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A falusi korcsmárosok 
és az Omge
A munkáí-pálinka ügye és egy támadás

dapest, 1917 junius.
pénzügyminiszter 

a földmivelésiigyi 
miniszterrel egyet
é rtő ig  55000 hek
toliter z á r o l t  
szeszt bocsátott a 

törvényhatóságok 
rendelkezésére azzal a céllal, hogy 
az legyen biztos alapja a munkás
pálinkának, melyre a nehéz munkát 
végző népnek a gazdasági munkák 
ideje alatt szüksége van. Az ily ala
pon biztosított munkáspálinkát az 
egyes gazdaságok részére kijáró 
mennyiségben az egyes vármegyék
ben szervezett munkás pálinka-bizott
ságok osztják ki.

Ez a tény súlyos és eléggé el nem 
ítélhető támadásra adott alkalmat az 
Országos Magyar Gazdasági Egye
sület igazgatóválasztmányának leg
utóbbi ülésén. A támadás, mely a 
falusi korcsmárosok ellen irányult, 
dr. Mutschenbacher Emil ügyvezető 
titkár szájából hangzott el. Az emlí
tett gyűlésen ugyanis dr. Mutschen
bacher jelentést tett a föntebb ismer
tetett miniszteri intézkedésről. Hibáz
tatta, hogy a rendelet nem szabja 
meg, milyen minőségű és hány fokos 
Pálinka állítandó elő a pénzügymi
niszter által kiutalt szeszből. E pa
nasza kapcsán felemlítette a titkár 
ur, hogy ezt a rendeletben található 
mulasztást az az eshetőség súlyos
bítja, hogy a szesz, melynek foüát 
nem szabták meg, megbízhatatlan 
falusi korcsmárosok kezére kerülhet, 
akik azután az elmulasztott óvintéz
kedést kiaknázva, azt a maguk hasz
nára busásan kamatoztatnák.

A falusi korcsmárosok ellen hara
gosan kitörő titkár mindjárt megje
lölte a módot is, hogyan lehetne azt 
a „veszedelmet“ kivédeni. Javasolta 
ugyanis, hogy mindenekelőtt lépése
ket kell tenni az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesületnek abban az 
irányban, hogy a munkáspálinka 
árusítása ne bízassák a falusi korcs- 
márosokra, hanem azt a feladatot az 
italmérési joggal biró falusi fogyasz
tási szövetkezetekre ruházzák, me
lyek minden tekintetben garanciát 
nyújtanak arra, hogy nyilvánvaló 
visszaélések (!) nem fognak előfor
dulni.

Az Omge hivő lélekkel hallgatta 
végig az ügyvezető titkár mérges ki- 
fakadásait és helyeslőleg bólingatva 
menten határozatban mondta ki a 
választmány, hogy Mutschenbacher 
ur vádja alapján megteszik a java
solt előterjesztést és eljárnak e 
tárgyban úgy a földmivelésiigyi, 
mint a pénzügyminiszternél.

Annak a deputáeiónak. mely e cél
ból a minisztereknél előszobázni fog 
és a vádaskodó titkár urnák szol
gáljanak utravalóul azok a sorok, 
melyek a legenyhébb szóval ledér
nek minősíthető támadás kapcsán 
kikivánkoznak a toliunkból.

Szállunk az urakhoz és jó Mut
schenbacher úrhoz! Jó  uram és 
uraim, képtelenek vagyunk feltéte
lezni Önökről, hogy ne lennének tu
datában annak, hogy a törvénytisz
teletnek elemi parancsai vannak és 
az, aki erre fittyet hány, megérdemli 
és ki is jár neki, hogy az igazság
szolgáltatás éreztesse vele az er
kölcsi erejét. Már pedig törvénytisz
teletnek minősithető-e az, ha valaki 
feláll az olyan tisztesnek ismert tes
tületben, mint az Omge és ott szem
forgató miiharaggal jogtalan és bű

nös szavak korbácsával sújt le száz 
és száz tisztes polgári existenciára, 
mondván; nekem nem tetszik a fa
lusi korcsmárosok képe, képesek 
ezek mindenre, tojástáncra minisz
teri rendeletek hézagai közt, jó ma
gyarul svindlire és uzsorára. Hogy 
mi jogosította fel a vádaskodót e 
vádra, honnan merített ahhoz er
kölcsi alapot, hogy a falusi korcs- 
márosok tisztességére a könyelmü 
rágalom fütykösével sújtson le, ar
ról nem nyilatkozott a titkár ur, ha
nem csak támadott, sértett tisztessé
get, becsületet, dörgött megbízhatat
lanságról, nyilvánvaló visszaélések
ről és hasonló általánosított vádak
ról, azután pedig a tetszés morajlá
sának elcsitultával kivágta a javas
lati rezet: az illetékes resszort mi
niszterekhez kell fordulnunk azzal az 
indítvánnyal, hogy a falusi korcs
márosok méregfogát kitörjük. Nem 
szabad tűrni, hogy ők árusítsák a 
munkáspálinkát, mert titkos sugallat 
zengi bennem, hogy csalni fognak, 
visszaélnek.

És mivel a jövőbe látó tit
kár urnák nem csak az fáj, hogy 
sanda gyanúja beválik és a falusi 
korcsmárosok visszaélnek, hanem az 
is, hogy a falusi korcsmárosok egy
általán élnek, hát előállott az indít
vánnyal, hogy a munkáspálinka áru
sítását az italmérési joggal biró fa
lusi szövetkezetekre kell bízni. Ezek 
a tizenhárom próbás becsületesség 
címével felruházott szövetkezetek 
biztosítékot nyújtanak arra, hogy 
gálád falusi korcsmárosok nem fog
ják lefölözni a munkás szeszt.

A titkári dörgedelem, mely a fa
lusi korcsmárosok fejére átkot szórt 
és áldást hintett a derék italmérő 
szövetkezetekre, könnyekig megha
totta az Omge igazgatóválasztmá-
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nyiát és ez úgy határozott, ahogy 
Mutschenbacher áhítozta.

Nem firtatjuk, honnan c falusi 
korcsmáros-pogromot hirdető felin
dulás, — bár talán nem volna érdek
telen és tanulság nélkül való, ha ezt 
termők és csupán azt a kérdést 
tesszük fel az agrár érdekek hü 
csatlósaihoz: mit szólnának a falusi 
korcsmárosok testületi feljelentésé
hez? Mivel okolnák meg ledér köny- 
nyenhivőségge! hozott megbélyegző 
határozatukat és legelsősorban dr. 
Mutschenbacher titkár ur lelkiisme- 
retében nem okozna-e vonalzavart, 
ha kőnyelmüen szélnek eresztett vá
daskodásáért és azért, hogy a falusi 
korcsmárosok hóhérának szerepére 
vállalkozott, a törvény elé kellene

Maximálás és étlapkí~ 
függesztés Brassóban

gg&ftfiöbb Ízben fejtettük
ki már vélemé
nyünket az étel
árak maximálásá
ról és arról a ren
deletről, mely az 
étlap-kifüggesztést 
kötelezően rápa

a beszerzési árviszonyok milyen 
ignorálásával születtek meg.

Rámutattunk arra is, hogy az ét
lapkifüggesztés milyen lehetetlen és 
torz rendelkezés, minő terheket és 
céltalan kellemetlenségeket ró az 
egyéb háborús bajok alatt görnye- 
dezö vendéglősiparra.

Hogy ezúttal újból visszatérünk 
ezekre a balkezes rendelkezésekre, 
azt egy újsághír kapcsán tesszük, 
mely közli, hogy Brassó város ta
nácsa az összes éttermekre nézve 
maximálta az ételárakat és elren
delte, hogy az árjegyzéket mindenütt

feltűnő helyen függesszék ki. A ven
déglősök — számol be a hír — nin
csenek megelégedve a maximálással, 
küldöttséget menesztettek az alispán
hoz és kérték, hogy a maximálás! 
rendeletét vegye revizió alá, mert 
különben kénytelenek lennének üz
leteiket bezárni.

