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ОДШМШ
MAGYARORSZÁGI VENDÉGLŐSÖK 
ES KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDA
PEST, VI KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA 28. SZÁM 

/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /
tfAVÖNKÉNT t-SZER EGÉSZ ÉVRE 8 KOR.

Weisz Miksa a Dreher-sörgyár igazgatójának jubileuma
A magyar söriparnak egy érdemek

ben gazdag, kiváló képességekkel és 
szervező talentummal megáldott 
munkása ünnepelte szeptember else
jén ötven éves szolgálati jubileumát. 
Szpfcember 1-én volt ugyanis ötven 
esztendeje, hogy Weisz Miksa mint 
15 éves fiú belépett 
a  Dreher-sörgyár 
kötelékébe, amely 
gyárnak ma érde
mes igazgatója.

W e i s z  Miksa 
életrajzát a becsü
letnek és a szor
galomnak tiszta 
dokumentumai al
kotják. 1852. nov.
13-án született és 
az iskolai tanulmá
nyainak elvégzése 
után alig tizenöt 
éves korában már 
a munka harorne- 
zejére lép. 1867. 
szeptember 1-én 
már a schweháti 
Dreher - sörgyár
ban dolgozik. —
Négy esztendei te
vékenység után 
innen a Kőbányai 
gyárba kerül fő
könyvelői minő
ségben. A tizenki
lenc éves ifjúnak 
ez a gyorsan emel
kedő karriérje bi
zonyság amellett, 
hogy ritka képes
ségek, elsőrendű 
munkaerő és pá
ratlan szorgalom

lakozott benne. 1905-ben, amikor a 
Dreher-sörgyár részvénytársasággá 
alakult át, Weisz Miksa cégvezető
vé lépett elő. — Ettől az időponttól 
kezdve minden szellemi képességei- 
neklatbavetésével, teljes odaadással 
állította munkaerejét a gyár felvirá

goztatásának szolgálatába. Érdemeit 
nemcsak a gyár tulajdonosai, hanem 
a király is honorálta. 1907-ben az 
ipari és kereskedelmi téren szerzett 
érdemei elismeréséül a Ferenc Jó 
zsef - rend lovagkeresztjét juttatta 
neki néhai uralkodónk kegye. Jelen

legi igazgatói ál
lására 1911 - ben 
emelkedett, a mi
kor a népszerű ve
zérigazgató, Aich 
György mellé osz
tották be, mint ke
reskedelmi igaz
gatót.

W e i s z  Miksá
nak nem csak a 
magyar söripar
ban vannak feled
hetetlen érdemei, 
mert igen sokat 
tett a vendéglős
ipar érdekében is. 
Jubileuma, a be
csületes a l k o t ó  
munkában töltött 
50 esztendő em
lékezetes ünneppé 
intim körben folyt 
le. Az ünnepségen 
Aich vezérigazga
tó megilletődött 
szavakban méltat
ta a jubiláns ritka 
érdemeit és beszé
de végén átnyúj
totta neki a Drc-

ajándékát. A gyár 
tisztviselőkara is 
emlék - tárgyakkal 
fejezte ki tisztele-
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tét a közszeretetben álló igazgató 
iránt, akit a munkásai is kiildöttsé- 
giíeg üdvözöltek az emlékezetes év
forduló napján. Részünkről még csak 
annyit, hogy a ritka szép jubileum
hoz lapunk szerkesztősége is szívből 
gratulál.

Merengés az egységes 
étlap körül

vakmerőén palástolják, hogy kisebb 
gondjuk is nagyobb annál, hogy a 
vendéglők helyzetével, közvetve a 
vendéglőkben étkező közönség érde
keivel törődjenek. A jó uraknak 
olyan halálosan mindegy, mi törté
nik a: legfontosabb közélelmező 
szervvel, a vendéglősiparral. Fülü
ket hermetice elzárják a jogos pana
szok, a vendéglősök ama feljajdulásu 
elől, melyek exisztenciájuk romlása 
felett való elkeseredésükből fakad
nak. Ám annyira ravaszok vannak 
az urak, hogy tessék-lássék ankéto
zással, hevenyészett határozatokkal 
vakítják az érdekelteket, már akit 
ebbeli ravaszságuk megszéditeni tud.

No de vannak rosszabb esetek is, 
tudniillik azok, amikor a közélelme
zési fórumok tényleg gondolnak ,a 
vendéglősiparra. Ilyenkor az étter
mek, vendéglők és korcsmák feje 
sántul bele a nagy jóindulatba, mely 
hozzá nem értésből születő félren- 
deletekben nyilatkozik meg.

Lapunk hasábjai tanúink arra, 
hogy nem egyszer, számos esetben 
törtünk már lándzsát a mellett, hogy 
meg kell csinálni az egységes étla
pot, hogy az egységes étlap egyelőre 
kivezető ut lenne a vendéglők szá
mára abból az útvesztőből, ahová az 
élelmicikkek beszerzésének nehéz
ségei, a piaci uzsora és suta kor
mányrendeletek folytán került. Csak 
nem is olyan régen bajor étlapokat 
közöltünk, egységes étlapot, ezzel 
akarván igazolni ama propagandán
kat, hogy az egységesített étlap le
hetővé teszi a vendéglők számára

üzemük zavartalanabb fen tartását és 
egyben a közönség érdekeit is szol
gálj/.! az olcsóbb árakkal.

Es ezek után nagy harsonázva ki
ugrik a „platz“-ra a Közélelmezési 
hivatal és mellét vervén szónokolni 
kezd imigyen:

— Ide nézzen, akinek szeme van, 
most menten megoldom a közélelme- 
zés legfontosabb problémáit és egy 
csapásra segítek a vendéglőkben ét
kező publikumon is, amely sorvadva 
nyögi a vendéglői „uzsorát“ : életbe
léptetem iaz egységes étlapot!

Olyan ez a nagy fogadkozás és 
szapora szóöntés, mint a szemfény
vesztő fecsegése, aki a kezeiről 
akarja elterelni a figyelmet.

Persze a vendéglőket boldogító 
„idea“ mellé menten egy csokor-tá
madást is illesztenek a közélelmezés 
vezérlő fórumai. „Tiz-tizenkét koro
nán alul nem lehet jóllakni vendéglő
ben — zokogják. A közönség te
hetetlen az árdrágító vendéglősökkel 
szemben“ folytatják kesergőjü
ket.

Nem szólva a tiz-tizenkét koronás 
ebédek enyhe túlzásáról, utaljuk az 
urak emlékezetét a piaci árakra, az 
üzemköltségre és hasonló jókra, iá 
mikbe üzemzárásig roskad a ven
déglősök válla. Elfogulatlan itélőnek 
nem is kell érveket sorakoztatni arra, 
hogy a vendéglők a mai ételárakon 
a mai piaci árak mellett nem keres
nek úgyszólván semmit és semmi
esetre sem annyit, amiből üzemüket 
fenntartani képesek. Maradna egyet
len jövedelmi forrásuk: az ital, a sör 
meg a bor. Maradna, ha volna. Mert 
tudott dolog, hiszen a fogyasztó kö
zönség a bőrén, gyomrán érzi, hogy 
sör nincs, a bor megfizethetetlen, 
mert a termelő megfizethetetlen ma
gasra srófolta az árát.

