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Temesvári Polgári Sörfőzde
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MDEGIMISAfi
MAGYARORSZAGI VENDÉGLŐSÖK,
ÉS KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT
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A vendéglős
kongresszus tanulságai
В и d a p e s t, 1917 aug.
húszezer
magyar
vendéglős képvise
letére
„Hivatott“
kongresszus részt
vevői már szerteszéledtek és mi a
ment tanácskozásának szem- és fiiltanui tűnődve tesszük fel magunknak
a kérdést: vájjon volt-e értelme,
praktikus eredménye a lezajlott
nagygyűlésnek? összegezvén a hal
lottakat, egybevetve az elhangzott
beszédeket, nem kis csüggedésscl ál
lapítjuk meg, hogy a magyar ven
déglősipar e „nagy“ napján, melyhez
annyi remény fűződött, teljes egészé
ben beigazolódott az a véleményünk,
melyet lapunk hasábjain már meg is
szólaltattunk, hogy a magyar vendéglősipr szövetségi életéből szomo
rúan hiányzik az az összetartó erő,
mely egy igazi nagygyűlésnek súlyt,
nyomatékot, morális alapot, szilárd
keretet ad és reményt nyújt, hogy
nem üres szócséplés lesz a parlamentizorás eredménye, hanem kétségte
lenül megállapítható praktikus hasz
nok, az illető iparág szociális helyze
tének friss lendülete, régi bajok biz
tos orvoslása.
A magyar vendéglős ipar egyesü
leti élete annyira decentralizált, anynyira szétágazó, hogy az egységnek
és az egységben rejlő szolidáris erő
nek minden lényege hiányzott belőle.
Van a magyar vendéglősöknek egye
sülete tekintélyes számmal, de nincs
egy központi szerve, mely tekintélyes
volna. Ez a zilált testületi élet tükrö
ződött vissza az országos vendéglős
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nagygyűlésén is, ahol elhangzott sok
okos és megszivlelésre méltó szó is,
de e szavak nyomában rögtön {elbur
jánzott az ellenvélemény, szomorúan
illusztrálva a vendéglősipar kebelében
dúló visszavonást, mely eleven gátja
a szolidaritásnak, az egyöntetű, egy
cél felé igyekvő összetartásnak.
Ezt a megállapításunkat a nagy
gyűlésen elhangzott beszédek szem
beállításával kiáltócin tudjuk igazolni.
Íme egy-két példa. Legelőbb a legkiáltóbb. A kongresszus a következő
határozati javaslatban szállt síkra a
sörgyár mellett:
„A kongresszus határozatikig
kimondja, hogy tekintettel arra,
hogy a vendéglősök az élelmi
szerek mai ára mellett a továbbeladásnál a szokásos polgári ha
szonhoz sem jutnak, sőt sok
esetben az üzemre rá is fizetnek,
a sörkimérésnek a mainál tete
mesen nagyobb mértékét exisztenciális feltételnek ismeri fel.
Ez okból azzal a kérelemmel for
dul a kormányhoz, hogy a folyó
évben a sörgyáraknak juttatan
dó árpamemiyiséget az 1914. év
arányában számítsa, ne 13, ha
nem 50%-ben állapítsa meg, egy
úttal kötelezze a sörgyárakat,
hogy sem sört, sem sörárpát
•Magyarországból ki ne szállítsa
nak, a sör árát ne emeljék és vé
gül, hogy a
felett engedé
lyezett többletet kizárólag a
szállodások,
vendéglősök
és
korcsmárosok
rendelekzésére
bocsássák. Egyszersmind kéri a
nagygyűlés a kormányt, hogy a
borárak további oktalan emelke
dését akadályozza meg.“
E határozati javaslat felett vita vi
hara kerekedett és noha abban világo

