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A menekülők és a 
vasúti vendéglősök

Budapest, szeptember, 
gypár fővárosi lap 

if.iu munkatársa 
akik lent sem vol
tak Erdélyben, a 
mikor a tragédia
számba menő me
nekülés történt az 

a szeretve féltett 
írott tudósításaiban 

neki megy a vasúti vendéglősöknek, 
akik nem tartottak készletben tejet, 
kenyeret, a sertéskarajt öt koronáért 
adták és még borribile dictu
borszéki vizet is mertek ajánlani a 
mi véleményünk szerint is szána- 
lomraméltó menekülőknek, akik min
den vagyonukat ott hagyták a gyors 
menekülés folytán Erdélyben és csak 
úgy menekültek meg, ahogy éppen 
voltak. Az ifjú és tapasztalatlan ri
porterek, akik soha még menekülést 
nem láttak, vadul nekirontanak tu
dósi fásaikban a vasúti vendéglősök
nek, akiket bérletmegvonással és 
börtönnel fenyegetnek meg, amiért 
a menekülés igy történt.

Mi nyugodtak vagyunk: a tiszte
letreméltó vasúti vendéglős karnak 
a haiaszála sem görbülhet meg ezek 
miatt az éretlen cikkek miatt. Hi
szen ha a diplomáciánk és a kormá
nyunk semmit sein tudott arról az 
orvtámadásról, amelyet az oláhok 
ellenünk intéztek, hogy tudhattak 
volna arról a szegény vasúti vendég
lősök és hogy rendezkedhettek volna 
be kellőképen. Igazán nevetséges do
log a vasúti vendéglősökre kenni oly 
hibát, amelyért sokkal magasabb 
fórumok felelősek, amely felelősség
ről azonban egyelőre egyáltalán nem 
lehet és nem szabad nyilatkoznunk.

Megtörtént a rettenetes, szinte 
tragédiaszámba illő menekülés. A 
vonatok gyors egymásutánban in
dultak Erdély bérces hazájából és 
ezer és tizezerszáinra ontották a 
menekülőket. A vasúti vendéglősöket 
senki sem értesítette erről a pánik
szerű menekülésről; ők csak akkor 
szereztek arról tudomást, amikor a 
szerencsétlen menekülőkkel telt vo
nat berobogott az állomásra. A nagy 
menekülő közönség megrohanta a 
készületlen vasúti vendéglőket hi
szen ilyen esetekre a legelőrelátóbb 
vasúti vendéglős sem lehet elké
szülve - és nagyon természetesen 

alig kaphatott valamit. A nagy 
zűrzavarban mint minden alka
lommal akadtak egyes pincérek, 
akik a helyzettel visszaéltek s a sze
rencsétlen emberektől öt koronát 
kértek egy-egy adag sertéskarajért, 
de hát lehet-e ezért kárhoztatni a va
súti vendéglők bérlőit, akik minden 
lehetőt elkövettek, hogy a szeren
csétlen menekülök nyomorán segít
senek és valamennyire is elviselhe
tővé tegyék szomorú helyzetüket és 
lehet-e őket bérletmegvonással és 
börtönnel megfenyegetni ?

A vasúti vendéglős, de egyáltalán 
egyetlen egy vendéglős sem ember
fölötti lény, aki ilyen alkalmakkor 
elő tudja teremteni a szükséges 
mennyiséget és kállai menyegzőt 
tudjon csinálni abból a kis tartalék
ból, ami még rendelkezésre áll. Az 
utasok egész nap ettek és ittak és a 
készlet nagy része elfogyott. Hogy 
azután jöttek egymásután a menekü
lők vonatjai és erről senki sem érte
sítette a vasúti vendéglősöket, arról 
igazán legkevésbé sem tehetnek a 
vasúti vendéglősök, akik különben is 
éjét és napot eggyé tettek, hogy a 
menekülök sorsán valamit is enyhít

senek. Hogy a később leérkezett, 
vagy hallomás után támadni me
részkedő ifjú riporter urakkal egyes 
pincérek öt koronát fizettettek egy 
adag sertéskarajért, azon pedig egy
általán nincs mit csodálkozni, mert 
hiszen ezek az urak Budapesten sem 
kapják olcsóbban a sertéskarajt, ha 
éppen arra támad étvágyuk.

Az olyan pánikszerű menekülésért, 
amilyen az erdélyi menekülés volt, 
ez idő szerint senkit sem lehet fele
lősségre vonni; legkevésbé a vasúti 
vendéglőseiket, akik igazán ember- 
fölötti munkát végeztek az alatt a 
pár nap alatt, amíg ez a menekülés 
tartott. Éjjel és nappal talpon voltak 
egész személyzetükkel, hogy a me
nekülők sorsán enyhítsenek. Hogy 
ezt nem tehették teljesen önzetlenül, 
az legkevésbé sem irható az ö szám
lájukra, mert hiszen ők is óriási pén
zen fizetnek ma mindent, amihez 
hozzáj útnak.

Hiszen ugyanazok a riporter urak, 
vagy talán kissé higgadtabb kollé
gáik Írták meg a napilapokban, hogy 
milyen rettenetes küzdelmeket kellett 
kifejteni a kormánynak és a főváros
nak napokon keresztül, hogy a fővá
rosba érkezett rettenetesen sok me
nekülőnek valamennyire is tűrhető 
ellátást adjanak és ebbe az ügybe 
a menekülök e11átásába valami 
rendszert teremtsenek. Napokon át 
teljesen rendszertelenül történt ez a 
dolog; az első menekülők még se
hogy sem \citak ellátva és csak a 
negyedik-ötödr к napon jutott olyan 
helyzetbe a menekülök ellátása, ami 
végre, valahogy tiirhetővé vált. A 
székesföváos és a kormány pedig 
hatalmas és mindennel bővelkedő 
apparátusokat hozott mozgásba, 
hogy ezt a feladatot valahogy meg
oldhassa.
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De mit csináljanak a szgény vas
úti vendéglősök, akikre úgy szakadt 
rá ez az egész dolog, hogy egyik 
félóráról a másikra nem is volt róla 
tudomásuk. Ük olyan kevéssé hibá
sak ebben az egész dologban, mint 
a masziiletett gyermek; pláne, ha 
tekintetbe vesszük azt, hogy amikor 
esténként, vagy reggelenként szám
adást csináltak, mindig pár száz ko
ronával kevesebb a bevételük ezek
ben a napokban, mint amennyit na
ponta kiadtak.

A derék vasúti vendéglős kart, 
amely igazán önfeláldozóan műkö
dött ezekben a nehéz napokban, nem 
bérletmegvonással és börtönnel kel
lett volna megfenyegetni ezek után 
a nehéz napok után, hanem meg kel
lett volna dicsérni azért a rettenetes 
erőkifejtésért, amit produkáltak. Aki 
nem látta, hogy mit tettek, annak 
igazán semmi joga sincs ahoz, hogy 
mások elbeszélése alapján 
Ítéletet mondjon eljárásuk felett.
Ha valakit támadni akarunk ebből 
az ügyből kifolyólag, van elég ható
ság, elég fórum, amelyet felelőssé 
tehetünk. De persze sokkal könnyebb 
a derék vasúti vendéglősökön ütni 
egyet, mert hiszen az nem jár fele
lősséggel, mint ezeken a fórumokon, 
amelyek esetleg vissza is üthetnének. 
Ne bántsuk tehát a vasúti vendéglő
söket: ők a legkevésbé okai annak, 
hogy ennek az egész erdélyi mene
külésnek meg kellett történni.