Teljesen értjük Brassó város de
rék vendéglőseinek felzúdulását a 
városi tanács rendelkezése ellen. 
Brassó — amint ezt jó mindannyian 
tudjuk — végigszenvedte a román- 
dulás minden szomorú pusztítását. 
Brassó csatatér volt, ahol a háború 
ütötte sebek még természetesen nem 
is gyógyulhattak be. Us ebben a lá
badozó Brassóban, ahol még csak 
most kezd talpra állani ipar és ke
reskedelem, a városi tanácsnak az 
az első gondja, hogy lehetetlen ár
maximálással, ármaximumok kapta
fájával és étlapkifüggesztéssel sa
nyargassa a háborús sebektől vérző 
brassói vendéglősipart.

Nem is szorul bő magyarázatra, — 
nem is tesszük ezt — hogy ez a ren
delkezés megcsúfolása a szociális 
érzésnek. Az uj miniszterelnöknek, 
akiről szárnyra kapott a hír, hogy 
érzéke van a szociális bajok iránt, 
bizonyára nem kerüli el majd figyel
mét ez a brassói eset, mely szomo
rúan dokumentálja, hogy egyes vá
rosi tanácsoknak és fórumoknak 
még a háború leckéje sem nyitotta 
meg az értelmét.

Kísért a sőrkőzpont
agyarország jog
gal nevezhető a 
„központok köz
pontjáénak. Ná
lunk az első és 
legfőbb elv min
dent, még a sem

mit is központosítani. Ha van köz
pont, van minden, mert a központ a 
legfőbb jó — vallják azok az illeté
kes tényezők, melyek hajnaltól estig 
és visszavajudva verejtékezik a leg
változatosabb központok terveit. A 
szervezés, a mizériák szanálása, eré
lyes munka, —- az nálunk nem szá
mit, mert a „központ“ olyan takaró, 
ami mindent elfed, bút, bajt, örömet 
és a központ papi an a alól nem lát
szik ki a vendéglős iparnak sorvadó

teste, melyet ily módon vélnek életre 
boldogítani.

A központi tervek díszes soroza
tában a legújabb: a sörközpont 
terve, meg mint a jámbor embere
ket ringató hazajáró kisértet, nem 
először rémitgeti a könnyen hívő
ket. Volt már szerencsénk e tervhez 
többizben és mindannyiszor komoly 
bosszúsággal gondoltunk arra, hogy 
ezt az életképtelen és kártékony 
gondolatot tényleg megvalósítják a 
szegény és mostoha sorban kiizködő 
magyar hamupipőke-ipar, a magyar 
vendéglős-ipar rovására. Minden 
egyes alkalommal azzal nyugtattuk 
meg azonban magunkat, hogy ez a 
torz eszme mégsem öltözik majd e 
valóság köntösébe, mert hiszen olyan 
nevetséges és egyben szomorú gon
dolat a sörhiányt, a kormánynak 
ezt a bűnét megközpontolni. Ám az 
idők múlásával tapasztalatok keserű 
gazdagsága kioktatott bennünket 
arra, hogy nincs semmi uj és lehe
tetlen a háborús nap alatt és igy egy 
szép napon arra virradhat a magyar 
vendéglősipar, hogy a sörközpont 
spanyolcsizmáját húzták a lábára, 
melyről kormányrendeletek unos- 
untalan le akarják verni.

A falra festett központi ördög 
most újból kisért és bár az illetékes 
szakkörök azt mondják: nincs szó 
róla, mégis el a gyanúnk, hogy igen 
is van róla szó, csak a torz terv 
egyelőre véka alatt lapul, hogy egy 
váratlan pillanatban napvilágra me
részkedjék. Hasonló meglepetésekre 
bőven vannak példák. Tessék csak 
visszamlékezni a fatermelők esetére, 
akik nem is álmodtak központról és 
mégis lecsapott rájuk a meglepetés 
a központ formájában.

Jellemző a magyar viszonyokra, 
hogy éppen most, amikor Ausztriá
ban memorandum készül a közpon
tok ellen, nálunk uj központ réme 
kisért.

Uj kormányt kaptunk, megújuló 
reménnyel bizakodunk tehát abban, 
hogy Eszterházy Móric gróf, az új
donsült miniszterelnök, akit szociális 
érzékű állam férfinak mondanak, 
nem követi azt a csapást, melyen 
elődje botorkált a magyar vendég
lős-ipar nem kis szomorúságára és 
be fogja látni, hogy nem központ 
kell az agyonsanyargatott magyar 
vendéglősiparnak, hanem több jóin
dulat és legelsősorban: árpa a sör
gyáraknak.
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A borár szabályozása. A bécsi 
gazdasági kémiai kísérleti állomás 
borszakértő bizottsága állítólag be
ható tanácskozás után Alsó-Ausztriá- 
ban egy hektoliter közepes minőségű 
(Mittelwein) bornak árát 300 koroná
ban javasolta megállapítani. Minő
ségi borok, illetve jobb vidékről 
származó bor árát drágábbra, cseké
lyebb minőségűét pedig olcsóbbra 
kell megszabni. A kis- és nagykeres
kedők kellő ártöbbletet számíthatnak 
föl. A magyar bortermelőknek a vé
leménye a fenti hírről, hogy az állító
lagos bécsi javaslat mögött, ha való
ban megtétetett, .... az osztrák bor
kereskedelem, sejthető, amely ma
gyarországi borelővételi üzleteit 
kedvező áralapon szeretné lebonyo
lítani.

Németországban maximláják a bor 
árakat. A bornak eddig kivételes 
helyzete volt a világháborúban. Azon 
á címen, hogy nem elsőrendű fo
gyasztási cikk, Németországban sem 
maximálták eddig az árát és a bor 
értéke lassanként olyannyira meg
nőtt, hogy a fogyasztási cikkből 
fényüzési cikk lett. Bort inni maga
sabb rendű luxusszámba megy és 
most. amidőn a derék németeknek a 
sör fogyasztását is korlátozták, rá- 
irányozódott az illetékesek, figyelme 
a borra, amelyről még a költők bor
dalaiból tudták, hogy nem éppen 
megvetendő ital és méltó arra, hogy 
a népszerű sör mellé helyeztessék 
vigasztalóul. Bort ugyanis részben a 
rengeteg sörfogyasztás és a magas 
árak miatt keveset ittak manapság 
Németországban és nem egy olyan 
néme ember akad, aki, ámbár nem 
antialkoholista, a bort csak a bor
dalokból ismeri. Most ez nyilván
valóan meg fog változni. Az egyes 
német államok, köztük Bajorország 
belügyminisztériuma, már dolgoznak 
azon a tervezeten, amely maximálni 
fogja a borárakat. Ez természetesen 
élénk mozgalmat keltett a német vin
cellérek és borkereskedők, továbbá 
a vendéglősök és fogyasztók köré
ben. Mindegyik más és más érzelem
mel várja a bekövetkezendő intézke
déseket. Egyesek ellenzik, más ér
dekkörök. főként pedig a fogyasztók, 
természetesen az ár maximálása 
mellett foglalnak állást. Egy kis ne
hézség mutatkozik a borfajták árá

nak megszabásánál, de azért a ne
hézségek nem áthidalhatatlanok, 
amennyiben majd a bor nemse anya
gának százalék-aránya szerint álla
pítják meg az árakat s ezenkívül az 
egyes vidékek nemes borfajtáinak 
külön értékét szintén tekintetbe fog
ják venni. A borárak maximálása 
előreláthatólag már a legközelebbi 
jövőben megvalósul s ezzel lehetővé 
válik, hogy a szegényebb néposztá
lyok is tűrhető árak mellett fo
gyaszthassanak kisebb mennyiségben 
bort.

ÍMmémi’itóvek
A pénzügyőr

ern a legjobb ba
rátja a pénzügyőr 
az italmérőnek. 
Ezt még maguk a 
pénzügyőrök sem 
állítják, mert hi
szen arra vannak 

íiivatva, hogy az italmérőt ellen
őrizzék. Kétségtelennek tartjuk azt a 
jogát az államnak, hogy az italmérőt 
ellenőriztesse s az államnak ehhez a 
jogához nincs is egyetlen szavunk 
sem.