san kifejezésre jutott az a megkésett
felismerés, hogy a vendéglősöknek
exisztenciális érdeke a sörgyárakkal
való szolidaritás, mert a háborús vi
szonyok közepette úgyszólván csak
a sör a jövedelmi forrásuk, feláll egy
vendéglős és harakirit végez a ven
déglős ipar és a saját érdekein. Ke
mény szavak nyílvesszőit lövi ki a
sörgyárak ellen és hangot ad egy lai
kus szájában is illetlen és nevetséges
vádnak, mondván a következőket:
„A magyar sörgyárak külföldre
adják el a sört 30—40%-kai drágább
áron, mint idehaza. Ez az uzsorás
sörexport az oka annak, hogy ide
haza nincsen sör és a vendéglők
kénytelenek nélkülözni a sört. Ha a
magyar vendéglőknek sorra be kell
majd zárni az üzletüket, ennek oka a
sörgyárak
export-manipulációja
lesz.“
Egy
szakmabeli
ember,
tehát
olyasvalaki hangoztatta ezt, akinek,
ha csak álmodva, holdkóros bódultságban nem jár, igen jól kell tudnia,
hogy a sörgyárak 13%-ra korlátozott
produkciója az a kór, amely a sör
ipart és vele a vendéglős ipart senyveszti. E kijelentésünkkel bátran áll
tuk a gyanúsítások veszedelmét, mert
bizonyosra vesszük, hogy a felelős
ség nélkül lumdabandázó sörgyárpogromisták sietni fognak ránk sütni,
hogy „iliol la, kibújt a szög a zsákból
és a vendéglősök érdekeinek istápo
lóba helyett a sörgyárak uszályát
hordozzák".
Előlegezzük
ellensé
geinknek e vádat: igenis védjük a
sörgyárakat, jó uraim, de nem azért,
amivel az önök sanda vádja mcggyanusr, hanem a vendéglősipar ér
dekében, mert minden kő, melyet
könnyelmű kézzel és gondolkozás
nélkül kibontunk a magyar sörgyá
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rak falaiból, meginogtatja a magyar
vendéglős ipar háborús földindulá
soktól megrázködott és megrongált
épületét is. Ha minden alap nélkül a
sörgyárakat kiáltjuk ki a magyar
vendéglők pusztítójának, a vendéglős
ipart úgy sem dédelgető kormány
férfiak és illetékes kezébe fegyvert
adunk. Zokoghat ezután a magyar
vendéglősök panasza fortisszimóban,
a hivatalos fülek eldugulnak a sirá
maik előtt és megkapják a megérde
melt választ: „Nincs sörük az urak
nak. sört akarnak, forduljanak pana
szaikkal a sörgyárakhoz, hiszen ma
guk mondották, hogy a sörgyárak a
romlásuk okozói, a sör-exportnak
eléje álltunk és ezzel biztosítottuk a
vendéglők exisztenciáját.“
Tessék csak elgondolkozni azon az
általunk
költött
válaszon,
mely
ugyanígy clhangozhatik. Mehet az
után deputáció deputációra azzal a
kéréssel, hogy: „Árpát a sörgyárak
nak!“
Nem árpa kell a sörgyáraknak, ha
nem export-tilalom, mert hiszen a
13%-os sörtermelésből bőven futja az
exportra — felelik majd és ha erre
tagadó közbevetés hangozna el, jön a
csattanó válasz: maguk az urak ál
lapították meg az országos nagy
gyűlésükön. Ezen a balcsillagzat alatt
született nagygyűlésen elhangzott
azonban még bonyolultabb vád is,
mely mérgesen tiltakozott a határo
zati javaslat ellen: „Mi szerezzünk
árpát a sörgyáraknak? — izgult a
vádaskodó. — Mi? Hát megőrültünk
mi, hogy árpát szerezzünk a sörgyá
raknak, hogy azok azután az általunk
kért árpából főzött sört büfféknek ad
ják el?“ A büffék levegőből felfújt ör
döge egy másik felszólaló vádjából
és öltögette a nyelvét. íg y : „Mikor a
sörgyárak megalakultak, akkor há
zaltak a vevőknél, most pedig, ami
kor az ötven százalékos produkció
val is többet kerestek, mint valaha,
„sörszanatóriumok“-at alapítanak a
vendéglősök nyakára“.
A vendéglősök kongresszusán el
hangzott beszédek és rövid pár sze
melvénye
beszédes
dokumentum
amellett, hogy a magyar vendéglős
iparnak, ha élni akar, tudatára kell éb
rednie annak, hogy éppen a legége
tőbb ideje erős szervezetbe töinörülniök, olyan egyesületbe, mely sokkal
inkább tud fellépni az összesség ér
dekében. E felé pedig csakis a külön
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böző, apró-cseprő és egyéni hiúságo
kat legyezgető vendéglős egyesületecskék holttestein át vezet az ut,
mert az oldott kéve széthull, már pe
dig a magyar vendéglős ipar ilyen
oldott kéve a különféle gerinctelen kis
egyesületek gyenge kezében.
Ha az országos vendéglős nagy
gyűlés kellemetlen és a vendéglős
ipar érdekeit döngető vitáiból meg
születnék az erős szervezettség szük
ségességének felismerése és megva
lósítása, sok mindent meg lehetne
bocsátani a kongresszus terméketlen
ségének.
Az országos vendéglős nagygyű
lésnek minden szertehuzása dacára
volt azonban pár kedvező tanulsága
is, pár okos beszéd, néhány nyílt szó,
melyek leplezetlenül tárták fel a ven
déglősipar szervi bajait és utaltak az
orvoslás módjára. Erélyes és okos
védőbeszéd is elhangzott a vendéglő
sök ellen emelt árdrágitási panaszok
kal szemben. Így Kornmer Ferenc be
széde megérdemli, hogy ide iktassuk
és felhívjuk rá a figyelmet.
„A magyar vendéglős ipar - mon
dotta Kommer - - önhibáján (?) kivid
jutott a züllés lejtőjére és valósággal
emberfeletti erővel küzd léte fenntar
tásáért. A nyersanyagok ára 300—
1000 százalékkal emelkedett, a többi
árak emelkedése pedig 1000— 4000
százalék között váltakozik. Ha ezt
összehasonlítjuk a vendéglősök ár
jegyzékével, kitűnik hogy a vendég
lősöknél mindössze csak 100— 150
százalékos áremelés történt a háború
alatt. Küzdeni kell az ellen a lehetet
len helyzet ellen, amelybe a magyar
vendéglősöket az ország élelmezésé
nek intézői sodorták.“
Beszélt a sörhiányról, a bor hihe
tetlen drágaságáról, a húsárak emel
kedéséről. A kongresszus célja, hogy
követelje a hatóságok gyors eljárá
sát, mert mégis képtelenség, hogy a
hús ára csak addig követi az élőállat
árát, amíg felfelé megy, amióta pedig
esik az élőállat ára, a hús ára úgy
szólván megszakította összekötteté
sét és a saját külön életét éli. A hal
nak is elképzelhetetlenül felszökött
az ára. Elhibázottnak tartja a ven
déglői étrendnek jelenlegi hatósági
szabályozását, amely szerint a ven
déglős csak pénteken kaphat halat.
Ez azt eredményezi, hogy a többi na
pokon a bécsiek vásárolják meg Ma
gyarország halkészletét. Majd ismer
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tette a szárnyasdrágaság jogosulat
lanságát s utána kikelt a tojás ár
maximálásának mai állása ellen. En
nek folytán a vidéken osztrák ügynö
kök vásárolják össze a tojást tulmagas áron az eladóktól, akik a maxi
málás miatt nem szívesen hozzák fel
a fővárosba. A zsírnál az a politika
bosszulta meg magát, hogy a kisgaz
dáknak lehetetlenné tették az állat
tartást. A vendéglősök egyíittéreznek
a kisgazdákkal, haraggal fordulnak a
nagybankok ellen, amelyek igen nagy
hatalmat ragadtak magukhoz ezen a
téren.
Beszéde további folyamán rámuta
tott az „Árufelhajtás“ kálváriájára s
rátért a tej mizériákra. Felvetette azt
a kérdést, hogy helyes-e, hogy babot,
borsót, lencsét 1914 óta semmiféle
hatóságtól vendéglős nem kaphat. A
burgonyánál,
szerinte,
egyenesen
szociális törvényt sért meg az állam,
amikor a szükséges burgonyarnenynyiséget megtagadja a vendéglősök
től. Hiszen a vendéglőben nem csak
tehetős ember étkezik. Elpanaszolta,
hogy cukrot oly kis mennyiségben
kapnak, hogy a vendéglősök kényte
lenek saját befőzésük helyett silány
és méregdrága konzerveket vásárol
ni. Ostorozta a zöldség- és gyümölcs
uzsorát. Az ennek ellenőrzésére fel
állított rendszer legfeljebb csak arra
alkalmas, hogy a kofákat védje. Ha
segíteni akar a hatóság, akkor kezdje
el a termelőnél, mert a félrendszer,
amely csak a kofákat éri, — hatás
talan.
A leleplezések során rátért a ma
gyar vendéglősök álláspontjára:
— Minden élelmiszerkérdésben —
úgymond — álláspontunk az egyenlő
elbánás elve. Aki a vendéglőben ét
kezik, ne kerüljön mostohább hely
zetbe, mint az otthon étkező. Ezért a
jogegyenlőség elve szerint minden
élelmiszer, minden vendéglősnek fo
gyasztása arányában jár, értve ez
arány alatt azt a mennyiséget, mely
a vendéglőkben étkezők összlétszámánalc akkor járna, ha magánháztar
tásban lennének. R átért ezután a kö
zelgő tél veszedelmére, hiány van fá
ban, szénben, petróleumban. Végül
pedig rámutat az először felsorolt áremelkedési százalékokra, amelyek
élesen bizonyítják, hogy az élelmi