VendMóVipar
A sőrmennyiség 
beosztása
em is tudtuk eddig, 
hogy mi az a be
osztás. Ha volt 
még vendégünk, 
csapoltunk egy kis 
hordó sört, úgy 
hogy a sör sohase 

fogyott ki a vendéglőkből. Ha tiz 
pohárra volt szükség, ezért már 
csapra ütöttünk egy hordó sört, mert 
tudtuk, hogy kedvet kap a vendég 
tőle és nem marad meg semmi a 
hordó sörből.

Mi volt Budapesten egy hordó 
sör? Semmi! Alig csapolták meg, 
már el is fogyott. Voltak vendéglők, 
ahol rövidebb ideig tártott az élete 
egy hordó sörnek, mint a Tiszavi

rágé, amelyről azt tartja a legenda, 
hogy alig pár percig él. De hát ezek 
az idők boldog idők voltak, amikor 
egyáltalán nem kellett törődni azzal, 
hogy meddig él a sör.

Mert a sörnek is vannak az újabb 
időkben periódusai, amikor nem él. 
A sörrel is megtörténik, hogy egy- 
szer-egyszer azt mondják a hatal
mas urak: reád most nincs szükség, 
mert azt az árpát, amelyből eddig 
téged gyártottak, ezentúl kenyérnek 
dolgozzuk föl. Hogy jó kenyérnek, 
vagy rossz kenyérnek; azzal ne tö
rődj te jó magyar, aki a lelkedet 
öntötted bele abba a termőföldbe, 
amelyet az itthonmaradottak, vagy 
a szabadságra jött katonák meg
munkáltak, bevetettek: a fő az, hogy 
te a termést kiforszirozd a termő
földből. A többi azután az urak 
dolga, ők tudják, hogy milyen ke
nyeret ehetsz és hogy a sörből, a 
folyékony kenyérből mennyit ihatsz.

Nem szólunk egy szót sem ez 
ellen az intézkedés ellen, hiszen nincs 
is jogunk hozzá. Ha rendes, békés 
idők lennének, bizony elmondanánk 
mi a véleményünket. De hát most 
érjük be azzal, hogy a háborús fel
sőbb hatalom igy akarja és igy látja 
jónak. Sör nem kell egyáltalán, vagy 
ha kell, olyan rettenetes áron, ame
lyet minden szegény ember nem 
tud megfizetni. Ha inni akar a ma
gyar, igyék olyan drága folyékony 
kenyeret, amellyel egyáltalán nincs 
még arányban sem a rendes kenyér 
ára.

Sok mindent átéltünk már a há
ború alatt és most rájövünk arra, 
hogy a sör, amely azelőtt nélkülöz
hetetlen itala volt sok szegény em
bernek, fényüzési cikk lett. Amely 
ital még nemrégiben is úgyszólván 
kedvenc vacsorája volt bizonyos kö
röknek, most egyszerre a hadsereg 
szállítók italává vált, mert a mai 
világban bizony csak a hadsereg- 
szállitók engedhetik meg maguknak 
azt a fényűzést, hogy sört igyanak.

A vendéglősöknek tehát rá kell 
térni az osztrák mintára. Arra a 
mintára, amely, ha osztrák is, de jól 
bevált. A nap bizonyos óráiban csa
poljanak sört, ne csak Budapesten, 
hanem vidéken is; mondjuk délben 
fél tizenkettőkor és este hétkor. Ez 
a csapolási rendszer itt is jól be fog 
válni, éppen úgy, mint Ausztriában, 
ahol az emberek ma már hozzászok
tak ehhez a rendszerhez.

A sörárak emelése nem tartozik 
mi ránk. Ha a sörgyárak emelték a 
sör árát, mi sem lehetünk engedé
kenyebbek, mint a sörgyárak vol
tak. Mi azzal kell, hogy válaszol
junk erre a söráremelésre, hogy 
ezentúl nem lesz sör, csak a nap bi
zonyos óráiban és ha lesz is, az is 
olyan magas árban lesz, hogy nem 
mindenki tudja megfizetni.

Ami elvesz esetleg a vámon, az 
talán majd megtérül a réven!

A sőrárcmelés
kőbányai sörgyárak 
tudósítást adtak 
ki, amelynek ér
telmében szeptem
ber 11-től kezdve 
felemelték a sör
árakat, még pedig 

hektoliterenként 25 koronával, a pa
lacksör árát pedig fél-literes pa
lackoknál 20 fillérrel és a nagyobb 
palackokét 25 fillérrel.

Az Országos Vendéglős Újság 
munkatársa a rettenetes drágítás 
ügyében felkereste egyik legtekinté
lyesebb sörgyárunk igazgatóját és 
megkérdezte, hogy mi az oka a te
temes áremelésnek. Az illető sörgyári 
igazgató a következőkben volt szives 
erről a kérdésről elmondani a véle
ményét :

— Évtizedek óta dolgozom a ma
gyar söripar terén, de még álmom
ban sem mertem volna arra gondolni, 
hogy a sör ára valamikor ilyen ma
gasra fog emelkedni. Amikor láttam 
azt, hogy a magyar sörgyártás olyan 
szép fejlődésnek indul és a sörgyá
rak évről-évre nagyobb termelési 
mennyiséget érnek el, meg voltam 
arról győződve, hogy a sörgyártás 
a népélelmezés terén nagyon fontos 
szerepet fog játszani. Meg voltam 
arról is győződve, hogy az ára fo
konként kisebb lesz, mert hiszen a 
legtekintélyesebb külföldi orvostaná
rok is kimondták a sörről, hogy az 
folyékony kenyér.

Közbejött azonban a világháború, 
amely minden teóriát felforgatott. 
A sört ma már az intéző körök sem 
tekintik népélelmezési cikknek da
cára annak, hogy sok embernek 
régóta egy-két pohár sör volt, egy 
darab kenyérrel — a vacsorája, iia-
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nem kimondták, hogy a sör fény- 
űzési cikk, amelyet csak annak sza
bad inni, aki hadseregszállitó; 
vagyis annyit keres, hogy a legdrá
gább sörárakat is elbírja.

A folyékony kenyér elnevezés, 
amelyet pedig nem hiába ruháztak 
rá a tudós orvosprofesszorok a 
sörre, ma már illuzórinssá vált, mert 
hiszen nem szabad sört gyártanunk, 
vagy legalább is annyira korlátolt 
mennyiségben, hogy egy negyedré
szét sem produkálhatjuk az eddigi 
mennyiségnek. Ez pedig a mai kö
rülmények között nagy csapás úgy 
a fogyasztó közönségre, mint a sör
gyárakra nézve.

Egy cseppet sem akarom én szé
píteni a dolgot. Nem akarok én valót
lan, vagy tullzott adatokat a közön
ség elé állítani, hiszen ennek nem is 
volna értelme akkor, amikor ilyen 
fontos és a közönség szempontjából 
is fontos kérdésről van szó. Kész 
vagyok azonban a sajtó képviselői
nek, valamint a vendéglős testűiéi
nek rendelkezésére bocsátani azokat 
az adatokat, amelyek bebizonyítják 
azt, hogy a háború alatt a mi üzem
költségeink olyan horribilis arány
ban szaporodtak, amelyről a laikus 
közönségnek egyáltalán halvány sej
telme sincs.

Bárkinek kimutathatom azt, hogy 
egyes általunk szükségelt cikkek 
ára a háború alatt 1000%-al emelke
dett, sőt nagyon sokszor nem is va
gyunk abban a helyzetben, hogy a 
szükséges cikkeket beszerezzük, bár
milyen drága árat adnánk is értük. 
Aki nincs benne a magyar söripar
ban, az azt hiszi, hogy itt minden 
fenékig tejfel, pedig mondhatom Ön
nek, hogy ma már igazán azt sem 
tudjuk, hogy hogyan és miként fe
dezzük az üzemköltségeket.

