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Törvényileg engedélyezett borkezelésí anyagok:

St.-Julíen 
borderilőpor

melynek használata a főldmiv. min, végrehajtása tárgyéban kiadott 11Z000. számú rendelet 
6. és 31. §-a értelmében mint deiiiőszer m egengedtetelt, miután a kővetkező alkatrészekből á l l:
65% eredeti francia Laine-Gelatine, 20% s/.áritott 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 , borszívattyuk , parafadugók , címkék, ó n 
kupakok , különféle ÜRMÉRTÉKEK, TÖLCSÉREK, BOR- és SÖRCSAPOK

Kaphatók

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

PA LA С E"
SZÁLLODA
a főváros legmodernebb szállodája,
Budapest, VIII, Rákóczí-ut43

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

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 nagy 
étteremben esténkínt magas színvonalú 

hangverseny.
Teljes elsőrendű penzió.

Szobák 5 koronától.
Í50 szoba.

Vendéglős kartársaknak kedvezmény.
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A hadi étlap
Budapest, augusztus

zerencsétlen város 
ez a Budapest, ami 
a vezetőségét il
leti. Dolgozik óri
ási apparátussal, 
dolgozik sok mil
liókkal és még 

sem jut sehogy sem zöld ágra. Itt 
uapról-napra drágább lesz az élet, 
drágább lesz a hús, a zsir, habár 
minden módunk meg van ahoz, hogy 
olcsóbb legyen. Az állatállomá
nyunk nem fogy, hanem szaporodik, 
húst mégis csak a nagyon gazdag 
emberek ehetnek, olyan nagy az 
ára. Gabonát, zöldséget annyit ter
mel a jó hazai föld, hogy csak az 
isten a megmondhatója, mégsem 
ehetünk még csak főzeléket sem, 
mert annak is olyan horribilis az 
ára, hogy rendes időkben a hús is 
kevesebbe került.

Most arról van szó, hogy a ven
déglősöknek az étlapokat egyszerű
síteni kell. Nem szabad annyi hús
félét készíteniük s a fő súlyt arra 
kell helyezniük, hogy a közönség 
aránylag olcsó pénzen, legalább fő
zelékekkel jól lakhassák. A főzelék 
jó és tápláló étel, pláne, ha jól vau 
elkészítve. A kétféle húsétel tökéle
tesen elegendő, amikor azt annyiféle- 
képppen készíthetik el a vendéglő
sök, ahány féleképpen csak akar
ják. Igaz, hogy a készítés módja 
korlátozva van, mert a zsírra való 
tekintettel rántott húsokat felszol
gálni nem lehet, de hát ez még csak 
a kisebb baj a sok baj között, amely
be a vendéglősök jutottak.

A fő baj ott van, hogy a főzelék
félékből kell nagyobb adagokat 
adni, amikor a főzelék ma csaknem

olyan drága, mint a hús. Azért mon
dottuk, hogy szerencsétlen város 
ez a Budapest, ami a vezetőségét 
illeti, mert a fővárosnak módjában 
lett volna, hogy jó és olcsó zöld
ségfélékkel lássa el a vendéglősöket. 
Sőt talán még most is módjában 
volna ez, ha egy kis akarat volna 
hozzá.

A fővárosnak van konyhakertó- 
szete, ahol terem mindenféle főze
lékféle bőven. Ezeket a főzelékfélé
ket fenn kellett volna tartani a ven
déglősöknek, hogy olcsóbb áron lát
hassák el a közönséget főzelékkel. 
A vendéglősök elég jó vevők, akik 
bizonyára megadták volna a tisz
tességes árat ezekért a produktu
mokért, magának a fővárosnak pe
dig nem kellett volna odaállania a 
piacra, liogv felverje az árakat s igy 
a nagy közönségnek is kárt okoz
zon.

Mert hogy kárt okozott az tagad
hatatlan. Ha a főváros nem ment 
volna bele maga a spekulációba, ma 
egészen más állapotok lennének 
Budapesten. Ha a főváros nem akart 
volna meggazdagodni holott sze
gény maradt és uton-utfélen kide
rülnek a visszaélések, akkor itt 
szinte ideális állapotok lennének. 
Nem kellene ma a húst és a zsírt 
olyan áron fizetnünk, mint amilyen 
áron fizették a háború előtt egyes 
asszonyok a selyem alsószoknyat.

A főváros zöldségkertészetének 
termékeit meg kellett volna tartani 
a becsületes vendéglősök részére; 
mert tagadhatatlan dolog az, hogy 
ez az eljárás sokkal többet jövedel
mezett volna a fővárosnak, mint az 
eddigi. Az a mód, ahogy a főváros 
zöldségtermelését eddig kezelték, 
sehogy sem vált előnyére ennek a 
világvárossá fejlődött nagyváros

nak. Még azt is elmondhatjuk, hogy 
nemcsak előnyére nem vált, hanem 
határozottan hátrányára volt, mert 
ebből az atyai gondoskodásból sen
kinek sem volt haszna, csupán 
egyes protekciós embereknek.

Mert nehogy valahogy azt tessék 
hinni, hogy a mi szép fő- és szék
városunknál nem burjánzik a pro
tekció. Itt a szegény emberek, 
értve ezalatt a hivatalnoki osztályt 

meghalhatnak éhen, vagy krum
plin tengődhetnek, feltéve azt az 
eshetőséget, hogy erre is jut nekik. 
Mert nagyon sok esetet tudunk, 
hogy még erre sem jut. A gyomrába 
utóvégre senki sem lát be még a 
leggazdagabb embernek sem és igy 
igazán nem lehet tudni, hogy ki mi
vel lakott jól, illetve mivel tömte 
meg a gyomrát. Pedig amikor arról 
van szó, hogy a háború után egész
séges és erőteljes nemzedék fejlőd
jék, mégis csak erre is kellene egy 
kis tekintettel lenni. Mert aki erre 
nincs tekintettel, az igazán nem ér
demli meg, hogy egy ilyen nagy 
városnak élelmiszerrel való ellátá
sát irányítsa.

Hiszen nem mondjuk mi azt, hogy 
Budapesten manapság nem lehet 
mindent kapni. Van itt zsir is, főze
lékféle is, hús is elegendő, sőt sok
szor a kelleténél is több. Ámde 
és ezt jó lélekkel mondhatjuk, 
csak akkor, amikor ezt a főváros 
akarja. Mert egy bizonyos, hogy a 
főváros vezetősége irányítja ma az 
árakat és a legtöbbször értelmetlen 
emberek szabják meg az egyes élel
miszerek árát; a legnagyobb meg
botránkozására azoknak a vendég
lősöknek, akik hivatva vanak arra, 
hogy a nagy közönség igényeit ki
elégítsék.

De van ezenkívül nekünk ven-
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délősöknek - inétf egy nagy pana
szunk is a főváros ellen. Budapes
ten ugyanis inár régi szokás az. 
hogy nem vendéglőkben, hanem a 
kávéházakban és biiffékben vacso
ráznak az emberek. Pedig a buda
pesti vendéglősség igazán mindig 
hivatása magaslatán állott és egy
általán nem szolgáltatott okot arra, 
hogy tönkretegyék a főváros v ezető 
körei. Pedig ha igy megy lováhb, 
amint mostanában inogva igazán 
nem lesz oka és módja a vendég
lősöknek arra, hogy a mostani szó
imnál állapotok mellett továbbra is 
nyitva tartsák üzleteiket.