Be —- sajnos az ellenőrzésnek 
is vannak különböző fokozatai. Van 
jogos, becsületes ellenőrzés és van 
olyan, amely már túlkapásba megy 
át. Különösen fennáll ez a mi pénz
ügyőrségünknél, ahol horribilis juta
lom egyenesen arra csábítja ennek a 
különben derék és intakt testületnek 
egyes tagjait, hogy minél nagyobb 
mértékben zaklassák az ellenőrzésük 
jogkörébe utalt italmérő közönséget.

Hogy ezeket az anomáliákat ha 
meg nem szüntethetjük is — a mini
mumra redukálhassuk; az italmérö 
közönség érdekében megnyitottuk 
ezt a rovatot, amelynek vezetésére 
sikerült megnyernünk azon embert, 
aki közel két évtizedes pénzügyi 
szaktudását ajánlja föl az Országos 
Vendéglösujság olvasóközönsége ja 
vára. Alapos ismerője a pénzügyi 
törvényeknek és szabályoknak és igy 
e legnagyobb őszinteséggel ajáljuk

lapunk e rovatát az Országos Ven
déglösujság hálás olvasó közönségé
nek szives figyelmébe.

Miért büntet a pénzügyőr.
Nemcsak a laikus publikumnak, de 

az érdekelt szakkörök nagy részé
nek sincs tudomása arról, hogy miért 
büntet oly gyakran és oly horribilis 
mértékben a pénzügyőr. Azért, mert 
szúz korona bírságból nyolcvanhú
rom korona és 39 fillér a feljelentő 
pénzügyi közeget illeti meg egy 
1842-ből származó harmincad hiva
tali utasítás szerint.

Csak természetes dolog tehát, hogy 
ez a horribilis jutalom fokozottabb 
tevékenységre és sokszor indokolat
lan zaklatásra csábítja a pénzügy
őreinket. Ez az oka annak, hogy a 
pénzügyőrség a legtöbb esetben, a 
törvény, vagy szabályrendeletek be 
nem tartása miatt a szó szoros ér
telmében agyonbünteti azt az ital
mérő közönséget, amely nem ismeri, 
de nem is ismerheti a rengeteg sok 
törvényt, de még ha ismerné is, ak
kor is könnyen eltévedhetne azok- 
nakirtózatos labirintusában.

Ezt a nehéz helyzetet azután ala
posan ki is használják a pénzügy
őrök; mert hiszen ők csak egy ha
tod részben szolgálják az állam ér
dekeit, mig öt hatodrészben a saját 
érdekeiket tartják szemelőtt. A sze
gény adózó félnek — az italmérőnek 
—- nem elég igy a maga ezerféle 
baja; de örökösen rettegnie kell e 
pénzügyőrtől, akiről nem tudhatja, 
hogy mikor toppan be üzletében és 
mikor huzza rá az italmérési törvé
nyek vagy szabályrendeletek töm
kelegjének egyik nem ismert parag
rafusát. A pénzügyőr mindenáron 
azon van, hogy úgynevezett tényle- 
irúst vegyen fel, amelynek alapján 
a büntetés lefolyik és igy megkapja 
a maga 83%-át mint törvényes juta
lékot. Ez azonban az italmérőkre 
nézve nemcsak anyagi és erkölcsi 
károsodást jelent, hanem egyenesen 
exisztenciájukra tör, mert a fokoza
tosan nagyobbodó pénzbüntetések 
végső következménye az engedély 
elvonása.
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Eszünk ágában sincs, hogy a 
pénzügyőri intézményt lekicsinyel
jük, vagy megbántsuk. De mint min
den téren, itt is lehetnek túlbuzgó 
közegek, akiket csábit a 83 százalék
nyi jutalom és a törvény és szabály
rendeletek paragrafusait nem ismerő 
italmérőt sokszor beleviszik a meg 
nem érdemelt büntetésbe.

Hogy olvasóközönségünk ez ellen 
védekezhessék, lapunk e rovatának 
vezetője szívesen szolgál mindenki
nek tanácscsal, ha a pénzügyőrség
gel összeütközésbe jut. A pénzügyi 
közeg ha valakit meg akar bün
tetni — minden esetben köteles a 
helyszínén tényleirást felvenni, a 
melyben a vád és a vádlott védeke
zése szó szerint felveendő. A vádlott 
fél kívánságára köteles a pénzügyőr 
a tényleirás hiteles másolatát a fél
nek ugyanakkor kiszolgáltatni.

Okosan teszi tehát mindenki, ha a 
tényleirás másolatát törvényadta 
jogánál fogva követeli és ha azt 
legkevésbé jogosulatlannak tartja, 
vagy a szabályokkal nincs tisztába; 
küldje be nekünk s rovatvezetőnk 
mindig készségesen áll mindenkinek 
szolgálatára abban a tekintetben, 
hogy a tárgyaláson milyen álláspon
tot foglaljon el és miként védekez
zék.

Az elért eredményeket is mindig 
közölni fogjuk lapunkban.

Szikviz- és ásványvizadó. Most 
érkeztet le Nagyváradra a kormány 
jóváhagyása a városnak a szikviz- 
és ásványvizadóról szóló módosított 
szabályrendeletére vonatkozólag. — 
Minden ásványvizes üveg után öt fil
lér, a szikvizes üvegek után félliterig 
három fillér, egy literig öt fillér, az
után minden félliter után még három 
fillér városi illetéket kell lefizetni. A 
nagykereskedőknek havi elszámo
lást engedhet a város, a gyárosokkal 
pedig átalányban állapodhatik meg.

Törley Józsefné 
százezer koronás 
alapítványa

rcnél maradandóbb 
emléket állított ne
vének özv. csanta- 
véri Törley Jó 
zsefné, született 
Székasi Sacelláry 
Irén. A miniszter- 

elnökkel ugyanis levélben közölte, 
hogy százezer koronás alapítványt 
tesz a „haza védelmében rokkanttá 
vagy keresetképtelenné vált sze- 
génysorsu családfentartók“ részére. 
A nemeslelkü uriasszonynak e példa
adó adománya nem az első, mely 
nevét a közjótékonyság terén emlé
kezetessé teszi. Törley Józsefné már 
több alkalommal megmutatta, hogy 
kiváltságos helyzetében is átérzi a 
jótétnek önmagában rejlő lelki ju
talmát és nála a szenvedés és nyo
mor enyhítése benső kényszer ha
tása alatt történik. E legújabb ado
mányával, melynek bőkezűsége lélek
emelőén szép cselekedet, ismét tanú
bizonyságát szolgáltatta annak, hogy 
szive együttérez a háború alatt 
vérző ország ama névtelen hőseivel, 
akik a csatatéren és a polgári fron
ton harcolnak a szebb és boldogabb 
magyar jövendő biztos alapjaiért. A 
háború folyamata alatt sok rideg 
önzés és szeretetlenség vetődött fel
színre és ily körülmények között az 
eredendő emberi jóságba és irgalmas- 
sziviiségbe vetett hitünket aeélezzák

tekintve, egyik legvészesebb követ
kezménye azon emberanyag veszte
ség, melyet hazánk védelme szem
pontjából kellett és kell még mai nap 
is hoznunk.

Igen természetes, hogy eme rend
kívüli veszteségekkel szemben az ál
lam legközelebbi sürgős feladatát kell 
hogy képezze oly intézmények, élet
viszonyok és körülmények létesítése, 
melyek a természetes halandóságot 
a lehető legszűkebb határok közé 
szorítják és nemzetünk életerejét fo
kozni képesek, de igazi eredmény 
csakis úgy érhető el, ha magyar 
nemzetünk minden egyes tagja, ha
zánk iránti szeretettől áthatva, a lel
kében élő hittel és buzgalommal mű
ködik közre eme nehéz feladat meg
oldásában.