szerek íorgalom bahozatalával egy
fillért sem keresnek a vendéglősök.
Épp ezért kéri a sörtermelés lényeges
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Mindenesetre helyes volt és a vendéglősipar érdekeinek, főként reputá
ciójának védelmét jelentette Marencich Ottónak az a gyűlésen elfoga
dott határozati javaslata, mely elhá
rította a vendéglősökről az árdrágí
tás unos-untalan felmerülő vádját és
leszögezte azt a tényt, hogy a nyers
anyagok 400 000 percentes áremel
kedése dacára a vendéglősök mind
össze 100- 150%-kal emelték a kész
ételek árát.
Egy másik határozati javaslatban,
melyet Varadi Gyula terjesztett be,
az az általunk már régen propagált
gondolat nyilatkozott meg, hogy az
élelmiszerellátásban ugyanaz az el
bánás illeti meg a vendéglőket, mint
a magánháztartásokat.
Sajnos azonban, hogy egyáltalán
nem vagyunk meggyőződve róla, sőt
erős és alapos a gyanúnk, hogy a
vendéglős kongresszus határozati ja 
vaslatai, legelső sorban a legfonto
sabb határozat, mely a sörgyáraknak
árpát követel, hogy legyen söre majd
a vendéglőknek — Írott mulaszt ma
rad, mert hiányzik ily határozatok
megvalósításának fő garanciája: egy
egységes, erős központi szerv, egy
olyan egyesület, mely vaspántokkal
tartja össze a vendéglősipar érdekeit
és azokért szívósan, körömszakadtáig
harcolni is képes.

A vendéglők ellátása
Közélelmezési Hi
vatal
vezetőségé
ben történt válto
zás ismét aktuali
tást ad a vendéglő
sök ama régi hábo
rús
sérelmének,
hogy a közélelmezés hivatalos irányí
tói nem számolnak azzal a ténynyel,
hogy a vendéglős közélelmező, tehát
ennek megfelelő különleges elbánásra
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A Közélelmezési Hivatalnak min
den egyéb kötelességével egyenrangú
kötelessége az is, hogy utat és módot
találjon a vendéglők élelmicikkekkel
való ellátására.
Mi mindenesetre ébren tartjuk a
súlyos kérdést és agitációnk nem fog
szűnni addig, inig a hivatalos körö
ket meg nem győztük arról, hogy a
vendéglős valóban közélelmező, a
közélelmezésnek egyik fontos szerve,
melynek megbénulása igen szomorú
következményekkel járna nemcsak
egy nagy és ezer és ezer embernek
exisztenciát nyújtó iparra, hanem a
nagyközönségre nézve is.

