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Az Országos 
Vendéglős Újságáról

Budapest, 1917. május 

em dicsekszünk, a 
mikor ezeket a so
rokat leírjuk; csak 
éppen e helyen 
akarjuk hálás kö- 
szönetünket leróni 
aziránt a nagy és 

tiszteletreméltó közönség iránt, a 
mely — megértve hivó szózatunkat, 
—  táborunkba gyülekezett.

Nem dicsekszünk; pedig dicsek
vésre is volna elég okunk és jo
gunk!

Amikor elhatároztuk, hogy meg
indítjuk az Országos Vendéglős Uj- 
ság-ot, nagyon is tisztában voltunk 
mi azzal, hogv ennek a tiszteletre
méltó és hatalmas szakmának, amely 
mindezideig külön szaksajtó nélkül 
állt, a legnagyobb mértékben szük
sége van egy olyan hivatott orgá
numra, amely az ö érdekeit mindig 
és minden körülmények között 
képviseli.

Tudtuk ezt nagyon jól és éppen 
ezért mentünk neki bátran és bízvást 
a csatának, amelyet meg kell küzde- 
ntínk. Ma már nem kétes előttünk az 
eredmény; tudjuk, hogy ebben a 
harcban a győzelem csakis a mienk 
lehet, akik mellé az első hivó szóra 
odaálott ennek a tisztes szakiparnak 
közönsége, amely napról-napra, egy
re növekedő mértékben elhalmoz 
bennünket nemcsak biztató és báto
rító soraival, hanem az ehhez olyan 
nagyon szükséges erkölcsi és anyagi 
támogatásával is.

Mert valóban példa nélkül áll a 
magyar szakirodalom történetében 
az a nagy erkölcsi siker, amelyet az

Országos Vendéglős Újság első szá
mának megjelenése után elért. B e
valljuk őszintén: erre a nagy, erre a 
példátlan sikerre magunk se voltunk 
elkészülve.; de mindensetre nagy há
lával tölt el a mi közönségünk iránt 
és ma már teljesen tisztában va
gyunk azzal, hogy nem végzünk 
hiábavaló munkát és munkálkodá
sunkat elismerés és siker koronázza.

Pedig mi tagadás benne -  a ml 
lelkűnkben is élt valami kis félelem 
a megindulás első, nehéz pillanatai
ban. Háborús időben, minden támo
gatás nélkül, csupán önerejére utal
va indult neki utjának az Országos 
Vendéglős Újság. Habár ismertük is 
e tisztes szakiparnak minden baját, 
mégis élt bennünk a kétség, hogy e 
bajok feltárásával, szellőztetésével 
szolgálatot teszünk-e magának az 
iparnak és hogy szavunk megértésre 
talál-e ott, azokon ahelyeken, ahova 
szánva van.

Ma már azoknak a sikerknek lát
tára, amelyekben az Országos Ven- 
déslőg Újságnak része volt és van; 
eltűnt a mi lelkűnkből minden aggo- 
godalm és bízvást hirdethetjük, hogy 
az út kezdetén nem fogunk meg- 
állani; haladunk tovább is a kitűzött, 
az elérendő cél felé, mert erre köte
lez bennünket a mi közönségünk lel
kes bátorítása és példátlan szeretete.

Hogy utunk kezdetén éppen olyan 
oldalról, ahonnan legkevésbbé vár
tuk, intrikákkal és alattomos táma
dásokkal is találkoztunk: az bennün
ket nem keserített el. Számításba 
vettük — jó előre — ezeket az intri
kákat és támadásokat és éppen az a 
tudat önt belénk önbizalmat és jö- 
vőnkbe vetett reménységet, hogy 
mindezek megtörténtek. Tudjuk jól, 
hogy az a sajtóorgánum, amely már

megindulásakor nem részesül kellő 
figyelemben és támogatásokban is, 
nyomtalanul el fog tűnni a közélet 
porondjáról. Régi, kipróbált erők 
vagyunk ezen a téren és teljesen tisz
tában vagyunk azzal, hogy a hiva
tott sajtónak eleme a harc és mi a 
felénk dobott lovagi keztyiit fel is 
vesszük, bárha azt nem is nyíltan, de 
alattomban dobták is felénk.

Felvesszük — bár nem nyíltan 
dobták is felénk — hanem — a mi 
egzisztenciánkra törve — oldaltáma
dással. Mi — és ezt újra hangsúlyoz
zuk — a harc emberei vagyunk, de 
mindig csak a tisztesség határain be
lül. Kijelentjük, hogy soha semmiféle 
nemtelen támadásra kaphatók nem 
vagyunk, semmiféle irányban. De ha 
a tiszteség határai között kell sikra 
szálalnunk e nagy és tiszteletreméltó 
szakipar érdekeiért, a mi közönsé
günk — amely az első pillanatban 
elárasztott bennünket szeretetének 
minden jelével — ott fog minket ta
lálni a harcolók táborában.

Nekünk nem csak egy erősségünk 
van; a közönség szeretete és csak 
egy bizodalmunk, hogy ezt a szinte 
példátlanul álló szeretet mindig és 
minden körülmények között meg is 
tudjuk őrizni a magunk számára. Az, 
aki fél, aki egzisztenciáját félti tö
lünk, nem állhat szilárd alapokon, 
mert régi és megdönthetetlen igaz
ság az, hogy az erős nem fél soha 
az idők mohától: kitör és eget kér.

De nem ezért vettük igénybe la
punknak ezt az első helyét mind
ezeknek az elmondására, mintha re- 
kriminálni akarnánk. Nem! Távol áll 
tőlünk ez a szándék nagyon. A ml 
derék, jó és minket megértő közön
ségünk nagyon is jól tudja azt, hogy 
mi erre nem is gondolhattunk; mert
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aki az igazság jegyében indul útnak 
megkezdett pályáján, az nem retten
het vissza az esetleg eléje gördülő 
akadályoktól.

Nem! Ezt a helyet annak a nagy 
közönségnek szenteljük, amely meg
értett bennünket és elhalmozott nem
csak erkölcsi, hanem igazán meglepő 
mértékben nyilvánuló anyagi támo
gatásával is. Kétszeresen jól esik ne
künk ez a tudat, mert látjuk belőle, 
hogy szükség volt a mi lapunkra, az 
Országos Vendéglős Újságra, mert 
amely sajtó-orgánumot a közönség 
ennyire felkarol, annak nemes es 
nagy hivatásának kell lennie.

Törhetetlen munkakedvel és nagy 
ambícióval küzdünk továbbra is a 
vendéglős- és korcsmárosipar nagy 
vitális érdekeiért: ez lesz mindig a 
mi programmunk és minket, akik — 
újból hangsúlyozzuk ezt —  minden 
támogatás nélkül indultunk neki en
nek a rögös útnak, csak büszkévé és 
bátrakká tesz a mi derék közönsé
günk megértő szeretete.

Amidőn mindezeket kijelentjük, 
hálás köszönetét mondunk azért az 
igazán megtisztelő fogadtatásén, 
amelyben az Országos Vendéglős 
Újságot részesítették úgy a szak
körök, mint a szakkörökkel együtt 
működő egyes emberek és részünk
ről újra csak azt az Ígéretet tehetjük, 
■hogy a kitűzött útról el nem tánto- 
rodunk soha!

Országos Vendéglős Újság b

Le a „kirakati 
étiap"~pal!