A bor ára rettenetesen felszállt, 
ngy hogy a boron már csak azok 
a vendéglősök tudnak valami hasz
not elérni, akik régebben is borke
reskedéssel foglalkoztak és még a 
jó időkből van boruk. A sör ára is 
felszállt és a vendéglősök legna
gyobb részének nincs módja arra, 
hogy megfelelő mennyiségű sört tart
son raktáron. De nem is teheti, mert 
legtöbbnek még csak a fél szük
ségletét sem látják a sörgyárak és 
sör nagy kereskedők, akik maguk is 
fél mennyiségre vannak szorítva. 
Ez a fél mennyiség pedig igazán nem 
elegendő a közönség napi szükség
letének fedezésére.

Mindezeknek a bajoknak a tete
jébe jön azután a kávéházak kon- 
kurrenciája. Aki egy csöppet józanul 
gondolkozik, annak tudnia kell, hogy 
mit jelent ez a vendéglősökre nézve.
A teljes pangást az üzleti téren, vagy 
pedig a halált. Mert az csak termé
szetes, hogy a naiv közönség 
oda megy elkölteni a vacsoráját, 
a fényes kirakatokkal ellátott ká- 
véházakba, ahol nem jól elké
szített húsételeket kap aránytala
nul olcsóbb árakon, mint a szeré
nyebb kirakata vendéglőkbe. Régi 
igazság az, hogy a lepkék szeretik 
a fényességet és az esetleges halál
lal nem törődnek.

A főváros vezetőségében még 
eddig semmi hajlandóságot sem ta
pasztaltunk arra nézve, hogv a ven
déglők nagy bajain segítsen. Leg- 
föllebb csak azt láttuk mindig, hogy 
a restaurációs vendéglőkké átala
kult kávéházaknak nyújt olyan elő- 
nöket, aniellyekkel a becsületes ven
déglős nem tud konkurrálni.

Ezeknek az állapotoknak azonban 
mielőbb végett kell szakítani, mert 
a romlást, amely már foganatban
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van, senki sem tudja majd többé fel
tartóztatni és nem tudjuk, hogy nem 
lesz-e majd késő, amikor a főváros 
a vendéglősök bajain segíteni akar, 
nem hadiétlapokkal, amelyek el
végre is helyesek, hanem becsületes 
intézkedések kel.

Az uj bécsi é tlap
éesböl jelentik, hogy 
ott a mull hónap 
végén lépett életbe 
a megszigorított 
étkezési rend. A 
bécsi lapok meg
állapítása szerint 
ez a rendelet a 

legtöbbek számára nem egyéb, mint 
egy darab papir. mert a nagy több
ség már rendelet nélkül is régesré- 
gen bevezette a hústalan napokat. 
A rendelet tehát nem ennek a kö
zönségnek szólt, nem is ijesztette 
meg azt annyira, mint a vagyono
sabb osztályt. A polgári vendéglők 
étlapja mindenesetre megváltozott és 
főképpen a hústalan napokon. A 
vendéglők igyekeztek a hústalan 
napokon is bő étlappal szolgálni 
és ez meglehetősen sikerült is. Hogy 
milyen változatos és bőséges étla
pot lehet hústalan napon összeállí
tani, azt bizonyítja például a bécsi 
Imperial-szálloda minapi étlapja, 
amelyen a következő hústalan éte
lek szerepelnek:

Levesek: Erőleves, apróra vágott 
főzelékkel, zöldborsóleves, gomba
leves.

T o já s é te le k  (hidegen): Tojás ece
tes tormával, tojás paradicsommár
tással aszpikban, tojás hercegnői 
módra, tojás török módra, tojás ro
mán módra, tojás bibornoki módra.

Halak: Ponty hollandi mártással, 
keesege roston sütve, fogas roston 
mustármártással, fogas „Alexandra“ 
módra tengerinyelv-szeletek Szal- 
vátor módra, pisztráng Müller módra 
pisztráng főzve burgonyával, pisz
tráng hidegen aszpikkal, fogas hide
gen aszpikkal, rajnai lazac Ilidében 
aszpikkal, hideg homár.

Hideg előételek: Homár, rák asz
pikban. szkanipi aszpikban.

Meleg előételek: Sa.itfelfu.it, tojás 
rizszsel, rakott tojás berni módra, 
töltött tojás mustárral, tojás Impe
rial módra, rák Vanderbilt-módra, 
homár-tortáeskák bihorosi módra, 
szkarnpi amerikai módra, rizskoti- 
lett román módra.

Kész ételek: Palacsinta parajjal, 
főzelék pástétom paradicsommártás- 
sal, gomba tojással, töltött paradi
csom. lipcsei vegyes, paraj-pudding 
becsinált mártással, töltött paprika.

paradicsom-makkarónival, sajtos 
kenyérkék.

Főzelékek:Köritett karfiol, főtt 
tengeri, friss bab, paraj, tojásfőzelék 
pirított champignon tojással, friss 
zöldborsó spárga, saláta, zöldbab.

Tészták: Gyümölcs rnannheimi
módra, ribizli-szeletek, malagatorta, 
mazsolás-sütemény, cseresnyés le
pény, linzer-torta, csokoládé-torta.

Fagylalt, sajt, gyümölcs.
[gy fest egy jobb bécsi vendéglő 

étlapja a szigorú hústalan napon. 
Szóval akinek van pénze, annak 
nem kell éheznie,

A vasú it 
vendéglősökről

apunk múlt számá
nak megjelenése 
óta egy vasúti 
vendéglős kartár
sunktól a követ
kező levelet kap
tuk :

Tekintetes Szerkesztő Ur! Becses 
lapjának az „Országos Vendéglős 
Újság"-nak múlt számában olvastam, 
hogy bennünket, a vasúti vendéglő
söket a háború utáni nyugodtabb 
időkben tömörülésre, szervezkedésre 
hiv fel. Ezt az akciót, amelyet már 
most megindítottak, igazán örömmel 
üdvözöljük.

Mi voltunk ugyanis a világnak a 
legelhagvatottabb emberei. Velünk 
senki sem törődött s a többi vendég
lősök szinte úgy irtóztak attól, hogy 
a mi ügyes-bajos dolgainkkal foglal
kozzanak. mint a macska a forró ká
sától. Sem a vendéglős egyesületek, 
sem az ipartársulatok egyáltalán nem 
törődtek velünk és ha szóba hoztuk 
is néha-néha egy-egy kongresszuson, 
vagy közgyűlésen a mi panaszain
kat, a legtöbbször azzal hurrogtak le 
bennünket, hogy mi csak hallgassunk, 
mert mi igazán kiválasztott emberek 
vagyunk a vendéglősök között.

Hát hiszen köszönjük mi azt a ki
választottságot, amiben nekünk van 
•részünk. Igaz, hogy kiválogatnak 
bennünket, mert a vasúti vendéglő
sök díszes táborába csak igazán anya 
gilag független és erkölcsileg telje
sen megbízható ember juthat be, de 
aztán azért a nagy kegyért, hogy 
megkaphattunk egy-egy vasúti ven
déglőt, igazán drága árat kell fizet
nünk.

Az árat nem abban a tekintetben 
értem, Imgy nekünk különösen nagy
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kiadásaink volnának a vendéglős 
bérlet megszerzése körül, hanem 
azért, mert sokszor valóságos vérdi
jat kell fizetnünk a vasúti személy
zetnek azért, hogy mi voltunk azok, 
akik szerencsések voltunk elnyer
ni ennek, vagy annak a vasúti ven
déglőnek a bérletét.

De még erre sem panaszkodnánk, 
hiszen amint tetszik tudni a 
vasúti vendéglős hátából akár sza
lonnát is lehet hasítani, de most, a 
háború alatt igazán olyan nehéz idők 
járnak felettünk, amelyek már tűr
hetetlenek. A megsokszorosodott for
galom és kívánalmak mellett nekünk 
még ma is az igazgatóságok szab
ják meg az árakat, amikor pláne az 
igazgatóság azt akarja, hogy a tiszt
viselőket félig-meddig ingyen lássuk 
cl élelemmel.