Ez eszmétől vezéreltetve hazám 
iránt tartozó kötelességemnek óhaj
tok eleget tenni akkor, midőn egy
százezer koronás alapítványomat 
Nagyméltóságodnak tisztelettel be
jelentem és annak szives elfogadá
sát kérem.

Tudom, ismerem és boldog részese 
vagyok ama lebilincselő érzésnek, 
ama csodálatos vonzerőnek, melyet 
a magyar haza, a magyar föld min
őén egyes honpolgára gyakorol „a 
nagy világon e kiviil, nincsen szá
munkra hely“, ezt a helyet, ezt a föl
det megtartani és annak rögjéből az 
arra érdemeseket részesíteni: alapít
ványom célja.

Óhajom az, hogy a mellékelve csa
tolt egyszázezer koronás hadiköl- 
csön ő százalék kamatján, vagyis 
hatezer koronáért földek vásárol
tassanak, lehetőségig nemzetiségi 
vidéken s ez egészében évente első 
sorban a haza védelmében rok
kanttá, vagy keresetképtelenné vált 
oly szegénysorsu családfenntartó 
részére adományoztassék örökös tu
lajdonjoggal a magyar kormány 
mindenkori belügyminisztere által, 
által, ki háromnál több gyermekkel 
bir, büntetlen előéletű, magyar ajkú 
és magyar állampolgár.

ügy hiszem, hogy a háború utáni 
szociális nehézségek leküzdésére egy 
porszemmel hozzájárulhatok ezúton

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű természetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.
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s ha a hangos szavak helyett köve
tőim akadnak azok részéről is, kik 
oly előszeretettel szállanak síkra a 
nép érdekében, nem kételkedem, sőt 
bizom egy szebb, tartalmasabb, mun- 
kásabb és megértőbb jövőben.

Midőn még arra kérem Nagymél
tóságodat, hogy ezen alapítványom 
özv. csantavéri Törley József né 
„Zita királyné“ alapítványa címének 
legfelsőbb helyen való engedélyezzé- 
sét kieszközölni kegyeskedjék, va
gyok Nagyméltóságodnak kiváló 
tiszteletem nyilvánítása mellett kész 
hive:

özv. Csantavéri Törley József né
szül. Sacelláry Irén de Székas.

тшштшшшшшшштштмтж
Burgonyatorta Köves módra.

28 deka burgonya, 5 tojás, 14 deka 
cukor, fél citrom, 7 deka mandula, 1 
kávéskanál dr. Oetker-féle sütőpor,
1 csomag dr. Oetker-féle vanilia- 
cukor, vaj, liszt. — Készítési mód: 
28 deka előző napon főzött és hámo
zott burgonyát megreszeljük, 2 órára 
szellős helyre tesszük; 5 tojás sárgá
ját, 14 deka cukrot, fél citromot meg
reszelve habosra keverjük; 5 deka 
tisztított mandula, 5 tojás fehérnyé- 
ből vert hab, végül a 28 deka reszelt 
burgonyát a kávéskanál dr. Oetker- 
féle sütőporral jól összekeverjük. A 
tortakeveréket vajjal megkent és 
burgonyaliszttel megszórt formába 
helyezzük, azonnal a sütőbe tesszük. 
A torta közepes tűznél sütendő, még 
meleg állapotban cukor dr. dr. Oet- 
ker-vanilia cukorkeverékkel behin
tendő.

Zöldborsó Andrássy módra.
Kell hozzá: 2 liter apró cukor

borsó, 6 darab apró mogyoróhagyma 
(uj hagyma), 1 kisebb szép fejes sa
láta, 15 gramm só, 5 gramm cukor, 
6 deka vaj, egy késhegynyi liszt és 
egy pohár viz. Olvasszunk fel 4 deka 
vajat ,tegyük bele a zöldborsót, me

téljük fel a salátát, adjuk hozzá az 
apró hagymával együtt, födjük be és 
tegyük a nyílt tűzre néhány pillana
tig, öntsük rá a vizet és sót, pároljuk 
15 percig, keverjük hozzá a cukrot 
és pároljuk, mig a zöldborsó meg 
nem puhul, olvasszuk fel a hátra
maradt 2 deka vajat, keverjük bele a 
lisztet és egyesítsük a zöldborsóval.

Felfújt burgonya Gambrinus módra.
Hámozott egyenlő nagyságú bur

gonyát vágjunk fel fél centiméter 
vastag egyenlő szeletekre. Kiolvasz
tott zsírt, kellő mennyiségűt, hogy a 
burgonyaszeleteket bőségesen el
lepje, hevítsük körülbelül 60 fokra, 
tehát nem nagyon melegre, tegyük 
bele gyorsan és egyenként, a bur
gonyaszeleteket rázzuk és mozgas
suk az edényt folytonosan és 5—8 
perc alatt hevítsük 100 fokra. Ekkor 
már észrevehetjük, hogy a burgo- 
nyaszeletkék a felszínen úszkálnak, 
mozgassuk tehát szaporán az edényt 
még 3—4 percig és ha e szeletkéken 
apró hólyagocskák támadnak, akkor 
vegyük ki a zsirból, de óvatosan, 
hogy meg ne sértsük a szeleteket, 
különben nem fujódnak fel. Hevítsük 
a zsírt most addig, mig elkezd füstö
lögni .tegyük bele egyszerre a bur
gonyaszeleteket, melyek egy pillanat 
alatt felfúvódnak, pirítsuk ropogósra 
és sózzuk meg.

BsbüsbÖ
Sertéskereskedés a pályaudvaro

kon. A bécsi rendőrség az utóbbi 
időben nagy buzgósággal érdeklő
dött a vásáron kívül hozott sertés- 
mennyiségek sorsa iránt és kiderí
tette. hogv az elsőrangú bécsi ven
déglők közvetlenül a pályaudvarokon 
összeszedték a beérkezett sertése
ket. úgy, ho^v számos hentes kény
telen volt üzletét bezárni, mert áru
hoz nem juthatott, holott a nagy ven
déglőkben sertéshús minidg volt. 
Nyilvánvalónak tetszett, hogy a 
nagyvendéglősök a sertéseket vagy

sertéshúst valósággal elfogdosták a 
pályaudvarokon és érettük arányta
lanul magas árakat fizettek. A rend
őrség razziája azt derítette ki, hogy 
Alsó-Ausztriából sertéskereskedők 
hoztak ugyan Bécsbe setréseket, de 
a vásár érintése nélkül már a pálya
udvarokon igyekeztek rajtuk túladni.
A vevők a nagyvendéglősök vol
tak, akik közül a Ferenc József-pá- 
lyaudvaron és a Nordbahnhofnál 
többet megfigyeltek.

A sertés ára a horvát piacon. Zág
rábból jelentik: A sertés ára a leg
utóbbi horvátországi állatvásárokon 
a következőképpen alakult: Modrus 
Fiume, Zágráb, Pozsega. Verőce és 
Szeréin megyékben 5.00— 6.80, Lika- 
Krbava és Varasd megyékben 5.50— 
6.80, Belovár, Kőrös megyékben 
5.40—6.80 korona kilogrammonkint, 
élősúlyban.

Városi lakosok sertéshizlalása.
Németországban nagy propagandát 
csinálnak, hogy a városi 1 lakosság 
hizlaljon magának odahaza egy-két 
sertést. Félig érett, 90— 100 fontos 
sertést Németországban átlag 130 
márkáért lehet venni, etetésre és 
gondozásra, száz napot számítva, en
nek költsége 100 márka, szállítási 
költség, biztosítási dij 20 márka, vá
góhídi dij, feldolgozás költsége 25 
márka, összesen 270 márkába ke
rülne az egymázsás sertés, melyből 
leölése után 170 fontnyi zsir, szalon
na, bus stb. nyerhető, úgy hogy 
fontja 1.50 márkába jönne, ami a 
mai viszonyok között igen előnyös
nek mondható.