„kirakati étlap“, a 
háború egyik torz 
különlegessége, a 
közélelmezési hi
vatal berkeiben 
látta meg a nap
világot. Úgy mond
ják, hogy az étlap

kisdedet az uj idők parancsa szülte 
és hogy a reményteljes csecsemő 
megjelenését duzzadó bizakodás vár
ta, mivel hogy biztosra vették, hogy 
a „kirakati étlap“ névre keresztelt 
kicsike a közélelmezési mizériáktól 
egy csapásra megszabadítja e búval 
spékelt hadi világot. . .  Nőtt, nőtt a 
kisded és büszkén hivalkodott a ven
déglők kirakatában és ajtaján, ám 
mint annyi szülő, a Közélelmezési

Hivatal is szomorúan láthatta volna, 
ha éppen akarta volna, hogy csecse
mője, a „kirakati étlap“ csenevész 
csemete maradt és mindössze annyi 
eredményt hozott, hogy a vendéglő
söknek kellemetlenkedik, de a ven
dégen nem segít. A Közélelmezési 
Hivatal ennek dacára megőrizte irá
nyában dédelgető szeretetét és eddig 
eszeágában sem volt, hogy a lábat- 
lankodót leparancsolja a vendéglők 
nyakáról.

Hiszen tudjuk, hogy a szülői sze
retet vak és még a néma gyermeket 
is legédesnek látja, de ennyi idő után 
talán mégis belátására ébredhetne a 
Közélelmezés fóruma annak, hogy 
az általa életrehivott „kirakati étlap“ 
csak nyűg és nem segítő eszköz. 
Mert, kérdjük szeretettel, mi válto
zás történt a vendégek életében a 
„kirakati étlap“ rendszerével. Azt 
hisszük, sőt meg vagyunk róla győ
ződve, hogy csupán annyi, hogy a 
vendéglőben étkezni szándékozó előre 
nézheti meg azt az étlapot, amelyet 
pár .perc múltán, ha belépett és he
lyet foglalt, úgyis eléje tesznek vá
lasztás céljából. És ezért az eredmé
nyért érdemes a vendéglősiparnak 
vállairá kellemetlen ballasztot he
lyezni? E kérdésben bennrejlik a fe
lelet, amiből a Közélelmezési Hivatal 
is érthetne. Hogy példával is illusz
tráljuk, mily gyümölcsöket terem a 
„kirakati étlap“, egy kis jelenetet 
iktatunk ide. ím e:

A vendég (betér és helyet foglal az 
egyik fehér asztalnál): Pincér!

Az éttermi segéd: Kérem alássan?
A vendég (beleböngész az étlap

ba): Hozzon nekem egy marha- 
tokányt!

Az éttermi segéd: A marhatokány, 
kérem, épp e pillanatban fogyott ki.

A vendég: De hiszen künn a „ki
rakati étlap“-on ott áll, hogy „mar- 
hatokány“.

Az éttermi segéd: Igaza van ura- 
ságodnak, rohanok ki és áthúzom a 
marhatokányt. (Elrohan ki az utcára, 
nekifekszik az étlapnak és áthúzza a 
marhatokányt.)

A vendég (dühösen dobol a tá
nyérján és várja, mig az éttermi se
géd visszajön).

Az éttermi segéd  (lihegve fut 
vissza, mert közben tizfelől csönge
tik): le ss é k  talán valami mást pa
rancsolni.

A vendég: Kérek egy serpenyős 
rostélyost.
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mindennek, csak sörnek nem nevez
hető osztrák árpalé-szennyekhez, 
Ugylátszik azonban, hogy az osztrák 
sörpanamisták nem okultak egy-két 
hurokra akadt társuk szigorú elitélte
tésén és még most is elég vakmerőek 
ahhoz, hogy zavaros és izetlen folya
dékjaikkal szép Magyarországon há
zalni próbáljanak. Vakmerőségük 
csodálatos, de ugyanoly csodálatos 
az is, hogyan képesek még ma is 
becsempészni dugáruikat. Meglehet 
különben, hogy nem is uj áruról, ha
nem olyanról van szó, amely még a 
régi időből való és valahol rejtett 
raktárakban őrzik. Az osztrák sör
nek ugyanis nem árt az idő, mert 
már a gyártás pillanatában olyan 
könnyetfacsaróan silány kotyvalék, 
melyen rontani az idő sem képes.

Az osztrák sörhiénák a lépremenő 
vendéglősöknek azután megszabják 
a börtnyuzó feltételeiket. A főfeltétel: 
négyéves szerződés. Aki azután ezt 
a négyéves szerződést állja, az eladta 
a jövőbeli örökségét, egy hordósör
nek nevezett szenyes folyadékért.

Figyelmeztetünk tehát mindenkit, 
hogy nézzen a körmére az osztrák 
sörvigéceknek és szorult helyzetben 
ne ássák alá az existenciájukat az
által, hogy osztrák sörvigécekkel kö
tött hosszúlejáratú szerződésekkel 
verik bilincsbe önmagukat és járat
ják le üzletük jóhirét.
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A Sőrkimérés 
időpontjának 
megállapítása

ein egyszer han
goztattuk már azt, 
aminek most újból 
propagandát csiná
lunk, hogy a ven
déglők a saját ér
dekükben állapít

sák meg a sör kimérésének időpont- 
A sörredukció által beállott kényszer- 
helyzet parancsolóan diktálja azt, 
ha csak valamelyik vendéglős nem 
akarja magát annak kitenni, hogy 
a szabályozatlan és be nem osztott 
sörkimérés folytán abba a helyzetbe 
"jusson, hogy a nap legfontosabb 
szakaszaiban, ebéd és vacsoraidőben 
sör nélkül álljon.

Az előrelátó vendéglősök és korcs- 
niárosok tudatában ennek, már sza
bályozták a sör fogyasztásukat oly- 
képen, hogy délben és este csapol

nak. Ennek az egyedül célravezető 
módnak: a déli és esti csapolásnak 
semmi akadálya nincs, mert tapasz
talatból tudjuk, nem egyszer láttuk, 
hogy a közönség egész szépen bele
szokik az uj rendbe, azon egyáltalán 
fenn nem akad, sőt maga is helyes
nek tartja, hogy a nap bizonyos sza
kaiban biztosan tudja, hogy kaphat 
sört és tudja azt is, mikor nem lehet 
sörhöz jutnia.

És mégis vannak vendéglők, ahol 
ezzel a szükségszerűséggel nem szá
molnak és ezáltal saját fontos üzleti 
érdekeik ellen vétenek. Újból figyel
meztetjük tehát a vendéglősöket, 
hogy ismerjék fel eminens érdekeiket 
és vezessék be a déli és esti csapo
lást.
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Kossuth Latos 
a bolgár sörgyártás 
megalapítója

zófiában, az ott 
megjelenő „Kam- 
bana“ cimü lap 
1914. évi számá
ban egy cikket 
közölt Kossuth La
josnak és emigráns 

társainak bulgáriai kulturműködésé- 
ről. A cikk cim e: „Egy nap Sumia 
városának történetéből“ és többek 
között a következőket Írja:

— Nem mindenki tudja, hogy a 
bolgár söripar megalapítója egy ma
gyar államférfi, Kossuth Lajos volt, 
aki az 1848— 49-iki sazbadságharc 
után néhány társával Bulgáriába me
nekült és Schumenben telepedett le.

Ezek a magyar emigránsok adtak 
példát a bolgároknak a modern öl
tözködésre, a társas életre és ők 
keltették fel az érdeklődést a lakos
ságban a közért való munkálkodás 
iránt.

Kossuth Lajos és társai egy kis 
üstben sört főztek maguknak és 
ezzel megalapítói lettek a bolgár 
söriparnak. A nép mindjobban meg
kedvelte a vendégszerető magyarok 
sörét, s igy lett Kossuth Lajos kis 
üstje a schumeni nagy serfőző alap
vetője. A bolgár kereskedelmi mi
nisztérium megvette Kossuth serfőző 
üstjét a hozzátartozó eszközökkel 
együtt s azokat a kereskedelmi mú
zeumban fogják elhelyezni, Bulgária 
háladatosságának jelképeként.

