzta, fejes l kg 8
Burgonya, bármily fajta 1 kg. 22
Torma, nürnbergi, elsőrendű, 10 dkg. 20
Torma, hazai, kicsi, erős 10 dkg. 6
Savanyított káposzta 1 kg. 80
Savanyított fehér répa 1 kg. 52
Tömött csiperke (Champignon) 1 kg. 900
Mezei csiperke 1 kg. 700
Szegfiigomba 1 kg. 400
Bab, kifejtett, száraz, érett 1 kg. 56
Borsó 1 kg. 66
Lencse l kg. 66
Arpagyöngy, 10-es szánni, nagyszemü 

1 kg. 70
Arpagyöngy, 3-as számú, aprószemü

1 kg. 120
ITiss, lám pázott, nagy tojás I drb. 20
briss főző tojás 1 drb. 19
Tej. lefölözött 1 liter 28
l ej, teljes tej, kóser tej, kimérve, hely 

ben átvéve 1 liter 48
Tej, teljes tej, kóser tej, zárt palac

kokban 1 liter 54
Tej kávésoknál, forralt, házi fogyasz

tásra 1 liter 50
T ej, pasteurözve, csak zárt palackban 

árusítható 1 liter 58
Tej, fóti uradalomi „hiteles“ tej 1 liter 58
Tej, gyógytej, csak zárt palackban 

árusítható 1 liter 70
Tejfel 1 liter 200
Tejfel, nagyvállalatok termése, zárt 

palackokban, legalább is 15% zsír
tartalommal, jelzéssel 1 liter 250

Tehéntúró 1 kg. 200
Olvasztott disznózsír 1 kg. 640
Háj és egyéb nyers, olvasztatlan disz

nózsír 1 kg. 620
Friss, nyers szalonna, sózott vagy 

sózatlan állapotban, akár forrázott, 
akár porzsolt sertésből származik 
1 kg. 600

Füstölt, pörkölt vagy paprikás ke
nyérszalonna 1 kg. 650

Bármily néven nevezett csemegesza
lonna 1 kg. 770

Süvegcukor, nagy süveg 1 kg. 120
Süvegcukor, 5 kilós süveg 1 kg. 121

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű term észetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: Péczely Antal “' S S 1'
Budapest, II. kér., Margit-kőrut 50-52. szám.
Telefon: 40-97. CD Telefon: 40>97.
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Tojás irányzata változatlanul szilárd. Mai 
jegyzések Budapesten: Kosáráru 9 drb 2 K, 
ládaáru 318—320 K, Becsben hordóáru 9 drb 
2 K, ládaáru 320 korona. Németországban 
maximális árak vannak érvényben. Meg
állapított árak 22 picimig drb.-ként.

Sajt forgalmát megnehezíti az, hogy igen 
kevés áru van a piacon, a kereslet pedig 
igen élénk. Ennek azután nemcsak az a 
következménye, hogy az árak rendkívül 
magasak, Budapesten az ementháli sajt
ért a nagybani forgalomban 800 korona kö
rüli árakat fizetnek már, — hanem a spe
kulációnak, amely a svájci határzár és az 
átviteli forgalom megnehezítése előtt némi 
készleteket halmozott föl, szabad tere van. 
A Haditermény rt-nak hir szerint érkezett 
ugyan mintegy 25 vaggon ementháli sajtja, 
de a fölött a rendelkezést a kormány ma
gának tartotta fönn, a főváros és közsé
gek közélelmezésére. A szakmabeli keres
kedők ennek folytán csak korlátolt mennyi
ségű áruhoz tudnak jutni és egyenesen rá 
vannak utalva a spekulánsok drága áru
jára.

Liptói túró ára egyre emelkedő irány
zatot követ, mert a nagy kereslet kielégí
tésére kevés a rendelkezésre álló áru. A 
gyárak már 450 480 К-t jegyeznek, mig 
Budapesten 500 520 К a cikk nagybani 
ára.