„demokrata'1 kormányunk,
hogy
folyékony kenyerünket „pótlóban“
fogjuk megkapni, ha ugyan a sör
gyár link vállalkoznak gyártására.
Sörgyáraink lapunk zártáig
ez
ügyben még nem nyilatkoztak.
A kormány augusztus 1-ei kelettel
2544 1917. M. E. szám alatt rende
letet bocsátott ki, amely szerint ez
után sörpótló italokat csak a pénz
ügyminiszter engedélyével és az ál
tala megszabott feltételek mellett
szabad előállítani és forgalomba hoz
ni, de sörpótlót csak sörfőzde készít
het. A rendelet körülírja, hogy mit ért
sörpótló alatt és kimondja, hogy az
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előállító minden hektoliter után 2 К
ellenőrzési illetéket köteles fizetni.
Ilyen italok, amelyeknek készítésé
hez épen olyan kevéssé szabad cuk
rot beszerezni és felhasználni, mint a
sörfőzéshez, csakis a sörpótló jelzés
sel hozható forgalomba.
A rendelet szószerinti szövege a
következő:
1. s. Sörpótló italt, röviden sörpótlói (2, se), a jelen rendelet életbelé
pése után kizárólag a pénzügyminisz
ter engedélyével s a jelen rendeletben
megállapított feltételek mellett sza
bad előállítani és forgalomba hozni.
Sürpótlő csakis sörfőzdékben állít
ható elő.
2. §. A jelen rendelet szempontjából
sörpótlónak azokat az italokat kell
tekinteni, amelyek vízből és komlóból
(komlókivonat), vagy valamely a
komlót helyettesitő keserű anyagból,
valamint egyéb anyagokból, szénsav
hozzáadása mellett, állíttatnak elő és
úgy külsőre, mint izre, a sörhöz ha
sonlóak, anélkül azonban, hogy sör
nek (sörlének) minősülnének.
3. § A sörpótló előállításának el
lenőrzése tekintetében a sör meg
adóztatására vonatkozó rendelkezé
sek irányadók, mindazonáltal azzal
az eltéréssel, hogy a hivatalos mciíál
lapítás általában a termelvény menynyiségétick meghatározására szorít
kozik. A pénzügyi közegek mindazon
által a termelvény extrakt tartalmát
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■két az italokat csakis ezzel a jelzéssel
ellátott hordókban vagy palackokban
szabad árusítani vagy kimérni. A jel
zést feltűnően kell alkalmazni.
Az 1. bekezdésben megszabott jel
zést kell alkalmazni a szóbanforgó
italokra vonatkozólag teendő áraján
latokban, ezeknek az italoknak a
számlázásánál és az azokra vonat
kozó üzleti levelezésekben is.
7. §. A jelen rendelet végrehajtása
iránt szükséges közelebbi rendelkezé
seket a pénzügyminiszter fogja meg
tenni.
8. §. Aki a jelen rendelet rendelke
zéseit, vagy az azok alapján tett ha
tósági rendelkezéseket megszegi vagy
kijátsza, vagy megszegésüknél vagy
kijátszásuknál bármely módon közre
működik az, amennyiben cselekmé
nye súlyosabb büntető rendelkezés
alá r.er.. esik, kihágást követ el s hat
hónapig terjedhető elzárással és 2000
X-ig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő Ha megállapítható annak a
nyereségnek a mennyisége, amelyet
a tettes cselekményével illetéktelenül
élért, az alkalmazandó pénzbüntetés
2000 K-án felül a megállapított nye
reség kétszeresével felemelt összegig
terjedhet.
Azon készlet tekintetében, amelyre
nézve a kihágást elkövették, a tör
vény értelmében elkobzásnak van he
lye. Az elkobzott készlet értékének
egyötöde a feljelentőt, többi része, a
felmerül* költségek levonásával, a
hadi rokkantak segélyalapját illeti.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri
büntető bíróságnak, az államrendőr
ségnek hatáskörébe tartozik.
Horvát-Szlavonországokban e ki
hágás miatt az ott érvényes jogsza
bályok szeiini erre hivatott hatósá
gok járnak el.
9. §. Ez a rendelet kihirdetésének
napján (aug. 2-án) lépett életbe. Ha
tálya a ma<™ar szent korona orszá
gainak egész területére kiterjed.
■OI OI OI OI OI OI OI OI OI

A „hadi hígsőr"
bajor sörivókat és
a bajor vendéglő
söket
érzékenyen
- sújtotta a hadse
regparancsnokság
- egy rendelete, mely
meghagyja, hogy a
sörgyárak augusztus elsejétől kezd
ve csakis „Dünnbier“-t, „hig-sört“,
vagyis olyan sört gyárthatnak, mely
nek 4 fok a szeszerőssége. Gyenge
vigasztalásként közli a rendelet, hogy
ezzel szemben a békeidőbeli fogyasz
tási kvantum 60%-át juttatják a ven
déglősök rendelkezésére.

Országos Vendéglős Újság
Tekintve, hogy ma divat a német
példa követése, fenforog annak a ve
szedelemnek a lehetősége, hogy a
magyar sörgyárakra is rákényszeri-t
tik majd a „hig-sör“ gyártást és igyj
a magyar vendéglők és korcsmák*,
asztalain „hig-sört“ rejtenek majd Л
poharak és korsók.
Alig szorul bő magyarázatra, hogy
a „hig-sör“ esetleges bevezetése ér
zékeny csapás lesz a m agyar sör
gyárakra, vendéglőkre és publikumra
egyaránt. A prima bajor sörökkel ve
tekedő m agyar sör renomméját egy
csapásra tönkre teszi az esetleges
rendelkezés, mely a német példát kö
vetve, ránk kényszeríti a 4 fokos sört.
De nemcsak a magyar sör hírnevé
ről van szó, hanem ezzel kapcsolat
ban a m agyar vendéglők és korcsmák
exisztenciájáról. A dús levti magyar
sörökhöz szokott közönség aligha
veszi be a sörnek keresztelt 4 fokos
árpalevet.
A vendéglősök éppen a napokban
lezajlott kongresszusukon fejezték ki
határozati javaslatban, hogy létalap
juk a sör s a jelenlegi élelmiszerdrá
gaság mellett ételen semmit nem ke
resnek, boron még kevesebbet, mivel
annak ára egyenesen megfizethetet
len drágasági fokra szökkent. Ha
most már a vendéglőket „hig-sör“-rel
áldja meg egy kormányrendelet, ak
kor a létalapjukat hígították fel 4 fok
ra. Ez a négy fok pedig igen rozoga
alap lenne ahhoz, hogy a vendéglős
ipar háborús viharoktól megtépázott
épületét fenntartsa.
A sörtermelés. A m agyarországi
sörfőzdékben a folyó év junius havá
ban 115.809 hl. sört termeltek, szem
ben 274.981 hl.-el a múlt év megfelelő
havában. 1916. szept. 1-től 1917. év
junius hó végéig az öszes termelés
767.972 hl. volt, szemben 2,431.984
hl.-ecl az előző kampány hasonló
időszakában.
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Kérelem a t. Előfizetőinkhez!
Minthogy lapunkat a nagyközön
ség is szívesen olvassa, kérjük a t.
előfizetőinket, függesszék ki lapun
kat helyiségükben.
szünk,

hogy

—

ígéretet te

békeidőben el fogjuk

látni előfizetőinket megfelelő
tartóval.