A „Kambana“ cikke bejárta az 
egész bolgár sajtót. Abban az idő
ben még nem gondolhattak derék 
szövetségeseink arra. hogy rövid 
időn belül együtt fogunk harcolni 
orvtámadó ellenségeinkkel.

Sörhiány miatt. Becsből jelentik, 
hogy ott több mint ötszáz vendéglős 
zárta be üzletét. Az üzletbezárást 
azzal indokolják, hogy a sörgyárak 
nem képesek őket sörrel ellátni. — 
Most értjük a dolgot, miért akarják 
a budweisi kotyvalékot a magyarok
ra sózni, mert az osztrák kartársak 
inkább üzleteiket bezárják, semhogy 
vendégeiket azzal traktálják.

Sörgyáralapitás. Győrött nagy
szabású sörgyárat akar létesíteni a 
Magyar Bank és Kereskedelmi Rész
vénytársaság. Ebben az irányban 
tárgyalások folynak a várossal a 
megfelelő telek megvásárlása miatt. 
Amint értesülünk, ötmillió korona 
alaptőkével.

Sörgyár épül a Felvidéken. Egy
felvidéki konzorcium, amelynek élén 
egyik felsőmagyarországi sörgyár 
áll, Pöstyénben nagy sörgyár építé
sét tervezi.

Szomorú hir. A Báthory-pince aj
taján a következő felírást látjuk:

H Országos Vendéglős Újság

SŐRHIÁNY MIATT 
6 ÓRÁIG ZÁ RV A !

Ehhez nem kell kommentárt fűz
nünk.

A sörtermelés. A magyarországi 
sörfőzdékben a folyó év március ha
vában 71.798 hl. sört termeltek, 
szemben 230.774 hl.-el a múlt év ha
sonló havában. 1916 szeptember hö 
1-jétől 1917 március végéig az össz
termelés 360.862 hl. volt, szemben 
1,642.225 hl.-el az előző kampányban. 
Söradóban ugyanezen idő alatt be
folyt 4,120.206 K, szemben 6,923.544 
K-val az előző évadban.

Az első sörjegyek. Drezdából je 
lentik, hogy egy ottani nagyvendég
lős bevezette a sörjegyrendszert. 
Minden belépő vendégének két sörje
gyet ad, minden sörjegy egy pohár 
sör elfogyasztására jogosít. Női ven
dégeknek egy jegy ellenében csak kis 
pohár sört, szolgálnak ki. Jegy nélkül 
sör nem lesz kiszolgálva.
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Mély részvéttel adjuk tudtul lapunk 
előfizetőinek és barátainak, hogy ifi. 
Haggenmacher Henrik, a Haggen- 
macher kőbányai és budafoki sör
gyárak részvénytársaság elnökigaz
gatója e hó 3-án, rövid szenvedés 
után, 62-dik évében meghalt.

Temetése e hó 5-én d. u. 4 órakor 
a Lipót-körut 9. szám alatti gyász
házból nagy és előkelő . közönség 
részvéte mellett ment végbe.

A gyászszertartáson dr. Szabó Ala
dár ref. lelkész magasszárnyalatu be
szédben búcsúztatta az elhunyt elnök
igazgatót. A gyászházban megjelen
tek a közélet férfiai, a sörgyárak 
igazgatói és tisztviselők küldöttségei, 
a vendéglősök és korcsmárosok nagy 
számban.

Az igazgatóság, a sörgyár tiszt
viselő kara, a gyár munkásai és a 
megjelent közönség rengeteg díszes 
koszorút helyezett a ravatalra.

A Haggenmacher sörgyár igazga
tósága a kövekező gyászjelentést 
adta k i:

A „HagKemmacher“ Kőbányai és 
budafoki Sörgyárak R.-T. igazgató
sága és feliigyelőbizottsága mély fáj
dalommal jelenti, hogy felejthetetlen 
elnök-igazgatója, gyárvállalati meg
alapítója

Ifj. Haggenm acher Henrik
folyó évi május 2-án rövid szenvedés 
után elhalálozott.

Az elhunyt lankadatlan buzgalom
mal munkálkodott gyárvállalatunk ja
vára és kiváló szaktudása, valamint 
bő tapasztalatai révén elévülhetetlen 
érdemeket szerzett azok fejlesztése 
körül.

Szelleme továbbra is élni fog ál
landóan körünkben és emlékét min
denkor igaz kegyelettel őrizzük,

Budapest, 1917. május 3-án.

A sörgyár tisztviselő kara egy kü
lön gyászjelentésben adja tudtul sze
retett elnökigazgatójuknak halálát:

A „Haggemmacher" Kőbányai és 
Budafoki Sörgyárak R.-T. tisztviselői 
kara mély fájdalommal tudatja, hogy 
forrón szeretett elnök-igazgatója

Щ. Haggenm acher Henrik
ur

rövid szenvedés után, f. évi május 
hó 8-án reggel K-7 órakor jobblétre 
Szénderült.

A megboldogult nem csupán főnöke, 
de mindenkori munkatársa és szerető 
atyja volt tisztviselőinek.

Elhunytát őszintén fájlaljuk és em
lékét soha el nem múló kegyelettel 
őrizzük.

Budapest, 1917. május 3-án.

A gyászmenet d. u. 5 órakor indult 
el a Lipót-köruti gyászházból a Ke- 
repesi-uti temetőben lévő családi sír
bolthoz; a gyászkocsit hosszú kocsi
sor kisérte, a temetőben nagyszámú 
közönség gyűlt egybe, hogy részt- 
vehessen az elnökigazgató temeté
sén.

A nyílt sírnál dr. Szabó Aladár 
ref. lelkész áldása után Demeter 
Sándor Károly a tisztviselői kar ne
vében megható beszédben búcsúz
tatta elnökigazgatójukat.

A Haggenmacher kőbányai és bu
dafoki sörgyárak részvénytársaság 
igazgatósága és tisztviselő karát 
mélyen érintő gyászából az Orszá
gos Vendéglős Újság szerkesztősége 
is megilletődve veszi ki a részét.

Boldog pünkösdi ünnepeket!
A nagy megpróbáltatások, a ret

tenetes küzdelmek árán ahhoz a 
ponthoz jutottunk, hogy t. előfize
tőinknek, hirdetőinknek és lapunk 
minden jóakarójának az eddigieknél 
nyugodtabb lélekkel kívánhatunk 
boldog pünkösdi ünnepeket. A meg
próbáltatások nehéz esztendői után, 
a magyar faj életrevalóságába vetett 
hittel óhajtjuk, hogy a nagy véráldo
zat, amelyből a magyar vendéglős- 
ipar is bőven kivette a részét — egy 
jobb, boldogabb és biztosabb jövő 
hajnalát jelentse, amelyben a mi be
csületes munkánk kellő mértékben 
érvényesülni fog. Mi a magunk ré
széről ígérjük, hogy ezután is őrt ál
lunk a magyar vendéglösipar nagy 
érdekei felett és egész tehetségünk
kel, egész akaratunkkal ennek a tisz
teletreméltó szakiparnak szenteljük 
minden erőnket.

Tisztelettel
Országos Vendéglős Újság 
szerkesztősége és kiadóhivatala

Előfizetőinkhez. A papirhiány és a 
nyomdaáraknak úgyszólván nap-nap 
után való drágulása arra kényszerít 
bennünket, hogy lapunk előfizetési 
árát május havától kezdődően évi két 
koronával emeljük. Ezentúl tehát la
punk előfizetési ára egy évre: 8 kői. 
E kényszerű és igen alacsonyra sza
bott előfizetési áremelésért tisztelt 
előfizetőinktől bizton remélt elnézést 
kérünk. Mihelyest a viszonyok lehe
tővé teszik, lapunk régi előfizetést 
árát visszaállítjuk.