A szervezkedés - amint nagyon 
szépen ki tetszett fejteni, az erőssé
ge az emberiségnek. Egy tekintélyes 
társadalmi osztállyal nem lehet olyan 
könnyen elbánni, mint egyes embe
rekkel és ami nem sikerül az egyes 
embernek, azt rendesen kivivja ma
gának az egységes társadalom.

Nekünk az volt a bajunk eddig, 
hogy senki sem törődött velünk s 
igy igazán ki voltunk szolgáltatva 
olyan önkényes elbánási módoknak, 
amelyek egyáltalán páratlanul álla
nak a vetidéglösség történetében. 
Sokszor megesett, hogy igazán lába 
kapcái voltunk a rajtunk uralkodó 
felsőbb hatóságoknak, amelyek úgy 
footballoztak velünk, ahogy nekik 
tetszett. Nem mondjuk, hogy min
denki megtette ezt, mert hiszen van
nak a világon jóindulatú emberek is, 
akik belátták a mi különösen fonák 
helyzetünket, de azért, ha meg lehet
ne szavaztatni a vasúti vendéglősö
ket, igazán alig akadna köztük va
laki. akinek több-kevesebb panasza 
ne lenne a felsőbb hatóságára.

Most már amint látjuk ne
künk is van orgánumunk, amely éb
ren óhajtja tartani a mi ügyes-ba
jos dolgainkat és megígéri nekünk, 
•hogy a rendesebb idők beálltával ke
zébe veszi a vasúti vendéglősök 
ügyét és el fog járni a mi érdekünk
ben. 11 igy je cl Tekintetes Szerkesztő 
Dr, ezért mi mindig és örökké hálá
suk leszünk Önnek. Az isten vezé
relje működésében!

Kiváló tisztelettel
Hxy vasúti

UllllllUllllllllUHllllHnillllllllllllllUllliniUllllin

A sőruzsorások ellen
mikor a sörgyárak 

árpaszükségletét 
korlátozták és a 
magyar közönség 
abba a helyzetbe 
jutott, hogy keve- 

3 sebb sört kapott, 
mint amennyi volt a szükséglete, 
mindig akadtak lelketlen uzsorások, 
akik a viszontelárusitóknak és a kö
zönségnek ezt a nehéz helyzetét ki
használták. Ennél úgyszólván semmi 
sem könnyebb, mert hiszen mindig 
akadnak egyes vidéki sörgyárak, 
akik nem törődnek az üzleti tisztes

tiszteletreméltó vendéglős-kar tár
saknak is. Mert az ötölük vásárolt 
söröket semmi körülmények között 
sem adhatják úgy, olyan árban a 
vendéglősök, mint adják a kitűnő 
minőségű és a jobb minőségű vidéki 
söröket, de ezek a sörök azonkívül 
még nagy percenttel alacsonyabb ní
vón is állanak, mint a fővárosi és a 
jelesebb vidéki sörgyárak sörei.

Mi nagyon jól tudjuk azt. hogy 
minden valamire való vendéglős 
súlyt helyez az ö üzleti hírnevére 
és a mai nehéz körülmények között 
sem hagyja azt elhomályosítani, plá
ne akkor, amikor ezeknek az árdrá
gító uzsorásoknak a manipulációja 
sem neki nem hoz hasznot, sem a 
közönségnek. Figyelmeztetjük tehát 
újólag a t. vendéglős kartársakat, 
hogy ne üljenek fel ezeknek az em
bereknek, hanem —- ha jelentkeznek 

egyszerűen jelentsék fel őket ár
drágításért, mert a magyar sörgyá
rak a mai nehéz körülmények kö
pött is mindig lesznek abban a hely
zetben, hogy a közönség igényeit 
kielégíthessék.

A söripar szállító kötelezettsége.
Tudvalévőén a sörgyárak és a ma
látagyárak a kormány által rendel
kezésre bocsátott árpakontingensnek 
egyelőre csak a felét használhatják 
fel. A kormány legújabban kiadott 
rendeletével intézkedett, hogy az 
ilyen sörfőző vállalatok és önálló 
malátagyárak azt a kötelezettséget, 
amelyet a rendelet életbelépése előtt 
sör, illetve malátának 191b. szeptem
ber hó 1 -étöl 1917. évi augusztus hó 
31-éig terjedő időben való szállítá
sára nézve vállaltak, további in
tézkedésig minden egyes vevővel 
szemközt csak az 1914 15. évi
kampányban az illető vevőnek szál
lított sör, illetve malátamennyiség 
felerészének megfelelően kötelesek 
teljesíteni.

A liadisör ára. Bécsböl jelentik: A 
hadügyminisztérium és az osztrák 
sör iparosok között létrejött szerző
dés értelmében az osztrák sörgyá
rak kötelezettséget vállaltak, hogy 
szeptember 15-ig 175.000 hektoliter 
sört szállítanak a hadsereg részére. 
A sörért a pilscni sörfözöknek 52 
koronát, egyébként 47 koronát fizet
nek hektoliterenként, a sörgyártás
hoz szükséges kontingensmentcs ma
látamennyiséget pedig 123 koronás 
áron bocsátják a söripar rendelke
zésére, még pedig olyan alapon, 
hogy öt hektoliter sör gyártásához 
100 kilogramm malátát számítanak.
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Ecetsav a Kristály
vízben

zt hittük, hogy le
zárhatjuk и iá r a z 
eeetsavval teli tett 
Kristályvíz napló
ját, amelynek dol
gában a fővárosi 
rendőrség még 

mindig folytatja a vizsgálatot: de a 
mi hiedelmünk korai volt, mert ti 
napló estik nem akar lezáródni, 
sőt egyre jobban utal bennünket, 
hogy többet és többet foglalkozzunk 
vele. Legújabban egyik tekintélyes 
fővárosi napilapban, a Budapesti 
Hirlap-bau a következő hireeskét ol
vassuk :

Ecetsav a kristály-vMint az
Újvidéki Hírlap Írja, a báesmegyci 
Palieson megismétlődött az a bal
eset, melynek az elmúlt hónapban 
Budapesten a Dunapalota-szállo 

étterme volt a színhely. Egy Licht- 
rieekerné nevű asszony Kristályvi
zet hozatott Balázs János üzleté
ből s az üveget felbontva, mintegy 
félpohárnyival ivott belőle. Az asz- 
szony rosszul lett s az orvosok 
megállapították, hogy a kristály- 
vizes üvegben ecetsav A gon
datlanág miatt megtették a följe
lentést.
Igazán csodálatos és sok tekintet

ben bámulatrarnéltó, hogy az ecet- 
sav mindig csak a Kristály-vizes 
üvegekben jelentkezik és mindig csak 
a Kristály-viztől lesznek rosszul az 
emberek. Néha Budapesten történik 
ez a kis baleset a Kristály-vizzel. 
máskor pedig a vidéken, de mindig 
megtörténik és a Kristályvíz vállalat 
vezetősége ellen minden pillanatban 
vizsgálatot kell indítani.

Nem egyszer hangsúlyoztuk már, 
hogy ezeknek a szénsavval és eset
leg ecetsavval telitett mii-vizeknek 
az ideje már teljesen lejárt, amikor 
úgy a fővárosban, mint az ország 
minden részében temérdek természe
tes ásványvíz áll rendelkezésre. Iga

zán nem lenne szabad mar megen
gedni, hogy ezek a mii-vizek tovább
ra is garazdalkodhassanak nemcsak 
az országban, hanem még a külföl
dön is és ccctsavakkal rontsák a ma
gyarságnak azt a jó hírnevét, ame
lyet a magyar honvédek fegyverrel 
a kezükben vívtak ki oly sok ember- 
áldozat árán.