T. előfizeiőinkhez!
Tisztelettel értesítjük t. előfizetőin

ket, hogy — méltányolva a t. előfize
tőink elfoglaltságát — az előfizetések 
megújítását ezentúl, postai megbízás 
utján fogjuk beszedetni. Természetes, 
hogy ezen intézkedésünk nem vo
natkozik az újonnan belépő előfize
tőkre.

Tisztelettel
Országos Vendéglős Újság

kiadóhivatala.
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I . Hiroti S
Halálozás. Reinprecht Alajos a 

vendéglős ipar egyik régi oszlopos 
tagja, a budapesti Fiume szálló tu
lajdonosa 74 éves korában meghalt. 
Temetése e hó 10-én volt a farkas
réti temető halottas házból. A teme
tésen nagy és előkelő közönség je 
lent meg, mely számos koszorút he
lyezett a megboldogult sírjára.

A pincérek bérmozgalma. Két hét
tel ezelőtt a pincérek szakgyülésen 
elhatározták, hogy a kávéházi, ven
déglői és szállodai alkalmazottak a 
mai nehéz megélhetési viszonyok
hoz nem illő munkabérük javítása 
érdekében mozgalmat indítanak. A 
sazkgyülés, melyen a nem tisztán 
szakmabeli személyzet képviselői is 
résztvettek, kimondotta, hogy július 
1-től kezdve a kávéházi pincérek 
hetibére 15 koronáról 24 koronára 
emeltessék, a vendéglői ételhordóké 
pedig 12 koronáról 20 koronára ko
ronára. Határoztak a segédszemély
zet bérkivánalmai dolgában is és ál
talában úgy döntöttek, hogy a borra
valóval dolgozó munkások bére 60% 
kai, a segédmunkásoké (kávéfőző, 
felirónő, takarítónő, tüzilegény stb.) 
30%-kai emelendő. A kitanult pikolók 
heti bérét 10 К-ban állapították meg. 
A mennyiben a pincérség követelései 
nem teljesülnének, munkabeszünte
tés következik, de nem általánosság
ban, hanem csak ott, a hol a javítást 
meg nem kapják.

A Vendéglői és Éttermi Alkalma
zottak Országos Szövetsége e hatá
rozatáról értesítette a kávésokat és 
a vendéglősöket. A kávésipartársulat 
már foglalkozott is a kérdéssel és 
némi csekély béremelést el is hatá
rozott. Még pedig a pincérek ré
szére heti öt korona javítást, a többi 
személyzet részére három-négy ko
ronát. A vendéglősök valószínűleg 
holnapi közgyűlésükön foglalkoznak 
a szövetség átiratával. A pincérek 
tegnap két újabb szakgyiilést tartot
tak és egyhangúlag elitélték a kávé
sok elhatározását. Kimondották, 
hogy szigorúan ragaszkodnak ere
deti álláspontjukhoz. A pincérszövet
séghez érkezett jelentések szerint 
eddig már vagy 8— 10 kávés és öt
vennél több vendéglős eleget tett a 
pincérek bérkövetelésének.

Cukorkiosztás gyiimölcsbefözés- 
hez. Az Országos Közélelmezési Hi
vatal értesítette a hatóságokat, hogy 
gyümölcsfőzés céljaira 220 waggon 
cukrot bocsáthat czidén a háztará- 
sok részére. Kávéházak, cukrászok,
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iparosok stb. befőzésre szükséges 
cukrot a háztartások számára ki
utalt mennyiségekből nem igényel
hetnek. Kizárólag csakis azok a csa
ládok háztartásai kaphatnak gyű- 
mölcsbefőzésre cukrot, melyek két
ségkívül gyümölcsbefőzési célokra 
igénylik a cukrot. A befőzések utáni 
időben állandó ellenőrzést fognak 
gyakorolni arra nézve, hogy a ki
utalt cukrot tényleg befőzési cé
lokra használják-e fel a háztartások. 
A visszaélőkkel szemben büntető el
járást fognak folyamatba tenni.

Burgonya lisztjegyre. Szombaton 
hivatalos kommünikében tudatta a 
tanács, hogy nincsen burgonya, vagy 
legalább, hogy nem biztos, hogy van. 
A budapesti közönség nem nagy 
örömmel vette a szives értesítést, 
de belenyugodott a változhatatlanba. 
Hétfőn reggelre azonban újabb meg
lepetés érte a piacon a háziasszo
nyokat. Az élelmiszerbódékon ugyan
is hangos feliratok hirdették, hogy 
van burgonya, de csak kenyérjegy 
ellenében. Húsz dekát képviselő ke- 
nyérjegv ellenében az élelmiszer- 
tizem egy kiló burgonyát szolgáltat 
ki. A burgonyajegy nem számit. 
Azért nem adnak semmit. Hát ez mi? 
— álltak meg bámulva az emberek. 
Nem volt módunkban már illetékes 
információt szerezni ebben a kér
désben, de szóvá kell tenni a kér
dést, a közönség az újítást nagy el
lenszenvvel fogadta. Úgy érezzük, 
sok igazsága van a közönségnek, 
amely úgyis szűkén kap kenyeret, 
most pedig még ezt a kis kenyérada
got is megrövidítik a burgonyának 
nevezett kenyérpótlékkal, amelynek 
kisebb a tápértéke, mint a kenyéré. 
Az a körülmény, hogy nincsen bur
gonya, semmiesetre sem lehet ok 
arra, hogy a kenyerünket is megrö
vidítsék.

Nagy szállodai tranzakció. Az
igen szép parkban fekvő abbáziai 
Quisisana szállót a napokban meg
vette egy fiumei konzorcium, mely 
az Adria tengerhajózási társaság
hoz és egy helybeli magyar bank
fiókhoz közelálló 10— 12 tagból áll. 
A vételár 600.000 korona, a mi igen 
előnyösnek mondható. A vevők a 
szálioda átvételére részvénytársa
ságot szándékoznak alapítani.

A petróleum készletek. A nyers
olajkontingenst, melyet a magyar 
finomítók Qaliciából kapnak, az osz
trák és a magyar kormány közt lét
rejött megegyezés értelmében meg
állapították. A nyersolajkészletek 
most nem bőségesek; mindazonáltal 
a fogyasztás ellátása nem ütközik 
nagyobb nehézségekbe. Csak a vi
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lágitó petroleum fogyasztását korlá
tozzák a nyáron át. hogy az őszi és 
és téli hónapokra készleteket gyűjt
senek. Általában arra lehet számí
tani, hogy Monarchia és Németor
szág szükséglete fedezve lesz. annál 
is inkább, minthogy a román petró
leumforrások retablirozása kielégí
tően folyik és a termelés állandóan 
növekszik.

Osztrák gyanúsítás a magyar sör
ipar ellen. Az osztrák söripar köré
ben elterjedt hir szerint a söripar ré
szére való idei nyersanyag kiutalá
sát már kombinációba vették. Az 
osztrák söripar körében ez a hir meg
elégedést keltett, mert tudni vélik, 
hogy a magyar gyárak most is eléggé 
el vannak látva áruval, a mit ezek a 
sörkivitel fokozására használnak föl. 
Az osztrákok szerint egyes magyar 
gyárak azzal a tervvel is foglalkoz
nak, hogy a határokon teljes csönd
ben uj sörgyárakat építenek, hogy 
fogyasztóterületüket más országok
ban is növelhessék. E hir kapcsán, 
felhívjuk a kormány figyelmét arra, 
hogy az osztrákoknak az idei árpa 
kiutalásánál ne legyen nagyon bő
kezű. Szolgáljon intő példának az 
elmúlt évi tapasztalat, amikor jó ma
gyar árpából készült „sörkotyvalé- 
kot“ becsempészték hozzánk. A ma
gyar vendéglős és korcsmáros ipar
nak nagy érdeke, hogy a magyar 
sörgyárak kellő mennyiségű árpát 
kapjanak, mert csak ez által látják 
némileg is biztosítva a megélhetésü
ket.

A Hotel Meteor szálloda r.-t. 1916- 
ban 103.448 korona (az előző évben 
104.228 K) 600.000 K-ra emelte fel. 
Az elővételi jog julius 5-ig gyakorol
ható.