Kitolták a zárórát. A napisajtó ama 
propagandájának, mely a záróra ki
tolása érdekében indult meg és ame
lyet erőnkhöz mérten mi is támogat
tunk, sőt e tárgyban a belügyminisz
terhez nyílt levelet is intéztünk, meg 
lett az eredménye. A belügyminisz
ter, ha késve is, helyt adott a jogos 
óhajtásoknak és a tizenegy órára 
kurtított éjszakai életet egy órával, 
éjféli tizenkét óráig kinyújtotta. Az 
uj zárórarendelet értelmében a ven
déglők és korcsm ák éjjeli tizenkét 
óráig nyitva tarthatók. Édes-kevés 
ugyan ez az ajándékozott egy óra és 
ezzel a vendéglősipar bajaira nincs 
gyökeresen segítve, de ez az egy óra 
is jelent némi megkönnyebbülést és 
azzal a reménnyel nyugtázzuk, hogy 
talán nemsokára elkövetkezik az az 
idő, amikor a rendes békezáróra hu
zatja le a vendéglők és korcsmák há
borús bajoktól és mizériáktól ostro
molt redőnyét.

Maximálják a parafadugókat. A
parafadugókban mutatkozó hiányt s 
ennek következéseit több érdekkép
viselet tette már szóvá s —  hir sze
rint — most olyan irányban szándé
koznak előterjesztést tenni, hogy a 
kormány a készletek összeírását, 
ez-ek lefoglalását és a fontosságuk 
szerint elsőbbrendii üzemek közt 
való szétosztását rendelje el, még 
pedig az árak megszabása mellett.

Miért drága a gyufa? A Magyar 
Gyufaárusitó r.-t., amely a kartellberi 
Ievő^ magyar gyufagyárak központi 
eladási helye, most tette közzé har
madik üzleti jelentését, melyből nyil
vánvaló, hogy a gyufa mostani ma
gas ára a gyufakartel! áremelő poli
tikájának köszönhető. A jelentés u. í.
150.000 korona alaptőke mellett
47.000 korona tiszta nyereséget tün
tet föl, ami az alaptőke nem keve
sebb, mint 31 százalékos kamatozá
sának felei meg. Kitűnik a jelentés
ből az is, hogy három éves fennál
lása alatt 495.000 koronát keresett, 
vagyis az alaptőke több mint 300 
százalékát. Ebben a haszonban pet-
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sze nincsenek benne azon összegek, 
melyeket a kartellben álló gyufa
gyárak külön-külön kerestek. Ezek 
után érthető, hogy miért kell a fo
gyasztónak egy doboz (30—35 szál) 
gyufáért 6 fillért fizetni.

A fémbeváltás végső határideje 
április 30-án jár le és a fennálló ide
vonatkozó rendelet értelmében ezen 
határidőn túl a még önként fel nem 
ajánlott, felajánlási kényszer alá eső 
fémkészletek elkobzandók lesznek. 
Minthogy azonban az igazságügy- 
minisztériumban az elkobzás módját 
részletesen szabályozó rendelet még 
nem készült el, a fémbeváltó bizott
ságok bizalmas utasítást kaptak arra 
nézve, hogy a szóbanforgó rendelet 
megjelenéséig a még fel nem aján
lott fémkészletek elkobzásától te
kintsenek el.

Humemüekrol
A husárusitás uj rendje Bécsben.

Az osztrák fővárosban hire kelt, 
hogy a husárusitás régi rendjétől el 
fognak térni és a mészárosok ezután 
nem élő állapotban, hanem levágva 
kapják majd a marhát. Ezzel kapcso
latban a Wiener Allgemeine Zeitung 
közli, hogy az uj rendezés módja 
nyilván az lesz, amelyet Grácban is 
meghnositottak. Grácban ugyanis a 
mészárosok, bár megkapják az élő
állatot, de miután levágták, nem a 
saját hasznukra, hanem hatósági 
számlára árusítják el és ezért a va
rostól fizetést kapnak. Viszont a hus- 
eladás révén származó haszonból a 
város az egyéb élelmiszerakcióknál 
beálló veszteségeit pótolja. Ugyanez 
az eljárás van meg Vorarlbergben 
is. Hogy vájjon Bécsben is ezt u 
módszert követik-e majd, még nem 
bizonyos. Szó van arról is, hogy a 
vendéglői étkezés rendjét egyszerű
sítik és behozzák az egyforma terí
ték rendszerét.

A sertéshizlalás kisebb gazdasá
gokban. Egy német gazdasági lap ír
ja, hogy ez még sok tekintetben cél
szerűtlenül történik, nevezetesen sok 
gazdának az az elve, hogy a serté
seknek lehetőleg vizes eleséget kell 
adni: határozottan elvetendő. A vi
zes eleség takarmányozásánál ugyan
is a rágás és az azzal kapcsolatos, 
nagyon is ofntos benyálazása az ele- 
ségnek tökéletlenül történik. A ser
tésnek jó fogazata és nagy nyálmi-

rigye van, ennélfogva olyan eleség 
adandó neki, melyet jól meg kell rág
nia. Egészben hagyott még sokkal 
jobba nmegfelel a célnak, mintha az 
finomra őrölve, vízzel pépet képez
ve, kerül a sertés elé. Teljesen elhi
bázott dolog száraz darát bevizezve 
adni a sertésnek, amint azt sok he
lyen teszik, mert a sertés rögtön le
nyeli rágás nélkül. A darát szárazon 
kell a sertés elé tenni és a vályú mel
lett legyen egy edényben, vagy egy 
másik vályúban állandóan tiszta viz.

Sertéshús füstölése nagyban. Ug> 
a fővárosi községi élelmiszerüzem, 
mint a Haditermény r.-t. úgy intéz
kedett, hogy a nagyobb sertésvágá
sokból való oly sertéshusmennyisé- 
gek, melyek a közfogyasztásban a 
hús drágasága miatt nem keltek el, 
tartalék-készlet céljaim felfüstöltes- 
senek. A főváros részére Schmiedi 
Dániel, a Haditermény r.-t. részére 
a Brauch Ferenc r.-t. végzi a füstö
lést.

Belmiszerekrol
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Sajt- és vajmaximálás. Az Orszá
gos Közélelmezési Hivatal elnöke 
rendeletet bocsátott ki, amely a te
hén- és juhtejből készült sajt, to
vábbá a vaj- és tehéntúró legmaga
sabb árait állapítja meg. A rendelet 
harminc nap múlva lép életbe. A fél
kövér keménysajt (zsírtartalom szá
raz anyagban legalább 25 százalék), 
ilyenek a gróji, félementháli, trapista 
és hasonlók) legmagasabb ára a ter
melő és a kereskedő közötti viszony
latban 5.60 korona, a kereskedő és a 
fogyasztó közötti viszonylatban 7.20 
korona kilogrammonkirit. Sovány 
keménysajt ára 3 (3.50) korona, po
gácsasajt (kvárgli) 560—720, dara- 
bonkint 12 fillér, juhgomolya 6 И (7), 
kevert gomolya 25 százalék zsírtar
talommal 5.60 (6.10) korona és 25 
százalék zsírtartalommal 4.80 (5.30), 
tehéngomolya (teljes tehéntejből ké
szült 3^ korona, tehéntúró (legföl
jebb 70 százalék víztartalommal) 2 ^ 
korona, liptói, székely stb. juhturó 45 
százalék zsírtartalommal 7.60 (8.60), 
25 százalék zsírtartalommal 6.80 
(7.80), soványturó, kevert sajt 3^ 
(4^) korona. A kemény juhsajt (os- 
tyepka és hasonlók) s a félkemény 
juhsajt (parenyca és hasonlók) 8 (9) 
korona. A „liptói túró“ elnevezés 
csakis azon sajtféleségekre alkal-