újság-
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Шпшгегекго!
A Főzclék-Kőzpont
teljes néven: Országos zöldség-, főzelék- és
gyümölcsforgalmi >I„ megkezdte működé
sét, amit az ellenőrzésére és irányítására hi
vatott intéző-bizottság elnöke a következő
hirdetménnyel jelentett be az érdekelteknek:
Az lnézöbizottság hatásköre a friss zöld
ségnemek, főzelékfélék és gyiimölcsnemek
közül az Országos közélelmezési hivatal
megállapítása szerint további intézkedésig
a következőkre terjed ki:
1. Zöldség- és főzelékfélékből: vörös
hagyma, párhagyma, dughagyma, sárgaré
pa fmurokrépa), petrezselyem, pasztinák,
tök tfőző és sütő), kalaráb, kelkáposzta és
egyéb kelfélék, fehér és vörös fejeskáposz
ta, ugorka, paradicsom, retek, gumós zeller,
fehérrépa (tarló-, kerek- vagy kerékrépa)
és az étkezésre vagy konzerválásra hazsnált répák, paraj (laboda, spenót), torma,
friss csöves gyenge tengeri, zöldpaprika,
zöldbab, zöldborsó, saláta,
2. Gyümölcsfélékből: szilva, dinnye, gesz
tenye.
Az Istézöbizottság a hatáskörébe felvett
vagy ezután felveendő terményekre (cik
kekre) megállapított vagy ezután megálla
pítandó legmagasabb árakat időszakonként
hirdelniényileg közhírré fogja tenni. Ezen
árak a piacokon (vásártereken, vásárcsarnokoban és községházakban hatóságilag,
egyébként pedig az Országos zöldség-, fő
zelék- és gyümölcsforgalmi rt. kerületi rnegbizottáinak hivatali helysiégében is kifiiggesztendők.
A részvénytársaság által eddig megalakí
tott megbízotti kerületek és ezek székhe
lyén eddig alkalmazott megbízottak a kö
vetkezők :
Aszódi kerület felöleli az aszódi járást,
gócpontja, illetve a megbízott székhelye:
Aszód. A megbízottak: Fodor Károly és
Kecskeméti Adolf.
Nagykőrösi kerület felöleli a következő
járásokat:
gyömrői, monori járás, Cegléd
és Nagykőrös városok. A kerület gócpontja,
illetve a megbízott székhelye: Nagykőrös.
A megbízott: Benedek György.
Kecskeméti kerület felöleli a következő já
rásokat:
Kecskemét és Kiskunfélegyháza
városok, kiskunfélegyházai, alsódabasi, kunszentnnklósi és danavecsei járás, Kiskun
halas város, kiskőrösi, kalocsai és tiszáninneni járás egész Szegedig és Szeged város.
A kerület gócpontja, illetve a megbízott
székhelye: Kecskemét. A megbízott: Kecs
keméti Adolf.

