




Ill, oldal ц 7. szám W ** Országos Vendéglős Újság

Fővárosi
S ## c  «  Mo r f o z o

R. T.
KŐBÁNYÁN

minden tekintetben 
elsőrangú sörfőzde

Gyártelep és központi iroda:
Budapest. X, Maglódi-ut 47. 
Telefon: 52-50 , 52-51, 52-52

Városi iroda:
Budapest, V, Erzsébet-tér 5.

Telefon: 150-08, 86-27

A KONYHÁBAN
a legnagyobb megtakarítást érhetjük eb ha a

Dr. Oetker "féle gyártmányokat
söt^ortjraníjiacukro^

A bevásárlásnál ügyeljünk az ismert védjegyre:



Országos Vendéglő» Újság b b  7. szám  U IV. oldal

1 T
—  ••I о
1 R  I L  
I E

I Y
llHIIIIilllil

(Talisman (
I Casino ( 
j Réservé \ 
I Goui Americain |

Biró Miklós könyvnyomdái miiintézete, Budapest, IX., Ráday-utca 26.



7. szám Országos Vendéglős Újság 1. oldal



Országos Vendéglős Újság 7, szám2. oldal

Temesvári Polgári Sörfőzde
Részvénytársaság

Alapítási év 
/  /  1868 /  /

K ü lö n le g e s sé g  

D u p la  m a lá ta

Corvinsőr



m «
MAGYARORSZAGI VENDÉGLŐSÖK, 
ÉS KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZER K ESZTŐ SIG  ÉS KIADÓH IVATAL BUDA
PEST, VI. KERÜLET, EÖT VÖS-UTC A 2S. SZÁM 

// MEGJELENIK // / ELŐFIZETÉSI ÁR /
Ha v o n k é n t  i -s z e r  e g é s z  é v r e  s  k o r .

Válasz a vendéglősök 
Haynaui-nak

Budapest, 1917. julius. 
lása óta nem 
e annyi támadás 
nagyar vendég
ipart, mint most 

világháború vé- 
zajlásának har- 

dik évében. Hi- 
dyek tehetetlen

ségüknek égbekiáltóan szomorú bi
zonyságait szolgáltatják, rosszhisze
mű, mérges hírlapi cikkek, mind a 
vendéglős iparon ütnek egyet. A ma
gyar vendéglős „prügelknábé“-ja  lett 
a közéletnek, biztonsági szelepe az 
egy és más okokból felgyülemlett 
polgári elkeseredésnek, mely rob
banna, ha nem találna levezető csa
tornát. De mért éppen a vendéglős 
ipar és a levezetőcsatorna? Talán, 
mert a háború jólétre duzzasztotta, 
talán, mivel kaliforniai aranybánya 
minden magyar vendéglős szegény 
portája. Tiszteltetjuk azt a becsületes 
meggyőződést, mely ily állításokkal 
mer hadba vonulni a magyar ven
déglők ellen, melyek sörhiányában, 
bordrágaság és horribilis beszerzési 
árak hínárjában fuldokolnak.

Könnyen elképzelhető, hogy a ma
gyar vendéglősök, akiknek száma a 
világháború existenciákat letaroló 
fergetegében már százakkal apadt és 
napról-napra fogyatkozik, milyen ér
zelmekkel állják az enyhe szóval 
méltatlannak mondható támadásokat, 
melyek vak és igaztalan mérgükben 
sutba vágják a méltányosság legele
mibb szabályait és fütyülnek arra, 
hogy a vendéglős épen olyan fontos 
szerve a közélelmezésnek, mint egy 
magánháztartás, melyek közül nem 
egy veszi igénybe a vendéglőt. Ven

déglői árjegyzék-razziát hirdetnek a 
magyar vendéglők könnyelmű ellen
ségei, akik között bizonyára nem egy 
van, aki kutyaszorítóba kerülne, ha 
a vendéglők elunva a küzdelmet, 
megadnák magukat annak a sorsnak, 
mely felé kérlelhetetlenül sodorja 
őket a háború ezer mizériája. Hát 
csak jöjjön az a fennen javasolt ár
jegyzék-razzia! Tiszta lelkiismeret
tel, tiszta számadások fegyverével 
várják a magyar vendéglők. A há
rom, négy koronás hus-adagokon so
pánkodó cikkírók és városi közgyűlé
sen menydörgő támadók pedig tart
sanak egy kis razziát a saját lelkiis
meretük körül is és vegyenek ma
guknak annyi fáradtságot, hogy ce
ruzával a kezükben vessenek számot 
a három-négy koronás hus-ételadag- 
árakkal és a piaci húsárakkal, az 
üzem és .személyzeti költséggel és e 
számadás végeztével szivükre tett 
kézzel nyilatkoztassák ki: megma- 
radnak-e vádjaik mellett.

Lehet, hiszen vannak tág és laza 
lelkiismeretek, ily számvetés után is 
akadhat vádaskodó, de erre joggal 
rásüthető a szemérmet nem ismerő 
idült igazságtalanság kórjának bé
lyege. A magyar vendéglősöket a há
ború már hozzászoktatta ahhoz, hogy 
ne csodálkozzanak semmi méltatlan
ság felett, ö k  már megalkották ma
guknak a véleményt a magyar ven
déglősipar alkalmi Haynauinak igaz- 
ságszeretetéről és emberségéről. Hi
szen nemrégiben egy vendéglői ár
uzsoráról zengő hírlapi cikk azzal a 
súlyos támadó érvvel rukkolt ki, hogy 
a vendéglők még a mustárt is fel
számítják. Hallatlan, vakmerőség 
a vendéglők részéről, hogy minden 
vendég asztalára grátis nem szerví
roznak fel egy-egy üveg ajándék mus
tárt, amikor azt ők ajándékba kap

ják. Persze, az igen tisztelt cikkíró 
ama boldog békeidők álmát alussza 
még most is, amikor a mustárt ked
velő vendég egy fél debrecenihez tiz 
kenyeret és egy üveg mustárt fo
gyasztott, fizetvén egy fél debrecenit 
és egy kenyeret.

A főváros pénzügyi bizottságának 
egyik legutóbbi ülésén az a vád is el
hangzott a fővárosi vendéglők ellen, 
hogy a piaci árak emelkedési hóbort
jának, magassági rekordjainak is a 
vendéglősök az okai, mert minden 
kért árat megadnak, sőt többet is 
Ígérnek a követelt árnál. Nemde Ko
lumbusz tojása az egész. Megvan az 
ok, miért van ácsorgás az árusító 
bódék előtt, miért jár kálváriát nap
nap után a főváros háztartástvezető 
népe. Nem azért, óh nem, mert élel
miszer-uzsorát iiz nem egy bank, nem 
azért, mert uzsorát tiz a termelő, mert 
uzsorás a piaci árus, mert uzsorás a 
lánckereskedő, mert Ausztriába 
csempészik az árut a szabadon ga
rázdálkodó osztrák élelmiszeriigy- 
nökök, mert tehetetlen városi admi
nisztrációk ölbe tett kézzel nézik az 
ország erőinek kalmár sorvasztását. 
Oh nem, mindez smafu, igen tisz
telt polgártárs, bagatelle dolog, a fej, 
melytől kellemetlen illatra pállik a 
hal, az a vendéglő, a magyar ven
déglő, mely még elég botor és 
szemérmetlen ahhoz, hogy élni meré
szel, ha ugyan életnek nevezhető e 
száz oldalról attakirozott közélel
mező élete.