mazható, amelyek Abauj-Torna, 
Árva, Bereg, Gömör, Kishont, Liptö, 
Máramaros, Nógrád, Nyitra, Sáros, 
Szepes, Trenesén, Turócz, Ugocsa, 
Ung, Zemplén és Zólyom vármegyék 
területén levő termelőhelyekről szár
mazik, a „székelyturó“ elnevezés pe
dig csakis azon sajtféleségekre alkal
mazható, amelyek Alsó-Fehér, Besz- 
terce-Naszód, Bihar, Brassó, Csik, 
Fogaras, Háromszék, Hunyad, Kis- 
és Nagyküküllő, Kolozs, Krassó-Szö- 
rény, Maros-Torda, Szatmár, Szeben, 
Szilágy, Szolnok-Doboka, Torda- 
Aranyos és Udvarhely vármegyék 
területén levő termelőhelyekről szár
mazik. A vaj maximális ára termelő 
és nagykereskedő között kilogram
monként 10 korona. A nagykereske
dő és kiskereskedő közötti viszony
latban: hordókban vagy 5 kg.-os 
tömbökben 10.24, fél kg.-os és ennél 
kisebb adagokban kiformálva és cso
magolva (papirossal együtt) 10.90 K. 
A fogyasztó számára a vaj legmaga
sabb ára kilogrammonként 11.40 K. 
A másodrendű vaj (irósvaj, főzővaj, 
falusi vaj stb.), vagyis amelynek víz
tartalma 18 százalék vagy ennél több 
és zsírtartalma 80 százalékon alul 
van, legmagasabb ára a fogyasztó 
számára kilogrammonként 7.50 K. 
Az olvasztott vaj elsőrendű vajnak 
tekintendő. A tehéntúró, melynek 
víztartalma legföljebb 70 százalék, 
legmagasabb ára a termelő és keres
kedő közötti viszonylatban kilo- 
grammonkint 2.50 К, a kereskedő és 
fogyasztó közötti viszonylatban pe
dig kilogrammonként 3 korona. A 
kávéházak, kávémérők, cukrászok, 
sütőiparosok, vendéglősök, sajtgyá
rosok és hasonló iparosok a nagy- 
kereskedőkkel egyenlő elbírálás alá 
esnek. Jelen rendeletben foglalt in
tézkedések a vámkülföldről szárma
zó termékekre nem vonatkoznak.

A tojáspótló szerek nem alkalma
sak. A földművelésügyi minisztérium 
kiadásában megjelenő Kísérleti Köz
lemények cimti folyóirat legújabb 
számában figyelmet érdemlő közle
mény látott napvilágot. Ebben arról 
van szó, hogy a m. kir. mezőgazda- 
sági vegykisérleti állomás, amelynek 
Magyaróváron van a székhelye, az 
utóbbi időben eladásra bocsátott to
jáspótló szerek egy részéből mintá
kat vett és azokat megvizsgálta, гг 
közönség érdekeinek megvédése cél
jából. A vegyvizsgálatról a hivatalos 
állomás a következő összefoglalást 
adta közre: „Az utóbbi időben for-
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galomba hozott és mindinkább elter
jedő tojáspótlószereket az állomás 
vizsgálat tárgyává tette. Az elem
zési eredményből kiszámított való
színű összetételből következik, hogy 
a megvizsgált mintáknak úgyszólván 
semmi tápértékük nincs, ennélfogva 
nem alkalmasak a tojás pótlására." 
A vegyvizsgálati állomás ebben az 
ügyben már fölterjesztést is intézett 
a minisztériumhoz, aminek esetleg 
az lehet a következménye, hogy az 
említett szerek készítői ellen eljár
nak.

Bortermelés Romániában 1915-ben.
A római Nemzetközi Mezőgazdasági 
Intézet kimutatása szerint Romániá
ban 1915-ben jó termés volt, ameny- 
nyiben 1,671,000 hl. bort produkál
tak az előző (1909— 1913.) éveknek 
1,dl 7.000 hl.-es átlagtermésével
szemben. A tavalyi bortermésről 
még nincs tudomásunk, de azt hisz- 
sziik, ez jóval alatta maradt az átlag
nak, mert éppen szüretkor kezdődött 
részünkről a románok elleni offen- 
ziva.

Fehér krém (hideg).

16 tojáshab 50 deka törött cukor
ral keverve.

Fehér krém (meleg).

50 deka fonálig főtt cukrot 18 ke
mény tojáshabba keverünk, mig ki 
nem hül; adhatunk bele bármilyen 
izt, vagy likőrt; diót, vaníliát, ma- 
raskinót, csokoládét, epret stb.

Tojás krém.

1 liter tejet, 2 gr. vaníliát forral
junk fel, 10 tojás sárgáját, 3 deka 
cukrot keverjünk fel habosra, öntsük 
reá a felforrt tejet, szűrjük meg és 
pároljük gőzben, mint a puddingot, 
csakhogy forrás nélkül, különben li- 
kacsos lesz.

Burgonyagombóc.

1 kg. burgonyát puhára főzünk, 
meghámozzuk és a gyúródeszkára 
reszeljük, hozzáadunk egy negyed 
kilogramm lisztet, 1 tojást és egy ke
vés sót, egy csomag dr. Oetker-féle 
sütőport és összegyúrjuk. A tésztá
ból kis lapokat alakítunk, a közepére 
szilvalekvárt teszünk s gombócra 
göngyöljük, sós vízben megfőzzük és 
zsírban pirított zsemlyemorzsában 
meghengergetjük. A sütőpor által a 
gombócok lazák és nagyobbak lesz 
nek.

Krém bolgár módra.

12 tojássárgáját 28 deka cukorral 
keverjük habosra, reszeljünk hozza 
egy kevés citromhéjat, 6 kemény 
tojás habot, egy negyed liter Rajnai 
bort, vagy igen jó magyar bort, egy 
nagyobb pohár jó rumot, 48 gr. ol
vasztott zselatint, öntsük gyorsan 
vajjal kikent mintába és tegyük 
jégre.

Puncs krém.

35 deka cukrot, 8 és fél deka lisz
tet és 1 liter tejet folyton keverve 
fölforralunk, azután vegyük el a tűz
ről és adjunk bele tetszés szerinti li
kőrt, puncsot, maraskirtót, vaníliát, 
kávét, diót stb.

Burgonya krokettes.

12 középnagyságú burgonya meg 
lesz hámozva, mosva és tejben pu
hára főzve. A tejet leszűrjük, a még 
forró burgonyát áttörjük .egy szitán, 
3 tojás 7 deka vajjal el lesz keverve, 
az áttört burgonya és egy kevés só 
hozzá vegyítve és végre 1 kanálnyi 
dr. Oetker-féle sütőpor jön hozzá. A 
tésztából egy kanállal vájjunk hosz- 
szukás darabokat és süssük forró 
zsírban szép világosbarnára.

Burgonyás pogácsa.
25 dekagramm szitán áttört sült

burgonya, 25 dekagramm vaj, 25 de
kagramm liszt, só, egy fél csomag 
dr. Oetker-féle sütőporból készítsünk

el egy tésztát s továbbra járjunk el, 
mint az a vajaspogácsánál van meg
adva.

Közgyűlés. A Magyarországi Sör- 
főzők Egyesülete folyó hó 17-én d. 
12 órakor tartja rendes évi közgyűlé
sét az egyesület helyiségében (Bu
dapest, V, Deák Eerenc-utca 10. sz.).