Főzelékek árai most már föltartóztatha
tatlanul hanyatlanak, mert mind nagyobb és 
nagyobb mennyiségek kerülnek piacra; de 
az árhanyatlás még mindig nem olyan 
nitgy, mint amilyennek lennie kellene. Ma 
Budapesten nagyban fizettek: zöldborsóért 
40—45 koronát, spenótért 20—25 koronát, 
kalarábáért 7—8 koronát, kisebbfejii kel
káposztáért 6—7 koronát, nagyobb fejekért 
11—12 koronát spárgáért 150—250 koronát, 
retekért 5—6 koronát, salátáért 5—8 ko
ronát.

Hagyma, ámbár már elegendő uj áru van 
a piacon és az már a magánháztartásokban 
a tavalyi árut tökéletesen pótolja, még min
dig igen drága. Ohagyma 150—160 К 100 
kg.-onként, mig a nagyfejéi uj hagyma 100 
csomónként 20—24 К, a kisebb fejéi 8—10 
K. Uj fokhagyma 20—24 K.

Mák irányzata változatlanul szilárd, a 
készletek rohamosan fogynak Nagybani ára 
550 К körül ingadozik.

Dió arai még mindig emelkedő irányzatot 
követnek, mert igen kevés áru van a pia
con és különösen kifogástalan, egészséges 
dióban érezhető hiány, de a gyengébb fáj
tukból is már csak kisebb tételek kerülnek 
felszínre. Egészséges, jó dióért körülbelül 
200 К-t fizetnek, úgy hogy Budapesten a 
nagybani ára 220 К körül van, mig gyen
gébb, már penészes áruért is 180 К-t igé

nyelnek. Ehhez képest a reiten*t dió is igen 
drága, az ára 600 -650 korona között in
gadozik.

Vegyes gyümölcsíz iránt nagy az érdek
lődés. Nagybani ára minőség szerint 180— 
190 K. között mozog

Baromfiban az üzlet élénk. la leölt hízott 
hidak mai ára 7.20—7.60 K, pulykáé 4.40 К 
kg.-ként, leölt poulardoké 3—6 K. élő rán
tani való csibéké 4—6.50 К darabonként.

Cseresznye mai ára 1—1.20 К kg.-ként.

Husnemüelmfl
Olcsóbb a szarvasmarha. A mar

hahús ára napról-napra emelkedik s 
ma már csak a legjobb módii házak 
szakácsnői járnak a mészárszékbe. 
A kormány azzal a tervvel foglalko
zik, hogy maximálja az élő szarvas
marha árát. Ilyen körülmények kö
zött valósággal iiditöleg hat a deb
receni jelentés, amely arról ad hirt, 
hogy a debreceni, nyíregyházi és 
karcagi vásárokon a nagy felhajtás 
következtében az árak kilogrammon- 
kint 30—50 fillérrel estek. Ez a je
lentés is azt mutatja, hogy van ná
lunk hús bőven és energikus beavat
kozással csökkenteni lehetne az ára
kat.

Ki a külföldi 
pezsgőkkel

agyarország iga
zán tejjel és méz
zel folyó Kánaán, 
ahová nem kell 
behozni ugyszól- 
ván semmiféle 
ételt és italt 

háború, akár nem 
megélünk mi a saját emberségünk
ből is. Mégis nagyon sok étel és ital 
van, amely — még a háború alatt 
is — ide betolakodik, akár kell az 
embereknek, akár nem.

Volt egy idő, amikor nem jött sem 
mi; még akkor sem, ha akartuk. Ak
kor más viszonyok voltak; akkor 
féltek a külföldi vállalkozó szelle
mű emberek az orosz inváziótól, a 
mely már itt is suhogtatta félelme
tes szárnyait a Kárpátok ormain, lóé 
jött azután Gorlice és mindenki fel
szabadult. Felszabadult a kereskede
lem is és felszabadult a külföldi vál
lalkozási kedv.

Akkor, ezelőtt majdnem másfél 
esztendővel egyszerre eltűnt Bu
dapestről és egész Magyarországról 
mindenféle külföldi pezsgő. Csak 
magyar italt ittak a mi derék, hős 
katonáink és csak magyar pezsgő 
durrogott a szövetséges német ka
tonák asztalain is. Azóta azonban 
nagyot változtak az idők és a kül
föld újra próbálkozik ezen a téren 
való újabb áttöréssel.