A háború előtt a gyártott sör 
mennyisége szerint valahogy fel tud
tuk osztani ezt az üzemköltséget, ma 
azonban már, amikor a m. kir. kor
mány egy negyedére korlátozta a 
sörgyártást, erre teljességgel képte
lenek vagyunk. Az üzemköltségeket 
ugyanis lehetetlen ma olyan arány
ban redukálni, ami megfelelne a ne
gyedrész gyártási mennyiségnek s 
ezt minden ember belátja, aki csak 
laikus szemmel nézi is a magyar 
sörgyártást.

Mindenki tudja azt, hogy nekünk 
e mellett a negyedrésznyi produkció 
mellett is ugyanazt a személyzetet

kell tartanunk, mint annak előtte. 
Az üzemköltség sem redukálódott, 
sőt ellenkezőleg, emelkedett, arány
lag még nagyobb mértékben, mint 
a békeidőben s mindezek a költségek 
ma már a 25%-os sörgyártást ter
helik. így csak természetes, hogy a 
sörgyárak abba a helyzetbe kerültek, 
amikor, hogy üzemüket fenntarthas
sák, kénytelenek voltak az árakat 
tetemesen emelni. Ez a tetemes ár
emelés azonban még sines összhang
ban a paradicsom, vagy a szilva árá
nak emelkedésével, amelyet például 
semmiféle üzemköltség nem terhel, s 
amelyek árának horribilis emelkedé
sébe még is belenyugodott a közön
ség is, a sajtó is és egyáltalán nem 
kereste, hogy ezeken a szükségleti 
cikkeken tulajdonképpen mennyit is 
keresett a termelő.

Már most arra a kérdésre felelek, 
hogy lesz-c elegendő mennyiségű 
sör, ha már az árak ilyen tetemes 
mértékben megdrágultak^ Én úgy 
tudom — és ezt talán joggal ki is 
mondhatom hogy nem. Sőt egy
általán ennek is ki van téve a fo
gyasztó közönség, hogy egy csepp 
sör sem lesz, mert a sörgyárak egé
szen meg fogják szüntetni a sörgyár
tást. Ha nem lesz anyag, amelyből 
a sörgyárak sört állíthassanak elő, 

akármit írnak is az újságok, nem 
tudunk sört gyártani. Mert arról sem 
szabad ám egészen elfeledkezni, 
hogy a magyar sörgyártás eddig 
mindig jó hírnévnek örvendett és 
ezt a jóhirnevet nem teheti tönkre 
mindenféle kotyvalék gyártásával.

Azt tapasztaltam, hogy egyes na
pilapok a közönséget egyoldalúan in
formálták s azt állítják, hogy mi 
félreraktuk a már meglévő sört és 
csak akkor adjuk ki, ha a sörárcmc- 
lést már megcsináltuk. Hat tessék 
felvilágosítani a magyar közönséget, 
hogy ezeknek a lapoknak minden 
erőlködése hiábavaló. Mi a mostani 
söráremelésre rá lettünk kénysze
rítve. De ennek megtörténte után 
sem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy csak egy palack sörrel is töb
bet adjunk ki, mi annakelötte. sót 
most a sörszállitást még inkább kor
látozni fogjuk, mert nem szeretnénk, 
ha a mi derék vendéglőseink is abba 
a helyzetbe kerülnének, mint ami
lyenbe kerültek mostanában a do- 
hánytözsdék.

Az áremelés megtörtént, de mi 
azért mégis csak korlátolt mennyi

ségű sört fogunk szállítani. A meg
lévő és a redukált üzem mellett 
gyártandó mennyiséget úgy fogjuk 
elosztani, hogy vendéglőseinknek és 
viszontelárusitóinknak mindig legyen 
bizonyos mennyiségű sörük, amely- 
lyel a fogyasztó közönség legszük
ségesebb igényeit kielégíthessék. De 
emellett tanácsos volna, ha a ven
déglősök és a viszontelárusitók is 
okulnának a példán és csak a nap 
bizonyos óráiban adnák ki a sört, 
mert különben ők maguk is ki lesz
nek annak téve, hogy sörrel egyálta
lán nem láthatják el a fogyasztó 
közönséget.

■ ■ ■ ■
Értesítés a söráremelésröl. A bu

dapesti nagy sörgyárak a következő 
körlevéllel adták tudtára a viszont- 
elárusitóknak a söráremelést: Az ál
talában fennforgó, állandóan megne
hezülő sörtermelési viszonyok újab
ban a 2966/191ó. M. E. számú kor
mányrendelettel még sulyosbittat- 
ván, az alulírott serfőzdék kényte
lenek gyártmányaik árát 1916. szep
tember 11-től általánosan fölemelni, 
és pedig: a h о r d ó s ö r n é 1 hek
tónként 25 kkorona pótlékkal, a p a- 
1 а с к s ö r n é I pedig: a % literes 
(0.45 I. jelzésű) és ennél kisebb pa
lacknál palackonként 20 fillér pót
lékkal, a liternél nagyobb palack
nál 25 fillér pótlékkal. Az alulírott 
sörgyárak közhírré teszik, hogy a 
2966/1916. M. E. számú miniszteri 
rendelet szerint köteles sörmennyi
ségnél. vagyis az 1914/15. évi hoza
tal 25%-ánál többet üzletfeleinknek 
nem szállíthatunk. Budapest, 1916. 
szeptember 7. Dreher Antal Serfőz
déi r.-t.. Első Magyar Részvény- 
Serfőzde, Haggenmacher kőbányai 
és budafoki sörgyárak r.-t.. Kőbányai 
Polgári Sörfőző r.-t.. Fővárosi Sör- 
f' zö r.-t. Kőbányán.

A sörfogyasztás korlátozása Ausz
triában. Az osztrák hivatalos lap 
rendeletét közöl, amely lényegesen 
korlátozza a sörfogyasztást. A ro
mániai háború kitörése következté
ben ugyanis az osztrák kormány a 
legnagyobb takarékosságot látja 
helyénvalónak a gabonaellátás te
kintetében, mert Ausztriának a jövő 
aratásig ki kell húznia mostani ter
mésével, ezért szükségesnek mutat
kozik, hogy a búzalisztet az eddigi 
aránynál nagyobb mértékben kever- 
jéк árpával s bár az idei árpatermés 
aránylag kedvező volt, vigyázni kell 
arra, nehogy túlságosan sok árpát 
használjanak fel malátafözésre. A 
lendelet a sörfogyasztást erre való 
tekintettel minden vendéglőben az 
estének csak bizonyos óráira korlá
tozza s egy újabb rendelet meg fogja 
állapítani, hogy fejenként mennyi 
sört szabad fogyasztani.
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Az tij bor ára. A in. kir. szőlészeti 
és borászati felügyelőségek jelen
tése szerint a bor árának alakulása 
kei ületenkint a kővetkező: Buda
pesti kerület: Ez idő szerint kát. 
holdankint 2—3 hl. must várható. A 
bor ára hektolitercnkint 135—180 
korona, sőt jobbmiuőségii borért 200 
koronáti s adnak. Szekszárdi kerü
let: Uj borra vásárlások 120—130 
korona árban történtek. Pécsi kerü
let: Közepes,sok helyen gyenge ter
més várható. Tapolcai kerület: Gyen
ge termés várható. Uj bor ára hek- 
toliterenkint 150—180 korona. Sop
roni kerület: Gyenge, helyenkint kö
zéptermés várható. Borkészlet cse
kély, ára hektolitercnkint 160—200 
korona. Pozsonyi kerület: Gyenge, 
túlnyomóan rossz szüret várható. A 
bor ára 140—180 korona. Balassa
gyarmati kerület: Kismennyiségü és 
szőlőnkint változó minőségű szőlő
termés várható. A bor ára 115—160 
korona. Egri kerület: Féltermésre is 
kevés helyen van remény, közepes, 
sőt még ezen aluli termés mutatko
zik. A bor ára 140—160 korona. Mis
kolci kerület: Gyenge termés vár
ható. A bor ára hektolitercnkint 
135—150 korona. Tarcali kerület: 
Kedvező időjárás mellett igen kiváló 
minőség várható. Beregszászi kerü
let: Általában közepesen aluli ter
més várható. A bor ára 140—160 
korona közt váltakozik. Szatmári 
kerület: Közepes, helyenkint köze
pesen aluli termés várható. A bor 
ára hektolilerenkint 130—140 kor. 
Ménesi kerület: Középtermés vár
ható. A bor ára 120—140 korona. 
Fehértemplomi kerület: Gyenge, kö
zepes termés remélhető. Kecskeméti 
kerület: Nagy átlagban gyenge ter
més és középen aluli minőség vár
ható. Óbor ára 140—200 korona. 
Nagyenyedi kerület: Helyenkint 
gyenge, mig egyebütt jó, közepes

termés várható. Biesöszentmártoni 
kerület: Közepes és gyenge közepes 
termés várható. A bor ára hektolite
rcnkint 140—180 korona közt inga
dozik.