Annyi forrásvíz van ebben az oi- 
szágban, hogy három hatalmas or
szág is megelégedhetne vele. Hiszen 
egész Belsőmagyarország tele vau 
jobbnál-jobb és egészségesnél-egész- 
ségesobb ásványvizekkel. Módját kell 
tehát ejteni, minden áron, hogy ezek 
az ásványvizek palackoztassanak és 
olcsó pénzen kerülhessenek forga
lomba.

Megírtuk már a fővárosnak azt a 
tervét is, hogy a lithium tartalmú 
Huugária-íorrás és az Artézi-forrás 
vizét szándékozik palackoztatni és 
olcsó pénzen forgalomba hozni. En
nek az ideje most már igazán elér
kezett és éppen a fővárosnak nem 
szabad megengedni, hogy forrásvíz 
cégére alatt továbbra is ihatatlan 
folyadékkal és ecetsavval telitett vi
zekkel lássák el továbbra is a közön
séget.

Az a sok hiba, amely ezen a réven 
történt, most már igazán megtorlást 
.kivált. A fővárosra nézve pedig iga
zán nagy haszonnal járó vállalkozás 
lesz, ha nem engedi meg, hogy a 
Kristály kút vállalat továbbra is ecet
savval telitett vízzel molesztálja a 
közönséget. ■ ■ ■ ■

Az ásványviz-kivitel tárgyában a 
kereskedelmi miniszter 44604/1916. 
II. szám alatt a közlekedési válla
latokhoz leiratot intézett, amely sze
rint az arzéntartalmu vizek kivételé
vel mindennemű ásványvíznek és 
forrástermékeknek (sók, pasztillák, 
láplug, lápföld, stb.) a barátságos és 
semleges államok területére való ki
vitelét a pénzügyminiszter engedé
lyezte. A forrásvállalatok tulajdono
sainak kötelezettséget kell vállalniok 
aziránt, hogy a kivitelből eredő ösz- 
szes követelésüket az Osztrák-ma
gyar banknak rendelkezésére bo
csátják és ezt a pénzügyminisztéri

umnak beigazolják. A Magyaror
szág és Ausztria által megszállott te
rületekre az említett ásványvizek, 
az arzénestartalmuak kivételével, 
minden külön kikötés nélkül továb
bíthatók.

(Jditő-itaiként számos ásványvi
zet ajánlanak, melyek közül különö
sen az úgynevezett természetes sa- 
vanyuvizek a legkedveltebbek. Nem 
mindegy azonban, hogy milyen ás- 
\ányvizet használunk erre a célra, 
mert igen sok ilyen vizet amelyek 
kizárólag gyógy célokra alkalmasak 
és üdítő italként való élvezésük nem 
mindég előnyös savanyuviz el
nevezés alatt hoznak forgalomba, 
így például az olyan viz állandó él
vezése, amely nagy mennyiségű 
mész-sókat. vagy vasat tartalmaz, 
semmiesetre sem jó, sőt maga a 
szénsavtartalom is gyakran elég ar
ra, hogy vérdus egyéeknél, vérkerin
gési zavarokat okozzon. Ami az 
utóbbi körülményt illeti a szénsav- 
taímakat az üveg nyilvántartása ál
tal csökkenteni lehet és ezért első
sorban arra kell ügyelnünk, hogy a 
viz ne tartalmazza az előbb említett 
szilárd alkatrészeket. Ilyen rendkí
vül ritkán található, eddig unikum
nak nevezhető ásványvíz a M a t 
t o l d  Q i e s h ii b I i - v i z e amely 
gyenge idegzetű embereknél is si
kerrel alkalmazható és amely 
eltekintve attól, hogy alkatrészeinek 
szerencsés összetétele révén kitűnő 
gyógyértéke is van — elsőrangú 
üdítő ital is.

Disznózsír és szalonna. A sertés
felhajtás még mindig nem emelke
dett ugyan, de mivel a nagyvágók
nak sikerült az utóbbi időben a vidé
ken nagyobb tételeket bevásárolni, 
az irányzat némi enyhülése észlel
hető. A fehéráruüzletben az enyhü
lés hatása ezideig még nem igen 
érezheő és igy árjegyzésünk tovább
ra is csak névleges. Jegyziink: első
rendű pestvárosi disznózsírt 8.52 K- 
val, elsőrendű pestvárosi táblasza
lonnát négyest, ötöst és hatost 7.8П 
K-val.

Baromfiban az üzlet csendes, le
ölt la hízott ludak kilója 8—8.60 K, 
leölt szé|) poulardok darabja 3.40 
4.60 K, rántani való élő csibék párja 
3.20 4.80 K, fogoly párja 2. K.

természetes 
ég vényes'

SAVANYÚVIZ.

leg job b  asztali és ü d ítő  ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyom or- és bólyaghurutnál.

M attom  Henrik, VI., Teréz-körut 38.
*9r

SZ.
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IMmb/orokről
Vajból újabb küldemények mén; mindig 

nein érkeztek az áruhiány tehát egyre in
kább érezheövé válik, különösen hogy a ke
reslet igen élénk. Ma már Budapesten 960 
К-át fizetnek a dán vajért a nagybani for
galomban.

Mái:hói meglehetősen sok már az aján
lat ni árura, de olyan képtelenül magas 
árakat igényelnek, hogy üzlet alig jöhet 
létre, ámbár a régi áru már egészen kifo
gyott. ti héten mégis történt néhány vétel 
380 К körüli áron.

Sajtban még mindig tart a nagy áru
hiány, mert újabb küldemények még nem 
érkeztek, a kereslet pedig állandóan igen 
élénk. Ezt a helyzetet a spekuláció alapo
san kihasználja, a kezében lévő áruért kép
telenül magas árakat igényel. limentáii 
sajtért már 1000 К-t is, grójiért N50 -880 
К-t, teljesen kövér hollandi sajtért 600 К 
körüli árakat követelnek.

Liptói túró irányzata lanyha, mert a ke
reslet a minimumra zsugorodott össze, de 
az árak változatlanok.

Szardínia iránt élénk kereslet nyilvánul, 
de eladni senki sem akar, mert a spekulán
sok igyekeznek minden fölszinre kerülő 
árumennyiséget fölvenni, hogy őszre ha a 
fogyasztás megindul, az árakat irányíthas
sák, helyesebben fölverhessék.

Tojás irányzata változatlanul szilárd. Mai 
jegyzések Budapesten: kosáráru 8jó drb 
2 K, ládaáru 340—342 K; Becsben: ládaáru 
350 -355 K; Berlinben 22 pfenninges maxi
mális árak vannak érvényben.

A burgonya ára alig változott, a felhoza
talok azonban napról-napra emelkednek és 
már jövő héten megindul a fehér és Wolt- 
mann burgonya szállítása. Ha ezek a faj
ták forgalomba kerülnek, újabb áresés vár
ható a jelenlegi 20 К-ás budapesti árnál, 
mert a piac nem lesz kizárólag a korai 
rózsaburgonyára utalva. A piac ellátottsága 
minden várakozáson fölüli, a napi felhoza
tali átlag 20—22 vaggon. A közelmúltban 
a budapesti nagykereskedők részéről föl
merült panaszok is, úgy látszik, rendeztet- 
tek, mert most már csak egyes embereknek 
van kifogásuk, akik a mai válságos idők
ben sem hajlandók magukat a közérdek 
alá rendelni. A vidéi árak 16—25 К között 
ingadoznak Budapesten az ár 20 K, ami 
központosított kezelés által volt elérhető.

A hagymapiac továbbra is lanyha és ha 
nincs is újabb nevezetes csökkenés az ár
ban, úgy megállapítható, hogy üzlet alig 
van. Makó piaci árai 56—58 K, de elvétve 
52—54 K-val is adtak el árut. A hagyma 
még nem elég tartós és így a spekuláció 
nem foglalkozik a cikkel, épp ezért ajánl

hatjuk úgy az illetékes körök, mint pedig 
a kereskedő \ Hág figyelmébe, hogy most 
biztosítsák az őszi hagymaforgalmat, mi
előtt az áru elraktározásra alkalmas lesz 
és a spekuláció kezébe kerül.