Most, hogy egy kissé jobb, csen
desebb napokat élünk, akadnak élel
mes vállalkozók, akik ismét elakar
ják árasztani az országot a mi pezs
gőinknél száz percenttel silányabb 
külföldi pezsgővel. Járnak már itt 
nálunk külföldi megbízottak, akik 
elő akarják készíteni a talajt arra a 
nagy invázióra, amely majd a hábo
rú után ebben a tekintetben elkövet
kezik.

Nekünk azonban szilárdaknak, 
erőseknek kell lennünk. Ez a nagy 
háború megmutatta, hogy nem kell 
senkire sem rászorulnunk. A magyar 
pezsgő különben is olyan diadalokat 
aratott ebben a háborúban, hogy 
arra még példát is alig lehet felhozni.

Amerre a magyar hadak diadal
masan jártak; ott járt utánuk a ma
gyar pezsgő is, tüzes, harci kedvre 
ingerelve a mi derék katonáinkat. A 
magyar pezsgő megvetette a lábát 
Magyarországon és nincs többé sem
miféle külföldi pezsgőre szük
ség, jöjjön az ide be bármiféle idegen 
álarc alatt is. A magyar pezsgőt ma 
mindenki fölébe helyezi a mostan
ság álutakon importált külföldi pezs
gőknek.

De igy is van ez jól- A magyar 
pezsgő évtizedeken át azért dolgo
zott, hogy rnegszrezze azt a hírne
vet, amely ma körülövezi. A magyar 
pezsgő ma kedvelt itala az embe
reknek és nem engedhetjük, hogy 
nehezen megszerzett jó hírnevét 
bármiféle külföldi gyártmány is el
homályosíthassa. Különben is hiába 
járnák ma már a külföldi cégek ügy
nökei; a jó, a becsületes magyar 
pezsgőt ma már leverni nem lehet. 
Aminek az alapja jó, az az építmény 
nem dőlhet össze; a magyar pezsgő 
pedig jól megalapozta a maga hír
nevét. Nem kell ma már a cifra jel
szavakkal kérkedő idegen pezsgő.

Legyen tehát az a jelszavunk, 
hogy csak magyar pezsgőt iszunk!
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Negyven éve. ötven éves és már 
negyven éve hordja az éttermi alkal
mazottak egyen ruháját Gottlieb La
jos. Negyven éve mindig buzgóság- 
gak mindig szolgálatkészen tálalta a 
levest, sülteket, szervírozta a feke
tét, mindig a jó pincért dicsérő elő
kelőséggel, finoman, kedvesen. Négy 
évtizedes jubeliuman változatos 
múltra tekinthet vissza. 'Tízéves ko
rában kezdte munkáját, mint boriim 
a pozsonyi Palugyai-szállodában és 
azóta megjárta Bécset, Berlint, Pá
risi, Londont és Amerikát- Buda
pesten a legelőkelőbb szállodákban 
és éttermekben volt alkalmazva, ti
zennégy nyáron ő szolgálta ki Karls- 
badban VII. Edward néhai angol ki
rályt és a fürdőhely többi ven
dégeit. Negyven éve pincér a ked
ves Gottlieb és ma épp oly fürgén 
ugrik a vendég intésére, mint negy
ven év előtt. Nem nyomja vállát az 
idő, legföljebb félszázad kedves em
lékezése. A jubiláns tiszteletére kar
társai a napokban kedves ünnepsé
get rendeztek a nyári mulatóhelyen, 
melynek most Gottlieb szolgálatában 
áll.