A vörös bor maximális ára 1 ri- 
esztben. Triesztből jelentik: A vá- 
I ősi tanács élclmező-bizottsága a 
Triesztben forgalomba kerülő borra 
vonatkozóan a következő arakat ál
lapította meg: Vörös, illetően fekete 
bor hektoliterje a nagykereskedők s 
a vendéglősök közti viszonylatban 
kétszáz korona; ugyanennek a bor
nak literje a vendéglőkben 2.32, a 
fogadókban 2.56 korona. A város te
rületén kivitl a rendes vörös, illetően 
fekete bor literje 2.24 korona.

A bor drágulása. Bécsből jelentik: 
A Fremdenblatt a sörgyártás korlá
tozásával kapcsolatban azt konsta
tálja, hogy a bor iránt föltűnően meg
élénkült a kereslet és hogy ennek 
következtében a bor ára megdrá
gult. Az árdráguláshoz természete
sen hozzájárul az is, hogy az osztrák- 
borkereskedelem, valamint a speku
láció, amely a sörgyártás és sörfo
gyasztás korlátozása nyomán ter
mészetesnek tartotta a borfogyasz
tás növekedését, már eddig is na
gyobb készletet vásárolt össze és 
azokat csakis nagy nyereség ellené
ben hajlandó áruba bocsátani. Sok 
esetben pedig még ilyen alapon sem 
adják el a bort, sőt ha lehetséges, 
még inkább újabb készleteket vásá
rolnak, mert az idei bortemés vár
ható eredményeiről nem a legkedve
zőbb a vélekedés. Ilyen körülmények 
között nem meglepő azután, hogy a 
közönséges asztali borért, amely 
békeidőbe 30 koronába került, most 
180—200 koronát követelnek. Nem 
valószínű azonban, hogy a borral 
pótolnit adják a sörhiányt, mert az 
1912. évi statisztika szerint Bécs 
városában például a 673.947 hektó- 
liter borfogyasztással szemben 
3,003.503 hektoliter volt a sörfo
gyasztás.

A szüret Horvátországban. Zág
rábból jelentik: A szüret Horvát- 
Szlavonország egész területén meg
kezdődött. A szőlőtermés hozama

igen szép reményekkel kecsegtet s 
azt hiszik, hogy a múlt évi termést 
legalább 30—40 százalékkal fogja 
túlszárnyalni. A must hektóliterjét 
már is 120 koronával drágábban 
vásárolják.

Ä 3 A a i i w i z e k r o l
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Megint a 
Kristály vizről
okát irtunk már a 
Kristályvízről, a 

világnak erről a 
leglehetetlenebb 
italáról. A hangos 
reklám évtizedek 
óta tiszta ásvány

víznek hiresztelte ki, holott a tiszta
ságtól és az ásványviztartalomtói 
oly messzire van, mint Makó — Je
ruzsálemtől. Az alkalmazottak, akik 
a viz töltésével foglalkoznak, maguk 
mondják, hogy a víznek abszolúte 
semmi ásványviztartalma nincs, de 
nem is lehet, mert nem ásványfor
rás. Valami forrásvíz, amely lehet, 
hogy a budai hegyekből szakad, de 
azután ne tovább. Gyógyértéke a 
víznek abszolúte semmi sincs, még 
talán annyi se, mint annak a bizo
nyos Szent-kutnak, de azért a Kris
tályforrás igazgatója nagyszerűen ki 
tudja aknázni ennek a víznek a lehe
tetlenségét.

A háború kitörése előtt már azt 
hirdették az óriási mértékben kezelt 
reklámmal, hogy a Kristályvíz az 
egyetlen viz, amely megbirja az 
egyenlítőt és Dél-Amerikában éppen 
olyan kedvenc itala a közönségnek, 
mint a Fidzsi szigeteken a pápuák
nak. Csak ettől gyógyul meg a pá
pua-főnök, ha valami nagy fahusáng
gal hasba ütötte az ellenséges főnök. 
Odakint a messze távolságban lévő 
Oél-Amerikában talán hitelre is ta
lált ez a reklám, de idehaza talán 
mégis csak gondolkoznunk kell egy 
kissé fölötte, hogy vájjon nem csak 
annyit ér-e, mint a Kristályforrás

Legjobb asztali és üdítő ital
M ATTONl HENRIK
VI., TERÉZ-KŐRUT 38. SZ,
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által megvásárolni szándékolt Re
setiiviz.

Nem szólnánk semmit a Kristály- 
fúrás lehetetlen terjesztéséhez, ha 
nem látnánk most a lapokban a kö
vetkező hirdetést:

Amióta tudós dr. Hankó Vilmos, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
tagja kiállította a kristály vízről ezt 
a fényes bizonyítványt, azóta igazán 
nap vöt fordult a világ. Akkor még 
közönséges boreeetet használtak az 
emberek az ételek és az uborka sa
vanyításához, mig ma már eeet- 
savhoz jutnak a Kristály-forrás jó
voltából. Akkor még talán igazán 
tisztán árulták a Kristály-forrást, 
amelynek azonban akkor sem volt 
semmiféle ásvány víztartalma; ma 
azonbban — biztosan tudjuk — nem 
állítaná ki a tudós akadémikus ezt 
a bizonyítványt a Kristályvízről, 
amióta úgy a fővárosi, mint a vidéki 
rendőrség megállapította róla, hogy 
nemcsakhogy nem ideálja a tiszta 
ásványvizeknek, hanem igen gyak
ran ecetsavval van keverve. Ecet
savval, amelytől rosszul lesznek a 
legvitézebb katonák is, ha véletle
nül haza jönnek a harctérről, éppen 
úgy, mint a jámbor öregasszonyok, 
ha Palics fürdőre mennek nyaralni 
és Kristály vizet isznak. Mert az 
ma már teljesen bebizonyosodott, 
hogy az ecetsavas Kristályvíz még 
akkor sem egészséges, ha az ember 
azt a kedves Palics fürdő nyárfái 
alatt fogyasztja el, éppen úgy nem, 
mintha a Hungária szálloda, vagy a 
Royal éttermében kapja. He hát 
mindezzel nem sokat törődnek a 
Kristály-forrás nagy urai, ők ezen
túl is hirdetni fogják dr. Hankó Vil
mos akadémikus ur annodacumál 
adott véleménye alapján, hogy a 
Kristály-forrás vize ideálja a tiszta 
ásványvizeknek.