I' ohhagy ma változatlan, lanyha kivitel 
mellett.

A paradicsom kiviteli korlátozások még 
nem következtek be és igy Ugyanúgy, 
uhut tavaly az ni burgonyánál a mos
tari paradicsom-készlet Ausztria felé gra- 
4 itáii. Hiába van Budpesten 30 filléres ár 
maximálva, ilyen ár mellett üzlet alig van 
és csak a deíailforgalotnba jut paradicsom.
I lórcláihatölug ugyan a jövő héten nagy 
tömeg \ aggonáru érkezik, amelyet a ha
tóság fog szétosztani és ez nyomást gya
korol a piacra.Szükség van azonban feltét
lenül oly intézkedésre, amely legalább Bu
dapest környékbeli termelésének a Becsbe 
és Ausztriába való elszállítását megakadá
lyozná, illetve annyira korlátozza, hogy a 
budapesti közönség ezen elsőrendű élelmi- 
cikkhez könnyebben hozzáférhessen.

A tök-piacon áru kevés van és csak Kö
rülbelül i 2 hét múlva fog újabb, nagyobb 
felhozatal bekövetkezni. Az árak változat
lanul 10—12 К per 100 kg.

Sárgarépa ,petrezselyemből csak kör
nyékbeli kertész-áru van. Arak változatla
nok. Vaggonfclhozatal szeptember 10—15. 
előtt csak kis mértékben várható, mert a 
délvidéki áru egészen elmarad, ellenben 
v ágvölgyi áru szeptember előtt nem fog 
forgalomba kerülni.

Káposztában az általunk már jelzett 
lanyhulás még folyton tart. A 40 fillérről 17 
fillérre való árcsökkenés olyan kedvező, 
hogy a további és különösen téli káposztá
ra feltételezhetjük hogy egész normális 
árak lesznek. Nagyrésze van a lanyhulás
ban a budapesti piacnak, amely tömegesen 
hozott árut a hatóság közvetítésével és az 
itt bekövetkezett árcsökkenés természete
sen kihatott az egész káposztatermelő vi
dékre. Mai árak vidéken: 16-19—22 K. 
Budapesten: 24 K, detailban 26—30 fillér.

Kelkáposzta és ugorka változatlan irány
zatot követ.

Zöldpaprikából a felhozatal most indult 
meg, de a piacon még mindig csak kis mér
tékben kapható. Vaggonárut a hét végére 
várnak. A piaci ár 1.20-tól 2.40 és 3.— К 
nagyság és minőség szerint 100 darabon
ként.

Csente gesz üllőből még csekély a hoza
tal és az árak igen magasak. Csemege- 
szöllök nagybani ára 200—240 K, oportóé 
160 K.

A szerb szilvakivitel. A belgrádi 
katonai főkormányzó egy rendelete 
szabályozza az idei termésből szár
mazó szilvakivitelt a szerbiai cs. és 
kii. megszállt területekről a katonai

főkormányzóság termésértékesitő 
központja utján. A kivitelt vagy ma
ga a termésértékesitő központ fogja 
'intézni vagy pedig magánérdekeitek 
engedély után, amelyet a központ 
fog megadni.

■ЁЖА «bor
A borvám emelése Németország

ban. A. Nénietbirodalomban a bor
termelők erősen harcolnak aziránt, 
miszerint a jelenleg érvényben leve') 
borvám az uj kereskedelmi szerző
désben lényegesen emeltessék. A 
német bortermelők sző)vétségé a 
múlt hó folyamán ezt a kérdést is be
hatóan tárgyalta. Németországban 
ezidőszerint a következő vámtételek 
érvényesek: hordóbor 100 kg-ja után 
ha 14°-nái kevesebb szeszszel bir, 
28.32 K., 14 -20° szeszig 35.80 K., 
ezen felüli szesztartalommal 188.80 
K., száz % alkoholnak megfelelőleg. 
Házasitásra szolgáló vörösborokért 
17.70 eognacgyártáshoz való
borért 11.80 K. fizetendő. Palackból* 
q-ja 56.64 K., pezsgő ti-ja 180 K-át 
fizet. Ezzel szemben a poroszországi 
termelők a következő vámtételeket 
.követelik: 13u-nál nem szeszesebb 
■borért, cefreért, mustért, szőlőért (5 
kg-nál nagyobb mennyiségben) mi
nimum 20 Mk., maximum 48 Mk., pa
lackborért minimum 60, maximum 
72Mk„ sűrített mustért minimum 160 
maximum 320 Mk. A bajorországi 
követelések a következők: must, 
cefre és szőlő (szept. 1—nov.l.) mi
nimum 30, maximum 36 (szőlő (nov.
1 —aug. 31-ig 40, ill. 60) Mk., bor
hordóban (13"-ig) minimum 36, ma
ximum 4 Mk., palackbor 60, ill. 72 
Mk. A badeni gazdák a legszeré
nyebbek és egyszerit tarifával meg
elégszenek, eszerint volna must és 
hordó bor (14°-ig) tarifája 36 Mk., 
palackboré 60, törkölyös musttá 30, 
csemegeszőlőre szept. és okt. havá
ban 40, más időben 30 Mk. méter- 
mázsánként. Végül még megjegyez
zük, hogy csemegeszőlőt eddigi 
súlyra való tekintet nélkül, vámmen
tesen szállíthattunk N-metországba. 
Arról, hogy a német bortermelők 
szövetsége, melyik tartomány téte
leit fogadta el, nincs tudomásunk, de 
kétségtelen, hogy .az a felfogás, mely 
a vámemelés irányzatának hódol, 
nem szolgál egyúttal a szorosabb 
közgazdasági viszony megerősödé
sére.

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ
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Szent István tápszermiivek rt eég
alatt a Kőbányai polgári
égisze alatt 1,500.000 К alaptőkével 
(7500 drb 20 К n. é. részvény) állati- 
és söripari melléktermények feldol
gozására és hasznosítására uj válla
lat alakult Budapesten(X., Maglódi-
ut 17.). Az. igazgatóság tagjai: dr.

Egyedi Arthur, dr. Ereund Antal, 
Ereund Ki nil és Lukács József.

A Budapesti központi tejcsarnok 
szövetkezet augusztus 10-én rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyben 
kimondta, hogy Budapesti központi 
tejcsarnok r.-t. céggel részvénytár
saságot alakit, amelyre minden ingó 
s ingatlan vagyonát, valamint egész 
szervezetét átruházza. A részvény- 
társaság alaptőkéjét 2 millió
10.000 darab 200 К n. é. részvény) 
állapították meg, amíiből 1^ millió 
К-át a fővárosnak és a földmivelés- 
iigyi minisztériumnak engednek át 
névértéken, inig a szövetkezet tagjai 
számára 500.000 К n. é. részvényt 
tartanak meg. A részvénytársaság 
alakuló közgyűlését augusztus 12-én 
fogják megtartani. A részvénytársa
sággá való alakulás azoknak a tár
gyalásoknak befejezését jelenti, me
lyeket a szövetkezet már evek óta 
a földtnivelésiigyi mjnisztei iumnial 
és a székesfőváros tanácsával foly
tatott. Az elhatározást, főleg a szö
vetkezet részéről, a háború is segí
tett megérlelni, mert a városházán 
már régen vallják azt a meggyőzö
dét, hogy a főváros lakosságának 
tejjel való ellátása elsősorban ható
sági feladat. A szövetkezet vezető
sége soká húzódott a várositásiól. 
már csak azért is, mert egyesek: be
folyásukat és jövedelmüket féltették 
a koniniiinizálástől, most azonban 
sikerült a várostól olyan magas arat 
elérni a vállalatért, hogy azzal a 
tagok fényes üzlethez jutnak. A szö
vetkezet 1915. augusztus 31-én lejárt 
utolsó mérlege szerint ugyanis az 
összes berendezések és ingatlanok 
értéke 1,738.873 K, amivel szemben 
a részvénytársaság által átvállalt 
terhek nem kevesebb, mint 1.726.797 
K-ra rúgnak. Krdekeltek részéről 
azt állítják ugyan, hogy magántőké- 
sekuek való eladás esetén jóval töb
bet lehetett volna a telepért a fővá
rossal kialkudott összegnél kapni és 
csak azért állapodtak meg a fővá
rossal, mert a vállalat all misztikus 
jellegére súlyt helyeznek. Keidig a 
tejcsarnok nem igen mutatta, hogy 
súlyt helyez az altruizmusra, sőt 
mindig azt a célt követte, hogy mi
nél nagyobb hasznot juttathasson a 
tagjainak, amit keresetre alakult 
vállfáitól elvégre rossz néven venni 
nem lehet. Kifogás alá csak az esik, 
hogy minek a valósággal meg nem