Szerezzük be az iparsót. Tekin
tettel arra, hogy a legutóbbi enyhe 
té! következtében a jégbehordás 
nem volt kellőleg ellátható, más
részt az élelmiszerek biztosítása 
szempontjából az idei nyáron a hű
tésnek óriási szerepe lesz, magáno

sok és érdekeltségek nagyszámban 
létesítenek mesterséges hűtőberen
dezéseket. Az érdekeltek figyelmé
be ajánljuk azonban, hogy a jéggyár
tó illetve hűtőkészülékek csöve
zné к éb e 11 keringő, h ü té s к c j z v étit ö 
viz íagymentesitésére szükséges 
J  i) a r s ó“ kellő időben való be
szerzéséről gondoskodjanak, mert 
bar a Magyar Királyi Sójövedék Ve
zérügynöksége a beszerzés ügyében 
készséggel áll rendelkezésre és gon
doskodik a szükséges engedélyről 
is, ez mégis némi időt vesz igénybe, 
tehát feltétlenül ajánlatos a bejelen
tést jóval a szükséglet előtt megten
ni, hogy ezáltal az iparsó kellő idő
ben rendelkezésre álljon és az üzem
nek a nyári évadban való fenntartá
sa ne legyen megnehezítve.

A berlini vendéglők uj étlapja. Ber
linből jelentik: a napokban az uj ét
lap a német birodalom valamennyi 
éttermében életbelépett. Ma már az 
étlapon a tulajdonképpeni húsételek 
közül csak kettő szerepel, de a ven
dég a két étel közül csak egyet vá
laszthatott. Ennek a rendszabálynak 
a végrehajtása nem ütközik sok ne
hézségbe és Berlinben az első napon 
minden a legnagyobb rendben ment. 
Még az is kiderült, hogy dacára a 
szigorú szabályzatnak, a berlini ét
termekben még mindig igen jól és 
igen bőven lehet étkezni, mert az 
egész étkezés a pénzkérdésen múlik. 
A rendelet lényeges korlátozást egy
általában nem tartalmaz. A vendég 
rendelkezésére áll. meg pedig hus- 
jegy nélkül, mindenféle szárnyas és

vad, továbbá még rengeteg étel, 
úgymint savanyu tüdő tojással, fő
zelék, virstli-föltéttel és sonka. Ezek 
korlátlanul állanak a vendég rendel
kezésére, annyit rendelhet, a mennyi 
jól esik. Ezekből az ételekből ele
gendő készlet van.

Az expressz-dij. Május hó 16-ikától 
kezdve a postai díjszabás 25. §-ában  
megái lapított expresszdijat, m ely cso 
magokra nézve 50 fillér, egyéb  postai 
küldem ényekre n ézve pedig 30 fillér 
volt eddig, további in tézkedésig c so 
magokra nézve 1 koronára, egyéb  pos
tai küldem ényekre n ézve pedig 60 fü
léire felem elték.

A záróra kijátszása Berlinben. A
midőn a rendőrség Berlinben éjjeli 
egy, majd tizenkettő, illetve tizenegy 
órában állapította meg a nyilvános 
helyiségek záróráját, gombamód el
szaporodtak az úgynevezett zárt 
magántársaságok, melyeknek tagjai 
a záróra után is tovább szórakoztak. 
Ezek a zárt társaságok egyesületi 
alapon működtek, de kitűnt, hogy 
rendesen egy-egy vendéglő és mu
latóhely törzsvendégei alakítottak 
egyesületet, hogy kijátszhassák a 
törvényes rendelkezéseket. A berlini 
rendőrség a katonai főparancsnok
kal egyetértésben úgy rendelkezett, 
hogy a záróra kiterjed ezekre a zárt 
társaságokra is. A berlini bíróságok 
ebben az egyesületi jog és a szemé
lyes szabadság megsértését látták 
és szembehelyezkedtek a rendőrség 
intézkedésével, amennyiben mind
annyiszor fölmentették azokat a ven
déglősöket és kávéháztulajdonosokat,

A komócsí 
vendéglő titka
Ir ta : Szaturnusz

A grófné szivébe egy napra újból 
a remény költözött- Férje egész nap 
nyájas volt hozzá és szinte rejtélyes 
jókedvvel járt-kelt és intézkedett.

Végre lezajlott a keresztelés egy
házi szertartása, amely a park végé
ben emelkedő kápolnában ment vég
be. A kis Alice grófnő tartotta ke
resztvíz alá. Este a kastély nagyter
mében kigyultak a csillárok, a szom
széd városból hozatott cigányok el
helyezkedtek a számukra emelt pó
diumon és egy vidáman pattogó ke
ringő ütemei mellett elhelyezkedett 
a vendégsereg a díszesen felteritett 
asztalok mellett. Az asztalion a gróf, 
jobbján a grófné ült. Szépsége sugár
zott a csillárok pazar fényében, ajka 
körül enyhe mosoly jelezte, hogy a 
mai szép nap kárpótolta a sok-sok 
szomorúságért.