Nem tudjuk, hogy milyen állás-

ki Országos Vendéglős Újság

pontra helyezkedik ebben a tekin
tetben a m. kir. államrendőrség. Le
het, hogy belátja azt, hogy ősidők
től való szakvélemények alapján ma 
mar nem szabad ecetsavval vegyí
tett úgynevezett ásványvizet rekla- 
miiózni és eltiltja ennek a hamis 
lek lan и iák a használatát, azonban 
az is lehet, hogy a rendőrség egé
szen egyszerűen átsiklik e fölött a 
kérdés fölött. De akár úgy történik 
a dolog, akár másként, a mi lelkiis
meretűnk mindenesetre nyugodt, 
hogy erre a körülményre felhívtuk 
úgy a rendőrség, mint a nagy étter
mek és az egész fogyasztó közönség 
figyelmét.

A Kristály-forrás vizéből, amely 
dr. Hankó Vilmos akadémiai ur ős
régi véleménye alapján ideálja a 
tiszta ásványvizeknek, egyáltalán 
nem kér már a közönség, mert ez 
a viz nagyon sok esetben tömény 
ecetsavval van tisztátalanitva.

Élelmiszerekről
Vaj. Dániából gyéren érkezik. E héten 

alig voltak említésre méltó küldemények, 
aminek folytán a készletek majdnem egé
szen kifogytak. A kereslet igen élénk, de 
még csak kis töredéke sem elégíthető ki. 
A nagybani forgalomban a névleges ár 10 K.

A burgonya-piacon lényegesebb változás 
annyiban állott be, hogy a felhozatalok új
ból nagyobb mérvet öltenek és tekintve, 
hogy az újonnan megalakult Országos bur- 
gonyaközvetitö Iroda a jövő héten megkez
di működését, a fővárosba való felhozatal 
nagymértékben emelkedni fog.

Paradicsom felhozatala e héten erősen 
emelkedett, az árak rohamosan csökkentek. 
Piaci ár: 30 fillér.

Makói hagyma 70 fillér.
Gyümölcs keresett. Saszelas-szőlő 160 

kor., alma 100 kor., görögdinnye 30—34 К 
100 kilogrammonkint.

Liptói túró iránt a kereslet minimális, 
de a magas árak tartják még magukat. A 
gyárak ezért a cikkért 480- 520 К-t köve
telnek, mig Budapesten a nagybani forga
lomban 580 600 koronát igényelnek.

Mézben az üzlet meglehetősen élénk, kü
lönösen sok sonkolyns mézet ajánlanak 350 
korona körül ingadozó árakon. Ellenben a 
pergetett mézet a német bevásárló köz
pont megbízottai vidéken a termelőknél

felhajszolják és olt közvetlenül összevásá
rolják, úgy, hogy abban csak szórványosan 
adnak ajánlatot 450—480 korona árakon.

Sajtbn az áruhiány e héten fokozódott. 
Ementáli és gróji sajt Budapesten már egy
általán nem kapható és minthogy a keres
let igen nagy, a hollandi sajtok árai roha
mosan emelkednek. Budapesten nagyban az 
egészen kövér hollandi sajtért már 650 K-t, 
a félkövérért 580 К-t igényelnek.

Baromfiban az üzlet élénk. la leölt hízott 
ludak es kacsák mai ára 8.80—9. К kg.-
ként, letilt poulardoké 3.40 5.20 drb.-ként.

Vadhús. Nyulak mai ára 8 K, vadkacsáé 
2.5i) K, fácáné 3.40 K, fogolyé 1.80 К drb.- 
ként.

Mákban nem tud igazi forgalom kifej
lődni. A komoly kereskedők különben is 
tartózkodóak, mert valószínűnek tartják, 
hogy az osztrák példát a mi kormányunk 
is követni és az árakat maximálni fogja, 
sót azt sem tartják lehetetlennek, hogy rek- 
viralásra is kerül sor. A fogyasztás is je
lentékenyen megcsappant. A forgalom ki
fejlődését nagy mértékben akadályozza az 
is, hogy nagyobb tételek továbbítására 
nem adnak ki szállítási engedélyeket, az 
üzletet tehát kivették a legitim nagykeres
kedelem kezéből. Ma a cikkhez értő keres
kedő egyáltalában nem vásárol, hanem 
csak spekulánsok jelentkeznek vevők gya
nánt. A pénzre rá nem szorult termelők 
Pedig, mert árujukat néhány métermázsás 
tételekre kénytelenek felaprózni, igen ma
gas árakat igényelnek. 450 korona körül 
kérnek, mig budapesti nagykereskedők még 
korábban vett tételeket 430 К-ért adnak el.

Dióból még uj áru nincsen és erre nézve 
az üzlet meg nem alakult ki. A régi áru 
már csaknem egészen kifogyott. Még szór
ványosan előforduló, kevés jó minőségű 
áruért 280 koronát igényelnek.

Hadihordók forgalomba hozatala.
Hordókereskedclmi r.-t. céggel uj 
részvénytársaság alakult félmillió К 
alaptőkével; mindennemű használt 
hordók vételére és eladására. Az 
igazgatóság tagjai a következők; 
Bakits László honvéd főtanácsos, 
alezredes, Berkes Lajos, Waclis- 
niann Lajos, Hauser Lipót, Pfeifer 
Márton és Balog Soma. Az uj ala
pítás főképen a hadi kincstárnál föl
szabaduló üres boroshordók közve
títését fogja intézni a szőlős gazdák
hoz.

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű term észetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: P éczely  A n ta l
Budapest, II. kcr., Margit-körut 50-5Z. szám.
Telefon: 40-97. □ □  Telefon: 40-97.

ásványvíz-nagy
kereskedő
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Az ausztriai zsirjegyek. Bécsböl 
jelentik: A belügyminisztérium ren
deletben állapította meg a nyers 
zsir, zsiradéktermékek és ételolaj 
fogyasztásának mértékét. A rende
let szerint egy hétre és fejenkint a 
zsirjegyek ellenében 120 gramm zsi
radéktermék, illetőleg ételolaj vagy 
144 gramm nyers zsir jár, a nehéz 
munkát végző férfinép ellenben 150 
gramm zsirterméket vagy 180 
gramm nyerszsirt kap fejenkint és 
hetenkint. — A „W i e n e r Z e i - 
t и n g“ közli az alsóausztriai hely- 
tartóság egy rendeletét, amely 
szerint szeptember 17-től kezdve 
Ausztriában, tehát Bécsben is csak 
zsirjegyek ellenében lehet zsírt ki
szolgáltatni és pedig hetenkint és 
fejenkint 120 grammot. A nehezebb 
testi munkával foglalkozó egyének 
150 gramm zsírt kapnak. Azok a 
háztartások, amelyek elegendő zsir 
felett rendelkeznek, vajjegyet kap
nak. A vajjegyek hetenkint és fejen- 
kiut 100 grammról szólnak.

A német zsirhiány ellen. Német
országban a Központi Állatkereke- 
delmi Szövetség arról értesítette va
lamennyi bizalmiféríiát és felügyelő- 
bizottsági tagjait, hogy a zsirproduk- 
ció fokozatossága csakis úgy bizto
sítható, ha a városi és vidéki népes
séget felvilágosítják arról, hogy ne 
vágjanak le könnyű és fiatal serté
seket. Egyes körzetekben a hatósá
gok úgy intézkedtek, hogy kétszáz 
kilogrammon aluli sertéseket nem 
szabad vágni, csakis kivételes ese
tekben. A legutóbbi állatszámlálás 
adatai szerint nagy állomány van 
fiatal sertésekben s miután a kor
mány is mindenképen támogatja a 
sertéstenyésztést, valószínű, hogy a 
legközelebbi hónapokban sok malac 
lesz. Ezért szükséges, hogy a serté
sek takarmányozása olymódon ren- 
deztessék be, hogy a levágás csak 
két- és háromszáz kilogrammos 
súlynál történjék. Akkor a jövő té
len nagyobb mennyiségű disznózsír 
fog majd rendelkezésünkre állam. A 
fontos nem a disznóhizlalás, hanem 
a zsir. Ezt pedig csak az öregebb 
sertéseknél találhatunk. Miután a 
fiatal sertés ára állandóan emelke
dik, újra figyelmeztetnek mindenkit, 
hogy minden háztartás, akár a vá
rosban, akár vidéken, neveljen sül
dőket, minél nagyobb számban. 
Csakis igv vehetik elejét a fenye
gető zsirliiánynak.