Siófok fürdő uj gazdái. A Buda
pesti Takarékpénztár és Országos 
Zálogkölcsön Részvénytársaság égi
szé alatt „Balatoni Gyógyfürdők és 
Nagyszállók Részvénytársasága“ cí
men uj társaság alakult. A társaság 
ötmilió korona alaptőkével alakult és 
megszerezte a siófoki fürdőtelepet és 
az ennek szomszédságában levő 
fenyvest. Az igazgatóság tagja lett: 
Tolnay Lajos, Bélaváry-Burchard 
Rezső dr., Egyedi Lajos, Fábri Samu, 
Herzmann Jenő, Herczog Ignác, 
Horváth Zsigmond, Kuffler Vilmos, 
Radvánszky Antal báró, Stein Ár
min és Urbán Adolf, a felügyelő bi- 
zotságba: Gara Zoltán dr., Glatz 
Erich dr., Kuffler Dezső, Martin Ist
ván, Sívó Jusztin és Ullmann Pál dr. 
választattak meg. A fürdőtelep veze
tésével Kónyái Elemér bízatott meg. 
Minket csak egy dolog érdekel az uj 
vállalkozásban, még pedig az, vájjon 
a siófoki fürdőtelepi étterem bérbe
adásánál volt-e tekintettel az igaz
gatóság arra, hogy azt csakis szak
embernek adta bérbe. Reméljük, 
hogy nem „pék“ vagy Caffeerestau- 
rantőr“ lesz az uj étterem tulajdo
nosa.

Konzervgyár Miskolczon. A Bor-
sodmegyei Takarékpénztár elhatá
rozta, hogy Miskolczon konzerv- 
alapit. A szükséges alaptőke már 
együtt is van, úgy, hogy az uj válla
lat néhány napon belül megtartja 
alakuló közgyűlését és azonnal meg
kezdi működését is.
■ CD ■ CD ■ СЭ ■ CD ■ CD ■ СЭ ■ О  ■ О  ■ CD ■

Jegyezzünk h a d ik ö lcsö n t!

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű lermészeies, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: Péczcly Antal here's ke d ő̂ y "
Budapest, II. kér., Margit-kőrut 50-51 . szám.
Telefon: 40-97. □□  Telefon: 40-97.
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Tavasszal

Ery szenvedé
sünkkel ismét ke
vesebb. Nem fá
zunk, nem dider
gőnk. Szobánk ab
laka tárva, ömlik 
be rajta az ara

nyos verőfény, a jóságos meleg, a 
derűs, a játszi napsugár.

A réten, a ligetekben a gyermekek 
boldog lármája, kedves kacaja, édes 
sikongása, a székeken, a padokon az 
öregek sütkérezése, a lombok sejtel
mes árnyékában egy-egy fiatal pár 
suttogó beszéde, gyöngéd összesimu- 
lása, az utcai virágárusok friss, illa
tos virágokkal telt kosarai, a nyári 
vendéglők lombsátrai, fehér abroszai, 
halk muzsikája, a túl tömött villamos 
kocsik mind-mind hirdetik: itt a ta
vasz!

Vártuk a tavaszt, nagyobb vágya

kozással vártuk mint bármikor, mert 
lelkünk mostanában nagy szorongás
sal. sok kétséggel, nehéz fájdalmak
kal van tele. Vártuk, mert reméltük, 
hogy a lelkek fagyát, dermettségét 
is felmelegiti, a lelkek rideg sötétsé
gébe is behatol a napsugár, a fény, 
a melegség. Vártuk, mert szerettük 
volna, ha a tavasszal egy más életre 
ébredünk egy szebb, jobb, nemesebb 
életre. Reméltük,, hogy kizöldül a 
legszebb lomb, kinyílik a legszebb 
virág, fölcsendül a legszebb dal, le
röppen a legragyogóbb, a legéltetőbb 
sugár a béke.

A vágyakat keltő tavasz meg is 
remegtette az emberek millióinak lel
két. A vágyak régi virágai mellett 
egy uj virág fakadt a béke szép 
fehér virága. Gyönge még e virág, 
félteni, óvni kell szeretettel, mert a 
napsütéses, meleg nappalokra hűvös 
éjszaka jöhet, megölheti a dér, a 
fagy, mert a napfénynek testvére az 
árnyék, mert a tavasz uj életre kel
tette a háborút is.

A szenvedések mértéke még nem 
telt be. Az ágyuk még pokolibban 
iivöltenek, a gonosz indulatok még

fékeveszettebbek, s a tavasz fehér vi
rágát vér festi pirosra. Még nincs 
vége! . . .  Tovább! . . .  Előre! . . .  És 
rohan a csukaszürkék hada, hogy ki
vívja a békét, a legszebb tavaszt. 
Meleg vérével öntözi a földet, hogy 
kizöldüljön a béke olajága, zúg az 
„Előre!“, hogy tulharsoghassa az 
ágyuk halálzenéjét a madár dalnál 
szebb győzelmi ének, életét áldozza 
fel, hogy a tavasz minden virágánál 
szebb virággal díszíthesse fel, pál
mával és babérral koszoruzza meg 
győzedelmes zászlaját.

De ti, a kiknek a nap minden órája 
munkában telik el, a kiknek csak az 
esti órákban volna alkalmatok él
vezve a tavaszt —  lelkileg és testileg 
kissé felfrissülni, rövid időre elfelej
teni a gondot, a bajt, a ti számotokra 
nincs tavasz, mert befejezve munkái
tokat, — bár zöldek a lombok, virá
gok illatától terhes a langyos esti 
szellő parancsszóra minden fény 
kialszik, minden elnémul és resiguál- 
tan hazafelé bandukolva elgondol
kozhatok azon, hogy miért szüksé
ges tavasszal is a —  záróra.

—ner —ga.
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A fehér asztal 5
-  Elbeszélés -
Irta : Szom aházy István
A sarokfülkében.

Egy napon, mikor — szokásain 
szerint — délután három órakor az 
álmomból fölébredtem s még kissé 
álmos szemmel kibotorkáltam a fo
lyosóra, az egész házat nagy izga
tottságban találtam; az asszonyok 
élénken, széles gesztusok között tár
gyaltak valamit, a cselédek csoportba 
verődve álltak a hátulsó lépcső víz
vezetéke körül, Adler Mór pedig, a 
polgári szabó, dühösen magyarázga- 
tott a szomszédjában lakó zálogos
áénak, aki tágranyilt szemmel hall
g a t t a . . .  Láttam, hogy valami rend
kívüli dolog történhetett s megkér
deztem Krausznét, a házban lakó 
szatócs feleségét:

Mit tárgyalnak ezek olyan iz
gatottan?

— Hát nem hallotta? Adler Her- 
min, a szabó leánya, az éjjel meg
szökött egy miniszteri hivatalnok
kal . . .

Csakhamar én is megtudtam azt, 
amit a többiek már délelőtt óta tud
tak: a borzas Hennin hajnalban 
nesztelenül felöltözött, csöngetett a 
házmesternek (aki csodálkozva kibo

csátotta a házból) s azóta teljesen 
nyoma veszett. Az asztalon egy le
velet hagyott, melyben megírta, hogy 
ő nem bírja tovább ezt az életet, a 
szegénységnek még a szagától is ir
tózik s az a terve, hogy maga fogja
megcsinálni a k arrierjét............Nem
akarok irta masamód-leány 
lenni, mint a nénéim, előttem egészen 
más jövő lebeg. Most talán hara
gú sztok reám, de majd eljön az idő 
hogy nem fogtok rossznak tartani. . .  
Miattam nyugodtan aludhattok, én 
jól tudom, hogy mit teszek . . . “

Be kellett sietnem az üzletbe, igy 
a további eszmecserékben nem ve
hettem részt s csak később hallottam, 
hogy Adler ur, a polgári szabó, szín
padi gesztusok közt kiátkozta a leá
nyát, aki oly nagy szégyent hozott 
a becsületes Adler n év re . . .  Az idő
sebb leányok fitymálva biggyesztet
ték le az ajkukat s gőgösen szóltak a 
szomszédoknak, akik Hermint néha 
szóba hozták előttük:

— Ne beszéljenek arról a perszó- 
náról, mert nekünk semmi közünk 
hozzá . . .  Az a hölgy már megszűnt 
a testvérünk l enni . . .