Amikor a vendégek már mind elhe
lyezkedtek, a gróf magához intette a

komornyikját és valamit súgott a fü
lébe. A szolga eltávozott és pár perc 
múlva Baranyó Jánossal, a szakács
csal tért vissza.

Baranyó — szólt a gróf — ön 
is velünk ül asztalhoz.

A grófné csudálkozó pillantást ve
tett férjére és valami megmagyaráz
hatatlan nyugtalanság fészkelte be 
magát a szivébe. A vendégek is ösz- 
szesugtak, a büszke mágnás családok 
képviselőinek arcára a megütközés 
vonásai ültek ki és nem kisebb ál- 
mélkodással fogadták a gróf váratlan 
cselekedetét vig cimborái sem.

De kérlek Péter — hangzott 
egyszerre több felöl a tiltakozás 
hangja — ez talán mégis . . .

így akarom! — vágott elébe a 
gróf minden tiltakozásnak.

Ezalatt Baranyó János zavartan, 
elfogódottan állt a társaság előtt. Ki
nos nyugtalansággal nézett maga elé 
és megkockáztatta a szót:

Kérem gróf ur . . .  nagy megtisz
teltetés . . . de . . . mégsem . . .

Ne szerénykedjék, Baranyó. — 
szakította félbe Tergovay gróf 
és foglaljon helyet, szükségem lesz 
magára, mert azt akarom, tanúja le
gyen.

E szavak után a gróf Baranyó Já

nostól a társaság felé fordult. Szemei
ben kegyetlen fény gyűlt ki és met
sző, hideg hangon szólott:

— Kedves rokonok és barátok! Ti 
bizonyára abban a hiszemben tisztel
tetek meg látogatásotokkal, hogy 
leányom, Alice grófnő keresztelőjét 
velem együtt ünnepeljétek. Tévedte
tek. Az ok és az alkalom, amelyből 
benneteket magamhoz invitáltam, 
egészen más.

A gróf szavára Emma grófné ar
cára halálos sápadtság ült. Tétova te
kintettel nézett szét maga körül és 
nem tudta még, hogy miért, de valami 
rettenetes esemény árnyéka borul a 
teremre. Baranyó János nyugodtan 
állott, de bensejében szintén heves 
indulat-vihar dúlt. Szemei mély rész
véttel csüngtek a grónfén, aki egy- 
egy riadt, könyörgő tekintetet kül
dött feléje.

— Egészen más okból hívtalak ide 
benneteket — ismételte a gróf, akinek 
hangja fokonkint erősebben és érde
sebben csengett. — Igazságot akarok 
szolgáltatni, meg akarok torolni egy 
förtelmes btint és: előttetek akarom 
rásütni a szégyen bélyegét azokra, 
akik felett most törvényt ülök. Hát 
kedves rokonaim és barátaim, tud
játok meg, hogy szépséges hitvesem.
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akik zárt társaságokban ételeket és 
italokat szolgáltattak ki. A birodalmi 
törvényszék ezzel szemben a rend
őrségnek adott igazat, megsemmisí
tette a felmentő ítéleteket és elis
merte a rendőrségnek azt a jogát, 
hogy zárt magántársaságokat is rá- 
kényszerithet ti záróra betartására.

Sajtóhiba. Múlt számunkban meg
jelent a Törley-pezsgőgyár igazgató
jának jubeliumáról szóló cikkben a 
jubiláns igazgató Pfender Emil neve 
helyett „Gfendcr“ név lett közölve.