No de azért vendéglő a hadi vilá
got sinylő vendéglő, hogv ne a fo
gyasztó éljen ott, ne a vendéglős él
jen belőle, hanem a támadókedv, a 
szervező képtelenség, a közélmezési 
fórumok szomorú tehetetlensége, 
mely hébe-hóba életre szisszen és 
ilyenkor elkurjant egy-egy ankét
tervet és hirdetni kezdi megváltó öt
leteit, amelyeket kölcsön vett, de a 
melyeket megvalósítani csak esetleg 
és keservesen tud. Ebben az egyben 
ia közélelmezésünk szervei egysége
sek.

Ezek a keserű soraink pedig szü

lettek amaz alkalomból, hogy a kö
zelmúltban az Országos közélelme
zési hivatal ankétot hivott egybe, a 
melyen dr. Nagy Ferenc, a Közélel
mezési hivatal a lel nőké elnökölt. Az 
ankéten elhatározták, hogy a ven
déglők csak kétfajta húst vehetnek 
fel az étlapra, mindegyikét kétféle
képen elkészítve. Megjegyzendő, 
hogy a hal e rendelkezésnél nem szá
mit húsnak. Ezenkívül az étlapon egy 
sült és egy főtt tészta szerepelhet. 
Ennek ellenében nem korlátozzák a 
különböző főzelékfajták felszolgálá
sát.

Minden vendéglős köteles polgári 
terítéket menüt — adni, amelynek 
ára a vendéglők különböző kategó
riái szerint, amelyet később fognak 
megállapítani, 3 6 korona.

Az ankéten szó volt még az árak 
megállapításáról, azonkívül arról is, 
hogy a marhafelhajtás növekedése 
és a húskészletek megnövekedése 
miatt el fogják törölni a hústalan 
napot.

i o i o i o i o i o i o i o i o i o iA  záróra megkurtítása

nyegető rém.
Mellőzzük az okok részletezését, 

amelyekkel már nem egy ízben do
kumentáltuk, hogy a tizenegyórai 
záróra a vendéglők életerét vágja el
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és hogy a vendéglők egy órával 
megkurtitott kurta élete már nem 
élet. — Eltekintünk a vendéglősök 
exiszteneiális érdekeitől és csak 
egyetlen kifogást szegezünk a tizen
egyórai záróra ellen, azt, hogy ez 
egyáltalán nem jelent szén- és vi- 
lágitóanyiag-megtakaritást, mert hi
szen tizenegytől tizenkettőig otthon 
fiit, otthon világit az, aki ezt az időt 
vendéglőben töltötte volna.

A  vérhas és a sör
söi hivatásos el
lenségei még most 
sem fogytak el, a 
mikor pedig ia kor
mány szűkmarkú
sága és mostoha- 
sága következté

ben a sör forrásai ugyancsak meg
akadtak. A már szerencsére színib
ben lévő vérhasjárvány újabb alka
lom volt arra, hogy támadás indul
jon a sör ellen. Ezúttal Szabó Sán
dor tiszti főorvos volt iaz, aki a já r
ványról tett nyilatkozata során is
mételten figyelmeztette a közönsé
get, hogy „sört egyáltalán ne igyék.“ 

Talán figyelemre sem méltattuk 
volna a támadást, ha nem egy hiva
talos fórumot képviselő közegtől, a 
főváros közegészségügyének vezető 
egyéniségétől ered. Így azonban 
súlyt nyert a támadás, mert éppen 
hivatalos jellege révén mélyreható 
anyagi károk okozója lehet.

Mindenekelőtt nem kis csodálko
zással állapítjuk meg, hogy Szabó 
Sándor dr. tiszti főorvos ur ilyen vá
dat kovácsol és nem számolva azzal, 
hogy ily könnyelműen odadobott ki
jelentéssel mily károkat zúdíthat a 
magyar vendéglősiparra, még meg 
is ismétli a vádját. Ismételjük, cso
dálkozunk ennyi „bátorság“ felett és 
másodszor nem kisebb álmélkodas- 
sal szögezzük le azt u tényt is, hogy 
a tiszti főorvos ur, közegészség- 
ügyünk egyik fontos őre nem tudja,

hogy jeles orvostanárok véleménye 
állapította már 'meg a sörről, hogy 
elsőrangú tápérték, amely ia beteg 
embernek erőt és vért ad. De talán 
nem is úgy áll a dolog, hogy a főor
vos ur nem tudta ezt, hanem inkább 
ott rejlik az igazság, hogy szándé
kosan megfeledkezett róla. Ez a fe- 
ledékenység megbocsátható volna, 
ha nem jelentene attakot a vendég
lősök exisztenciája ellen, igy azon
ban nem lehet egykönnyen napirend
re térni fölötte. És most feltesszük iá 
kérdést: mit szólna hozzá Szabó 
Sándor tiszti főorvos ur, ha a ven
déglősök testületileg kártérítési port 
akasztanának a nyakába. Mert hogy 
ezt joggal megtehetnék, az bizonyos.

Frissítőül a tiszti főorvos ur em
lékezőtehetségének és felvilágosítá
sul a fogyasztó közönségnek, me
lyet a főorvosi vétó a sörtől elriaszt
hatott, álljon itt az a tény, melyet 
járványok idején állapítottak meg 
legalább is olyan orvosi szaktekin
télyek, mint a vádaskodó Szabó dr,, 
hogy sem a sörgyárakban, sem azok 
környékén nem fordult elő járvá
nyos megbetegedés és a sört fo
gyasztó és sörrel foglalkozó embe
rek körében nem tudott talajt találni 
sem a vérhas, sem a kolera.

A sör sok tekintetben egyenesen 
fertőtlenítő hatással bir és a  dajka
mesék világába illő az a riasztás, 
hogy vérhasjárvány idején sört inni 
életveszedelmes. Legfeljebb arról le
het szó, hogy vérhasjárvány idején 
sört inni épp oly nehéz, mint a já r
ványmentes időkben. De erről sem 
ia sör tehet, hanem a boldogult kor
mány egy áldott rendelete.

A sör csirájában fojtja el a járványt.
Sok meglepetéssel szolgált a há

ború a világnak és ezek között nem 
utolsó, hogy a gallusok földjén dia
dalmasan haladt német katonák, il
letve bajor vitézek, sörfőzdét rögtö
nöztek az ellenség országában. A 
francia köztársaság területén felállí
tott három katonai sörfőző már nagy
ban gyártja az árpa habzó és iiditő 
levét, amely megsokszorozza a bajor

„oroszlánok" hires harci kedvét és 
h a 1 á I г а к é sz b át о r sá gát.