Az izgalmak lassankint elcsitultak, 
csak nagynéha érkezett egy-egy hu 
a borzas Herminröl, akik itt is, ott is 
látták valahol, csinos utcai ruhában, 
divatos frizurával, olyan kalapban* 
melyet egy született hercegnőnek se 
kellett volna szégyelnie . . .  Egy Mos 
kovitz nevű orvosnövendék, aki al

bérlői minőségben lakott a harmadik 
emeleten ,egy napon nagy garral új
ságolta:

— Tudják, mi az újság? Ma délben 
találkoztam Adler Herminnel. . .

Hol? Hol? —  kérdezték a ház
ban lakó leányok kíváncsian.

— A Duslaky-féle szinésziskola 
e lő tt . . .  Együtt jött ki a többi szi- 
nésznövendékkel, de mindnyája közt 
ő volt a legelegánsabb . . .  Világos se
lyemblúzt és sötétkék figárót viselt... 
Á sarkon egy számozatlan fiakker 
v á r ta . . .

így tudtuk meg, hogy Adler Her- 
niinbői színésznő lesz, ami a házban 
lakó leányok szivében részint irigy
séget, részint megbotránkozást kel
tett . . .  Egy szeplős, vörös kisasz- 
szony megvetéssel szólott a többiek
hez:

— Na, most végre odajutott, ahova 
való . . .  Hiszen a komédiázásra szü
letett . . .

Én nem igen vettem részt a plety
kában, sőt alapjában véve még szim
patizáltam is a borzas Herminnel, aki 
egyszer a sötét kapu alatt megcsó
kolt . . .  Később már egészen megfe
ledkeztem róla, amikor egy este vá
ratlan dolog történt: az éttermünkbe 
tiz óra felé egy előkelő pár lépett be 
s a nőben, aki pompás belépőt, strue- 
tollas kalapot viselt, ijedten ismertem 
föl Adler Hermint, az egykori szom
szédnőmet . . .
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Az önzők.
Amikor még bőven volt a vendég

lőkben sör, barátaim kigunyolt'ak, 
mert kerültem az italt.

Most mert sörhiány van üdvözöl
nek a .ió szokásomért.

Óvatos csempész.
A pénzügyőrök megcsíptek egy 

csempészt kinél egy 12 kilós sonkát 
találtak. ,

Csempész (a pénzügyőrökhöz) ke
rek egy nyugtát a sonkáról, mert a 
feleségem még azt hiszi, hogy az 
utón megettem.

A naplopó sóhajtása.
Eddig a sörivással ütöttem agyon 

az időt. Mit fogok ezután csinálni?

A morfondírozó.
A Zrínyi hajószerencsétlenségnél 

a viz embereket ölt.
Borzasztó ereje van a víznek. Nem 

is csoda, hiszen a viz még a bor
nak is elveszi az erejét.

.lói megfelelt.
Őrmester (az öreg népfelkelőhöz): 

Itt a pénz irja alá ezt a nyugtát.
Népfelkelő (az őrmesterhez): Őr

mester urnák alásati jelentem én nem 
tudok írni.

Őrmester (ráordit a népfelkelőre): 
Szég.velje magát! A 20-ik századba 
ne tudjon valaki írni.

Népfelkelő (az őrmesterhez): Őr
mester urnák alásan jelentem, én 
nem a 20-ik századhoz, hanem a 4-ik 
századhoz tartozom.

Furcsa bemutatkozás.
Egy vasúti vendéglő éttermében a 

következő jelenet játszódott le.
Egyik asztalnál egy vendég éppen 

az ebédjét készül elfogyasztani, ami
kor megjelenik egy másik vendég, 
látván, hogy üres hely van engedő
met kér, hogy leülhessen.

Az újonnan érkező vendég az illeni 
szabályai szerint bemutatkozik még 
pedig a következőképen:

Újonnan érkező vendén: Fáradt 
vagyok.

A már rénebben ülő vendén: Őr- 
vendek, éhes vagyok.

A pár helyet foglalt az egyik fülké
ben s én egy darabig nem mertem 
közeledni hozzájuk, mert attól tar
tottam, hogy Henriin elájul ijedté
ben, ha engem megpillant. . .  De 
utóbb mégis érdeklődnöm kellett az 
italok iránt s nagy szívdobogások 
között léptem az asztalukhoz, mi
közben elpirulva kérdeztem:

— Parancsolnak inni valamit?
Herrnin, az ismerős hangra, fölve

tette a szemét, aztán ahelyett, hogy 
zavarba jönne, pajkosan, jókedvűen 
intett nekem. Majd igy szólt a mel
lette ülő férfihoz:

— Ez egy régi pajtásom, aki a pa 
páék mellett lakik a második udvar
ban . . ,

Az idegen ur is nyájasan bólintott, 
aztán drága vörös bort rendeltek, 
később pedig francia pezsgőt bon- 
tattak föl. Nagyszerűen vacsoráztak 
s a főpincér, aki az urat ismerte, oda- 
kiinn elmondta nekünk, hogy kicsoda 
a borzas Herrnin udvarlója?

— Ez a dúsgazdag Reptil ur, a 
nagy tőzsdeember, aki kétszázezer 
forint hozományt kapott a feleségé
vel. A csirkefogó most maitresse- 
eket tart a szegény asszonyka pén
zéből.

Mikor fizetésre került a sor s a 
fizetőpincér több bankjegyet adott 
vissza Reptil urnák, Herrnin titokban 
egy ötöst nyomott a markomba, mi
közben halkan súgta a fülembe:

— Ez a kamat a koronáért, amit 
odahaza kölcsön ad ott. . .

A szerelmes pár ettől fogva gyak
rabban megfordult nálunk, mindig fé
nyesen éltek s én ilyenkor rendesen 
főhercegi borravalókhoz jutottam, 
amig egy estén, egy gyászos estén, 
hirtelen csúf vége lett a Reptil ui 
szerelmi kalandjának . . .

Tizenegy óra felé lehtett, az étte
remben már csak két-három asztal
nál ültek, a főpincér az aprópénzéi 
olvasta, mi a sarokban bóbiskoltunk, 
amikor a mellékutcára nyíló ajtó 
előtt hirtelen kocsi állott meg s a 
következő pillanatban egy zilált kül
sejű, de azért nagyon csinos és elő
kelő fiatal asszony rántotta föl izga
tottan az üvegajtót, aztán egyszerre 
megpillantotta Reptil u ra t. . .

Akövetkező jelenetet az én gyarló 
toliam nem Írhatja le . . .  A fiatal hölgy 
odarohant a sarokfülkéhez s villámló 
szemekkel állt meg a pezsgőző pár 
előtt.

— Itt vagy — kiáltotta magánki- 
viil — itt vagy, hát itt vagy . . .

Többet ennél a pár szónál nem 
mondott, hanemégő arccal fölkapta a 
napernyőjét. És csodálatos: nem 
Reptil ur ellen fordult, hanem a sze
rencsétlen Herrnin ellen, aki rémül
ten tartotta maga elé a kezeit. . .  De 
a védekezése nem használt: a fiatal 
asszony őrült módjára ütötte-ver te, 
mikor a napernyő eltörött, a tiz kör

liálából.
(Egy ügyvéd leányának lakodal

mán.)
V e n d é g  (a mellette ülő szom

szédjához): Ki az a szegény külsejű, 
aki az asztal végén ül?