A belgrádi szeszgyár katonai ke
zelésben. Belgrádból jelentik, hogy 
a belgrádi szeszgyár telepét a kato
nai igazgatás vette át, amely ily- 
képen akar a szeszmonopoliumból 
nagyobb jövedelemre szert tenni. A 
szeszgyár üzemét szintén tisztára 
katonai kezelésben fogják lebonyolí
tani és altiig a szeszgyártáshoz 
szükséges nyersanyagokat az tij ter
méséből biztosítani fogják, addig is a 
széjjelrombolt cukorgyárban felhal
mozott melaszkészleteket fogják a 
szeszgyárban feldolgozni.

Uj előfizetőinknek köszönettel nyugtatjuk 
1). előfizetéseiket.

Vasúti vendéglős. Abos, Bicske, L)és, Ко* 
lozsvár, Kis-kapus, Lőcse, Marosludas, Mis- 
kolcz, Nagykároly, Nyíregyháza, Sopron,

Sárbogárd. A beküldött előfizetési dijakat
köszönjük és egyszersmind nyugtázzuk.

Vasúti vendéglős Lőcse. Az eddig meg
jelent számokat újból elküldtük b. címére.

Vendéglősné Kassa. Az iparengedély el
nyeréséhez elegendő a keresztlevél, vagy 
házassági levél. Italmérési engedélyhez il
letőségi és erkölcsi bizonyítványokat kell 
csatolni.

Előfizető Esztergom. Eél bála parafadu
gót most egyáltalán nem kaphat, mert ezen 
a téren nagy bajok vannak. írja azonban 
meg, hogy mennyi az a legkisebb mennyi
ség, melyre szüksége van, talán sikerülni 
fog ennek a megszerzése. ,

Korcsináros Balmazújváros. A Permanent 
pennetezőpor gyártóját leikerestük. Azért 
nem szállította a megrendelt port, mert a 
földmivelési miniszter rendeletet adott ki, 
amely szerint tilos forgalomba hozni min
denféle permetező szert, amig az erre vo
natkozó engedély meg nem érkezik. A gyá
ros az engedélyért már folyamodott s azért 
legyen egy kis türelemmel.

Előfizető Pécs Az április és május havi 
számokat feladtuk b. címére. Kérjük, tu
dassa velünk, hogy az azelőtt beküldött 
számokat mért küldte vissza ezzel a fel
írással: Vissza, nem fogadom el!

Vasúti vendéglős Belényes. Az eddig 
megjelent számokat újból elküldtük becses 
címére.

Vendéglős Arad. Köszönjük szives értesí
tését, de az ilyen kicsinyes dolog minket 
nem érint. Az Országos Vendéglős Újság 
nem fél senkitől.

Tisztelettel kérjük a vasúti vendéglős 
urakat, hogy mindig Írják rá az előfizetési 
szelvényre, hogy vasúti vendéglős, mert 
erre szükségünk van.

Szakképzett
pincemester

kerestetik aki önállóan tud dol
gozni, intelligensebb ember előny
ben részesül.

Ajánlatok és feltételek vala
mint az eddigi működésről szóló 
bizonyítványok másolatai továb
bítás céljából a kiadóhivatalhoz 
küldendők.

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

A Magyar Királyi Sójöveüék Vezérűgynöksége
Ip a  rsó  ő s z i  á l у :

Budapest V„ Vilmos C sászár-ul 32. Telefon 73-40.

Felelős szerkesztő és kiadó :
Bőhm Ármin.

Emma grófné és derék szakácsom 
szeretik egymást. Ez a szeretet nem 
az úrnő szeretete a derék szolga 
iránt, hanem szennyes szerelmi vi
szony.

Velőtrázó sikoltás hangzott fel a 
gróf e szavaira. Emma grófnő ájultan 
hanyatlott hátra a székére, Baranyó 
János pedig egy hatalmas ugrással 
ott termett a gróf előtt és magából 
kikelt arccal kiáltotta:

— Becstelen pribék, ezért megla
kolsz! — és ököllel készült a gróf ar
cába sújtani.

Tergovay Péter gróf el volt ké
szülve a támadásra. Villámgyors 
mozdulattal rántotta elő zsebéből a 
browningját és a fegyvert Baranyó 
mellének szegezte. A szakács félre- 
ugrott s mialatt a golyó mellette el- 
süvitett, ökle, mint hatalmas pöröly, 
csapot le a gróf arcára. Tergovay 
Péter arcát elöntötte a vér, megtán- 
torodott és aléltan rogyott össze.