Az Arany Bika r.-t. (Debreczen)
közelebb tartandó közgyűlésén az 
alaptőkét 1 millió K-ról 4,600.000 
K-ra emlei föl.

A Savoy-szálloda r.-t. 1916. dec. 
31-én lezárt második üzletévi mér
legében 175.877 (125.357) К üzemi jö 
vedelmet mutat ki, amiből a tiszta 
nyereség 66.254 K, szemben az előző 
évi 31.874 K-val. Áz alaptőke 60.000 
korona.

Kérelem a t. Előfizetőinkhez!
Minthogy lapunkat a nagyközön

ség is szívesen olvassa, kérjük a t. 
előfizetőinket, függesszék ki lapun
kat helyiségükben. - ígéretet te
szünk, hogy békeidőben el fogjuk 
látni előfizetőinket megfelelő újság- 
tartóval.

TOKAJI COCNAC ЕАб,т°-*£Г“-
lllilli A LEGJOBB Budapest, Frangepán-u. 12
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HA mi társadalmi 
berendezkedésünk 
rendje szerint a 
férfi — mint az 
erősebb nem — 
van hivatva az 
élet gondjainak vi
selésére a megélhetés, a jólét előfel

tételeinek kiküzdésére, a munkára, a 
harcra. A nő hivatása, hogy e küz
delmében a férfi mellé álljon és tá
mogassa — szeretettel, tegye a férfi 
otthonát kedvessé, ahol kipihenje a 
fáradalmakat, felüdüljön, elfelejtse az 
élet harcainak keserűségét, a csaló
dásokat. a méltatlanságokat. Simítsa 
el gyöngéd kezekkel a férfi homloká
ról a gond redőit, törülje le a küzdés 
verejtékeit, lelke finomságával, ke
délyével, nemes gyöngédségével te
gye széppé a férfi számára az életet,

A fehér asztal 6
-  Elbeszélés -

Irta: Szomaházy István
Azt hittem, hogy most végre ki 

fog törni belőle a visszafojtott sirás, 
de nem ez történt: Hermin fölkapta 
az összeborzolt fejét, a szeme csillo
gott az izgatottságtól, aztán egy
szerre hangosan elkacagta magát:

— Szam ár vagy, fiam, — szólott,
—  azt mondom neked, hogy szarnál 
v a g y . . .  Hát te azt hiszed, hogy ez 
a skandalum árt nekem? . . .  Magam 
intézkedem, hogy a lapok megírják 
a dolgot, s akkor holnapután egész 
Budapest rólam fog beszéln i. . .  Még 
sokáig nem lesz nekem annyi pénzem, 
hogy ezt a nagyszerű reklámot meg
fizethessem . . .
Ki, a nagyvilágba!

Az előbbi lapokon kissé könnyel
műbbnek festettem magam, mint a 
milyen tulajdonképp voltam s őszin
tén beismertem, hogy néha-néha bi
zony rátértem a korhely életre is; 
hajnaltájt, mikor az üzletet bezár
tuk, mi, pikkolók még betértünk va
lami külvárosi kávéházba, ahol kár
tyáztunk, szivaroztunk s unott arc
cal beszélgettünk az asszonyakról is. 
Aki ezt olvasta, azt liihetné, hogy én 
eféle erkölcsi alap nélkül lézengő kis 
csirkefogó voltam, akinek egyeben

a férfi életét, aki küzd, dolgozik, har
col helyette, érte.

He az utóbbi idők a nő társadalmi 
helyzetét is megváltoztatták, a meg
élhetési viszonyok rosszabbakká let
tek, az élet kihívta a nőt kedves, 
derűs otthonából, beledobta a küzde
lembe, a harcba, hogy ő is verejté- 
kes munkájával keresse meg a min
dennapi kenyerét. Már nem gyöngéd 
ápolója a férfi lelkének, nem lelke az 
otthonnak, hanem munkatársa.

És a háború, a szükség teljes mér
tékben sorompóba állította a nő 
munkaképességét, munkabírását, 
erejét. Teret nyitott a nő érvénye
sülésének, nagyszerű lendülettel 
vitte előre a feminizmust.

Bár merre nézünk, ott találjuk a 
szorgalmas női munkást, látjuk, mint 
igyekeznek, hogy a kivánalmaknak 
megfeleljenek, hogy a munkaképes
ségükkel szemben megnyilvánuló 
alaptalanelőitéletet legyőzzék, hogy 
pótolják a haza védelmére elvont és 
a hősi küzdelemben elveszett férfi 
munkaerőt, hogy küzdjenek a hazá-

sem járt az esze, mint a korhelysé
gen, meg a pénzpazarláson. . .  Pe
dig nem igy volt, bennem alapjában 
több komolyság lakozott, mint sok 
felnőtt emberben s akárhányszor 
megtörtént, hogy kora reggel, mikor 
légmentesen bezárt ablakaim mögött 
pihenőre tértem, igy szóltam ma
gamban, miközben keserves lelkifur
dalás fogott el:

— Alávaló és gonosz fickó vagy, 
aki ugyancsak nem érdemied meg, 
hogy ilyen jól megy a sorod . . .  ö z 
vegy anyád, kicsike testvéreid van
nak, — és te piszkos kávéházakban 
züllesz, ahelyett, hogy a jövőre gon
dolnál . . .

Ilyenkor sírva fordultam a fal felé 
s másnap reggel megtisztulva, nemes 
szándékokkal eltelve nyitottam föl a 
szememet. Komolyan felöltözködtem 
s odabenn az étteremben szerényen 
megkérdeztem a főpincért:

— Nem tudna valakit, Wagner ur, 
aki engem a francia nyelvre megta
nítana?

A főpincér csodálkozva nézett rám.
—  Miért akarsz franciául tanulni? 

— kérdezte tőlem.
— Mert nem az a szándékom, hogy 

örökösen itthon maradjak . . .  Be aka
rom járni a világot, hogy lássak, ta
nuljak, tapasztaljak valam it. . .  A jó 
pincérnek épp oly szüksége van a 
nyelvtudásra, mint a frakkra és a 
fehér kötényre. . .

Wagner ur megsimogatta a szőke 
hajamat, aztán nyájasan igy szólt 
hozzám:

ért, hogy védelmezzék, mentsék meg 
a hont. Hogy mit jelent a hon védel
mében a nő, ennek legszebb tanú
sága a királyi elismerés, a királyi 
hála és köszönet.

Tiszteljük és becsüljük meg a női 
munkát és ne felejtsük el, hogy a nő 
nemcsak idejé-t, tudását, tehetségét, 
erejét adja oda akkor, mikor az élet
küzdelmet magára vállalja, hanem 
feláldozza legdrágább kincsét, nőies
ségét.

Mert a nő, aki odaadja a haza vé
delmére az utolsó, vagy egyetlen 
fiát is, aki háborgás nélkül, nemes 
odaadással engedi a nagy bizonyta
lanság útjára élete párját, urát, em
berét, nem merül el mérhetetlen fáj
dalmában, visszafojtja a sóhajt, a pa
naszt, letörli a könnyeket és felveszi 
a munka árván maradt eszközeit, 
oda áll a férfi helyére küzdeni az 
élettel, dolgozni övéiért, a megélhe
tésért, a boldogulásért, a jövőért.

Kedvesek a szép női kezek, de a 
dolgozó női kéz drága, becses, tisz
teletreméltó, szent!

— Derék fiú vagy, — és én azt 
mondom neked, hogy viszed is vala
mire az életben . . .  Majd holnap be
szélek azzal a vörösorru, öreg bácsi
val, aki húsz esztendő óta mindig 
köritett marhahúst eszik . . .