S z о in s z é d : Az; ügyvéd legjobb 
kliense volt, tőle származik a liozo 
níány.

Élelmesség.
V e n d é g l ő  s (a borutazóhoz): 

Ne fáradjon, nem veszek bort, é: реп 
azon tűnődöm, hogy' vendégeimet le
szoktassam a háborús időben a bor- 
ivásról.

В  о r u t a z ó (a vendéglőshöz): 
Van egy olyan borom, amely feltét
lenül — leszoktatja vendégeit.

Nem is bánthatja.
örvös  (a beteghez): Bántja Önt a 

szomjúság?
Heten (az orvoshoz): Nem, a fele 

ségem gondoskodik róla, hogy ne 
bántson, egész nap töltögeti a kan- 
csót.

Mámoros állapotban.
Most még a „Budweisit“ is sörnek 

nézem.

mével esett a leánynak s talán szó' 
nélkül megfojtja, ha mi, pincérek 
nagynehezen le nem fogjuk . . .  Mert 
csak mi, pincérek, léptünk közbe; az 
a pár vendég, aki még az étteremben 
volt. pokoli gyönyörűséggel helyez
kedett az abszolút semlegesség állás
pontjára . . .

Reptil ur a rémes jelenet közben 
gyáva és alávaló opportunistának bi
zonyult; még kísérletet se tett arra, 
hogy a vérengzést megakadályozza, 
s mikor a felesége félig ájultan egy 
székre esett, sietve fiakkerért kül
dött, hogy a csatateret minél gyor
sabban elhagyhassa. Herrnin pedig, 
akinek a kalapja a földön hevert, a 
frizurája kibomlott, az arca pedig 
százhelyen vérzett a Reptilné rózsás 
körmöcskéitől, magára hagyatva, 
üres szemekkelállt jó darabig a sa
rokban . . .

Később azonban mégis magához 
tért valahogy s ekkor félénken intett 
nekem.

— Ugy-e elkísér? — kérdezte tő
lem halkan.

Hoztam egy kocsit s csak úgy, ka- 
lapnélktil melléje ültem. Jó ideig sem
mit sem szóltunk, de utóbb nagyon 
megsajnáltam a szegény leányt és 
részvevőén nyúltam a keze után.

— Borzasztó dolog, — mondtam, 
— borzasztó, még most is reszketek,, 
ha rángondolok. . .

(Folyt, köv.)
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Körponi :

Budapest Pozsony Wien
VI., Efttvöi-utca 30 „Chateau Palugyay" I., W o l l x e í l e  31 

TAvbeixclő 91-27. Távbe.xélő 11. ТАуЬе.жШ 15Z9.



И 5. szám Ь 12. oldalOrszágos Vendéglős Újság b

К. V. vasiiti vendéglős, Arad. Dr. L. K. .).
úrhoz címzett levele tévedésből hozzánk 
lett címezve. Rendes címre továbbítottuk.

R. vasuti vendéglős, Fogaras. К hóban 
értesítés ment. Levele értelmében cl fogúnk 
járni. Sajnos, nincs sok reményünk. Próba-

К. D.-né vasuti vendéglős, Kisújszállás.
Előfizetésének újítására küldött 8 koronát 
köszönettel javára irtuk, minthogy az Or
szágos Vendéglős Újság egész éves elöíizc 
tési összege (> korona, a különbözet további 
4 hóra szól.

Vendéglős, Kassa. Igaza van, minden 
vendéglős és korcsmárosnak egy szaklap 
előfizetése a szakma iránti kötelessége. 
Sajnos, nálunk Magyarországon a békeidő
ben huszonhétezer vendéglős és körcsmá- 
ros volt. Szaklapot nagyon kevés százaléka 
járatott; egyrészt nemtörődömség folytán, 
másrészt pedig a magyar nyelvvel — bár 
magyarok hadilábon voltak. Mi célul tűz
tük: ez irányban agitációt folytatunk minu- 
addig, inig elérjük, hogy minden vendéglős 
és korcsmáros szaklapot járat — hogy me 
l.viket, az ízlés dolga.

D. L. vasuti vendéglős, Mezölaborc. Ér
tesítés ment. Nagyon köszönjük figyelmes
ségét. Kedves soraiból látjuk, hogy felis
merte lapunk szükségét. Mi bátor szószólót 
leszünk továbbra is a vendéglős és korcs 
maros iparnak. Köszönettel nyugtatjuk a 
beküldött tizenkét koronát, minthogy la
punk előfizetési ára 1917. május havától 
kezdve egész évre nyolc korona, úgy a 
többletet javára irtuk. Előfizetése nem 1918. 
május, hanem November havában fog Ic-

Éttermi fizető, Pécs. Címünkre küldött, 
használt pezsgődugókat átadtuk Frommer 
Testvérek cégnek; a 105 darabért járó 42 
korona öszeget a cég postán küldötte b. cí
mére. Kérjük ezentúl közvetlen a cégnek 
utánvétellel beküldeni. Címét lapunkban 
közzétett hirdetéséből láthatja.

Korcsmárosné, Szeged. Köszönjük szives 
útbaigazítását. Módja szerint készült ha 
lászlé bevált. Elismerő-leveleket elsőrangú 
szakácsművészektől küldöttünk b. címért.

K. Gy. Esztergom. Ne pályázzon, gyen
ge dolog.

Debreceni előfizető. Csak bátran, a szer
kesztői titoktartás biztosítja önt. Ha alapos 
az ön vádja, akkor szolgálatot tesz vele a 
közérdeknek.

.1. K., L. S„ I). O. Sorsjegyük nem nyert.
„Eros“. Csak vendéglős és korcsmáros 

ügyekkel foglalkozunk.

Többeknek. Előfizetések lejártánál külön 
értesítés megy.

K. Gy. Szombathely. Sorsjegyét megújí
tottak, ajánlott levélben be küldöttük.

D. K. Vágujhely. Sajnálatunkra még a fel- 
ajált ötszáz korona (a vöröskereszt egylet 
javára) ellenében sem sikerült heti ezer 
üveg sör megszerzése. Higyje el nekünk, a 
sörgyárak és sörkereskedők kínos helyzet
ben vannak.

В. E. Arad. Rosszul értelmezi a betét
rendszert. A palack pénz, a pénz palack.
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Vasúti vendéglős 
előfizetőink

ABOS
ARAD
BAJA
BALATONSZENTGYÖRGY
B.-SZEINTLÖRINCZ
BELÉNYES
BICSKE
BUDAPEST-FERENCVÁROS
BÜZIÁSFÜRDÖ
CSÚCSA
DÉS
DUNASZERDAHELY 
ESZÉK (Ősitek)
ÉRSEKÚJVÁR
FOGARAS
FÜZESABONY
GYÉKÉNYES
GYŐR
HEGYESHALOM
KASSA
KIRÁLYHÁZA
KISKÖRÖS
KISÚJSZÁLLÁS
KIS-KAPUS
KOLOZSVÁR
KOMÁROM
KÜKÜLLÖSZÖG
LEGENYE-AESÓMIHÁLYI
LŐCSE
LIPÓTVÁR
MAKÓ
MAROSVÁSÁRHELY
MAROSLUDAS
MEZÖLABORCZ
MISKOLCZ
NAGYKÁROLY
NAGYSZEBEN
NYÍREGYHÁZA
PÁRKÁNY NÁNA
PELSÖCZ
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁRVÁR

SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZATMÁR (I. oszt, étterem)
SZEGED
SZEGED-RÓKUS
SZÉKELYKOCSÁRD
SZERENCS
SZOLNOK
SZÖREG
TEMESVÁR
UJ-DOMOBOVÁR
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZSIBÓ
ZOMBOR
ZSOLNA

A zonnal e la d ó  I
K e c s k e m é te n  47 év  ó ta  
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