E pillanatok alatt lepergő drámai 
jelenet során a vendégek ijedten reb
bentek szét. A lövés eldördülése után 
már csak hárman voltak a teremben. 
Az ájult grófnő, a gróf, aki az óriási 
csapástól aléltan bevert a padozaton 
és Baranyó János, aki a szörnyű iz
galmaktól ziháló mellel állott a csil

lárok fényében. Agyában a gondola
tok kusza összevisszaságban kerget
ték egymást, a vér árama lázasan 
tombolt az ereiben. Nagy lelkierővel 
mégis nyugalmat erőszakolt magára. 
Mint könnyű pelyhet, kapta fel a 
grófnő karcsú, törékeny testét és ki- 
rohant vele a teremből a grófné lak
osztálya felé. A grófné szobájának 
küszöbén kezeit tördelve, könytől 
ázott arccal találta a komornát, a hű
séges Elizt, aki hallotta a revolver
dörrenést, látta az ijedten menekülő 
vendégeket, a fejvesztett zűrzavart 
és sejtette, hogy végzetteljes ese
mény történhetett.

— Eliz — kiáltotta Baranyó — ne 
kérdezzen, hanem vegye gondjaiba a 
méltóságos asszonyt és mindenek 
előtt gyorsan vizet, hogy eszméletre 
térítsük.

Pár perc múltán a grófné gyenge 
sóhajtása jelezte, hogy öntudata visz- 
szatérőben. Végre bágyadtan felnyi
totta szemeit, révedezve tekintett 
szét maga körül s amikor meglátta a 
körülötte szorgoskodó Elizt és Ba
ranyó Jánost, akinek arca még min
dig sápadt volt az átélt izgalmaktól, 
egyszerre visszatértek emlékezetébe 
a borzalmas percek, melyek egy csa
pásra feltámaszthatatlanul romba-

döntötték a múltját. A rettenetes sza
vak, melyeket férje elvetemülten ar
cába vágott valósággal marták a lel
két. Görcsös, csukló zokogás vett 
erőt rajta, majd végteien, mély le
vertség váltotta fel idegei lázát.

— Baranyó ur — szólt bágyadt 
mosolyt erőltetve ajkára — ön a vi
lág legbecsületesebb szivii embere, 
lélekben nemesebb, mint bármelyike 
azoknak, akik valaha a Tergovay 
kastélyban éltek.

Baranyó tiszteletteljes csókkal il
lette a feléje nyújtott fehér kis kezet 
és sebtében elmondotta a grófnőnek, 
mi történt a nagyteremben ájulása 
után. Szédülten, meggyötörve hall
gatta a grófnő Baranyó szavait és 
összeszedve minden erejét, felpattant 
a támlásszékből, ahol félig aléltan 
iilt.

— összetett kézzel könyörgöm 
önnek, — szólt Bárányéhoz — vi
gyen el e pokolból valahová, becsü
letes emberek közé, akiknél bevár
hatom, inig a törvény megszabadít 
életem feldúlójától.

— Ha nem veti meg az édesanyám 
Komócs községben levő egyszerű kis 
hajlékát, a méltóságos asszony ott 
biztos menhelyre talál — válaszolt 
Baranyó megindultam (Folyt, köv.)
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A pró h irdetési 
árak : Egy szó  
10 fillér, vas
tagabb betűből 

10 fillér.

A pró h ird etési 
árak ; Egy szó  
10 fillér , vas
tagabb betűből 

10 fillér .

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

ELSŐRENDŰ házilag készült szilvaiz 2.50 
korona, dió 1.80, petrezselyem, répa —.40, 
spenót —.80, vöröshagyma —.80, dughagy- 
ina 6.50. Czeisler Adolf Gyöngyös

BOROSHORDÓ, pálinkás hordó minden 
nagyságban és mennyiségben azonnali át
vételre meg vétetik (vidékről is) Böhm Kál
mán hordónagykereskedö 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 Nagymaros 
szállít Lázár József Nagymaros, Hontmegye

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