Az érdekes háborús eseményről 
Psetsch kapitány írja a következőket:

A németek az ellenségtől elhódított 
területeken, mióta a nyugati harcté
ren folyó küzdelem jelleget vett fel, 
igyekeznek az okkupáit földeket gaz
daságiin g is kihasználni, hogy igy 
részben mentesítsék az amúgy is erő
sen igénybe vett Német birodalmat, 
így történt, hogy a vízhiányban -  
no meg főként sörhiányban szenvedő 
derék bajor regimentek arra a gon
dolatra jutottak, hogy miért ne le
hetne sörfőzdét teremteni francia föl
dön. Tervük elhatározása érlelődött, 
amikor P. városba bevonulva, ott öt 
kisebb sörfőzdét is megszálltak. Az 
ellenséges sörgyárak közül egyet a 
német lövegek teljesen elhamvasz
tottak, a többi négy gazdátlanul, 
csonkán maradt s közülük az egyik 
rövid ideig oltani tudta még a bajor 
vitézek szomját, de komló- és ma
látahiány következtében ez is csak
hamar beszüntette miiködésát. A ka
tonai megszálftságot a francia sör
főzdék erősen megsínylették. Leg
többjükből hiányzott a legszüksége
sebb berendezés jó része. Az egyik 
sörgyár hordóit például tutajul hasz
nálták fel a katonák, akik ezenkívül 
a géphajtó szíjakat cipőtalp célra 
rekvirálták. A fakádak és egyéb fa
eszközök a nedves fa helyett kitűnő 
szolgálatot tettek, mint gyujtóanyag. 
Bármily vigasztalan képe volt is az 
ellenség sörfőzdéinek, a bajor kato
nák mégis elhatározták, hogy nem 
nyugszanak addig, amig üzemképes 
bajor sörfőzdéket nem teremtenek. 
Pedig a tervnek sok akadálya volt. 
Nemcsak a szükséges felszerelés hiá
nya, hanem az a körülmény is, hogy 
nem volt komlójuk és malátájuk. Az 
akadályt nem ismerő bajorok mind
ezen a bajon segítettek. A főparancs
nokság tudatában lévén annak, hogy 
a hadban álló bajor és német vitézek 
drágább italnak tartják a sört a 
Champagne-pezsgö boránál is és a 
járványos vidéken, ahol a viz fertő
zés veszedelmét rejti; szükségük is

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű természetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár : Péczcly A n tal kereskedő 
Budapest, II. kér., Margit-kőrut 50-5Z. szám.
Telefon: 40-97. □ □  Telefon: 40-97.
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van a dezinficiáló hatású italra, tel
jes készséggel támogatták a bajor 
sörfőzde felállításának tervét.

November 6-ika volt az a jelentős 
nap, amikor a szervező és rekviráló 
munka annyira haladt, hogy a sör
főzde immár kezdetét vehette. Szá
molva azzal, hogy a csapatok való
színűleg újból előrenyomulnak, nem 
lehetett gondolni álerjedésü sör gyár
tására, már azért sem, mert kádak, 
raktárhordók és jég beszerzése lehe
tetlennek volt mondható. I ellát tul- 
erjesztett sört főztek. A főzés mód
jául valami középarányosát válasz
tották a francia infúziós módszernek 
és a bajor sörgyártási eljárásnak. A 
főerjesztés három napig tartott és 
két nappal később a jól tisztuló sör 
már hordókba volt bevonható és öt 
nap múlva már kiszállították a csa
patoknak.

A palacksör erjesztésére egy fütött 
kályha szolgált. A sörfőzde közelé
ben van egy ódon citadella a XII. szá
zadból. Ennek a várszerü épületnek 
boltozatos termeiben sok négyszög
letű bádogládát találtak, amelyekbe 
a francia katonai kormány koszt
készleteket tartatott. A citadella bol
tozatos termeit a bajorok kinevezték 
pincévé, a bádogládákat pedig a pa
lackos sörök tartályaivá.

November 11-én már annyira ha
ladtak, hogy a második sörfőzde is 
üzembe volt helyezhető. — Minden 
rendben lett volna már, csak a malá
ta körül voltak bajok, de ezen is ha
mar segítettek. November végén 1\- 
ben, december elején R . .  .-ben ma
látagyárat állítottak fel és helyeztek 
üzembe. November közepe óta a ba
jor csapatok hetenként 75 ezer liter 
sört kaptak a franciák földjén műkö
dő bajor sörfőzdéktől, most pedig; a 
mikor már a harmadik sörfőzőt is 
megteremtették, 100 ezer litert kap
nak. A hadi sörfőzdéket a francia 
lakosság sem hanyagolja el. Elénk a 
kereslet, különösen a francia korcs- 
márosok részéről.

A három bajor hadi sörfőzde mel
léktermékei sem vesznek kárba. A

sörcefre a marha-állományt táplálja, 
a seprőt pedig a hadi pékmühely dol
gozza fel. A sörfőzde személyzete 
természetesen mind katonákból, még 
jedig a bajor hadtest vitézeiből ke
rült ki. Megjegyzendő még, hogy a 
sört a hadsereg ingyen kapja. A fran
cia-bajor sörnek igen jó a hire, csak 
dicsérő szó hangzik el róla és a pa
rancsnokság is megállapította, hogy 
mióta a p—i sörgyárak működésben 
vannak, a bajor hadseregben a tífusz 
és a járványos bélhurutok, a vérhas 
nem tudnak lábra kapni; a sör csirá
jában megöli a járványos kórokat.

Nemrégiben a semleges államok 
katonai attaséi is ellátogattak a ne
vezetes sörgyárakba és magasztalo
kig mondották:

— A német vállalkozási szellem és 
a német alaposság utánozhatatlan és 
legyőzhetetlen.

A Münchener Med. Klinik egyik 
számában Rosenthal professzor ha
talmas cikket irt a Cholera prophy- 
laxia címen. — A cikk mindenesetre 
figyelemreméltó és nekünk annyival 
is inkább jólesik a tudós professzor 
fejtegetése, mert a mi iparunk egyik 
kereseti forrását, a sört, illetve annak 
fogyasztását egyáltalán nem perhor- 
reszkálja, sőt inkább ajánlja a kolera
ellenes italok között.

Szól pedig a cikknek erre vonat
kozó része a következőképpen;

Röviden a következőkben foglal
hatjuk össze a kolera elleni ntézke- 
déseket: 1. A hasmenéseket nem 
szabad ambulatorice kezelni; 2. a 
szikvizgyártás államilag ellenőrizen
dő; 3. a pálinkamérések és a pálinka 
elárusitása kcrlátozandók; 4. a kole- 
ragyanus vidékeken forralt vizet sza
bad csak inni.

A személyi prophylaxis! illetőleg: 
1. Óvakodjunk a forratlan italoktól, 
kivéve a s ö r t  és a természetes ás
ványvizeket; 2. kerüljük a disponáló 
momentumokat, minők a testi eksz- 
cesszusok, a nyers gyümölcs és a 
kukorica; 3. a szükség esetén nyer
sen elfogyasztott italokat acid citri-

cumiinal vagy folyékony phosphor- 
savval savanyítsuk meg; 4. minden 
étkezés előtt kezeinket vízzel s szap
pannal alaposan tisztítsuk meg.

Itt van tehát a sörnek a legnagyobb 
dicsérete!