A naiv és ostoba vádakra kemény 
önérzettel válaszolt Qliick Frigyes, a 
magyar vendéglőskar közbecsülés- 
ben álló tagja. Rövid, tömör érvek
kel sújtott vissza. A vendéglős — 
mondotta —- legnagyobb küzdelmet 
vívja a léttel s ötszázan már be is 
csukták az üzleteiket. A vendéglös-
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nek világítani, fűteni kell. pincért 
fizetni, házbért ledrukkolni, a ven
déglős nem tud sört kapni drákói 
kormányrendeletek jóvoltából és a 
piacon kézcsókkal sem tud kellő árut 
kapni a kofáktól.

Qliick Frigyes érveit megmoso
lyogták a jó urak és tovább játszot
ták kisded támadó játékaikat, ame
lyeket mindaddig űzni fognak, inig 
a magyar vendéglősipart jobblétre 
nem támadták.

Uj közélelmezési főnökünk lesz. 
Gondolja meg az uj vezér, hogy a 
magyar vendéglő a magyar közélel- 

mezésnek erős szerve, aki ezt gyen
gíti, a közélelmezésen, üt sebet.

VendMősipar
A záróra
z uj kormány hiva

talba lépésekor jo 
gosan ébredt az a 
remény, hogy a 
régi kabinet legtor
zabb intézkedését: 
a nyári tizenkét- 

órás zárórát eltörlik és az éjszakát 
legalább egy órával meghosszabbít
ják. Mint befejezett tény be is járta 
a sajtót az a hir, hogy küszöbön a 
záróra-rendelet liberális megváltoz
tatása. A fennen hirdetett változás 
már be is következett és maradt 
minden a régiben. A fűtéssel való 
takarékoskodásra való igazán idő
szerű hivatkozással (hiszen kánikula 
van) az uj kormány uj belügyminisz
tere meghagyta a régi zárórát, mind
össze a színházaknak és nyári szóra
kozó helyeknek engedélyezett egy 
órával továbbvaló nyitvatartási jo 
got, azaz tizóra helyett tizenegyórai 
zárást.

A vendéglők, melyekre egyéb ba
jaik közt súlyos teherként nehezedik 
a tizenkétórás záróra, megmaradtak 
a régi sivár helyzetben és százszoro
sán megkurtitott anyagi létüknek nem 
adtak egy órával több szabad időt a 
lélegzetvételre.

Ha volt valaha botor és cél nélkül 
való rendelet, úgy a záróra-rendelet 
az. Tizenkétórától egyóráig Buda
pest nem takarít meg semmit, sem 
fűtésben, sem világításban,de keser
vesen megszenvedi ezt az egy órát 
az éjfélkor hazakergetett közönség, 
amelynek egy kis pihenésre, szóra

kozásra, bufelejtésre annyi órára 
lenne szüksége.

Be mit törődnek ezzel a mi hiva
talos vezéreink, mit fáj a közönség 
és a megsanyargatott vendéglős-ipar 
feje a mi hivatalos vezéreinknek, akik 
zárórarendelettel alapozzák meg Ma
gyarország jövendőjét.

a i g i i i i i i

Meníi-rendszert
háborús bajok sza
nálásának tervei 
kapcsán nem egy
szer hangzott mái
éi a jelszó: „köves
sük a német pél
d át!“ Nos, ha va

lamiben követésre érdemes a szer
vező készséggel bőven megáldott né
metek példája, a menü-rendszer első
sorban az.

Nem régiben bemutattuk lapunk
ban a német és bajor menü-sziszté
mát, az egységes étlapot, mely kitü
nően bevált és a vendéglői élelmezés 
sok baján lendített.

Az egységes étlap, • a menü-rend
szer jó ideje kisért már nálunk is, 
de megvalósítása ősi magyar szokás 
szerint a végletekig húzódik. Leg
utóbb a főváros pénzügyi bizottságá
nak ülésén került újból szóba. Egy 
városatya, szónokolni óhajtván ki
ruccanást intézett a vendéglők ellen 
és dörgő hangon állapította meg vélt 
igazát: „Dacára az élőmarha-árak 
nagymértékben (?) való sülyedésé- 
nek, a fogyasztóközönséggel épp oly 
drágán fizettetik meg a vendéglők a 
húst, mint azelőtt.“

Erre a kis ledér támadásra Glück 
Frigyes válaszúit és leszögezte, hogy 
egyes kiragadott tételek alapján nem 
lehet és nem volna szabad támadni a 
vendéglősöket, akik üzemüket csak 
a legsúlyosabb anyagi áldozatok árán 
tudják fentartani. Glück Frigyesnek 
adott válaszában Folkusházy Lajos, a 
város közélelmezési ügyosztályának 
vezére felemlítette, hogy már tár
gyalások folynak a menü-rendszer 
általános kiterjesztésére, amely a 
vendéglősökre nézve meg fogja köny- 
nyiteni az anyagbeszerzést és az 
egységes és leegyszerűsített étlap 
segítségével lehetővé teszi, hogy a 
vendéglős olcsóbb árakat szabhasson.

Tudatlanságból és tudatos rossz
akarat forrásaiból táplálkozó táma

Országos Vendéglős Újság

dások helyett a menü-rendszer, az 
egységes étlap mielőbbi bevezetése 
lenne a közélelmezési fórumok első 
kötelessége. De tartunk tőle, hogy a 
támadásokban oly szolidáris és egy
séges urak vajmi kevéssé fogják 
törni magukat, hogy az egységes 
étlap ügyét révbe juttassák.

Vendéglőkből — 
hadikonyhák

íjécsi jelentés sze
rint az osztrák 
vendéglős ipar már 
a múlt esztendő
ben olyan válságba 
jutott, hogy a pusz- 

! tuló vendéglők
gazdái a helytartósághoz fordultak 
segítségért. A helyzet azóta csak
rosszabbodott és olyanná alakult, 
hogy még a jobb anyagi helyzetben 
lévő vendéglősök is csak ártulfizetés- 
sel képesek konyha-üzemüket fen
tartani, mig a kisebb vendéglők kö
zül igen sok olyan válságba jutott, 
hogy rövidesen kénytelen lesz üze
mét beszüntetni Az osztrák vendég
lős iparnak ez a helyzete nem régi
ben szóba került a hadikonyhák or
szágos bizottságának a helytartósá
gon tartott értekezleten. A tanácsko
zás arra az elhatározásra jutott, hogy 
a vendéglőket hadikonyhákká kell 
átalakítani. A tervezet szerint a ven
déglők három kategóriába osztatná
nak, még pedig kisebb üzemekre, 
ahol egy ebéd 1 korona 50 fillérbe 
kerülne, középfajta vendéglőkre, a 
hol az ebéd ára 2 korona 50 fillér és 
3 koroan közt váltakozna és jobb 
vendéglőkre, ahol 3 korona 50 fillér 
és 4 korona 50 fillérért lehetne ebé
det kapni. Mind a három fajta ven
déglőben, illetve hadikonyhában le
vesből, húsból, főzelékből és tésztá
ból állana a menü. A hadikonyhater- 
vezetről több vendéglős véleményét 
kérte ki egy bécsi lap. A H о e p n e r 
vendéglő üzletvezetője kijelentette, 
hogy 4 korona 50 fillérért nem tud 
ebédet adni a mai árak és mai rezsi 
mellett, 7—8 korona a minimális 
menti-ár. A hadikonyha-terv meg
valósulásának lehetőségében nem 
hisz. D e i e r 1 Pál, egy középpolgári 
vendéglő tulajdonosa szintén keresz- 
tiilvihetetlennek mondta a vendéglők 
hadikonyhává való átalakításának
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tervét. Szerinte ma egy deka nyers 
hús 72 fillérjébe kerül a vendéglős
nek. Ha egy adaghoz csak két dekát 
vesznek, ami soknak nem mondható, 
már 1 korona 54 fillérbe kerül egy 
adag. A levesre 20 fillért számítva, 
a főzelékre 70 fillért, ez már 2 ko
rona 40 fillér 30% regie-költség és 
10% polgári nyereség hozzászámitá- 
sával 3 korona 30 fillér egy ebéd. 
Nagyobb vendéglőkben 40—50% az 
üzemköltség.