A szeszadó módosításának végre
hajtása. A képviselőház nemrég 
megszavazta a szeszadóra vonat
kozó törvények módosításáról szóló 
javaslatot, amely azóta szentesítést 
nyert. E törvény alapján most a 
pénzügyminiszter rendeletileg uta
sítja a pénzügyigazgatóságokat a 
törvény végrehajtására és megálla
pítja a szesz eladási módját és a 
kincstárnak a szesz eladási árában 
való részesedését. A rendelet a tör- 
vénynye! mindenben megegyezik. 
Az adó emelésére a miniszter a tör
vényben 200 koronáig szabad kezet 
kapott. A miniszter a rendeletben a 
maximumot vette igénybe és a 
kincstár részesedését hektóiiterenkínt 
200 koronával emelte fel.

Az erdélyi menekültek és a sör
gyárak. A románok aljas betörése 
folytán az erdélyi részekből mene
külni volt kénytelen vendéglős kar
társakat sörgyáraink a legnagyobb 
szeretetremél lósággal fogadták és 
mindazokat, akik erre rászorultak, 
nemcsak tanáccsal látták el, hanem 
esetleg pénzsegéllyel is. Az az álta
lános és meleg érdeklődés, amely 
ezekben a szomorú napokban a tár
sadalmat áthatotta, még fokozot
tabb mértékben hódított tért a ma
gyar sörgyárak körében, amelyek 
minden leuetöt megtettek, hogy az 
erdélyi menekültek itt Budapesten 
meleg otthonra találjanak.

Sztrájkolnak a korcsmárosok az 
ármaximálás miatt. Nyíregyházáról 
táviratozzák: Mikeez Dezső alispán 
Nyíregyháza és Szabolcs vármegye 
területére sezptember 1-től fogva 
maximálta a pálinka és az égetett 
szeszesitalok árát. A maximális ár 
lényegesen alacsonyabb azoknál az 
áraknál, a melyeket eddig a korcs
márosok kérték. Tegnap a nyíregy
házi korcsmárosok nagy értekezle
tet tartottak, amelyen elhatározták, 
hogy az ármaximálás miatt nem 
mérnek ki pálinkát. A korcsmárosok 
sztrájkja már a tegnapi napon meg
kezdődött. A megállapodást vala
mennyi korcsmáros és kereskedő 
meg is tartotta, mert tegnap már 
egyetlenegy korty pálinkát sem 
mértek ki Nyíregyházán.

Bor a sebesült katonáknak. Kneí- 
fel Béla kiskunfélegyházai szállodás 
és vendéglős a király születésnapjára

bort küldött a sebesült katonáknak. 
Dr. Eábry József főorvos, a hadi
kórház parancsnoka köszöni ezt meg 
a nemeslelkti vendéglősnek.

Három hústalan nap Ausztriában. 
Az osztrák íöldrnivelésügyi kormány 
a marhaállomány kímélése céljából 
uj rendeletet bocsátott ki a húsfo
gyasztás korlátozására. A rendelet 
értelmében mostantól fogva egész 
Ausztriában hetenkint három hústa
lan nap lesz az eddigi kettő helyett, 
nevezetesen: hétfő, szerda, péntek. 
Ezeken a napokon legföljebb marha- 
belsőrészeket, hétfőn azonban birka
húst is szabad fogyasztani, mert bir
kahúsból nagy mennyiség van és 
egyren agyobb tömegben kerül a 
bécsi piacokra, úgy, hogy az utolsó 
napokon a birkahús ára 4—5.60 ko
rona körül mozgott.

Vasúti vendéglő átvétel. Kolossá 
Viktor ismert nevű vasúti vendéglős 
átvette az aradi vasúti vendéglő ve
zetését. A kiváló hírnévnek örvendő 
vendéglős kartárs bizonyára itt is 
újabb babérokat fog fűzni eddigi ér
demeihez.

Kifogtak a vendéglősön. Bécsben 
történt a sörkimérés korlátozásakor, 
hogy az egyik antialkoholista egye
sületben kétségbeesetten megjelent 
az egyik tagtárs:

- Barátaim — mondotta, — kö
nyörüljetek meg rajtam. Ebbe és 
ebbe a vendéglőbe jár vacsorázni a 
bátyám, aki nagy ivó; esténkint hat 
korsó sörti s meg szokott inni. Má
tól fogva azonban az uj rend értel
mében csak egyet kap. Jöjjetek hát 
oda vacsorázni ti is és rendeljetek 
mindnyájan egy-egy korsó sört: 
ő majd megissza!

Úgy is történt. Az antialkoholista 
társaság minden este oda járt va
csorázni. Nem ivott senki, de a szen
ved1”' tagtárs bátyja minden este pon
tosan megkapta a maga hat korsó 
sörét.

A vörösrézedényeket rekviráíják.
A mai számunkban közölt Szontágh 
Pál fémárugyár hirdetésére felhív
juk mt. olvasóink szives figyelmét, 
amennyiben fenti gyári cég a rek- 
virált vörösrézedényeknek teljesen 
megfelelő acéllemezből sajtolt főző
edényeket hoz forgalomba. Ezen fő
zőedények egyik főelőnye abban rej
lik, hogy az egészségre abszolút ár
talmatlanok, mert belül ónozva ké
szülnek; tudvalévő, hogy az Orszá
gos kémiai intézet fővegyészének 
nyilatkozata szerint a horganyzott 
edényekben főzött ételket az egész
ségre ártalmasnak minősítette. Ol
vasóink fenti cégnek be is küldhetik 
rézedényüket a hirdetésben körülirt 
módon, mert a rekviziciós ár sokkal 
alacsonyabb lesz.

■ ■ ■ ■
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Az erdélyi menekült 
vendéglősök és korcs- 
marosok tájékoztatása

Az erdélyi menekült intézetek na
gyobb része még útban van és igy 
aránylag igen csekély azoknak az 
intézeteknek a száma, amelyek ezek 
közül régi üzletfeleikkel a működést 
folytatják.

Az elmenekült intézetek közül a 
következő intézetek jelenlegi műkö
dési helyéről van tudomásunk:

Brassó: Brassói általános takarékpénztár 
rt., Győrött a Győri általános takarékpénz
tárnál. — Brassói népbank rt.: Budapset, V. 
Fürdő-utca 2. — Erdélyi leszámitolóbank r. 
t.: az Angol-osztrák bank budapesti fiók
jánál (V., Nádor-utca 2. — Magyar általá
nos itclbank brassói fiókja: Budapesten, a 
főintézet központi épületében. — Nemzeti 
bnk rt.: Nagy kik inda, ottani fióktelepénél.

Pesti magyar kereskedelmi bank bras
sói fiókja: Budapesten, a bank központi 
épületében.

Déva: Közgazdasági bank rt.: Budapest, 
V., Fürdő-utca 2.

Dicsöszentinárton: Kiskiiküllömegyei ta- 
takarékpénztár és hitelbank rt.: Kolozsvár

Feketehalom: Feketehalmi előlegegylet 
rt.: az Angol-osztrák bank budapesti fiók
telepénél, Fürdő-utca 6., III. etn. 3.

Fogaras: Fogarasi előlegezési egylet rt. 
Budapest, V., Zoltán-utca 9., I. em. 4. 
Fogarasi takarékpénztár rt.: Budapest, VII. 
Amerikai-ut 2.