Szabadkai kerület felöleli a következő já
rásokat: bácsalmási járás, Baja várso, ba
jai járás, Szabadka város, zentai, topolyai
járás, Zombor város, zombori, óbecsei já
rás, Temerin város, zsablyai, titeli járás,
Újvidék város, újvidéki, kulai, apatini, hód
sági és palánkai járás. A kerület gócpontja,
illetve a megbízott székhelye: Szabadka.
A megbízott: Goldberg Sándor.
Nagykikindai kerület felöleli a következő
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ros, nagykikindai, csenek törökbecsei, párdányi járás. A kerület gócpontja, illetve a
megbízott székhelye: Nagykikinda. A meg
bízott: Poper Alfréd.
Nagybecskereki kerület felölei a követke
ző járásokat: nagybecskereki járás, Nagybecskerek város, módosi, bánlaki, alibunári,
antalfalvi, pancsovai járás és Pancsova vá
ros. A kerület gócpontja, illetve a megbízott
székhelye: Nagybecskerek. A megbízott:
Popper Alfréd.
Temesvári kerület felöleli a követkzö já
rásokat: Temesvár város, Temesvár köz
ponti, temesrékási, lippai, vingai, ujaradi és
buziásfürdöi járás. A kerület gócpontja, il
letve a megbízott székhelye: Temesvár. A
megbízott: Délvidéki terményértékesítő szö
vetkezet.
Lugosi kerület felölei a következő já
rásokat: bégai, bcksányi, facsádi, karánsebsi, lugosi, marosi és temesi járás. A kerü
let gócpontja, illetve a megbízott székhelye:
Lugos. A megbízott: Délvidéki terményér
tékesítő szövetkezet.
Versed kerület felöleli a következő járá
sokat: csáki, dettai járás, Versec város, ver
sed járás, Fehértemplom város, fehértem
plomi és keveváraljai járás. A kerület góc
pontja, illetve a megbízott székhelye: Ver
sec. A megbízott: Pomária gazdasági szö
vetkezet, Oravicafalu.
Orsovai kerület felöleli a következő járá
sokat: bozovicsi, járni, moldovai, oravicai,
orsovai, resicai és teregovai járás. A kertillet gócpontja, illetve a megbízott székhelye:
O sova. A megbízott: Pomária gazdasági
szövetkezet, Oravicafalu.
Dévai kerület felöleli a következő járáso
kat: algyógyi, brádi, dévai, hátszegi, kőrösirányai, márosillyei, petrozsényi, puji, szász
városi, vajdahunyadi járás és Déva r. t. vá
ros, blátszeg r. t. város, Szászváros r. t.
város, Vajdahunyad r. t. város. A kerület
gócpontja, illetve a megbízott székhelye:
Déva A megbízott: Kovács Lajos.
Лagybányai kerület elöleli a következő
járásokat: Nagybányai város, nagybányai,
nagysomkuti és szinérváraljai járás. A ke
rület gócpontja, illetve a megbízott szék
helye: Nagybányai. A megbízott: Steinfeld
Ignác és fia.
Szolnoki kerület felöleli a következő járá
sokat: tiszaalsói, tiszai közép, tiszai felső
járás, Turkeve, Mezőtúr, Kisújszállás és
Karcag városok, jászsági alsó, jászsági fel
ső, abonyi, nagykátai, tisztfüredi és hevesi
járás. A kerület gócpontja, illetve a megbí
zott székhelye: Szolnok. A megbízott: Hu
nyor László.
Makói kerület felöleli a következő járá
sokat: Makó város, központi, nagylaki, battonyai, mezökovácsházai, orosházai, nagyszentmiklósi, törökkanizsai és zsombolyai
járás. A kerület gócpontja, illetve a meg
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Országos Vendéglős Uíság
bízod székhelye: Makó. A megbízott: Pon
grác« Sándor..
Nagyváradi kerület felöleli a következő
járásokat: Nagyvárad város, Nagyvárad
központi, élesdi, biharkeresztesi, szilágyi,
berettyóújfalui, cseffai, magyarcsékei, tenkei, belényesi, béli és vaskohi járás. A ke
rület gócpontja, illetve a megbízott szék
helyi: Nagyvárad. A megbízott: Lakatos
József.
A megbízottak a kerületekben
levő és
hozzájuk bejelentett készleteknek elszállithatása iránt, az Intézőbizottság utasítása
szerint a részvénytársaságtól vett rendel
kezéseknek megfelelően intézkednek és az
evégből szükséges szállítási igazolványokat
teljesen kitöltve, a szállításra jogosultaknak
a megállapított jutalék lefizetése ellenében
kiadják.
A jutalék az elszállításra kerülő termé
nyeit árának 4 (négy) százalékában állapít
tatott meg.
A szállítási igazolványok a Haditermény
rt. részére megállapított szállítási igazolvá
nyokkal azonosak.
A szállitáis igazolványokat olyan kerüle
tekre nézve, amelyekben megbízott időle
gesen nem működik, a részvénytársaság
igazgatósága adja ki.
A szállítási igazolvány kötelezettsége ki
terjed a vasúton, hajón és gépkocsin tör
ténő szállításokra, azon kivétellel, hogy a
belföldi orgalomban ezen szállítási módoza
tok mellett 1000 kg.-ot meg nem haladó kül
demények szállítási igazolványmentesek.
Postai küldemények nem esnek szállítási
igazolvány kötelezettség alá. Konzervgyárak
csak a részükre az Intézőbizottság által en
gedélyezett kontingensek erejéig vásárol
hatnak. Ezeknek összes vásárlásai ellenőr
zés alatt állnak és minden esetben jutalékkötelesek. Készítményeik szintén az Intéző
bizottság intézkedései alá tartoznak és csak
annak engedélyével szállíthatók.
Ausztriába szánt küldemények szállítása
minden mennyiségben és minden esetben
szállítási igazolványhoz van kötve, mely
igazolványokat a megbízott mindenkor a
részvénytársaság rendelkezései szerint ad
hat ki. Postaküldemények Ausztriába szál
lítási igazolvány nélkül szállíthatók.
Vámkülföldre az érvényben levő eljárás
szerint nyert kiviteli engedélyek előzetes
bemutatása mellett minden esetben csak
szállítás* igazolvánnyal Iliét szállítani.
A szállítási igazolvány kötelezettsége 1917
aug. 11-én lépett életbe.
A hirdetmény, amint látható, pontosan
meghatározza a központ működési körét,
illetőleg felsorolja azokat a zöldség-, főze
lék- és gyümölcsféléket, amelyekre a köz
pont és az Intézőbizottság hatásköre egye
lőre kiterjed. Értesülésünk szerint azonban

ezt a hatáskört rövidesen

fogják bővíteni.

lényegesen ki

A fentebb közölt hirdetménnyel egyide
jűleg az intéző-bizottság elnöke közzétette
az