Az aradi bortermelők nagy árakat
kérnek. Aradi tudósítónk Írja: Más 
években ilyenkor lázasan bonyolít
ják le Aradon az üzleteket a szőlős
gazdák és bortermelők. A várható 
termés jelentékeny része már szep
tember elején mindig el van adva. 
Az idén azonban megváltozott min
den. A szőlősgazdák az idén hallani 
sem akarnak a termés eladásáról. 
Vagy ha igen, akkor hallatlanul ma
gas áraikat kérnek. Tavaly ilyenkor 
az ujbor ára 1.20— 1.40 korona volt, 
míg az idén a termelők 4 koronát 
kérnek. Az aradhegyaljai gazdák 
ezért az idén még nem is adtak el 
termésükből. A terméskilátások az 
aradi hegyalján gyengék és a ter
més alul marad a múlt évinél is, ha
bár egy hónappal ezelőtt még re
kordtermésre számítottak. A nagy 
szárazság azonban nagyon megár
tott. Ez is egyik oka annak, hogy a 
termelők várakozó álláspontra he
lyezkedtek, mert a bor árával akar
ják magukat kárpótolni.

Mikép mutatható ki a mesterséges 
festőanyagok jelenléte a borban? 
Tapasztalati tény, hogy uj, sötét- 
szinü vörös bornál a festési próbát 
olykép ejtjük meg, hogy 5 rész víz
zel higitva megfestjük vele a gyap
jút, mely alkalommal a reakció még 
akkor is erős, ha a gyapjút vízben 
kifőzzük, aztán pedig 1 százalék am- 
moniakoldat hozzáadása után 30 
percén át hevítjük, akkor a borfestő 
anyag tönkremegy, ellenben a kát
rányfestő anyag részben az oldatba 
megy át. Az ammoniakoldathoz az
tán hígított kénsavat adunk, mire uj, 
tiszta gyapjút adunk hozzá és az ol
datot ismét 10 percig hevítjük. Ha 
most a gyapjú határozatlan feltűnő 
szint kap, ez annak a jele, hogy a 
bor kátrány festékkel volt hamisítva, 
ellenben, ha a gyapjú testetlen ma
rad, ez annak a jele, hogy természe
tes vörös borral van dolgunk.
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Mmfozerekről
A zöldség- és gyümölcsfélék leg

újabb árai. Az Országos Gyümölcs
ös Zöldség Intézőbizottság iegutóbbi 
ülésén a gyümölcs- és zöldségfélék 
legmagasabb árait szeptember hó 
16-tól bezárólag szeptember 30-ig a 
következőkép állapította meg:

sa dolgában is. Minthogy a termelők 
a magas árak dacára renitensked- 
nek, elhatározták, hogy a nem szál
lító termelő helyeken a legszigorúbb 
rekvirálást fogják alkalmazni. Mi
után pedig annak dacára, hogy 200 
kg-ig a zöldség- és gyümölcsfélék 
szállításához — alma. dió. ősziba
rack kivételével — szállítási igazol
vány szükséges, nagy mennyiségek 
szállíttattak ellenőrzés nélkül, az in
téző bizottság elhatározta, hogy a 
legkisebb mennyiségnek szállításá
hoz is szükséges,lesz ezentúl..szállí
tási igazolvány.

A zöldség, gyümölcs és konzervek 
szállítási igazolvány-kényszerének 
kiterjesztése tárgyában az Országos 
közélelmezési hivatal elnöke 77.599 
— IX. 1917Ó sz. alatt aug. 30-án ren
deletet bocsátott ki, amelyben a 
szállítási igazolvány kötelezettségé
ről szóló 4551/1915. M. E. sz. ren
delet rendelkezéseit a 73.100— 1917. 
OHK rendeletben megnevezett zöld
ség- és gyümölcsfajtákra nézve 200 
kg. súlyú vagy ezt a súlyt megha
ladó küldeményekre, az ad. 77.000— 
1917. IX. OHK. számú rendeletben 
jelzett konzervekre nézve pedig a 
küldemény súlyára való tekintet nél
kül kiterjeszti. A 73.100— 1917. IX. 
és ad 77.000— 1917. IX. sz. rendele
teknek egyéb rendelkezései válto
zatlanul érvényben maradnak. E 
rendelet 1-én lépett életbe és e nap
tól fogva 200 kg.-tól kezdve minden 
zöldség- és gyümölesszállitmányra 
vasúton, hajón vagy gépkocsin bel
földön is a rendszeresített szállítási 
igazolvány használata kötelező. 
Zöldség- és gyümölcskonzervekhez 
pedig a jelzett naptól fogva minden 
mennyiségben kell szállítási igazol
vány.

A jövő évi zöldségtermés. Mint 
halljuk, az Orzságos Közélelmezési 
Hivatal elnöke messzemenő intézke
déseket szándékozik életbeléptetni a 
jövő évi zöldség- és főzeléktermés 
biztosítására, hogy ezekből export
célokra nagyobb készletek legyenek, 
mint az idén. Erre vonatkozó első 
rendeletét most küldte szét a tör
vényhatóságokhoz, amelyeknek ve
zetőit felszólította, hogy sürgősen 
jelentsék be, hogy törvényhatóságuk 
területén a termelőknek összesen 
mily mennyiségű és minő fajtájú 
olyan zöldség- és főzelék-vetőmag
vakra lenne szüksége, mely belföl
dön előreláthatólag nem volna be
szerezhető. Ezek beszerzéséről a 
Közélelmezési hivatal Idejekorán 
gondoskodni akar.

Hol késik az árpa- és a sör-rende
let? Szeptember hó 1-én kellett volna 
életbelépnie az uj sörárpa-rendelet- 
nek, mely az árpa elosztására és a 
sörkvóta megállapítására lenne hi
vatott. Lapunk zártáig még mindig 
nem jelent meg ez a magyar vendég
lősipar exisztenciális érdekeit érintő 
rendelkezés. A késedelem a legsú
lyosabb válság elé állítja a magyar 
vendéglőket, mert a sörhiány a 
várva-várt rendelkezés elmaradása 
folytán egyenesen katasztrofálissá 
vált, aminek számos vendéglősüzem 
tönkrejutása lehet a szomorú ered
ménye, ha az utolsó órában nem ér
kezik meg a  méltányos döntés.

Likörgyárak üzemszünete. A fino
mított szesz teljes hiánya több pá
linka- és likőrgyárat arra kénysze- 
ritett, hogy üzemét megszüntesse. 
Az a néhány gyár, amely még kivé
telesen dolgozik, a legközelebbi idő
ben. legalább is az uj kampány el
jöveteléig, szintén kénytelen lesz az 
üzemet egyelőre megszakítani. Ez a 
helyzet egyébként egész sereg pá
linka- és likőrkereskedés bezárását 
vonja maga után.

Rokkantak hordógyára Aradon. 
Az Országos Hadigondozó Hivatal 
Aradon hordógyárat akar létesíteni 
rokkantak számára. Aradról nem 
tudják elszállítani a közeli 8000 hold 
bortermését, mert nincs elég hordó. 
Ezen az állapoton mindenesetre se
gíteni fog a tervezett hordógyár, a 
melynek céljaira a város 40 munkás- 
házat és 400 négyszögöl telket akar 
adni.