A vörösorru, öreg bácsi francia 
nyelvmester volt, aki állítólag a ven
déglő megnyitása óta hozzánk járt, 
mindig ugyanannál az asztalnál ült, 
főképp arról volt nevezetes, hogy 
mindennap pontosan hatvanhét kraj
cárt fizetett az ebédjéért: negyvenöt 
a körözött marhahúsért, tizenkettőt 
a sajtért s tizet az egy deci borocs
káért, melyet kétharmad részében 
vízzel hígított meg . . .  Húsz év óta 
sohase volt rá eset, hogy az öreg 
ember tésztát is hozatott volna vagy 
kivételesen két deci bort ivott volna, 
valamely váratlan vagy örvendetes 
esemény kedvéért. . .  Másnap W ag
ner ur odavitt a vörösorru maitre- 
hez, meghúzta a fülemet, aztán igy 
szólott:

— Nézze meg, Lenoir ur, ezt a kis 
kam aszt. . .

A mester barátságosan bólintott:
— Már sokszor megnéztem s lá

tom, hogy ügyes fiú . . .  Mi van vele?
— A gyerek arar kéri önt. hogy 

tanítsa meg a francia beszédre . . .  
Annyit nem fizethet, mint a Bleich- 
röder fiai, de azért semmi esetre sem 
kívánja ingyen a Lenoir mester fá
radozását . . .

Az öreg bácsi megitta a maradék 
borocskáját, kedvtelve végig nézett
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Elértette.
U t a s  (a villamos kalauzhoz): Ad

jon egy egész és egy gyermekjegyet!
K a l a u z  (a kilenc éves leánykára 

mutatva): Ez már nem gyerek!
U t a s  (a kalauzhoz): Mit nem 

gyerek! Maga is még gyerek!
K a l a u z  (az utashoz): Én már 

nem vagyok gyerek, én katona va
gyok!

U t a s  (a kalauzhoz): Akkor mit 
keres itten?

K a l a u z  (az utashoz): Heti negy
ven koronát.

Mindig jóra gondol.
Ő r n a g y  k i s a s s z o n y :  József 

kérem, menjen át a kapitányékhoz. 
Kéretem a nagyságos asszonyt, 
küldje át a „Donizetti bájitalát“ — 
négy kézre.

J ó z s e f  (tiszti szolga): Vigyek 
üveget is, méltóságos kisasszony?...

Kertészeti iskolából.
A tanár a vizsgánál a következő 

kérdést adja fel a növendéknek:
— Hogyan óvjuk meg a vetemé- 

nyeket a májusi fagyástól?
N ö v e n d é k :  A májusi fagyástól 

úgy óvjuk meg a veteményeket, ha 
...jú niusban elvetjük őket!

Fontos ok.
— Miért nem akarod elvenni a szép 

Rózsit? Hiszen ez a leányka egy 
valóságos gyöngy!

V ő l e g é n y j e l ö l t :  Minden
rendben volna, csak a gyöngy-háza 
nem tetszik nekem.

Aki békére vágyik.
H á z a s s á g к ö z v e t i t ő (a fő

hadnagyhoz): Remélem, a háború 
után meg fog nősülni?

F ő h a d n a g y :  A háború után — 
békességet akarok!

Országos Vendéglős Újság

rajtam, aztán nyájasan megveregette 
az arcomat.

— Jó l van, kis fiam, hát meg fog
lak tanítani a francia beszédre . . .  
Úgy megtanitlak, hogy akár képvi
selőnek is fölléphetsz Párisban . . .  De 
ha nem leszel szorgalmas, hát bele 
fogok harapni a gégédbe . . .  Mert én 
olyan ember vagyok ám, hogy ezt is 
megteszem, ha egyszer megharag
szom . . .

Ettől fogva minden ebéd után el
jártam Lenoir mesterhez a Bálvány
utcába, egy kicsike, köbméternyi szo
bácskába, mely azonban telistele 
volt a legkülönbözőbb csecsebecsék
kel: hímzett vánkosokkal, szőnye- 
gecskékkel, kézimunkákkal, amiket 
hálás kis leányok hímeztek húsz esz
tendő óta az öreg tanítónak . . .  Le
noir bácsi itthon aranyrojtos házi
sipkát viselt s egy övéig érő, mérges
zöld selyemkabátot, amelyben úgy 
nézett ki, mint valami keleti fejede
lem . . .  Egyáltalában nagyon tekin
télyes ember volt idehaza s én már 
azért is összeszedtem minden esze
met, mert határozottan féltem tőle...

Félév múlva már úgy, ahogy tisz
tába jöttem a francia nyelv törvé
nyeivel, márciusban pedig, az első 
beszélgetésünk évfordulóján, már 
tisztességesen konzerváltam fran
ciául . . .  Az étteremben Lenoir ur 
most mindig francia nyelven szólt 
hozzám s a többi pikkoló ugyancsak 
nagyot nézett, mikor én a Béranger 
nyelvén válaszoltam a vörösorru 
vendégnek . . .

Még az őszig megmaradtam a régi 
helyemen, de akkor készen voltam a 
régi tervemmel: egy napon kijelen
tettem W agner urnák, hogy bár
mennyire fáj is a szivem, most bú
csút mondok Budapestnek. Van egy 
kis megtakarított pénzecském s az a 
szándékom, hogy Párisban fogok el
tölteni néhány évet. Bizom a szeren
csémben, hogy ott sem fogok éhen- 
halni. . .

W agner ur megölelt, megcsókolt, 
aztán igy szólt hozzám:

— Csak dicsérni tudlak érte, hogy 
ilyen komolyan fogod föl az életet. . .  
Bár én is olyan fiatal lehetnék még 
egyszer, mint te ,akkor elhiheted, 
hogy magam is a te példádat követ
ném . . .

A derék Wagner húsz forinttal já
rult a költségeimhez, aztán eszébe 
jutott, hogy van egy ismerőse Páris
ban, egy Miska nevű pincér, akivel 
valamikor együtt dolgozott a Török 
császár-ban, de aki később hajópin
cér lett, majd Párisba vetődött. A 
Miska egy nénjétől megtudta az egy
kori pajtása címét s igy egy meleg 
ajánlólevél kíséretében hozzája uta
sított.

— így legalább lesz valakid, aki
vel magyarul is beszélehtsz, — 
mondta jósziviien. — Ámbár az olyan 
művelt francia, mint te, a magyar 
nyelv néilkiil is boldogulni fog abban 
a Babilonban. . .

Az utón nem sokra vettem a W ag
ner ur ajánlólevelét, de Párisban 
bezzeg rájöttem, hogy milyen sze

A jó vendég.
Egy szabómester kirándult család

jával a zöldbe; betértek a közelben 
levő vendéglőbe, számszerint kilen
cen.

Az italfelszolgálónál rendel a csa
ládfő összesen két pohár sört.

A szabómester bizonyos idő eltel
tével magához hivatja a vendéglő tu
lajdonosát:

— Mi az, vasárnap és nincsen — 
z e n e ? ...
A kis verekedő.

A kis Józsit, aki hires volt vereke
déseiről, az iskolából hazatérve, az 
utcán pajtásai úgy elverték, hogy két 
foga is kiesett.

Az anya reászólt: Ugyebár mon
dottam, hogy szokjál le a verekedé
sekről. Most ráadásul még két fogad 
is elveszett.

J ó z s i  (sirva): Ne m. . .  itt van
nak . . .  a zsebemben.
Uj rendszer.

O r v o s  (a beteghez): Tartózkod
jon a husevéstől. Lehetőleg sok tész
tát egyen!

B e t e g  (az orvoshoz): Kérek egy 
receptet a közélelmezési hivatalhoz, 
mert jegy nélkül nincs tészta!

rencse ért: Miska, vagy helyesebben 
Michel, első pincér volt a Café de 
L ‘Asie-ben, a hires étteremben és 
mulatóhelyen, amelyik akkoriban 
egyik legkedveltebb tanyája volt a 
francia és a külföldi előkelő világnak. 
Michel ur már csak tördelve beszélte 
a magyar nyelvet, de azért nagyon 
boldog volt, amikor a W agner ur le
velét elo lvasta. . .