Egy kis vendéglős is nyilatkozott 
a tervről, melyet megoldhatatlan 
problémának mond és ha mégis meg
próbálkoznának vele, igen sok ven
déglő ablakában jelenne meg a hir
detés: „A háború ideje alatt nem lesz 
főzve.“

A hadikonyha-terv nálunk is fel
merült, de méltán hasonló fogadta
tásban részesült.

A Siófoki Balaton- 
étterem étlapja
Válasz az alaptalan panaszokra

zámos panaszt hal
lottunk arról, hogy 
Siófok, a pompás 
b a l a t o n i  fürdő 
vendégeit hihetet
lenül magas ven
déglői árak kese

rítik el. E panaszok arra bírták jelen 
sorok íróját, hogy személyesen 
győződjék meg arról, mi igaz a sió
foki panaszokból. Leutaztunk Sió
fokra és tapasztalataink alapján 
kénytelenek vagyunk az igazsághoz 
híven megái lapítani azt a tényt, hogy 
az óriási vendéglő-drágaság egysze
rűen célzatos mese. A Siófoki Bala
ton étterem, ahol a legkitűnőbb 
konyhák egyikére találtunk, rendel
kezésünkre bocsátotta étlapját. Ezt 
az étlapot olvasóink elbírálásának 
tárgyává tesszük. Az elsőarnguan 
elkészített és bőségesen adagolt éte
leknek minősége és ára a mi tapasz
talataink szerint teljesen összhang
ban van. Belátással biró flirdővendég 
nem is kívánhatja, hogy a vendéglős

a minimális polgári haszonról is le
mondjon a piaci árak drágasága 
miatt és olcsóbban adja az ételeket, 
talán még a beszerzési áron alul is. 
Különben itt a siófoki Balaton étte
rem étlapja, melyet a szakemberek 
elbírálása alá bocsátunk:

A szüreti kilátások országszerte a 
lehető legjobbak. Valóságos rekord- 
termésre van mindenfelé kilátás. 
Sajátságos módon a szórványosan 
uj termésű borra és mustra már most 
létrejövő üzleteknél igen magas ára
kat, 180—200 К-t fizetnek. A ter
melő gazdák nem hajlandók termé
süktől olcsón megválni, hanem már 
most azzal számolnak, hogy az idén 
nem fogják eladni. Ennek az a követ
kezménye, hogy a legvadabb hajsza 
indult meg hordók után és hordókért 
képtelenül magas árakat fizetnek.

A szőlőtermés a szőlészeti és borá
szati kerületi felügyelők jelentése 
szerint junius végén a következő 
eredményt mutatta: Budapesti ke
rület: Középen aluli termés várható, 
ó, vagy ujbor, hektoliterenként 300—  
400 korona. Szekszárdi kerület: Kö
zepes, helyenként gyenge termés. A 
bor ára 300—400 koronák őzt válta
kozik. Pécsi kerület: Jó  és közepes 
termés várható. A bor ára 300—400 
korona. Tapolcai kerület: Közepes 
termés várható. A bor ára 320—400 
korona hektoliterenként. Pozsony és 
soproni kerület: A termés közepes. 
A bor ára 400 korona. Balassagyar
mati kerület: Qyengeközép és közép
termés várható,! az uj bor ára hek
toliterenként 340—500 kofona. Kecs
keméti kerület: Átlagban középter
més és kiváló jó minőség várható, a 
bor ára 400 korona. Egri kerület: 
Általában a terms közepesnek ígér
kezik. Múlt évi bor ára fehér 340— 
360, vörös 360—400 korona. Miskolci 
kerület: Közepes termésre van ki
látás. A bor ára 330—350 korona. 
Tarcali kerület: Jó termés várható 
A bor ára emelkedik Beregszászi 
kerület: Közepesen aluli termés. A 
bor ára 340 korona. Szatmári kerü
let: Közepes termésre van kilátás. 
A tavalyi bor ára 320—360 korona. 
Bilmrdiószegi kerület: Sok a gyen
gült szőlő, a mi az általános jó ter
mést lényegesen kedvezőtlenebbé 
teszi. Ménesi kerület: A termés át
lagban közepes, némely hegyközség-

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű természetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: Péczely Antal “ t i ; ? 1"
Budapest, II. kér., Margit-kőrut 50-52. szám.
Telefon: 40-97. □ □  Telefon: 40-97.
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ben azonban bő termés is várható. 
A fehér bornak 320— 350, a vörösnek 
400— 500 korona az ára. Fehértem
plomi kerület: A várható termés jó 
közepesnek mondható.

A bor árának drágítása nem 
büntethető. A kolozsvári Ítélőtáblá
nak Gáli Jenő tanácselnök elnöklete 
alatt Ítélkező felebbviteli tanácsa 
igen érdekes, szinte elvi jelentőségű 
döntést hozott. Egy árdrágitási bűn
ügyben elfogadta az elsöbiróságnak 
ama felfogását, hogy a bor nem köz
szükségleti cikk és igy akik azzal 
üzérkednek, nem vétenek az árdrá
gításról szóló törvény rendelkezései 
ellen és ezért nem is mondotta ki 
bűnösnek a vádlottakat. A Gyula- 
fehérvári ügyészség árdrágító visz- 
szaélés vétsége miatt emelt vádat 
Czitrom József és társai ellen, mert 
Pókfalva községben a múlt év őszért 
Czitrom és társai 94 veder bort vá
sároltak össze, anélkül, hogy keres
kedők vagy bejegyzett cégű ügynö
kök lettek volna. A gyulafehérvári 
törvényszék tárgyalta elsőfokban az 
árdrágítással vádolt kereskedők bűn
ügyét. Bár a tárgyaláson a bíróság 
megállapította, részben a tanuk, 
részben a vádlottak saját beismerése 
alapján, hogy vádlottak nem keres
kedők és nem is bejegyzett cégű 
ügynökök, vádlottakat még sem 
Ítélte el, mert a törvényszék állás
pontja szerint: a bor nem közszük
ségleti cikk. Közszükségleti cikk a 
bíróság felfogása szerint az, ami a 
iétfentartáshoz minden embernek 
kell; olyannyira, hogy ilyen cikk pi- 
acrajutásának, beszerezhetésének 
összevásárlás által előidézett árdrá
gítása, vagy bármi utón való mes
terséges megnehezítése által a fo
gyasztóközönség létfentartása ve
szélyeztetve van. Hogy valamely 
cikk közszükségleti cikknek tekin
tessék, nemcsak az szükséges, hogy 
szélesebb rétegek fogyasztására le
gyen szánva, hanem kell, hogy a 
mindennapi életben, akár idősza
konként is, a Iétfentartáshoz is szük
séges legyen.