Berlinben lefoglalták a lepedőket 
és abroszokat is. Berlinből jelentik: 
Berlinben a német ruházati központ 
intézkedésére a szállodákban, pen
ziókban és vendéglőkben hatósági
lag lefoglalták a lepedőket, törülkö
zőket, abroszokat és asztalkendőket.

Vendéglő-jegy Ausztriában. Salz
burgi lapok közük, hogy Hőfer tá
bornok közélelmezési miniszter a 
minap ott járt s úgy nyilatkozott, 
be fogja hozni a vendéglő-jegyet, a

TOKAJI COCNAC ^ Tok‘,1fr:::
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melynek segítségével elejét lehet 
venni a kétszeres ellátásnak, ven
déglőkben, illetőleg szállodákban 
csak olyanok fognak étkezhetni, a 
kiknek vendéglő-jegyük van, ezt pe
dig csupán a kenyér-, zsir-, tojás és 
más élelmiszerek jegyeinek beszol
gáltatása ellenében lehet majd 
kapni.

Gyöngébb sör drágább árért.
Pilsenből jelentik: A pilseni sörfőzők 
elhatározták, hogy ezentúl kizáróan 
csak a kormányrendelettel előirt öt 
százalékos sört fogják gyártani és 
hogy egyidejűén a sört hordónkint 
tiz koronával megdrágítják.

A kétféle salzburgi étlap. Salz
burgból jelenti tudósítónk: Az ide
genek beözönlésének megakadályo
zása végett tudvalevőleg kétféle ár
listát állapítottak meg a hatóságok 
intézkedései folytán a vendéglősök, 
akik a magasabb ételárakat termé
szetesen az idegenekkel fizettetik 
meg. Most, hogy a húsárakat 6.20 
koronára fel kellett emelni, az étter
mek is megdrágították az étlapok 
árait. A kétféle salzburgi étlap, most 
az előkelőbb helyeken ilyen árakat 
tüntet fel. Idegenek részére borjú- 
comb, borjusült 3.80 korona, bélszín 
4.20 korona, marhasült 4.80 korona, 
sertéshús 4.50 korona. Salzburgiak 
azonban borjúhúsért csak 2.40 koro
nát, bélszínért 2.60 koronát, marha- 
sültért 3 koronát, sertéshúsért 3.50 
koronát fizetnek. Az idegenek tehát 
1 -2 koronás ráfizetéssel kaphatják 
meg a napi husporciójukat azonfelül, 
hogy kenyérjegyeiket sehol sem 
tudják beváltani, pedig Salzburgban 
elég a kenyér és a minősége is jó. 
De ott nem rendeletekkel és intézke
désekkel, hanem ilyen bosszantó el
járással és passzív rezisztenciával 
akarják az idegenek beözönlését el
kerülni. Emellett még rossz néven

veszi a salzburgi sajtó tőlünk, hogy 
kiutasítjuk a fölösleges idegeneket. 
Ebből az alkalomból kivétel nélkül 
mindannyi indulatosan és hevesen 
támadja a magyar kormányt. Vala
mennyi sajtóorgánum éles hangján 
túltesz azonban a Salzburger Volks
blatt szeptember 7-iki száma, amely 
az egyenlőtlen élelmezésről azt írja, 
hogy a magyar kormány nem tesz
eleget szövetségi kötelességének,
mert az osztrák kormánynak nincs 
semmi befolyása a magyar kor
mányra.

Harminchat millióval csökkent a 
söradó bevétele. A hivatalos lap
közli a pénzügyminiszter elszámolá
sát a múlt évi sörtermelésről. A ki
mutatás szerint az idei sörtermelés 
(1916 szeptember 1-től 1917 augusz
tus 1-ig) mindössze 867.259 hekto- 
liteter volt, az előző év hasonló idő
szakának 2.7 millió hektoliterével 
szemben. Az adóbevétel ilyen körül
mények között lényegesen csökkent 
és még 10 millió koronát sem ért el. 
A háború előtti utolsó esztendőben a 
söradó és söradópótlék bevétel 46.7 
millió korona volt. Tavaly az adó
bevétel még 36 millió volt, az idén 
azonban már csak 10 millió. Az adó
hiány tehát körülbelül 36 millió kor.

Tilos az állomásokon gyümölcs és 
víz árusítása A kereskedelemügyi 
minoiszter a belügyminiszterrel 
együtt felhívta a vasúti állomásfőnö
köket és az illetékes közigazgatási 
hatóságokat, hogy tiltsák ki az állo
másokról a gyümölcsöt és a vizet 
árusító asszonyokat és gyermeke
ket, mert az eddigi adatok szerint a 
gyakori hastífusz- és vérhasmegbe-

tegedések az ilyen ellenőrizhetetle
nül forgalomba kerülő viz és gyü
mölcs élvezésétől származnak. Az 
állomásfőnökök kötelesek gondos
kodni arról, hogy a pályaudvarok 
területén eladásra kerülő minden
nemű élelmiszert szigorúan ellen
őrizzék és a romlott, egészségtelen 
élelmiszerek árusítását megakadá
lyozzák.

A Hungária Általános Biztosító 
Részvénytárs. igazgatósága megál
lapította az 1916. évi zárószámadá
sokat. A társaság károk fejében az 
elemi ágazatokban 2,390.206 koro
nát,^ az életágazatban esedékes biz- 
ositásokért 1,771.262 koronát fize
tett ki. Az összes dij- és kártartalé
kok és egyéb biztonsági alapok ösz- 
szege 1916. év végén 25.304.430 ko
rona 69 fillér. A tiszta nyereség 
17.088 korona 5 fillér, amelyre vo
natkozólag a közgyűlés elé az igaz
gatóság azt a javaslatot terjeszti, 
hogy z uj számlára vitessék át. Az 
intézet a háború utánra valamennyi 
ágazat erőteljes fejlesztését vette 
tervbe és evégből a Hamburg biz
tositó - társasággal, Németország 
egyik _ legtekintélyesebb biztosító- 
intézetével szoros érdekössze'kötte- 
tésbe lépett.

A Pannónia serföző rt. Pécs szep
tember 5-én tartott közgyűlése a je
lenlegi 1 millió К alaptőkét 2 millió 
K-ra emelte fel 5000 drb 200 К n. é. 
uj részvény kibocsátása utján. 

ü o i o s o B o í o s c i o o o a o s  

Kérelem a í. 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.

d iv a t h á z a

Állandó 
occasíó!

Eladás a soutcrrainban
BUDAPEST, IV. 
KOSSUTH-LAJOS-U.
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Lágytojás.
Azért irom meg a tojás ezen leg

egyszerűbb elkészítési módját, mivel 
sokan vannak a hivatásos főzök kö
zött is, akik rendesen csak egy mó
dot alkalmaznak, anélkül, hogy a 
többi módot is megkísérelnék, holott 
sok esetben egy második vagy har
madik mód jobbnak bizonyul:

1. Forró vízben főzzünk középnagy 
ságu tojást 3 percig, ha pedig a tojá
sok nagyok, 3 és fél percig.

2. Tegyük a tojásokat hideg vízbe, 
nyílt tűzre; ha a viz felforr, a tojást 
feladhatjuk.

Forraljunk fel vizet, helyezzük be
le a tojásokat, födjük be és húzzák cl 
az edényt teljesen a tűzről; 6 perc 
múlva kiszedhetjük a tojásokat.