egyező altruisztikusjelleget annyira
hangsúlyozni. A részvénytársaság 
elnöke Body Tivadar alpolgármester 
lesz, az igazgatóság pedig a követ
kezőkből fog á I kitii: Ferenc al
polgármester, dr. Szabó Imre fő
ügyész, EolkusházyLajos tanács-
mok, Serbán János min. tanácsfos, 
Györgyei Illés, gróf Teleki Tibor és 
Hirsch Albert. Az uj részvénytársa
ságba bele szeretnék olvasztani a 
Budapesti általános tejcsarnok 
ot is, de annak igagatósága egyelőre 
ettől a tervtől idegenkedik.

A Gyöngyös-Visontai Borterme
lők Szövetkezetének mérlege. Kz a
szövetkezet nevű részvénytársaság 
immár tizennegyedik jelentésével lé
pett a világ elé s újra bizonyítékát 
adta annak, hogy a részvényesek
nek a társaság vezetői iránt nyilvá
nuló bizalma teljesen jogos volt. Az 
idei évet a részvénytársaság 160.506 
К tiszta haszonnal zárja le, ami egy 
fél millió korona alaptőkével biró 
vállalatnál nagy pénzügyi eredmény, 
különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy a társaság egy évtized alatt 
már 680.000 К tartaléktőkét is tu
dott gyűjteni. A részvényesek az 
idén 20%-nyi osztalékban részesül
nek, vagyis kétszáz koronás rész
vény után 40 К-át kapnak. A válla
lat mobilizálását jellemzi, hogy kö
rülbelül 219.000 К készpénzzel és
551.000 К értékű értékpapírral ren
delkezik. Kz az eredmény persze 
csak a háborús konjunktúrák körül
tekintő kihasználásával volt elér
hető. A társaság tulajdonában a 
számadási év végén 473.000 I< érté
kű bor és pálinka volt. A vállalat 
bécsi fiókja az elmúlt évben 48.951 
К hasznot produkált. A közgyűlést 
a tarsasag, melynek élén T ö r ö k  
Kálmán orsz. képviselő, kanonok, 
mint elnök, azután Bor i t  у György 
nagybirtokos es 11 e u d u s к a Re
zső mint vezérigazgató áll, folyó hó 
(>-án tatja meg.

Az Egri Szövetkezett Borterme
lők r.-t.-a. Kzen termelői részvény- 
társaság a Gyöngyös-Visontai Szö
vetkezet alapítása és ezúttal ötöd
ször számol be tagjainak. A vállalat 
élén mint elnök C s e k a  Gábor ka
tionok, rajta kiviil ugyancsak B o r 
ii у György és II e u d ti s к a Rezső 
allanak. Négyszázezer korona, alap
it ke mellett az idén a tiszta haszon 
72.953 K-ra rúg, amiből a részvé
nyesek 20.000 К-t (5%-ot) kapnak, 
inig 35.000 K-nyi összeg jut külön
féle tartalékalapok dotációjára. Meg
lepően magas a borszámla, mely
515.000 К értéknek felel meg, inig 
az adósok 310.304 К-ás tételével 
szemben a hitelezők 808.629 K-ás 
tétele állítható. Imitek a társaságnak 
viszont Budapesten van fióktelepe, 
melynél 20,325 K-nyi nyereség mu
tatkozott.

■ ■ ■ ■

Pálinkanemüek maximálása. A
kormány, tudvalevőleg 1439/1916. 
M. K. számit rendeletével intézke
dett aziránt, hogy a közigazgatási 
hatóság, az illetékes pénzügyigazga
tóság megkeresésére, akár hatósá
gának egész területére, akár annak 
egyes részeire nézve megállapítani 
tartozik azt a legmagasabb árt, a 
mely mindennemű égetett szeszes 
italért (folyadékért) vagy ezek 
egyes fajaiért kimérésük, vagy kis 
mértékben való elárusitásuk eseté
ben a fogyasztótól követelhető. A 
kormány szándékához képest, ezek 
a legmagasabb árak majd csak 
szeptember hó 1-je után, tehát az 
uj szeszfőző évad megindulásával 
veszik érvényüket. Az Omke meg
kereséssel fordult az illetékes köz- 
igazgatási hatóságokhoz, nevezete
sen a székesfőváros tanácsához, az 
alispánokhoz, valamint a törvényha
tósági városok polgármestereihez, 
hogy ármaximáló rendeletük kiadása 
előtt kéjék ki, úgy az illetékes ke
reskedelmi és iparkamara, mint pe
dig a helybeli szeszkereskedőknek 
a véleményét is. Az Omke biztatá
sára maguk a szeszkereskedők, be 
nem várva ezt a felszólítást, már 
jelentkeztek is az illetékes közigaz
gatási tisztviselőknél. felkínálva 
szakértő munkájukat a kiboesáj 
Imi dó ármaximáló rendeletek dol
gában. Az Omke központi nyilván
tartást fog felfektetni és esetleg ki
nyomatni, minden egyes megyében, 
járásban, illetve városban megálla
pított legmagasabb árakról, ami igen 
célszerű lesz, mert valószínű, hogy 
:l.Aülönböző helyhatóságok külön
böző arnia itiialasai a szakmában 
egész újfajta üzleti lehetőségeket 
fognak felkínálni.

Rendelet a rum és likőr elöállilá- 
sáról. A pénzügyminiszter rendele- 
tet adott ki, amely szerint rumot, li
kőrt és egyéb égetett szeszes italo
kat, ideértve a közönséges pálinkát 
's’ .l9Ul’ c;v' szeptember hónap I. 
napjától kezdve iparszerben csak a 
kir. pénziigyigazgatóság külön en
gedélye alapján szabad előállítani. 
Nem tekintetik e szempontból ipar- 
szerű előállításnak, ha italmérési 
engedéllyel biró fél italmérési üzlete 
forgalmának megfelelő itten ttyiség- 
ben a kizárólag az ital mérési enge
délynek megfelelő kimérés, vagy 
kismértékbelli elá tusi tás céljából, a 
nagyban való elárnsitás kizárásá
val. állít elő rumot, likőrt és egyéb 
égetett szeszes italokat. Engedély 
csak azoknak adható, kik iparigazol
vány alapján az említett égetett sze
szes italok iparszerül előállitásával 
foglalkozhatnak.
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Előfizetési felhívás.
I eljesen független, minden vendéglős 

egyesülettől és ipartársulat támogatásától 
ment lapot akarunk adni a magyar ven
déglős testület kezébe; olyan lapot, amely 
mindig bátran és kitartóan íog küzdeni a 
magyar vendéglősük és korcsmárosok ér
dekeiért. (Jgy érezzük, hogy erre a mai ne
héz körülmények között szükség vau, mert 
olyan jelenségek mutatkoznak, amelyek ké
pesek arra, hogy vendéglős exisztenciát 
tönkretegyenek.