Gyergyószentmiklós: Gyergyói első taka
rékpénztár rt.: Budapesten, a Hazai bank 
ri.-uál (V., Harmincad-utca 6.) — Gyergyó-

szetitmiklósi népünk rt.: Budapest, V., l)o- 
rottya-utca 5.

Hátszeg: Huliegana takarék- és hitelin
tézet rt.: Arad.

Kézdivásárhely: Kezdi vásárhelyi taka- 
rekpenztár rt.: Budapest, V„ Fiirdő-iitca 2.

Kczdivusúrliclyi kisegítő takarékpénztár 
rt.: Budapest, li. Ostrom-utca dl.

Kőhalom: Kőhalmi takarék- és előlegezési 
egylet rt.: Budapesten, a Magyar általá- 
noshitellmnk helyiségeiben (Dorottya-u. 5.)

Kudzsir: Cugicrana takarék- és hitelin- 
tézet rt.: Arad.

Magyarrégen: Szászrégenvidéki takarék- 
és hitel rt.: pénztári működését beszüntette, 
éltékei Bubapesten a Hazai bank rt.-nál 
vannak.

Marosvásárhely: Maros vásárhelyi taka
rékpénztár rt.: Budapest, Dorottya-u. 5.

Medgyes: Erdélyrészi takarékpénztárak 
záíoglevélintézete: Csongráb, Uri-u. 3. — 
Medgyesi takarék- és előlegezési egylet 
rt.: Csongrád, Uri-u. 3. Medgyesi taka
rék- és hitelszövetkezet: Csongrád, Uri-u.
з. — Medgyesi általános takarékpénztár 
rt.: Kolozsvár.

Nagyszeben: Albina takarék- és hitel- 
intézet: Budapesten a Pesti magyar ke
reskedelmi banknál (Fürdő-u. 2.). Er
délyi bankegylet rt.: Budapest, V., Do
rottya-u. 10. — Lumina takarék- és hitel
intézet rt. Arad, a Victoria takarék- és 
hitelintézetnél. Nagyszebeni általános 
takarékpénztár rt.: Budapest, V., Dorottya-
и. 10. — Nagyszebeni földhitelintézet: Bu
dapest, Tiirr István-u. 8. — Nagyszebeni
eiölegezési egylet: Budapesten, a Hazai 
banknál, V., Harmincad-u. 6. — Peatra
gazdasági, kereskedelmi és hitelbank rt.: 
Budapesten, VI., Szerecsen-u. 6. — Pesti

magyar kereskedelmi bank fiókja: Buda
pesten, a bank központi épületében.

Oklánd: Udvarhelymegyei takarékpénz
tár rt. oklándi fiókja: Orosháza.

Oravicabánya: Oravicai takarékpénztár 
rt.: Budapesten, a Magyar bank és keres
kedelmi rt.-nál, V., Vilmos császár-ut 32.

Piski: Piskii takarékpénztár rt.: Buda
pest, V., Dorottya-u. Г).

Sepsiszentgyörgyi Háromszéki takarék- 
pénztár rt.: Budapest, V., Eürdö-u. 2.

Segesvár: Takarék- és jelzáloghitelegy
let rt.: Budapest, V., Vilmos császár-ut 32.

Szászváros: Ardeleana takarék- és hitel- 
intézet rt.: Budapest, V., Fiirdő-u. 2. 
Szászvárosi előlegezési egylet rt.: Buda
pesten, a Magyar általános takarékpénz
tárnál (V., József-tér 14.). — Szászvárosi 
takarékpénztár rt.: Budapest, Dorottya-u. 5.

Menekült vendéglősöknek. Tudatjuk 
Önökkel, hogy mindenféle ügyben rendel
kezésükre állunk és minden ügyes-bajos 
dolgukban a legnagyobb készséggel eljá
runk. A legnagyobb készséggel tesszük ezt 
annak a vendéglős testületnek, amely la
punkat, az „Országos Vendéglős Ujság‘-ot 
az első pillanattól fogva fölkarolta és tá
mogatására sietett. Ha bármi tekintetben is 
szolgálatukra lehetünk, szíveskedjenek ben
nünket felkeresni.

Uj előfizetőinknek, akik az elmúlt hó
napban a nehéz idők dacára is oly töme
gesen siettek az Országos Vendéglős Újság 
támogatására, köszönettel nyugtatjuk b. 
előfizetésüket.

A komocsí 6
vendéglő titka
Irta : Szaturnusz

Baranyóné megköszönte az ifjti 
szives készségét, a kis Alice pedig 
fülig pirult, amikor a vis-a-vis-ja 
„pardon nagysád“ kijelentéssel hoz
zálátott a műtéthez, ami mindössze 
abból állott, hogy kissé felhúzta a 
szemhéját, mire a gonosz koroin- 
szernese menten előkerült.

Alice félénken rebegett el halk 
„köszönöm“-öt, az ifjú pedig a vé
letlen nyújtotta udvarias ismerkedé
si alkalmat felhasználva bemutatko
zott.

— Bobday Tihamér gróf va
gyok.

A jég meg volt törve a kis Alice 
nyelve is megoldódott és tiz perc 
múltán már úgy beszélgettek, mint
ha régi ismerősök lennének. Csak 
kunná asszony érzett valami ideges 
elfogódottságot, amikor a gróf be
mutatkozott, egyszerre eszébe öt-

tj»СЯЗВ
lőtt, hogy ő ezt a nevet hallotta már 
egykori férje Tergovay Péter szá
jából. A kis gróf egyébként igen 
kellemes ifjúnak mutatkozott. Elmon
dotta, hogy a városban laknak, 
ahonnan most jöttek és egy rokona 
látogatására utazik Görgénybe.

— Görgény közel van Komócs- 
hoz, ahol mi lakunk — szólt Alice.

— Ha megengedik tiszteletemet 
teszem visszajövet önöknél — mon
dotta a fiatal Bobday gróf.

— Mi azonban nagyon egyszerű 
emberek vagyunk kedves gróf ur_— 
szólt közbe Baranyóné, aki nem ép
pen szívesen vette az ajánlkozást.

Oh én demokrata vagyok — 
mosolygott Bobday Tihamér — és 
ostoba embereknek tartom azokat, 
akik azt hiszik, hogy a magas szü
letésük jogot ad nekik a világ lené
zésére. Egy dolgos embert többre 
becsülök, mint egy hencegő grófi 
hajtást.

Baranyóné véleménye egy csa
pásra megváltozott a kis gróf felől.

Ön derék polgári elveket vall 
gróf ur, — mondotta melegen — de 
vájjon mit szól ehhez az édesatyja.

— Az apám — felelt Bobday Ti
hamér — a régi világ embere, kissé

zárkózott, más elvekben növekedett 
ember mint én, de jó ember.

Sok apró jelentéktelen dologról 
csevegtek el még Baranyóné a kis 
gróf és Alice, amig a vonat Koinócs- 
ra ért. Ez az idő éppen elég volt a 
kis grófnak arra, hogy halálos sze
relmet érezzen Alice iránt, aki
nek a szivében szintén nagy za
vart idézett elő a kellemes és fess 
fiú.

A bucsuzásnál Bobday Tihamér 
nagy tisztelettel csókolt kezet Ba- 
ranyónénak, a kis Alice-vel pedig 
olyan forró kézszoritást váltott, hogy 
szegény lányka arca pipacscsá vi
rult.

— A viszontlátásra — súgta hal
kan a gróf és a kis Baranyó Alice 
c "Mlanatban úgy érezte, hogyha nem 
következne el egy viszontlátás, az 
naivon, de nagyon szomorú lenne.