A felsorolt módok közül a máso
dik mód a legelőnyösebb, mivel a 
tojás belseje egyszerűen krérnes lesz 
és igy legalkalmasabb a kenyérrel 
való mártogatásra is.

A fehér asztal 9
-  Elbeszélés -

Irta : Szom aházy István
—  Legyen nyugodt, engem bizo

nyosan fogad, — mondtam a portás
nak szemhunyoritva. — Én ugyanis 
a madame földije vagyok, sőt azt is 
mondhatnám, hogy gyermekkori, jó 
pajtása . . .

Fölmentem a lépcsőkön, ЪепукоР 
tam az üveges hall-ba, ahol egy bo
rotvált, igen impertinens arcú inas 
állt elém.

— Kit keres? — kérdezte fennhan
gon.

— A maga úrnőjét, kedves bala
toni, madame A d lert. . .  Csak men
jen és jelentse be sürgősen, hogy a 
tegnapesti földije akar tisztelegni 
n á la . . .

Az inas némi habozás után beje
lentett, s pár perc múlva csodálkoz
va tért vissza: őt is láthatólag meg
lepte, hogy az úrnője itthon van a 
szám om ra. . .  Hát még, ha azt látta 
volna, amint Hermin, aki testhez álló 
selyempongyolájában, felfűzött, vö
rös hajerdejével tébolyitóan szép je 
lenség volt, örömsikollyal felugrik a 
pamlagról, ahol eddig lustálkodott, 
és se szó, se beszéd, egyszerűen oda- 
ugri'k a nyakamba . . .

— Ja j, te édes kölyök, hát csak
ugyan eljö tté l. . .  Ugy-e, tegnap na
gyon megbántottalak, hogy úgy tet
tem, mintha sohase láttalak volna?...

Tojás paradicsomalmában.
Vegyünk néhány szép, keményebb 

bőrű paradicsomot, mossuk meg 
tisztára, vágjunk mindegyik paradi
csomon két cm. nagyságú nyílást, 
melyen át egy kis kanál segítségével 
a paradicsom belső részét kiürítjük 
úgy, hogy csupán a bőre maradjon 
meg; üssünk bele egy egész tojást, 
fűszerezzük meg és főzzük meg a sü
tőben, egy jól megvajazott tálon. Ha 
a tojás eléggé megfőtt, tegyük vaj
ban pirított zsemlyeszeletre és adjuk 
fel paradicsom mártással.

Tojás megpirítva.
Főzzünk 10 percig néhány kemény 

tojást, hiitsük le hideg vízben és ha 
teljesen kihűlt, tisztítsuk meg és vág
juk szélességében egyenlő szeletek
re. Ezalatt tegyünk egy serpenyőbe 
3— 4 kanál béchamel-mártást és 3—4 
tojássárgát, adjunk bele sót, törött 
borst, reszelt szerecsendiót és ke
verjük a tűz felett anélkül, hogy a 
mártás felforrjon. A tálaló-tál lapját 
födjük be egy réteg béchamel már
tással, fektessük rá a felszeletelt to
jásokat, szórjuk be egy rész parme-

Pedig de szerettem volna megrágni 
a füledet. . .  Gyűlölöm minden földi- 
met, mert azok nagyon csúnyán 
bántak velem, de téged bizony isten 
valamennyi helyett szeretlek . . .

Jól ösze-vissza ölelgetett, aztán le
ültetett az egyik karosszékbe, ciga
rettát dugott a szájamba, s maga is 
rágyújtott, miközben csicseregni 
kezdett, mint valami bolondos kis 
énekes madár.

— Ugy-e, csodálkozol, hogy a jó 
isten igy fölvitte a dolgomat? . . . 
Hát még hogyan fogsz csodálkozni, 
ha megtudod, hogy mennyi sok vi
szontagságon mentem én keresztül!
. . .  Mert csúnyán megszenvedtem én 
a hazáért, azt mondom neked . . .  Juj, 
még visszagondolni se szertek arra 
az id ő re !.. .  De most pokolian jól 
megy nekem, olyan jól megy, hogy 
az egész Terézváros megpukkadna, 
ha látnák, micsoda jó dolgom van . . .  
Ebben a palotában senki se lakik, 
csak én, héttagú személyzetet tar
tok, fogatom, automobilom van, az 
ékszereimet pedig nem cesrélném el 
valami nagyzoló kis hercegnő ék
szereivel . . .  A papa, akinek a múlt
kor egy ropogós ezerfrankost küld
tem haza, meg is irta a levelében, 
hogy „édes lányom, mindig tudtam, 
hogy téged megsegít az isten, mert 
te voltál mindig a legjobb gyerme
kem valamennyi közül“. A papa 
ugyanis, aki kétszer pofonütött, ami
kor elsőizben tizenegy óra után jöt
tem haza, most nagylelkűen megbo
csátott nékem, sőt a levele végén 
egy üdvözletét is küldött a barátom
nak, akit nagyon szeretne személye
sen is megism erni. . .

zán és egy rész reszelt finom groji 
vagy ementhali sajttal, tegyünk rá 
újból egy réteg béchamel-mártást és 
hintsük be egy rész parmezán és egy 
rész reszelt ementhali sajttal, végül 
hintsük meg az egészet gyengén egy 
kevés fehér zsemlyemorzsával, rak
junk rá felül igen apró vajdarabká
kat. tegyük meleg sütőbe és pirítsuk 
10 percig.

Kocsonyás tojás.
Készítsünk tetszés, vagy szük

ség szerinti mennyiségű bevert tojást 
és hiitsük ki friss, hideg vízben. A fél 
tojás alakú formákat tegyük jégre, 
az oldalait pedig díszítsük fekete 
szarvasgomba, nyelv, sódar és tár
konylevélkékkel; a forma díszített 
belső részét vonjuk be kocsonyával, 
helyezzük a forma közepére a szá
razra megtörölt bevert tojást és egy 
vékony kerekalaku szelet sódart, 
töltsük meg a formát szinültig átlát
szó tiszta kocsonyával, ha a kocso
nya megkeményedett, mártsuk a for
mát egy pillanatra meleg vízbe, tar
talmát tegyük a tálaló tálra és kö
rözzük vagdalt kocsonyával.

— És ezt a sok pénzt mind Etel- 
váry gróf adja magának? — kérdez
tem csodálkozva.

Hermin gyöngéden m eglegyiníj' te 
az arcomat.

— Hallod, mindjárt olyat csípek 
rajtad, hogy belekékülsz, ha még- 
egyszer magázol, te vízfejű, te . .  . En 
most is a régi barátnőd vagyok, aki
nek valaha negyven krajcárt kölcsö
nöztél . . .  Vagy egy koronát ad tá l:... 
Én, becsületszavamra, nem tudom 
má r . . .  De ez mindegy, most talán 
inkább érdekel, ha elmesélem neked, 
hogy mi történt velem, amióta utol
jára találkoztam veled . . .