Az ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG 
nem íiigg senkitől; bátran és nagy kitartás
sal íog haladni affelé a cél felé, amelyet 
maga elé tűzött. Ez a cél: békesség a ma
gyar vendéglős iparban és a magyar ven
déglős ipar temérdek bajainak orvoslása.

Jól tudjuk azt, hogy a mostani háborús 
időkben nehéz ezeknek az ideáloknak a 
megvalósítása, mert hiszen a magyar ven
déglősök és korcsniárosok nagy része 
harcban áll rengeteg ellenségeinkkel, de 
a mi hitünk szerint most kell előkészíteni 
a talajt, hogy az a jövendőre biztos alapo
kon állhassoii.

Abban a hitben, hogy ezt a magyar ven
déglősök meg fogják érteni; kérjük szives 
támogatásukat. Az ORSZÁGOS VENDÉG
LŐS ÚJSÁG előfizetési ára egész évre ü 
korona.

Kiváló tisztelettel

Kenyéreladási kényszer Berlinben.
Berlinből jelentik: Sok panasz ine- 
i'íilt fel az utóbbi időben aziránt, 
liog;v a pékek nem akarják kiszol- 
tfaltatni a vevő által kért kenyér- 
mennyiséget. Ennek el len siti у ozá-
sára a berlini városi tanács most 
eladási kényszert léptetett életbe a 
pékekre nézve. A rendelet szerint 
büntetés terhe alatt tilos megtagadni 
a vevőtől a detai 1 -eladási forgalom
ban szokásos kenyérmen ny iség 
készpénzfizetés mellett való kiadá
sát.

A játékkártya árának emelkedése 
Ausztriában. Tudósítónk jelenti: 
Ausztriában a játékkártya ára újab
ban ismét 20%-kal emelkedett. A 
legujabb áremelkedést a gyárosok 
a nyersanyagoknak, különösen a 
papírnak fokozódó drágaságával 
okolják meg.

fennek viráió központ. Bizonyos 
femek, ötvözetek és ezekből készült 
tárgyak forgalomba hozatalának és 
felhasználásának ellenőrzése tárgyá
ban a kereskedelemügyi miniszter a 
K. 1Ő.4Ó1/19U). szám alatt rendeletet 
bocsájtott ki a következő szöveggel: 
A kormánynak bizonyos fémek, öt- 
\özetek és ezekből készült tárgyak 
forgalomba hozatala és felhasználása 
tárgyában kiadott, április 28-án kelt 
1.449 19lő. M. fi. szánni rendelete (1. 
a M. К. 1 . f. évi 19. számában) értel
mében, az ezen rendelet 2. és ő. S-ai- 
ban nyert felhatalmazás alapján e 
rendelet végrehajtásának ellenőrzé

sére a kereskedelmi miniszter mint 
külön ellenőrző közegeket a követ
kezőket alkalmazta: 1. A kereskedel
mi minisztériumba szolgálattételre 
la endelt Hűbe rí Ernő álla ni vasú ti 
mérnököt, 2. az ugyanoda bevezé
nyelt Sebestyén Móric gépészmérnö
köt, 3. a es. és kir. műszaki tüzérségi 
felügyelőhöz beoszott Szanyi Berkes 
Kálmán főhadnagyot és 4. az ugyan
oda beosztott Szörényi Reischl Ká
roly hadnagyot. Mindazok, akik az 
idézett rendeletben meghatározott 
fémek, ötvözetek és ezekből készült 
tárgyak felett rendelkeznek, vagy 
ilyeneket őrizetben tartanak, kötele
seim z ellenőrző közegeknek kívánsá
gukra az ellenőrzéshez szükséges 
összes adatokat rendelkezésükre bo
csátani, tehát üzleti könyveikbe, le
velezésükbe, rabáraikba is betekintést 
engdni.

Korsó vagy pohár? Az egyik bé
csi kerületi bíróság a minap eladás 
megtagadása címén vonta felelős
ségre R o s n e r  Rozália vendéglős
nőt, mert E r e u n d Mária hímzőim
nek, aki egy korsó sört kért, csak 
egy pohár sört adott. Arra a meg
jegyzésre, bogy a sör egy szabadsá- 
gos katonának kell, aki egy pohár- 
nyival nem elégszik meg, azt vála
szolta a vendéglősnö, hogy nem ad
hat többet. Freund Mária erre felje
lentette a vendéglősnőt. A tárgyalá
son a vádlott vitatta a terhére rótt 
vétséget, mert ő adott sört, ha keve
set is. A sörkészletet neki úgy kellett 
beosztania, hogy minden vendégének 
jusson egv kevés. Megállapították 
azonban, hogy Rosner Rozáliának 

■  —  и»*... ..

A komócsi 5
vendéglő titka
Irta : Szaturnusz

Az esküvő előtti napon Baranyó 
óvatos gyengédséggel szólott jegyese 
előtt jövendő terveiről. Kimondotta, 
hogy apai jussából és megtakarított 
pénzéből a szülőhazájában vendéglőt 
szeretne nyitni. Ks nem lesz-e ez a 
vendéglő a boldogság és jólét kincses 
bányája - mondotta csókkal illetve 
Km ma grófnő kezét amikor ez a 
két kis fehér kéz szórja rá az áldást. 
A grófnő készséggel és boldog öröm
mel helyeselte a vőlegénye tervét.

Minden ugv van jól és ngy lesz 
jól. szólott — ahogy te akarod.

A bizalmasságnak ez a gyengéd kis 
szava Baranyó Jánost földöntuli 
őrömmel töltötte el és csak a grófnő 
csókos biztatására merte ö is kiej
teni. hogy; „te drága, édes minden- 
segem!“

Barantó és menyasszonya elhatá

rozták, hogy az esküvő után két hét
té! - -  ennyi időt szántak boldogság
nak zavartalan élvezésére — beren
dezik a vendéglőt. Bálándy Km ma 
grófnő büszke örömmel gondolt arra. 
hogy kettőjük keze munkájával fog
ják megalapozni a jövőjüket. A csa
ládi vagyonáról ugyanis le kellett 
mondania, amikor Baranyónak nyúj
totta a kezét, de ő szívesen Imzta meg 
ezt az áldozatot azért a férfiért, aki 
lelki nemesség ideálja volt a szemé
ben.

A kis komócsi templom Ints szenté
lyében megliatottan áll egy délceg, 
kemény férfi és egy sudár termetű, 
fejedelmi szépségű nő. Az egyszerű 
szakács és a grófnő, a büszke Bá- 
láady nemzetség gyönyörű ivadéka. 
Szemeikben a boldogság tüze ég, 
szivükben a földre költözött éden. A 
templomi padok első sorában egy 
asszony örömkönyeket ont és a fiatal- 
leány egy drága kis gyermeket tart a 
karjában, aki megszólalásig mása a 
menyasszonynak. Az orgona szava 
komor ünnepiességgel zengi a zsoltárt 
és a templom színes mozaik abla
kán át a nap dúsan szórja aranyát 
Baranyó Jánosra és hitestársára . . .