A sörtermelés. A magyarországi 
sörfőzdékben 1917. május havában 
158.879 hl. sör termeltetett, szemben 
278.197 hl.-el a múlt év hasonló ha
vában. 1916. szept. 1 -töl 1917. május 
végéig az összes sörtermelés 652.162 
hl.-re rúgott, szemben 2,157.003 hl.-el 
az előző kampány hasonló időszaká
ban. Söradóban ugyanezen idő alatt 
befolyt 7,385.714 korona, szemben 
9,057.919 koronával az előző évad
ban.

Becs eszí me$ a m agyar főzeléket!
genis Bécs, amint

hogy Bécs nem 
I csak a főzeléket, de 

sok egyéb élelmi- 
cikket oroz el a 
magyar asztalok
ról. A módszer, a 

melyet az osztrák élelmicikk- és fő
zelék-csempészet vezérelvként követ, 
nem is túlságosan komplikált és a 
magyar hatóságok negligenciájának 
segítsége révén akadályba nem is 
ütközik. Ez a módszer a következő: 
Bécsi kereskedők, osztrák ügynö
keik és magyar megbízottaik (mert 
sajnos ilyenek is vannak) sáskajá
rásként lepik el az országot és ott 
ahol a burgonya, zöldség és vete- 
ményféle kikerül a földből, mint a 
vércsék csapnak le és fizetnek, mint a 
köles. A zsákmányt azután hajón, 
vasúton simán csempészik ki hazá
jukba. Ezért van azután, hogy nincs 
—- burgonya, nincs főzelék, nincs 
gyümölcs és ami van, amit az osztrá
kok itt felejtettek, az az osztrák ügy
nökök árdrágítása következtében 
egyenesen megfizethetetlen. Ezért 
van, hogy az élelmiszerbódék előtt

félnapokat robotol az ácsorgásban a 
szegény asszonynép, hogy azután 
üres kézzel távozzék.

Tekintve, hogy az élelmiszer mizé
riák e fajtájának forrása nyilván
valóan az osztrák csempészet, ké
zenfekvő volna a segítség is: tűzzel, 
vassal, becsületes felügyelettel és 
éberséggel, szigorú rendszabályok
kal tessékelni ki az országból az 
osztrák sáskákat.

Igen ám, de ez nagyon egyszerű, 
annyira egyszerű, t hogy bürokrata 
koponyák nem is hisznek benne, 
mert lehetséges-e, hogy komplikált 
nyavalyák ilyen egyszerű okból tá
madjanak. Ankét kell a magyarnak 
uraim, ankét, jó zsíros megbeszélé
sek, formás beszédek, hangzatos fo
gadkozások, tanulmányutak az 
ácsorgás megszüntetésének céljából. 
Hogy közben az a kis malőr esik 
meg a magyar főzelékkel, magyar 
gyümölcscsel és miegymással, hogy 
a jó osztrákok gömbölyű arccal ke
belezik be, az mellékes, mert minden 
mellékes, csak az ankét, a kedves 
tervelgetés, pipaszó, szivarfüst mel
letti szincerizálás a fontos és nem- 
zetboldogitó.

A tények nem változnak. Bécs 
eszik és ezt mi az osztrákok részéről 
mostoháknak kikiáltott magyarok 
éhezzük meg. Bécs megeszi a magyar 
főzeléket és gyümölcsöt, mely ban
dériummal sétál át a határon és ha 
ezen vigasztalódni akarunk, köny- 
nyebbségiinkre lehet a gondolat, hogy 
valamit nekünk is hagy Bécs — a 
mérget, azt lenyelhetjük, hogy mi is 
együnk valamit.

A korai burgonya ára. Az 55300/ 
917. О. К. H. számú rendelet a korai 
burgonya árát mosatlan állapotban 
36 koronában, mosott állapotban pe
dig 40 koronában állapította meg, 
természetesen csakis nagyban és a 
termelővel közvetlen forgalomban. A 
kicsiben való forgalomra vonatkozó
lag általános maximális árat ez a 
rendelet nem állapit meg, természe-

P  nem *®r®**e* 65 fillérért veszünk
^  тЭ  drb.-ként előzetes érdeklődés nélkül utánvéttel.

UJ PALACKDUGÓT minták előzetes beküldése mellett a legm agasabb árban veszünk-
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tes azonban, hogy az illetékes ható
ságok csakis ezen általános nagy
bani árakhoz arányitva állapíthatják 
meg a kicsibeni forgalom árát. Az 
55300/1917. szánni idézett rendelet 
jelenleg is érvényben van és válto
zást csak annyiban szenvedett, hogy 
a nagyszentmiklósi és újvidéki Or- 
zságos Burgonyaközvetitő Iroda ki- 
rendeltségeinek a területére a korai 
burgonya forgalmát ellenőrző bizott
ság a korai burgonya nagybani 
maximális árát további intézkedésig 
50 koronára emelte fel.

Zöldségben nagy a hiány. Petre
zselyem és sárgarépa 5 darabot 
tartalmazó csomagonként, elsőrendű 
16 K, másodrendű 10 K, de persze 
még a legsilányabb minőség is első
rendű gyanánt kel.

Hagyma forgalma minimális, mert 
az árát túlságosan alacsonyra maxi
málták. Mig Makón a hagymáért 
zöldje nélkül 140 К-t fizetnek, Buda
pesten 120 К a maximális ára. Szá
raz uj hagyma elsőrendű 30 K. má
sodrendű 20 K, harmadrendű 8 K, 
100 csomagonként.

Főzelékfélékben igen nagy a hiány, 
nagyobb, mint valaha volt. A bolgár 
kertészek nem voltak megelégedve 
a budapesti maximális árakkal és 
bojkottálták az itteni piacot. Számos 
cikkre megszüntették a maximálást, 
de azért ezekbői még mindig nem 
jön több, csak az áruk emelkedik. 
Kalarábé darabjáért nagyban már 
30—40 fillért fizetnek nagyság sze
rint, zöld- és vajbab nagybani ára 
400 К körül ingadozik. Borsó egy
általában nincs, a mint alig kapni 
kelkáposztát is, amelynek maximá
lis ára 120 K. Paprika zöld, erős 10 
K, édes 35 К 100 darabonként, 
ion ícd и о и а*сэ1сэ*сэ«сэш сэш

T. előfizetőinkhez!
Tisztelettel értesítjük t. előfizetőin

ket, hogy — méltányolva a t. előfize
tőink elfoglaltságát az előfizetések 
megpujitását postai megbízás utján 
fogjuk beszedetni. Természetes, hogy 
ezen intézkedésünk nem vonatkozik 
az újonnan belépő előfizetőkre, kik 
egy postautalványon előfizethetnek.

Tisztelettel
Országos Vendéglős Újság

kiadóhivatala.

Vendéglős Ipartársulatok a drága
ság ellen. A Magyar Vendéglősök 
Országos Szövetsége és a Budapesti 
Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
márosok ipartársulata a napokban 
tartott rendkívüli ülésén elhatározta, 
hogy az összes fővárosi és vidéki 
vendéglői ipartársulatok bevonásá
val e hó 19-ére Budapestre országos 
vendéglői nagygyűlést hiv egybe. E 
gyűlésen az élelmi és élvezeti cik
kek mindinkább fokozódó hiányával, 
a fenyegető széninséggel, a kor
mánynak és városi hatóságoknak a 
vendéglősipar gyakorlását korlátozó 
rendelkezéseivel, a sörhiánnyal és a 
borárak folytonos emelkedésével 
szemben állást foglalnak, ho<ry bajai
kat és sérelmeiket orvosolják. Nint- 
hogy üzemeik fentarthatása céljából 
a Sört sem nélkülözhetik, kiildöttsé- 
gileg fogják kérni a kormányt, hogy 
az idei árpatermésből ne 13, hanem 
legalább 50 százalékot juttasson. — 
B ár ez a mozgalom egy kicsit elké
sett, de megnyugtató, hogy végre az 
ipartársulat is észreveszi a vendég
lősök sanyarú helyzetét.