— Persze, hogy érd e k e l...
— Emlékszel rá, mikor Pesten, 

egy vendéglőben, valami те°4ёЬо- 
lyodott asszony összetörte rajtam a 
napernyőjét, mert az urával együtt 
vacsoráltam? Akkor nagyon bealko- 
nyodott nekem, egyetlen valamire 
való barátom se akadt, sokszor még 
a lakásomat se tudtam kifizetni, szó
val idáig voltam az egész Pesttel, 
idáig. . .  Gondolhatod, hogy majd ki
ugrottam a bőrömből, mikor ebben 
a keserves állapotban megismerked
tem egy nagy, feketeszakállas em
berrel, akit Schwarznak hívtak s aki 
azt a kérdést intézte hozzám, aka
rok-e szerződést kötni egy előkelő 
impresszárióval, egy őrült pénzem
berrel, aki a pétervári cári színház 
számára toboroz tagokat itt a Kné- 
zics-utcában és a Nyár-utcában . . .  
Mikor félénken azt válaszoltam, hogy 
a színművészeihez nem értek sokat, 
Schw arcz a becsületszavára kijelen
tette, hogy különb tehetséget nálam 
húsz esztendő óta nem láto tt. . .  Ne-
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Félreértette.
— Pincér, hozzon egy esti lapot!
— Még nincs, 'kérem.
— Akkor reggelit!
— Pörköltöt vagy gulyást?

Bíró előtt.
B i r ó :  Nem szégyenli magát, 

hogy teli borospalackkal támadt a 
tanúra? Mivel védheti magát?

V á d l o t t :  Csak nagyon köny- 
nyü borocska volt, tek. biró uram! 
Kaszárnyában.

ő r m e s t e r :  (a bevonuló népfel
kelőhöz) : Mi a foglalkozása?

N ép  f ö l  k e l ő :  M a s ö r  vagyok.
ő r m e s t e r :  Ne használjon itt 

idegen nyelveket, hanem mondja meg 
magyarul, hogy . . .  c s a p o s !

ki, mondta Schwarz, az ilyenekben 
csalhatatlan szeme van, nem hiába, 
hogy több mint huszonöt éve szállít 
tagokat a pétervári cári színháznak... 
Elképzelheted, hogy szívesen bele
mentem a dologba, hamarosan föl
vettem az előleget, s vagy két hét 
múlva már tiz más leány társaságá
ban robogtam a titokzatos Orosz
ország felé . . .  Schwarz velünk jött s 
biztosított bennünket, hogy a cárral 
személyesen is meg fogunk ismer
kedni, mert a felséges ur nagyon ro
konszenvez a színművészet csilla
gaival . . .  így értünk Pétervárra, a 
hol csakhamar kiderült, hogy 
Schw arz alávaló szédelgő . . .  A cári 
színház ugyanis, amelynek köteléké
be szerződtettek bennünket, egy 
óriási sörcsarnok volt, ahova tisztek 
meg duhaj fiatal urak jártak s ahol 
nekem két hónapig az volt a fölada
tom, hogy minden este tíztől féltizen
egyig meztelen karomat, harminc 
más leánnyal együtt, komikus pózzal 
fölemeltem a levegőbe. . .  Ez ugyan
is hozzátartozott a darabhoz, amit 
abban a lebujbán játszottak . . .  Gon
dolhatod, hogy a cárral nem ismer
kedtem meg személyesen, ellenben 
az előadás után mindennap megis
merkedtem egy sereg részeg és bru
tális fiatalemberrel, aki valamennyi 
úgy viselkedett, hogy nálunk a kül
városi korcsmákból is kidobták vol
na ő ket. . .  így ment ez két hónapig 
s akárhányszor megesett, hogy még 
a lakásomat se tudtam kifizetni a jö
vedelmemből . . .  Egyáltalában azt 
tanácsolom neked, hogy ne higyj az 
oroszországi meséknek s ha vala
melyik leány azt akarja elhitetni ve

Templomban.
Prédikál a pap a szószékről, erő

sen neki meleged ve:
— . . . Felragadok három nagy 

követ. Az egyiket belecsapom a 
mély tengerbe; a másikat felhajitom 
a magas hegyre. Hát a harmadikat 
hová vágjam ?

Megszólal egy a gyülekezetből:
— Vágja ide, tisztelendő uram, a 

Kiss Mihály sógor fejéhez. Az eb
adta, most is részegen alszik itt a 
szentbeszéd alatt.

Jó  kezdet.
— Tudod mit csinálok? Házas

sági irodát nyitok!
— Helyes, de van rá alaptőkéd?
— Hogyne, van hat eladó lányom. 

Fölösleges.
S u f  r a g  e t t e :  Mi nők is a fér

fiak fizetését követeljük!
C ö l ö p  ur: Hát nem kapják 

meg? A feleségem már el is költötte 
az enyémet!

led, hogy a cár hadsegéde gyémánt- 
karperecet küldött neki, s az orosz 
főnemesség a lábai előtt hevert, hát 
csak egész bátran kacagj a szeme 
közé . . .  Ott a legtöbb lánynak vére
sen rosszul megy, hát azzal kárpó
tolják magukat, hogy legalább sze
mérmetlenül hazudnak. . .  Én is kö
zel álltam már hozzá, hogy harmadik 
osztályon szökjem vissza M agyar- 
országba, amikor egy este Etelváry 
gróffal megismerkedtem. . .  ő  akkor 
még a pétervári követségen volt s 
valami hangos mulatság után vélet
lenül betévedt a dalcsarnokunkba.. .  
Mikor melléje ültem és magyarul 
szóltam hozzá, _ kíváncsian nézett a 
szem em be. . .  És akár hiszed, akár 
nem, én ebben a pillanatban már igy 
szóltam magamban: itt van végre a 
jó szerencséd, akire tizennégy éves 
korod óta várakozol. . .

— Csodálatos szemed volt!
— Várj csak! A gróf ur eleintén 

nem sokba vett, amúgy foghegyről 
kezdett diskurálgatni velem s már a 
harmadik szónál azt mondta, hogy 
meg fog látogatni a lakásomon, de 
én éreztem, hogy most rettenetes 
okosnak kell lennem, ha el nem aka
rom szalasztani a szerencsét, ami ta
lán csak egyszer kínálkozik az éle
temben . . .  Es ekkor én, aki addig 
nem igen takarékoskodtam a légyott
jaimmal, a dúsgazdag Etelváry gróf
fal szemben hirtelen a dölyföst kezd
tem játszani s gúnyosan azt válaszol
tam, hogy senkit se fogadok . . .  Két 
hétig mindennap ezt válaszoltam s 
Etelváry grófot annyira földühösitet- 
tem az impertinenciámmal, hogy 
egyszer majdnem az arcomba vágta

Rémes gondolat.
J ó s k a  (a száguldó gyorsvonati 

érkező-kocsit m egpillantva:: Hej, 
az istenit . . .  ha ebből a kocsmából 
valakit kidobnak . . .
Orvosi tanács.