Alice
A Baranyó-vendéglő híressé vált 

messzi Komócs határán tnl is. Aki 
egyszer megfordult benne, áradozva 
dicsérte italát-étclét és - -  a gyönyörű 
szőke korcsmárosnét, aki ha belib
bent az étterembe, vagy a söntésbe, 
minden szem feléje szegzödött és a 
legkérgesebb szív is valami meleg
séget érzett a láttára. Az emberek 
ugyan nem tudták, hogy az egyszerű 
és bájos asszonyka valamikor a Ter- 
govay grófok nevét viselte, (azt 
szorgosan titkolták Baranyóék) de 
mégis valami benső ösztön mély 
tiszteletre bírta őket. Jelenlétében 
egyetlen csintalan, vagy kétértelmű 
szó nem hagyta el egyetlen vendég 
ajkát. Még Weisz ur, a sörgyár ügy
nöke, aki pedig minden növel szem
ben kész volt a gavalléros és kissé 
szabadszáju bókokra, alázatos „ke
zeit esókolom“-mal köszöntötte Ba- 
ranyónét.

Nem tudom, hogy van — mon
dotta egy ízben a komócsi szabad
polgárok asztaltársaságának, amely 
a Baranyó vendéglőben tartotta heti 
összejöveteleit, olyan bájos, olyan 
tiszta ez a Baranyóné, mint egy
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akkor még egy és negyed hordó söre 
volt; ezért a kerületi bíróság biinös- 
mek mondta ki az eladás megtagadá
sának vétségében és húsz korona 
pénzbüntetésre Ítélte. Az indokolás 
-kifejti, hogy a vendéglős, ha már 
egyáltalában áriisit az utcán át sört 
és még elegendő készlettel rendel
kezik, köteles a sört korsószámra is 
kimérni.

Á>w1v a á B w t í k

Uj előfizetőnknek köszönettel nyugtatjuk 
h. előfizetéseiket.

Vusuti vendéglős. Zonibor, Dunuszerda- 
luly , Győr, Füzesabony, Szolnok, Upótvdr. 
A beküldött előfizetési dijakat köszönjük és 
cg у szersmind ny ugtázzuк.

Vasúti vendéglős. Buzdító sorait meg
kaptuk. Legyen csak addig türelemmel, 
inig megfogjuk találni azt a bizonyos fo
nalat. Az igazgatóság észre vett már min
ket, de nem is haragszik érte, hogy végre 
egy oly orgánum létesült, amely a vasúti 
vendéglősök becsületes szócsöve lesz. Saj
nos, némely vasúti vendéglős kartárs még 
mindig nincs tisztában azzal, hogy lapunk 
milyen missziót teljesít. Mi azért szabtuk 
meg a mai drága nyomdai árak mellett is 
oly olcsóra az Országos Vendéglős Újság 
előfizetési árát — egész évre 6 korona - 
hogy módjában legyen minden vendéglősnek 
előfizetni.

Vendéglős, Szeged. Mutatványszámot b. 
címére küldtünk, de az előző példányokat 
csak előfizetés esetén küldjük meg.

/  Az Országos /  
Vendéglős Újság

vasúti vendéglős előfizetőink" 
nél a kővetkező helyeken

/  olvasható: /
A bős
Adoiiy Pnsztaszabolcs
Balatonszentgyörgy
Belényes
Bicske
Buziásíiirdö
Cegléd
Dés
Dombóvár (uj)
Dunaszerdahely
Érsekújvár
Füzesabony
Győr
Hegyeshalom
Királyháza
Kisújszállás
Kis-Kapus
Kolozsvár
Komárom
Legenye-Alsómihályi
Lőcse
Lipótvár
Alakó
Marosvásárhely 
Mai •os-Ludas 
Alezőlaborcz

szentkép, az ember imádni szeretné, 
lia merné.

Baranyó Jánosnál nem is volt bol
dogabb ember hetedhét országban, 
csupán csak az az egyetlen gondolat 
vont némi borút a homlokára, hogy 
egy várva-várt pököm kis emberke, 
akit ifjabb Baranyó János névre 
szeretne keresztelni, makacsul nem 
akart megjelenni. Ezért is meg volt 
azonban a kárpótlása a kis Alicc- 
ban, aki immár hat esztendősre ser
dült és olyan volt, mint egy kis nürn
bergi játékbaba. Emma asszony 
rnegilietődött boldogsággal látta, 
mennyire szereti férje a kis Alicet, 
hogyan halmozza el a kedveskedés 
minden megható jelével.

Aranyember vagy te Jánosom! 
mondogatta gyakran az urának 

egy-egy csókkal jutalmazva őt.
>5«

Sors szárnyakon röpültek az évek. 
A kis Alice süldő leánnyá serdült, 
a szépséges Emma asszony arany
szőke fürtjei közé néhány ősz szálat 
vegyitett már az élet és Baranyó 
János arcán is megjelent már egy
két gyenge barázda. De azért a szi
vük még mindig tavaszi frisseség
gel érzett. Akik úgy szerették egy

mást, mint ők, nem unhattak azok 
bele a boldogságba. És valahányszor 
a kis Alice-on akadt meg a szemük, 
tizenötévet fiatalodtak vissza. „Ilyen 
voltam én is — gondolta az asz- 
szony ilyen szőke, ilyen karcsú, 
ilyen elrévedezö tekintetű." „Ilyen 
volt ő merengett el a férfi emlé
kei között - és az én szivemnek 
ma is ilyen.“

A kis Alice-nak csodájára jártak 
a vendéglőbe. A „komócsi angyal“ 
mondogatták a községben, ahol a 
pelyhedző állu ifjak, de még a baju
szos, öreg legények is álmatlanul 
hánykolódtak párnáikon, amikor a 
szőke lányka képe incsclgett a lelki 
szemeik előtt.

Gróf Bobday Tihamér
Baranyó Alice felsőbb iskoláit a 

szomszéd városban végezte. Egy 
nyugalmazott gynmasiumi tanár 
családjánál talált második otthonra, 
ahol elragadó kedvessége egy csa
pásra mindenkit lefegyverzett. A jó 
emberek könnyes szemmel búcsúz
tak tőle, amikor utolsó vizsgáján el
jött érte az édesanyja. Ez a nap Ali
ce életében döntő eseménnyel zá
rult. Éppen helyet foglalt már az

Miskolcz
Nagykároly
Nyíregyháza
Párkány-Nána
Püspökladány
Sárbogárd
Sopron
Székelykocsárd
Szolnok
Temesvár
Villány
Zonibor
Zsolna

fagylalt, jegeskávé, hiilegkészitniénvek 
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 só  o s z t  ál у :

Budapest V., Vilmos C sászár ul 32. Telelőn 73-40.

Lelelös szerkesztő és kiadó :

Böhm Ármin.

anyjával egy másodosztályú vasúti 
fülkében, amikor egy nyúlánk és 
elegáns ifjú lépett be ugyanabba a 
kupéba és udvarias kalapemeléssel 
veiiik szemben helyet foglalt. A fia
talember szemmellátható kedvtelés
sel nézegette a kis Alicet, aki liébc- 
hóba lopva szintén egy-egy érdek
lődő pillantást vetett a vis-a-vis- 
jára.

Gyönyörű lány! - lelkesedett 
magában az ifjú.

Csinos fin! — gondolta a kis 
Alice és apró, ártatlan koketériával 
ami minden leánylélekben ösztönö
sen él, kellette magát.

Kedves, naiv szemérmességgel ta
lán még ma is szótlanul ülnének egy
mással szemben az ifju és a lány, ha 
a véletlen segítségükre nem jön. A 
nyitott ablakon át valami kis korom
szemcsét sodort be a szél, egyene
sen Alice szemébe. A kis lány fáj
dalmasan hunyorgott, a mamája 
megijedt, a fiatalember pedig hirte
len bátorságra kapva ajánlkozott, 
hogy ő eltávolítja a kisasszony sze
méből a fájdalmat okozó, gonosz ap
róságot.

(bolytatása következik)
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MINDEN
VENDÉGLŐS ÉS 
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^  Országos
Vendéglős Újságra

Előfizetési ár egész évre 6 korona.
Megjelenik havonta.
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