Az Országos Vendéglős Újság fe
lelős szerkesztőjének kitüntetése, 
ö . cs. és kir Fensége Ferencz Sal- 
vátor főherceg ur, a Monarchia Vö
rös-Kereszt Egyletének védnökhe
lyettese, Ö császári és apostoli ki
rályi Felsége nevében В ő h m Ármin, 
lapunk felelős szerkesztőjét a kato
nai egészség körül a háborúban 
szerzett különös érdemei elismeré
séül a vörös kereszt ezüst diszérmét 
a hadiékitménnyel díjmentesen ado
mányozta. Lapunk felelős szerkesz
tőjét a háború alatt imár másodízben 
éri kitüntetés.

Uj kétkoronás bankjegyek. Az
Osztrák-magyar bank 1917. julius 
9-étől kezdve uj 2 koronás bankje
gyeket bocsát ki, melyek 1917. már
cius 1-éről vannak keltezve. A most 
forgalomban levő 2 koronára szóló

és 1914. évi augusztus hó 5-éről kel
tezett bankjegyek behívására és be
vonására vonatkozó határozatok an
nak idején külön hirdetményben fog
nak közzététetni. Az Osztrák-ma
gyar bank főtanácsa egyidejűleg 
szabályzatot állapított meg a hasz
nálhatatlanná vált vagy sérült 1917. 
évi 2 koronás bankjegyek kicseré
lése, illetőleg részleges megtérítése 
tárgyában.

A magas uborkaárak letörése.
Nagykkőrösről jelentik: az uborka
árak folytonos emelkedését megaka
dályozandó, a polgármester és fő
kapitány megbeszélésre hívta össze 
a kereskedőket és abban történt 
megállapodás, hogy kísérletet tesz
nek a darabszám szerinti árusítás 
helyett a mázsánkénti eladással s az 
uborka mázsáját 100 koronában ál
lapították meg.

Kártya-, pezsgő- és jegyadót ter
vez Kolozsvár városa. A hangver
senyeket, felolvasásokat 20 százalé
kos jegyadóval fogják terhelni. Min
den egyes kártyázom 20 filléres adót 
fognak kivetni. Magyar pezsgő után 
2 К, a külföldi pezsgő után 5 К adót 
akarnak kivetni.

Villányi pezsgőgyár és borpince rt.
céggel június 3-án alakult meg (V., 
Nádor-utca 16.) az a vállalat, ame
lyet Schamburg-Lippe herceg ura
dalmához tartozó villányi szőlők, 
pincészet és pezsgőgyár átvételére 
a Magyar agrár- és járadékbank lé
tesített 4 millió К alaptőkvel (10.000 
db 400 К részvény). Az igazgatóság 
tagjai: Szily Tam ás (elnök), dr. 
Barta Ödön, dr. Dobay István, dr. 
Éber Antal, Eiser János, dr. Héder- 
váry Lehel, Naredi József és Rózsa 
Lajos. Felügyelő-bizottság: dr.
Thürki Dezső, Bloch Róbert, Major 
Henrik és Salamon Andor.

Vasúti vendéglő átvétel. К c 11 e r
Ferenc, a hírneves Székelykocsárdi 
Ketter, volt pályavendéglösnek fia 
átvette a Kiskőrösi vasúti vendég
lőt. Meg vagyunk róla győződve, 
hogv Ketter Ferenc édes apja szel
lemében fogja uj üzletét vezetni. Az 
uj vállalkozásához sok szerencsét 
kívánunk.
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Az élőállat árának csökkenése. A
nagy szárazság folytán előállott ta
karmányhiány már is érezteti hatá
sát az eladásra kerülő állatok árának 
csökkenésében. A gazda kénytelen 
eladni illatjait, mert nem bírja őket 
takarmányozni és eőre látja, hogy ez 
a jövő télre még nehezebb lesz a 
takarmánynövények hiánya miatt. 
Azért is iet most eladni az állatokat, 
hogy a régi jó magas áron adhat túl 
rajtuk. Azonban a marhakereskedők 
is iparkodnak kihasználni az alkal
mat és egy-egy jobb darabért 500— 
1000 koronával kevesebbet fizetnek, 
mint a tél folyamán. Ezek után arra 
vagyunk kiváncsiak, miért nem 
csökken mégis a húsnak az ára és 
hogy miért kell a marhahajcsárok
nak is belépniük a hadimilliomosok 
sorába?

Zsír és fehérnye gabonából. Né
metországból jelentik, hogy megfe
lelő kísérletezés után sikerült oly el
járást föltalálni, mely mellett, mint 
nálunk a kukorica sikérjéből olajat, 
úgy a zabból is zsírt és fehérnyét le
het előállítani. Az eljárást minden na
gyobb malom meghonosította. A ga- 
bonanemiiekből kiszedett sikéreket a 
hadi élelmezési hivatal engedélyével 
öt olajgyár fogja ételolajjá, a marga
rin nyersanyagává és fehárnyelisztté 
feldolgozni. A fehérnyeliszt tápláló 
értéke állítólag háromszor akkora, 
mint ugyanakkora húsé. Két deka fe- 
hérnyeliszt egy tojás értékével ér fel. 
A találmány a zsirellátás terén min- 
deneestre nagy változást fog elő
idézni és hatástalan a húsellátásra 
sem maradhat.

Hentesek a fölmivelésiigyi minisz
tériumban. A budapesti hentesipar- 
testület küldöttségileg tisztelgett Me- 
zőssy Béla földniivelésiigyi minisz
ternél, akit a hentesek a jelenleg ér
vényben levő maximálási rendelet 
Sürgős megváltoztatására kértek. A 
hentesek a rendeletnek oly irányú 
módosítását kívánják, hogy a Buda
pestre való sertésfelhozatal lehetővé 
váljék, továbbá az az óhajuk, hogy a 
Budapestre kerülő sertések szétosz
tása a Hentesipartestület utján tör
ténjék. A földművelésügyi miniszter

válaszában kijelentette, hogy a hen
tesek óhajait tanulmány tárgyává te
szi, egyébként ő maga is azon a vé
leményen van, hogy a sertésmaxi- 
málási rendelet revízióra szorul.

Állami élelmiszer-elosztó. Nagy 
Berlin számára a porosz állami élel
miszer-elosztó intézetet létesített, 
melynek tagjait a közélelmezési ál
lambiztos nevezi ki. Melléje tanácsost 
is rendelnek. . Az elosztó-intézet a 
hozzája utalt árukat szétosztja a köz
ségi kötelék tagjai között.

Csokoládé-crém torta.

Hozzátételek: 22 dg. cukor, 15 dg. 
rnandola, 9 tojás, 7 dg. cacao, 5 dg. 
Oetker-féle gustin, 5 dg. liszt, fél 
csomag dr. Oetker-féle sütőpor. Ké
szítsük először el a cacaót és pedig: 
olvasszuk azt fel egytized liter vízzel 
és 12 dg. cukorral. A többi cukrot 
keverjük habosra 9 tojássárgájával, 
adjuk lassanként a mandolát, vanil- 
lincukrot, azután a cacaó-oldatot. 
majd a 9 fehérje habját s végül a 
gustinl, lisztet és sütőport összeve- 
gvitve hozzá. Ha a torta kisült, tölt
sük meg az alant leirt, újonnan ki
próbált s kitűnőnek talált krémmel: 
keverjünk meg egy csomag dr. Oet
ker-féle „Disfibona“ csokoládé krém
port egytized liter hideg tejjel, azu
tán főzzünk fel fél liter tejet 10 dg. 
cukorral, keverjünk az előbbihez két 
tojássárgáját és 2 tojást s folytonos 
keverés mellett öntsük a cukorral 
forralt tejet ehhez hozzá s végre 
hagyjuk az egészet felforrni (de ke
verjük egy habverővel, hogy le ne 
ragadjon). Ha kisült, töltsük meg a 
tortát e krémmel és vonjuk be cso
koládé mázzal.