Tavaszi rügyek
Baranyóné komoly gondolatoktól 

terhes hangulatban érkezett haza. 
Estebéd után, amikor már Alice le
pihent, házuk szölőlugasos verandá
ján Emma asszony elmondotta urá
nak utikalandjukat. Baranyó arcán 
sötét árny vonult végig, amikor az



Országos Vendéglős Újság Ц H 8. szám H 10. oldal

Előfizetési felhivás.
Teljesen független, ininden vendéglős 

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

Az ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG 
nem függ senkitől; bátran és nagy kitartás
sal fog haladni afíelé 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 korcsmárosok nagy része 
harcban áll rengeteg ellenségeinkkel, de — 
a mi hitünk szerint most kell előkészíteni 
a talajt, hogy az a jövendőre biztos alapo
kon állhasson.

Abban a hitben, hogy ezt a magyar ven
déglősök meg fogják érteni; kérjük szives 
támogatásukat. Az ORSZÁGOS VENDÉG
LŐS ÚJSÁG előfizetési ára egész évre 6 
korona.

Kiváló tisztelettel
az ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG 

kiadóhivatala.

/  Az Országos /  
Vendéglős Újság

vasúti vendéglős előfizetői.

A bős
Adony Pusztaszabolcs 
Arad.
Balatonszentgyörgy
Belényes
Bicske
Buziásíürdö
Cegléd
Dés
Dombóvár (uj)
Dimaszerdahely
Érsekújvár
Füzesabony
Győr
Hegyeshalom
Királyháza
Kisújszállás
Kis-Kapus
Kolozsvár
Komárom
Legenye-Alsómihályi
Lőcse
Lipótvár
Makó
Marosvásárhely
Maros-Ludas
Mezőlaborcz
Miskolcz
Nagykároly

eset hitvese szájából tudomására ju
tott.

Aggódok drága Emmám — 
szólott — mert végtelen szomorúsá
got okozna, ha a kis Alice, aki any- 
nyira a szivemhez van nőve, lelki 
megpróbáltatások elé jutna. Különö
sen, ki ismeri a sors véletlen útjait? 

❖

Harmadnapra a kis Bobday Tiha
mér gróf beköszöntött Baranyóék- 
hoz. Kedves fesztelenséggel lépett 
be hozzájuk és szeretetreméltó fia
talságával pár óra alatt megnyerte 
Bárányé tetszését is. A kis Alice 
alig tudta leleplezni boldog örömét 
és este, amikor a gróf búcsút vett 
tőlük, megígérve, hogy mihamar 
újból ellátogat hozzájuk, titokban sá
rii könnyeket hullajtott.

A kis gróf hónapokon át min
den harmadnap ellátogatott a komó- 
csi vendéglőbe. Megható, ártatlan 
szerelmi idill fejlődött ki a két ifjú lé
lek között, akik közül egyik sem gon
dolt arra, hogy a sors nehéz, le
küzdhetetlen akadályokkal torla
szolja el rózsaszín álmaik teljese
dését.

Pedig igy történt.

A bobdai kastélyban
Bobday Alfonz gróf, a 2000 holdas 

bobdai birtok ura sötét gondolatok
ba mélyedve iilt karosszékében. Fia 
tegnap közölte vele, hogy feltűnő 
gyakori kirándulásai nem egy jó ba
rátjának szólanak, hanem egy édes 
kis teremtésnek, Baranyó János 
komócsi vendéglős leányának.

— Hallani sem akarok erről az 
ostoba szeszélyedről — jelentette ki 
fiának — és ha tilalmam ellenére, 
mégis tovább teszed a szépet annak 
a polgárleánynak, akkor nyomban 
külföldre küldetek, ahol pár hónap 
alatt el fog párologni a „halálos sze
relmed“.

A kis Bobday gróf kért, könyör- 
gött, rimánkodott, de atyja szigorúan 
elzárkózott esdeklő szavai elöl.

Soha! — mondotta. — Jegyezd 
meg jól, soha nem adom beleegyezé
semet ahhoz, hogy egy jámbor 
korcsmáros leányát vedd el nőül.

A kis Bobday gróf szivét teljesen 
megtörték atyja szavai, de azért szi
lárdan elhatározta, hogy mindent 
megkísérel még, hogy kiharcolja 
magának a boldogságot. Az öreg 
Bobday gróf azonban jól ismerte a

Nyíregyháza
Párkány-Náua
Püspökladány
Sárbogárd
Sopron
Székelykocsárd
Szolnok
Temesvár
Villány
Zonibor
Zsolna

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózására, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli 
kérdezősködésekre d íjm en tesen  nyújt

A Magyar Királyi Sóiövedék Vezérügynöksége
Ipa r só  o s z t  á l у :

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

Felelős szerkesztő és kiadó :

Bőhm Ármin.

Bobday vért és ne hogy fia valami 
kalandos tervvel és vállalkozással 
keresztül vigye számításait, egy fia
tal vidéki tanárt megbízott a fia fel
ügyeletével és egy reggel röviden 
tudomására adta Tihamér grófnak, 
hogy délután a fővárosba utaznak. 
Szegény szerelmes ifjú kétségbeesé
se leírhatatlan volt. Sirt, könyörgött, 
fenyegetődzött, mire atyja hidegen 
kijelentette előtte: ha akaratával da
colni próbál, szanatóriumba záratja.

Tihamér gróf sebtiben pár forró és 
szenvedélyes bucsusort irt Alicenak, 
elmondván, hogy mily váratlan 
szerencsétlenség szakadt rájuk. De 
ő nem nyugszik bele sorsába, kéri ne 
törülje ki a szivéből az emlékét. 
„Édes egyetlenem fejezte be le
velét - a mi szivünket nem választ
hatja el semmi. Mindig reád fogok 
gondolni és mihelyst szerét ejthetem 
ott termek nálad. Ne csüggedj s gon
dolj te is mindig a te sírig Ilii Tilia- 
mérodra.“

Amikor Baranyó Alice kézhez kap
ta I iliamér levelét és annak sorait 
végig futotta, egyszerre elhomályo
sodott előtte a világ és egy hangos 
jajkiálltással ájultan omlott össze, 

(bolyt, kőv.)
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stb. részére nehéz vasalással b e lü l  ó n o z v a ,  kívül feketére festve, a rekvirált vörösréz edényeknek teljesen megfelelő kivitelben

kilónként К 4-20- Továbbá 
nehéz acéllemezbe1 sajtolt 
rendkívül tartós k iv ü l-b e -  
lü l f in o m a n  ó n o z o tt  
füles és nyeles lábasok 
11-től 34 centiméter átme- 
rétig lapos és mély alak
ban, nagy választékban. 
Megrendelésnél kérjük az 
edények számát, valamint 
a szükségelt fazék, lábas, 
tepsi mélyeégét és áttnére- 
tét cm.-ekben megadni.

Amennyiben a vörösréz 
edényét még nem rekvirál- 
ták, úgy bérmentve küldje 
be azokat s mi a bekül
dőiteknek teljesen megfelelő 
acéllemezből sajtolt edé
nyeket szá Htunk helyette. 
Az esetleg javára fennma
radó árkülönbözetet kész
pénzben bektildjék. Vörös
réz edényt, ha a rajtalevő 
vasalkatréz 20°/o-ot meg 
nem haladja, k i ló n k é n t  
5 k o r o n á é r t f tiszta vö
rösréz edényeket pedig 
5 k o r o n a  50 f i l l é r r e l  
váltjuk he, mint hadifémet, 
hadi célokra.

/ i h  P á l  B udapest, IX/13. Ü llő i
o 2 0 l l l ( l g l l  i  U l  Fémárugyár. * * Jogosított hadiféi

Vendéglősöknek és korcsmárosoknak
mellékkereset kínálkozik

Felvilágosítással szolgál:

MARKOVITS IZSÓ
Banktisztviselő
B udapest, E rzsébet-köru t 2.

sorsjegyek részletfizetésre való el
adása által elsőrangú pénzintézetnél



Országos Vendéglős Újság ki ki 8. szám 12. oldal.
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