augusztus II-tői 20-ig érvényes legmaga
sabb árakat
is a következőkben:
Legmagasabb árak gyanánt a folyó évi
augusztus H-től augusztus 20-ig bezárólag,
illetőleg további rendelkezésig, a követke
zők állapíttatnak meg, megjegyezvén, hogy
ez alkalommal csak azon termények árai
állapíttattak meg, amelyek a fenn megjelölt
időben mint tömegáruk kerülhetnek forga
lomba, továbbá, hogy az alanti termelői
árak akár a termelőnél, akár a piacon vagy
a keieskedőnél — a nagykereskedelmi for
galomban pedig a nagykereskedő raktárá
ban — mindig a helyi kialakult szokások
szerint átvéve értetődnek.
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O rsz á g o s V e n d é g lő s Ú jsá g
A minimális méltányosság paran
csolja, hogy a katonai transzportok
nak és egyes átutazó katonáknak
itallal való kiszolgáltatására vonat
kozó tilalom feloldassék, annál is in
kább, mert hiszen ezek a transzpor
tok öt-hat lépésnyi gyaloglással meg
kapják azt, amit a vasúti vendéglők
rovására eltiltottak tőlük.
A vasúti vendéglők mizériái közé
tartozik az osztályozás is, mely az
egyenlő elbánást igénylő vendéglőket
külön osztályokba sorozza és az
egyik osztálynak kedvezményt nyújt
a másik rovására.
Teljesen jogosult a vasúti vendég
lők bérlőinek az a másik, szintén a
|„Máv.“-hoz adresszált követelése is,
Ihogy vezessék be az egységes étellés italárakat.
Ezeket a bajokat és problémákat
,f szóba hozták a vendéglősök orszá
gos nagygyűlésén is. Dávid Sándor
szegedi vendéglős volt az, aki e bajo
kat felpanaszolta és azokra sürgős
orvoslást kért, mivel a vasúti ven
déglők helyzete már éppen a krízis
■küszöbén áll.
/

mmmmmmim
Я

9

j

Marhahusok.
12 személyre vegyünk 2 kiló far
tőt vagy felsált, vagy bármilyen
részt a combjából, sózzuk és borsozzuk meg, tűzdeljük keresztül ujjnyi
vastag szalonnával 5— 6 helyen, pi
rítsuk meg zsírban, öntsük le a zsírt
és pároljuk meg néhány sárgarépá
val, hagymával, 2 gerezd foghagy
mával, egy babérlevéllel, kakukfüvel, szerecsendióval, 3 szegfűszeg
gel, egy rész fehérborral, egy rész
levessel és egy kanál paradicsom
mártással 4 óra hosszat. Időközben
50 deka császárhust vagy pedig füs
tölt húsos szalonnát és 50 deka kol
bászt, néhány fej forró vizben meg
abált kelkáposztát, egy kevés leves
sel pároljuk két óra hosszat légmen
tesen. Mialatt a marhasült párolódik,
aludjunk meg néhány sárgarépát és
pároljuk meg vajban ugyanannyi
apró hagymácskával, főzzünk meg
sósvizben
í kiló sárga burgonyát,
de úgy, hogy a tálalásnál is egész
ben legyen, nem pedig szétfőzve. A

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

marhasült levét hagyjuk jól beforrni
és a tálalásnál öntözzük meg vele a
húst és a főzeléket is, melyekkel a
sültet köritjük, valamint az egyenlő
darbokra vágott kolbászt és szalon
nát is.
Idényes marhasUlt.
Két kiló marhahúst, melyet belül
ujjnyi vastag szalonnával áttiizdeltünk, pirítsuk meg zsírban 2 fej hagy
mával és két kis sárgarépával, szűr
jük le, adjunk bele fehér bort és le
vest, néhány gerezd foghagymát és
kevés zöld petrezselymet, pároljuk
légmentesen egy óra hosszáig, szűr
jük át a levet és pároljuk tovább las
san 3— 4 óra hosszáig, 10— 15 darab
mogyoróhagymával, ugyanannyi ap
ró sárgarépával, borjúlábbal, szalon
nabőrkével és egy kevés paradi
csommal, sodorjunk bele egy kevés
rizslisztpépet, mely a rántást pótolja
és adjuk fel a zöldséggel együtt. A
tál közepére helyezzük a húst és
rakjuk körül a bő mártásban a hús
sal párolt mellékleteket. A mártás
sima legyen és zsirnélkiili.
Margit kalács.
1 kg. liszt, 10 deka vaj, 5 deka cu
kor, kevés só, 1 csom ag dr. O etkerféle sütőpor, fél liter tej és annyi lan
gyos viz veendő, hogy gyenge ka
lácstésztára lehessen kidolgozni. —
Fél óra hosszat jól kidolgozni (kéz
zel), azután fonott kalácsot formálni,
tojással bekenni és pirosra sütni.
Lekváros lepény.

У kg. vajat ó tojás sárgájával jól
elkeverni, 1 liter lisztet, 5 deka cuk
rot, kevés sót, 1 csomag dr. O etkerféle sütőport hozzá tenni és tejjel
gyönge tésztára gyúrni. Tepsibe
rakni, lekvárral jól megkenni, vanillincukorral és vagdalt mandulával
behinteni és friss tűznél megsütni.
Habart tészta.
25 deka vajat habosra keverünk.
Azután 2 deciliter friss tejföl, 4 tojás
sárgájával, 5 deka cukorral, kevés
sóval habosra keverünk. Fél kg. lisz
tet és 1 csomag dr. O etker-féle sütő
port könnyedén hozzákeventik és a
tésztát mindjárt jól kikent tepsibe
rakjuk. Gyümölcsizt vagy turótölteléket kenünk rá, vékony tésztalem e
zekből teszünk rá, tojással megken
jük és folytonos friss tűznél meg
sütjük.

elsőrendű természetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: Péczcly Antal
Budapest, II. kér., Margit-kőrut
Telefon: 40-97.

Ш

^teT/keSő^'

50-5Z. szóm.
Telefon: 40-97.
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értékével. Ez biztosítja a munkaadó
és a munkás közötti megértést, jóin
dulatot, megbecsülést, ragaszkodást,
szeretetet.
A munkás jogos igénye szerinti
megélhetésről a munkaadó köteles
gondoskodni.
A munkabér nem alamizsna, ha
nem ellenszolgáltatás.
A jutalm azás, az ajándékozás nem
lehet biztos alapja a létfentartásnak.