— Bravo, — mondta, —  ez most 
éppen jókor jött, mert nálunk is szük
ség van egy olyan ügyes tolvajra, 
amilyennek maga látszik . . .  Ne cso
dálkozzék, hogy tolvajnak mondom, 
de mi pincérek itt, magunk közt, csak 
igy nevezzük egym ást. . .
> A következő héten beléptem a 

Café de l‘Asie-be, s bízvást elmond
hatom, hogy ezt az időt még ma sem 
felejtettem el: szinte úgy tűnt föl, 
hogy egyszerre valami ragyogó 
álomyilágba csöppentem bele, abban 
a szmes, illatos, izgató és különös 
világba, amelyről eddig csak a re
gényeimben beszéltek, a regényeim
ben, melyeket a budapesti hónapos 
szobámban olvastam . . . .  Éjfél felé, 
mikor a nagy boulevard lámpái alatt 
jókedvű népáradatok hullámzottak, 
i Café de 1‘Asie apró kavinetjei egy

szerre csak megteltek a mulató Páris 
alakjaival: duhaj milliomos fiukkal, 
aagykalapos hölgyekkel, öreg és 
perverz nyárspolgárokkal, nemzet
közi szédelgőkkel, akik úgy dobálták 
a százfrankosokat, mint mi odahaza 
a filléreket

(Folyt, köv.)
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Palugyay pezsgő
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Királysörfözde r.-t. (Pozsony) cég
alatt a Deutsch A. és fiai Deutsch Ig
nác pozsonyi sörgyári cég részvény- 
társasággá alakúit át 300.000 korona 
alaptőkével (1500 darab 200 К n. é. 
részvény). A Deutsch cég sörgyára 
és egyéb ingatlanai ellenértékéül 
1250 drb 200 K, összesen 250.000 К 
névértékű teljesen befizetettnek vett 
részvényt kapott. Az igazgatóság 
tagjaivá megválasztattak: Goldham- 
mer Károly, dr. Józma Gábor, dr. 
Rotschild Jakab és Steiner Frigyes.

A sörtermelés. A magyarországi 
sörfőzdékben a f. év április havában 
132.422 hl. sör termeltetett, szemben 
236.581 hl.-rel a múlt év hasonló ha
vában. 1916. szeptember 1-től 1917. 
április végéig az összes sörtermelés 
493.284 hektoliterre rúgott, szemben 
1,878.806 hl-rel az előző kampány 
hasonló időszakában.

Az első soproni serfőzde és maláta
gyár r.-t. május 30-án tartott köz
gyűlése kimondta a felszámolást. A 
vállalt sörgyárát a Kőbányai polgári 
serfőző r.-t. vette át.

Sütök és cukrászok kereskedelmi 
r.-t. cég alatt a pékek iparában szük
séges nyersanyagok együttes be
szerzése, a hulladékok, csomagolás 
stb. értékesítése, gépek fölszerelése 
stb. végett 500.000 К alaptőkével 
(5000 darab 100 К n. é. részvény) uj 
vállalat van Budapesten alakulóban. 
Alapítók: Deutsch Mór, a budapesti 
sütőipartestület elnöke, Glasner Ede, 
sütőmester, Steiner Gyula, a „Ma
gyar sütők lapja“ szerkesztője, Illés 
Simon cukrász. Juhász Gyula cuk
rász, dr. Csanádi Pál ügyvéd, Keller 
Antal tőzsdetanácsos, Gedö Adolf 
nagykereskedő, Martos Gyula bank- 
tisztviselő és Horovitz Miklós nagy
kereskedő.

M. J. vasúti vendéglős, Lőcse. A bekül
dött 8 koronát köszönettel javára irtuk. 
Minthogy b. előfizetése csak 1918. évi ápr. 
havában fog lejárni, a beküldött összeggel 
kitolódik 1919. évi április haváig.

K. Lajos, Mezőtúr. Egész bátran szeret
jük hallani a véleményeket. Helyt állunk 
mindenért, ön félreérti cikkünket; nem azt 
állítjuk, hogy lapunk egy egyedüli a szak
mában. Ha kissé figyelmesen átolvasta cik
künket, azt fogja látni, hogy lapunk az Or
szágos Vendéglős Újság k i z á r ó l a g  ven
déglősök és korcsmárosok érdekeit szolgálja. 
Tiszteletreméltó laptársaink a vendéglősök 
érdekein kívül kávésok és pincérek, továbbá 
egyesületek érdekeit is szolgálják. — Meg
nyugtathatjuk önt, több szaklap előfizetése 
nem képez főbenjáró bűnt, ez csak kellő 
intelligenciájára vall az illetőnek. Bátran

merjük állítani, hogy a szaklapoknak igenis 
nagy köszönettel tartoznak a vendéglősök 
és korcsmárosok a most dúló háborús évek
ben oly fontos és életbevágó ügyek felett 
őrködtek, amelyeket — sajnos — a cenzúra 
miatt nem reprodukálhatjuk, mert ha ehhez 
módunk lenne, ön, tisztelt urunk, más vé
leményen lenne. Még megjegyezni kívánjuk, 
hogy az előfizetési összeg, amely a szak
lapoknál fel van tüntetve, még a nyomdai 
költség (értve az előfizetőkhöz küldött pél
dányok) értékével sincsen arányban. Ha a 
lapkiadóknak nem volna egyéb jövedelmük, 
úgy abban a helyzetben volna tisztes ipa
runk, hogy szaklap nélkül állna. Sajnos, Ma
gyarországon még igen sokan vannak, kik 
a szaklapokat még Iliiből sem ismerik, igaz, 
vannak olyanok is, kik számtalan mutatvány 
számot elfogadnak, de nem tartják érdemes
nek előfizetni, vagy a legkevesebb, amit a 
kiadó elvárhatna ilyetikor, hogy vissza kiil- 
denék a beküldött lapot. — A beküldött elő
fizetését javára irtuk.

Éttermi segéd, Szabadka. A kívánt lapo
kat elküldöttük; dijat nem kérünk érte.

Gy. Károly, Zenta. A beküldött bormintát 
szakszerűen megvizsgáltattuk. A minőség 
nem felel meg az árnak.

T. I.-né. A befőttekhöz kiutalandó cukor
mennyiség a vendéglősökre is vonatkozik.

K. U., Gyöngyös. A Hungária Biztositó 
már az összeget folyósította.

Országos Vendéglős Újság

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózására, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli 
kérdezősködésekre díjm entesen nyújt

A Magyar K irályi Sójövedék Vezéríígynöksége
I p a r ié  o s z tá ly  г
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Vasúti vendéglős 
előfizetőink

ABOS
ARAD
BAJA
BALATONSZENTGYÖRGY 
BRASSÓ I. és II. oszt. étterem  
B.-SZENTLÖRINCZ 
BICSKE
BUDAPEST-FERENCVÁROS
BUZIÁSFÜRDÖ
CSÚCSA
DÉS
DUNASZERDAHELY 
ESZÉK (Osijek)
ÉRSEKÚJVÁR
FOGARAS
FÜZESABONY
GYÉKÉNYES
GYŐR
HATVAN
HEGYESHALOM
KASSA
KIRÁLYHÁZA
KISKÖRÖS
KISÚJSZÁLLÁS
KIS-KAPUS
KOLOZSVÁR
KOMÁROM
KÜKÜLLÖSZÖG
LEGENYE-ALSÓMIHÁLYI
LŐCSE
LIPÓTVÁR
MAKÓ
MARGITFALVA
MAROSVÁSÁRHELY
MAROSLUDAS
MEZÖLABORCZ
MISKOLCZ
NAGYKÁROLY
NAGYSZEBEN
NYÍREGYHÁZA
PÁRKÁNY NÁNA
PELSÖCZ
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁRVÁR
SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZEGED
SZEGED-RÓKUS
SZEKELYKOCSÁRD
SZERENCS
SZOLNOK
SZÖREG
TEMESVÁR
UJ DOMOBOVÁR
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZOMBOR
ZSIBÓ
ZSOLNA
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Felelős szerkesztő és kiadó :

Böhm Ármin.