Meggy tészta.

Eél kg. lisztet, 25 dg. zsírt jól el
dörzsölni, 2 tojássárgájával, kevés 
sóval, 3 kanál cukorral és 3 kanál 
tejfellel lágy tésztára gyúrni, fél cso
mag Oetker-féle sütőport könnyedén 
hozzá gyúrni, a tésztát szépen kidol
gozni és úgy a tepsibe rakni, hogy a 
harmadrészét ellepje. Az egész tész
tát telerakjuk meggyel és szépen fé
lig megsütjük. Azután 66 deci tej
felt, 35 dg. cukrot, 6 tojássárgáját, 
1 csomag dr. Oetker-féle vanilin- 
cukrot, egy kevés törött fahéjat, re

szelt citromhéjat és végül tojás hab
ját összekeverjük és a sütőben lévő 
lepényre öntjük. 10 percig sülni 
hagyjuk és kihűlve kockákba vágjuk.

Compot fagyasztva.

Két és fél deciliter vízbe fél tojás 
fehérjének felvert habját belekever
jük, egynegyed kg. cukrot a vízzel 
felforraljuk és a habját egy kis ka
nállal letisztítjuk, amig a leve egé
szen tiszta. Azután újra felforraljuk 
és egy kifeszitett szalvétán átszűr
jük. Ha kihűlt, 1 csomag dr. Oetker- 
féle friss Regina Gelantint, melyet 2 
deciliter forró gyümölcsízben felol
vasztjuk, teszünk hozzá és végül 
1 deciliter Maraskinot öntünk hozzá. 
Egy olajjal kikent formát sózott jégre 
állítunk, a forma aljára egy ujjnyi 
cukorlevét öntsünk, ha megfagyott, 
válogatott vegyes befőtt gyümöl
csöt teszünk rá és megint annyi le
vét, hogy ellepje a befőtteket. Hagy
juk jól megkocsonyásodni, ha ez 
megtörtént, újból egy réteget rakunk 
és igy tovább. Ha az egész meg van 
fagyva, akkor piskotaszeletekkel tá
laljuk.

A Temesvári Polgári Sörfőzde 
Részvénytársaság t. c. részvényeseit 
tisztelettel meghívja az 1917. julius 
18-án délelőtt 11 órakor a Tem es
vári Bank és Kereskedelmi Rész
vénytársaság üléstermében tartandó 
rendkívüli közgyűlésre, melynek 
tárgysorozata a következő: 1. Jeg y 
zőkönyvvezető és hitelesítők kije
lölése. 2. Igazgatósági indítvány a 
részvénytőkének 2.400,000 koroná
ról 3.000,000 koronára történő fel
emelése iránt. 3. Alapszabályaink 5. 
§-ának módosítása. 4. Indítvány 
tisztviselőink és alkalmazottaink ái- 
tal létesítendő nyugdijegyesíilet en
gedélyezése és ezzel kapcsolatban 
esetleges alapszabály kiegészítés 

iránt. 5. Netaláni alapszabályszerii 
indítvány. — Azon részvényesek, 
kik a közgyűlésen résztvenni szán
dékoznak, részvényeiket 8 nappal a 
közgyűlés előtt Tem esvárott a T e
mesvári Bank és Kereskedelmi Rész
vénytársaságnál és Budapesten a 
Magyar Bank és Kereskedelmi 
Részvénytársaságnál letenni tartoz
nak. Az alapszabályok 11. §-a értel
emében a letétbe helyezett részvé
nyek minden 20 darabja után egy- 
egy szavazattal bir.

tokaji cocnac sr°M'„c:rr;
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Egy antialkoholista
Budapest utcáin újból ki virítottak 

az antialkoholista egyesületek ré
meket festő plakátjai, amelyeket dús 
poharozás közben terveitek ki a vi
zet prédikáló és bort idogáló apos
tolok.

Ebből az alkalomból nem tudjuk 
megállani, hogy rá ne mutassunk 
arra a komikus állapotra, hogy ma
nap. amikor a hadsereg elrekvirálja 
azt a csekély sört, amit kormány
rendeletek nagy kegyesen enge- 
délyznek és a méregdrága bort, mely 
azonban nem a vendéglőben drágul, 
hanem a termelőnél, ily viszonyok 
között papírra és festékre nem ál- 
tallanak pénzt kidobni az antialko- 
holizmus hamis májú szónokai.

A közélelmezés ezer és egy nya
valyájának, a szociális mizériáknak 
nem akad orvosa az antialkoholista 
apostolok közül, akik nem találják

legalább is nevetségesnek, hogy 
éppen a mai kritikus napokban sütö
getik el nagyágyúikat a szeszivás 
ellen. Sikerült megszereznünk egy, 
az antialkoholista propagandát elmé
sen megcsufoió festmény reproduk

cióját, mely egy bajor sörfőzde falát 
díszíti. E kedves, tréfás kép egy an
tialkoholistát ábrázol a következő 
aláírással: „Hii tagja vagyok az an
tialkoholista egyesületnek, megtet
tem a kötelességemet.“

A fehér asztal 7
-  Elbeszélés -

Irta : Szom aházy István
Reggelig nem szűnt meg itt az ele

venség s Michel, mikor végre lélek- 
zethez jutottunk, kíváncsian megkér
dezte tőelm :

—- Nos, hát hogy tetszik magának 
ez az élet?

Nem felelhettem neki, mert egy 
tollboás hercegnő, aki Isten tudja, 
honnan tévedt be most hozzánk, 
titokzatosan félrehivott s igy szólt 
hozzám:

— Kicsikém, adj csak kölcsön 
tizenöt frankot . . . Majd a jövő hé
ten, ha a barátom Kanadából megér
kezik, kamatostul visszaadom a pén
zedet . . .

Büszke vagyok rá, hogy rögtön 
tisztában voltam a helyzettel s ha 
hozás nélkül adtam a tollboás her
cegnőnek tizenöt frankot . . . Ekkor 
már megéreztem, hogy nekünk pin
céreknek jó viszonyban kell lennünk 
azokkal a hercegnőkkel, akik elvileg 
csak reggel hat után hunyják álomra 
a szemüket . . .

Liane Dubretoii.
Az előbbi fejezetet azzal végez

tem, hogv a „Café de 1‘Asie“ egyik 
tollboás hercegnője, akit addig még 
sohasem láttam életemben, egyszer, 
a hajnali órákban, tizenöt frankot 
kért kölcsön tőlem, azzal az ígéret

tel, hogy a pénzt — ha a barátja 
Kanadából megérkezik — kamatos
tól visszaadja nekem. Büszke va
gyok rá, — Írtam a fejezet végén, — 
hogy a helyzettel azonnal tisztába 
jöttem s a szép hölgynek habozás 
'nélkül rendelkezésére bocsátottam 
a tekintélyes összeget.