Tömeglakásba hívják az orvost, 
alig 20 éves fiatalemberhez. Odaérve, 
megvizsgálja a beteget és azt mond
ja  neki:

— Látja barátom, kár magának do
hányozni, meg szeszes italt inni! 
Nézze meg ezt az öreg lakótársát itt 
az asztalnál, ő azt mondja, hogy so
hasem dohányzott és nem ivott sze
szes italt. Meg is látszik rajta, mert 
6 5 éves kora dacára egészséges, mint 
a makk!

Távozóban észreveszi az orvos, 
hogy az egyik sarokban egy 8 0 év 
körüli ember fekszik. Megkérdi az 
előbbitől:

— Alszik az öreg?
— Dehogy! R é s z e g  —- feleli a 

kérdezett.

a pezsgős poharat. . .  De aztán még
is meggondolta magát, s azt az aján
latot tette, hogy jö jjek vele Párisba, 
ahova a külügyminiszter áthelyezte... 
Egy kicsit kérettem magam, aztán 
szemérmesen igen-t mondtam . . .  A 
többit már tudod, u g y -e ? .. .  Etel
váry gróf most annyi pénzt ad ne
kem, amennyit saját magam akarok 
s ez a kis palota, ha az isten megse
gít, nemsokára az enyém lesz . . .  És 
a k k o r. . .

Nem fejezhette be a mondatot, 
mert az inas egyszerre csak bejött és 
valamit súgott a fülébe. Hermin za
vartan fölállt.

— A gróf jön hozzám; az ördög 
tudja, hogy mit akar ilyen szokatlan 
időben . . .  Menj csak ki erre a háló
szobán meg a fürdőszobán keresztül 
. . .  Majd legközelebb irok neked . . .

Hamarosan megcsókolt és kitusz
kolt. P ár pillanat múlva már kábul- 
tan és elgondolkodva haladtam lefelé 
a hátulsó lépcsőn. . .

Hajnali séták

Ama délután óta, mikor a hátulsó 
lépcsőn távoztam a rue Pascal-beli 
lakásból, sokáig nem láttam Adler 
Hermint. Pedig nem mondhatnám, 
hogy megfeledkeztem volna róla; el
lenkezőleg: sokáig nem is igen tud
tam egyébre gondolni, mint a csitri, 
vöröshaju leányra, aki a budapesti 
Terézváros ismeretlen rétegeiből 
egyszerre csak kirepült a párisi bou- 
levardokra és szinte egy nap alatt 
egyik első cocotte-jává lett a szajna- 
parti nagyvárosnak.

(Folyt, köv.)
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FENTARTVA

PALUGYAY
PEZSGŐ

HIRDETÉSE RÉSZÉRE

Palugyay pezsgő
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ARAD
BAJA
BALATONSZENTGYÖRGY 
BRA SSÓ  I. és II. oszt. étterem 
B.-SZENTLÖRINCZ 
BICSKE
BUDAPEST-FERENCVÁROS
BUZIÁSFÜRDÖ
CSÚCSA
DÉS
ESZÉK (Osijek)
ÉRSEKÚJVÁR
FOGARAS
FÜZESABONY
GYÉKÉNYES
GYŐR
HATVAN
HEGYESHALOM
KASSA
KECSKEMÉT
KIRÁLYHÁZA
KISKÖRÖS
KISÚJSZÁLLÁS
KIS-KAPUS
KOLOZSVÁR
KOMÁROM
KÜKÜLLÖSZÖG
LEGENYE-ALSÓMIHÁLYI
LŐCSE
LIPÓTVÁR
MAKÓ
MARGITFALVA
MAROSVÁSÁRHELY
MAROSLUDAS
MEZÖLABORCZ
MEZŐHEGYES
MISKOLCZ
NAGYKÁROLY
NAGYSZEBEN
NYÍREGYHÁZA
PÁRKÁNY-NÁNA
PELSŐCZ
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁRVÁR
SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZEGED
SZEGED-RÓKUS
SZERENCS
SZOLNOK
SZÖREG
TEM ESVÁR
UJ-DOMOBOVÁR
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZOMBOR
ZSIBÓ
ZSOLNA
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Aradi vendéglős. Szeptember 12-érői kel- 
tezett levelére nyilvánosan válaszolunk Kér
jük: vegye tudomásul, hogy lapunk, az Or
szágos Vendéglős Újság az igazság jegyében 
indult útjára, arról nem térünk le soha. Mi 
nem egyeseket, hanem a közérdeket szolgál- 
gáljuk, megvédjük a tisztes vendéglős ipart, 
azokért síkra szállunk. ön rossznéven veszi 
tőlünk, hogy mi a vendéglős egyesületeket 
támadjuk, kritika tárgyává tesszük működé
sűket. Ajánlja nekünk, hogy a mi nívós la
punkat más irányba tereljük stb. Indítva érez
zük magunkat Önt, igen tisztelt urunk, felvi
lágosítani s összefoglalva reá fogunk mutat
ni az egyesületek háború alatti működésük
re. A háború három évében a vendéglősöket 
nap-nap után a sajtó éles hangon támadta; 
elnevezte őket uzsorásoknak, árdrágítóknak, 
méregkeverőknek. Kérdjük, milyen elégtételt 
szolgáltak a vendéglősöknek az egyesületek 
vezetői? — A Tisza-kormány szerencsétlen 
szörnyszülötte, a Közélelmezési Hivatal, a 
vendéglős és korcsmárosokat nemcsak hogy 
támogatta, hanem egyenesen üldözte, sőt leg
újabban a rendőrséget vette igénybe „razzia“ 
tartására a vendéglőkben. — Kérdjük: fenti 
ügyben állást foglaltak-e az egyesületek ve
zetői? A kormány az élelmiszerekről ársza
bályozó rendeleteket adott ki; tudott-e egy 
vendéglős a maximált árakon élelmiszerek
hez jutni? Kérdjük: mit tettek ez ügyben a 
vendéglős egyesületek vezetői? A mozgósí
tás ideje alatt, a román betörés idejében a 
tömeges csapatszállitáskor a vasúti vendég
lősöket méltatlan támadás érte. Kérdjük: mit 
tettek az egyesületek vezetői a tisztes kar 
érdekében? Valamit mégis tettek az egyesü
letek vezetői. . .  szereplési viszketegségből a 
háború alatt két Ízben kongresszust hívtak 
egybe. Megtartott kongresszusok eredménye 
— mint ismeretes — semmi. Az elmondot
takból — azt hisszük — Ön is más vélemé
nyen lesz. — Addig, mig a vendéglősök és 
korcsmárosok nem fognak egy táborba tö
mörülni, bajok orvoslásáról szó sem lehet, 
mert tömörülésben rejlik az erő.

I P A R S Ó
fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózására, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli 
kérdezősködésekre díjm entesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Vezéríígynöksége
Ip a r só  o s z t á ly :

Budapest V., Vilmos Császár-ut 32. Telefon 73-40

Felelős szerkesztő és kiadó:
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