Ezt a hercegnőt, mint később meg
tudtam, Liane Dubretonnak hívták, 
s tényleg volt egy előkelő barátja, 
aki párisi tartózkodásának ideje alatt 
főúri gavallériával gondoskodott 
róla, hogy minden kedvtelését kielé
gíthesse. Gazdag skót fiú volt ez, 
aki az egész éven át vasúton, hajón 
és teveháton ült, s csak három-négy 
hétre száguldott vissza olykor-oly
kor Párisba, hogy a Café de l‘Asie- 
ban egy vidám éjszakát rögtönözzön 
s a nagy opera néhány előadását 
végig unatkozza. Furcsa és cinikus 
legény volt ez, afféle csontos, szőke 
dromedár, akin esetlenül áll a frakk 
és a smoking, a franciát kacagtató 
módon törte s aki — mint minden 
modern neuraszténikus — valóságos 
gyűjteménye volt a legőrültebb sze
szélyeknek.

Néha, amikor a bolond órája rá
jött, ezresbankókat gyömöszölt a 
barátnője ridiküljébe, máskor pedig 
ötven centime miatt konokul és os
tobán megkötötte magát. Liane Dub
retonnak általában véve elég jó dol
ga volt, mikor a tébolyodott skót fiú 
Parisban tartózkodott, de az ekszisz- 
tenciája nem nyugodott valami biz
tos alapon, mert a barátja, egy-egy 
éjszakai mulatozás közben, hirtelen 
fölállott a helyéből.

— Mi a bajod? — kérdezte tőle 
Liane csodálkozva.

A fiatalember begombolta a ’ka
bátját.

— Bajom nincs, — mondta vállat 
vonva, — de most haza kell sietnem, 
hogy csomagoljak. Holnap kora reg
gel Melbourne-ba utazom . . .

Néha Monte-Carlóba szaladt le, 
néha Hátsó-lndiába rendezett egy 
kis kirándulást s a szerencsétlen 
Liane ilyenkor megdöbbenve me
resztette ragyogó szemét a leve
gőbe. .

—- És velem mi lesz? — kérdezte 
ijedten.

— Veled? . . . Jól fogsz mulatni 
szép babám és türelmesen várakozol 
reám, amig visszatérek. Ha időm 
lesz, majd küldök neked egy képes 
levelezőlapot.

Liane ilyenkor egy sou nélkül ma
radt, mert a barátja, aki olykor úgy 
szórta az ezerfrankos bankjegyeket, 
mint más a legkisebb rézpénzt, hal
lani sein akart arról, hogy a kedve
sét a távolléte alatt is eltartsa.

— Miért nem takarékoskodtál? — 
mondta neki iskolamesteri komoly
sággal. — A sok pénzből félretehettél 
volna egy kis tőkét, amelyből gond
talanul megélhettél volna. Különben 
— tette hozzá mosolyogva, - az 

ilyen szép leányt, amilyen te vagy, 
nem kell attól félteni, hogy éhen hal 
Párisban . . .

A leánv ilyenkor keserves sírásra 
fakadt, másnap pedig mélabus arc
cal kezdett ki valami gazdag orosszal 
vagy amerikaival, ilyenkor esett 
meg vele, hogy olykor tizenöt frank 
miatt is zavarba jött s ha én vagy 
valamelyik kollégám ki nem segí
tettük volna a bajból, akárhányszor
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Nem ismer rá
Jól el van találva a képen a 

tekintetes ur? —- kérdezték a kocsist 
a gazdája képét mutatva.

Meglehet. . .  de én ilyen józanon 
soha nem láttam • mondá a kocsis.

Örök szeretet
Feleség (szentimentálisán): Mondd 

csak férjecském, ha meghalnék, el 
tudnál engem valaha feledni?

Férj: Azt hiszem, hogy nem. Az 
orvos azt mondja, hogy gyógyítha
tatlan a gyomorbajom.
Temetőben

Lébele Strurnf (bámulva nézi a 
pompás sírköveket és felsóhajt):

Itt orony Írá s . . .  ott rnárvángy, 
ruzsabokhor p á lm o fák !... Tyéha! 
Ezek о gozdogok tsok élik a világot!

Aki megmarad az elvénél.
Képviselőválasztáskor társasva

csorát rendeztek a kormánypárti je 
lölt kortesei. A vacsorához meghív
ták a község összes választóit párt
különbség nélkül. Egyik ellenzéki 
választó kihasználta a jó alkalmat 
és leitta magát. Ily állapotban haza- 
vánszorgott, útközben azonban baj 
érte, rosszul lett, elesett, és elaludt. 
Egy kóbor kutya az alvó embert 
nyaldosta, miközben felébredt és a 
következőket motyogta:

— Hiába nyalsz!... Hiába nyalsz!... 
Én mégis a nyelvennyolcasra szava
zok !

Becsapta
Hitelező: Hát nem Ígérte, hogy 

számláját kifizeti, mihelyt London
ból visszatér?

Adós: Dehogy nem! Viszont azon
ban Ön is azt ígérte, hogy vár, mig 
onnan visszajövök! Nem?

Hitelező: Igen!
Adós: No lássa! De én mindeddig 

még nem voltam Londonban!

Altiszti iskolában
— Ha korcsmában van a katona 

magyaráz a százados és látja,
hogy ott részeg, veszekedő civilek 
vannak, legjobb ha az ember ily 
esetben megissza sörét vagy borát 
és elmegy haza.

Mit csinálsz hát, ha részeg, 
veszekedő civil van a korcsmában? 

kérdi egy félig figyelőtől.
— Megiszom sörét vagy borát, 

százados ur és elmegyek haza! -  
volt a válasz.

Túlbuzgó
—  Miért nem boldogult Barna 

mint életbiztosítási ügynök? Úgy 
hallom, hogy ügyes ember?

—  Hiszen épen ez volt a baja. 
Annyira agyonbeszélte az embereket, 
hogy mikor az orvos elé kerültek, az 
túlságos elgyöngiiltség miatt vissza
utasította őket.

Időjelzés pénzértékben
Mikor jön haza neje a fürdőből?

— No, azt hiszem az ezer korona 
vége felé!

reggeli és dejeuner nélkül koplalta 
volna át a hosszú téli napot . . .

Reggel felé, ha a Liane orosz vagy 
amerikai barátai nem jelentkeztek a 
leány, a tollboáját fölvéve, bizalma
san hozzám fordult:

— El akarsz kisérni?
— Nagyon szívesen.
— Hát vedd a kabátodat és men

jünk.
Gyorsan leszámoltam és felöltöz

tem, aztán udvariasan elkísértem 
Liánét a hotelje kapujáig. Az utón 
belémkarolt és kíváncsian kikérde
zett a privát dolgaim felől.

—  Te orosz vagy, ugy-e?
— Nem, magyar vagyok.
— Magyar vagy? Hát te is tudsz 

hegedülni, mint a többi magyar?
Liane ugyanis azt hitte, hogy min

den magyar hegedűvel jön a világra, 
vörös frakkot, vagy huszárattilát. 
hord s abból él, hogy az előkelő ét
termekben muzsikál.

Fölvilágosítottam, hogy a magya
rok közt is akad néha egy-egy ki
vétel, aki nem ért a hegedíiléshez, 
amit Liane csodálkozva vett tudo
másul. Mikor arról beszéltem neki, 
hogy Magyarországban is vannak 
olyan nagy urak, mint az ő orosz és 
amerikai barátai, kételkedve rázta 
hieg a sáfrányszőke fejét.

— Engem ugyan nem fogsz felül
tetni, — mondta nevetve.

A hotel kapujában többnyire el
váltunk egymástól, de Liane olykor 
udvariasan fölhívott magához egy 
csésze teára.

— Ha akarod, adok neked égy csé
sze teát, de csak úgy, ha hozol va
lahonnan néhány darab kockacukrot,

mert cukor dolgában beütött nálam 
az egyiptomi Ínség . . .

Ilyenkor beszaladtam a szomszéd 
kávéházba, cukrot, konyakot, hideg 
sültet vásároltam s a Liane puha 
pongyolát öltött magára, a kis ci- 
pöcskéje helyett papucsot húzott s 
elmondta nekem az egész élete tör
ténetét. Cigarettázva, szótlanul hall
gattam végig, de egyszer-másszor 
odahajoltam föléje, hogy a csupasz 
vállát megcsókoljam. A leány azon
ban fitymálva intett a kezével.

— Csak nem bolondultál meg!
— Miért bolondultam volna meg?
— Hát hogy velem szerelmeskedni 

kezdel, kis fiam.
Sértődött arcot vágtam s komoran 

szívtam tovább a cigarettámat, mig 
Liane hízelkedve végig simított.

— Ha szeretni akarsz valakit ki
csikém, hát keress magadnak egy 
kis varróleányt, akinek a szemében 
te fogsz lenni a legkülönb férfi a vi
lágon . . . Mit akarsz velem? . . . Én 
mindenkinek a barátnéja vagyok, 
aki gavallérosan megfizet s minden
kit otthagyok a faképnél, ha egyszer 
az utolsó százfrankosát fölváltotta. 
Az ilyen szamár, mint te vagy, még 
arra is képes lenne, hogy komolyan 
belém bolonduljon . . . Ebből pedig 
csinos kis komédia lenne . . .

— Szeretném tudni, hogy miért 
lenne belőle olyan csinos komédia?

— Miért? Hát ugyan mit szólnál 
hozzá, ha azt látnád, hogy a kávé
ház különszobájában egy idegen férfi 
nyakában borulok? . . . Akkor is nyu
godtan szolgálnád föl a pezsgőt?... 
Édes fiam, szokjál hozzá ahhoz a 
gondolathoz, hogy az ilyen jóravaló 
fiuk egészen más asszonyt érdemel

nek meg, mint amilyen én vagyok... 
Én szívesen vagyok a barátnőd, de 
hogy a kedvesed legyek, attól a jó 
Isten mentsen meg . . .

Megölelt, gyöngéden m egvere
gette a kipirult arcomat, aztán igy 
szólott:

— Hanem tudod mit? Ha ügyetlen 
vagy, hát én majd segítek neked, 
hogy mihamarabb szert tégy valami 
jó és egyszerű kis leányra . . . Egy 
jó, okos kis leányra, aki őszintén 
szeretni fog s akivel vasárnap dél
után a Boisba kirándulhatsz . . .

Liane e szavak után megitta a te
áját, rágyújtott egy cigarettára, az
tán tréfásan megrugott a lábacskájá
val.

Erről tehát ne beszéljünk többet. 
Hanem ha kedves akarsz lenni, hát 
adj kölcsön húsz frankot, mert sza
vamra mondom, hogy két sou az 
összes vagyonom . . . Holnap este 
azonban lesz megint ezer frankom s 
akkor becsületesen meg fogom fizet
ni a tartozásomat.

A 6-os szám

Egy éjjel — farsang idején történt 
- fiatal pár lépett a helyiségbe; a 
férfi gyönyörű városi bundát viselt, 
a hölgy pedig olyan prémet, mely 
testvérek között megért öt-hatezer 
frankot. Nem igen tűntek volna föl, 
deaz ur, miután egy pillanatig körül
nézet, magyarul szólt a kisérönőjé- 
hez:

— Menjünk föl az emeletre, —  
mondta neki. A 6-os számú külön- 
szoba valamennyi közt a legkényel
mesebb.

(Folyt, köv.)
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.1. M., Újvidék. A boros hordóit ne adja el, 
ne üljön fel az ügynököknek. Bor lesz az 
idén bőven, csak legyen hordója. Megvál
toztak az idők. az fog olcsón borhoz jutni, 
akinek elég hordója lesz. Ne féljen, a kato
naság szükségletén kívül marad elég bor a 
vendéglősök részére. Az árakról még ez 
ideig nem vagyunk tájékozódva, amint ér
tesülünk, az óriási hordóhiány miatt a ter
melők már most fiihöz-fához kapkodnak, sőt 
egy uj jelszavuk is van: hordóért bort 
adunk!

Többeknek. 1917. szeptemberben kezdődő 
u.i sörkámpány kvótáját még a sörgyárak 
sem tudják, azt sem tudják a sörgyárak: 
vájjon egyáltalában lesz-e módjuk sört 
főzni. Az idei árpatermés, sajnos, nem kielé
gítő, továbbá szervük nincsen. A sörgyár
tás sorsa a kormány kezében van. Remél
jük, hogy a kormány végre befogja látni, 
hogy a sör fontos tápláló és közszükség
leti cikk.

K. János, Alsó-Kublti. A főzelékben álta
lános a hiány. Kecskeméten az ön által irt 
nevű gyümölcs- és főzelék szállító az üz
letét nem folytatja, mert a mozgósítás óta 
bevonult, érdeklődni fogunk egy másik eim 
iránt, azonban kevés reményünk van arra. 
hogy az a bizonyos tud-e szállítani.

Vendéglösné, Kisújszállás. A birság 40 
koronára le lett szállítva. Az iratok inár e 
Inj 3-án el mentek az illető hatósághoz.

F. K. borkereskedő Késmárk. B. levelét 
megkaptuk, bár csak előfizetőink ügyeit 
intézők el, ez alkalomkor kivételt tettünk. 
Felszolgáló leányokat vendéglők részére 
Schlesinger József cég, Budapest, IV. Sem- 
melvveis-iitea 19. sz. közvetít. Levél ment.

Sell., Trencsénteplic. B. sorait megkap
tuk. A kívánt ásványvíz után eljártunk és 
a következőket tudtuk meg: a viz neve nem 
Briiiini, hanem „('mini“, valami cseh tulaj
donos, most a háborúban akarja boldogítani 
a magyar vendéglősöket az ö nagyon is 
„(min" vizével. Azt is megtudtuk, hogy az 
egész manővere a magyar vendéglősök és 
a nagyközönség által kedvelt „Mattom“ 
viz ellen irányul. Megjósoljuk annak a tisz
telt „Grün“ urnák, hogy ez a manővere a 
hálás magyar közönségnél nem fog sike
rülni. Maradjon csak a régi cégénél, ilyen 
u.i összeköttetés rendesen háládatlan.

Vasúti vendéglős 
előfizetőink

ABOS
ARAD
BAJA
BALATONSZENTGYÖRGY 
BRASSÓ I. és 11. oszt. étterem 
B.-SZENTLÖRINCZ 
BICSKE
BUDAPEST-FERENCVÁROS
BÜZIÁSFÜRDÖ
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
PELSÖCZ
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁRVÁR
SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZEGED

SZEGED-RÓKUS
SZERENCS
SZOLNOK
SZÖREG
TEMESVÁR
U.I-DOMOBOVÁR
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZOMBOR
ZSIBÓ
ZSOLNA

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

1 Magyar Királyi Sóiövedék Vezérűgynűksége
Ipa rsó  oszt ál у :

Budapesti/., Vilmos Császár-ul 32. Telelőn 73-40

DIVATHÁZA

Állandó
occasió!

Eladás a souterrainban
BU D A PEST, IV. 
KOSSUTH-LAJOS-U. 9