Sohasem voltam hive a borravaló
rendszernek, mert nem tartom em
beri szempontból méltónk, szociális
szempontból igazságosnak, hogy a
kiszolgáló szem élyzet nehéz, lelkettestet ölő, fáradságos és becsületes
munkájának ellenértéke a kiszolgál
tak tetszésétől legyen függővé téve,
hogy a létföntartásukhoz szükséges
anyagi eszközökhöz úgy jussanak
hozzá, mint a koldusok, ajándék, ala
mizsna elfogadása által.
A munka és a munkabér szem
pontjából a kiszolgálószemélyzet ép
pen úgy tekinthető, mint bármely
más munkás, sőt ezeknek nemcsak
testi erőre, előképzettségre, fokozott
ügyességre, hanem bizonyos fokú in
telligenciára, alkalmazkodni tudásra
is szükségük van, — megköveteljük
tőlük, — miért ne kapják meg hát
ezek is becsülettel teljesített munká
juk ellenértékét, munkabérüket éppen
úgy, mint bárm ely más munkás.

Ekkor jobban megnéztem őket éo
majdnem leejtetem a kezembvől a
tálcát; annyira meglepett, amit lát
tam: a prémes, egzotikus hölgy Ad
ler Hennin volt, a borzas Henriin, a
kinek édesapjával a foltozó-szabóval, valamikor egy házban laktam
B u dap esten. . .
Nyitott szájjal meredtem utánuk,
amikor az emeleti lépcsőn fölfelé ha
ladtak s volt is bőven okom a cso
dálkozásra, mert olyan változást
még sohasem láttam életemben, mint
ami ezzel a kócos penészvirággal
megesett. Az öreg Adler talán szü
letése óta sem látott annyi pénzt,
amennyibe a Hennin bundácskája ke
rült, a kalapjának pedig az egész L i
pótváros a csodájára járhatott vol
na. De nemcsak a toalettje változott
rneg ilyen szenzációs módon, hantin
a külseje is; a hosszúkás orra most
szinte klasszikusan festett, kétszáz
frankos kalapja alól pedig rozsdavö
rös hajfürtök kandikáltak k i . . . Ha
nem tudtam volna, hogy ez a leány
valaha ponyvaregényeket olvasott a
piszkos terézvárosih ázban, azt kel
lett volna hinnem, hogy már gügyö
gő gyermek korában a párisi aszfal
ton fu tk osott. . .
Miko ra meglepetésemből magam
hoz tértem, félrehivtam Auguste-ot,

aki a 6-os szánni szeparéban szokott
fölszolgálni.
— Akarsz nekem egy szívességet
tenni? — kérdeztem tő le .,
— Micsoda szívességet?
— Engedd meg, hogy ma este én
menjek a 6-osba.
Auguste gyanakodva nézett reám.
— Azt hiszed, hogy fejedelmi bor
ravaló néz ki ott?
Mosolyogva ráztam meg a fejemet.
— Nem a borravalóról van szó, sőt
mtgigéreim neked, hogy amit kapok,
azt egészen neked adom . . . De az a
hölgy, aki odabenn van, meglehető
sen érdekel engem . . .
Auguste, aki tudta, hogy becsüle
tes fiú vagyok s a borravalóval nem
szándékozom rászedni őt, készség
gel teljesítette a kívánságomat e ez
n ő ment le helyettem a föld
szintre. Én pedig szigorú ünnepies
séggel nyitottam be a 6-os számú
szeparéba, hogy a vendégek rendelé
seit fölvegyem . . .
Mikor bementem, a fiatal pár már
levetette a téli bundákat, és kényel
mesen lustálkodva melengette a lá
bait a gázkandalló előtt. Az uron, ki
szmokingot viselt, mindjárt meglát
szott, hogy az előkelő világhoz tartozikő az ilyenben nekünk, pincérek
nek éles és majdnem csalhatatlan a
pillantásunnk. A hölgy csillámokkal
díszített, mélyen kivágott csipkeru
hában állt a kandalló előtt s ép a kalaptűjét szedte ki, amikor én disz
krét zajtalansággal a szobába léptem.
— Fiam, — mondta az ur derűs
arccal, állítsanak össze valami jó és
kellemes kis m enü t. . . Aztán bont
sanak föl egy üveg Mouton Rotschil-
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Minden jóérzésii embert kellemet
lenül kell, hogy érintsen, amikor ki
fogástalan elegánciáju, modorú, na
gyon sok vendégnél intelligensebb
szem élyzetnek borravalót kell adnia.
Miért nem lehet a személyzet ja 
vadalmazását a vendégekre éppen
oly módon áthárita^5 mint a többi
költségeket?
Miért alacsonyitják le a kiszolgáló
szeméi vzet tisztes munkáját a borra
való alamizsna filléreivel?
Miért hozzák a vendégeket lehe
tetlen helyzetbe, hogy alamizsnát
adjon annak a rokkant hősnek, aki
nek nemes mellét a kitüntetések
egész sora díszíti, — de aki kidőlve
a hazát védők sorából, visszatér
előbbi foglalkozásához, hocry becsü
lettel keresse meg mindennapi kenye
rét?
M iért? M iért?
—ner — ga.
dot s bontsanak föl egy pár palack
Iro y -se k te t. . .
Udvariasan meghajoltam, Hermin
pedig e pillanatban rám n é z e tt. . . Az
ő arca is megrándult kissé, amikor
meglátott, de a következő percben
már ismét hidegen állott a tükör elé,
hogy a kibomlott hajfürtjeit meg
igazítsa . . .
— Szépén vagyunk, — mondtam
magamban, amikor a szobából ki
mentem. — A borzas Hermin most
már a hercegnőt adja, akinek dero
gál az, hogy egy pincérrel ism eret
ségben v a n . . .
A vacsora jó másfélóráig tartott.
mert a konyhafőnök, mikor meg
tudta, hogy kik vannak a 6-os számú
szeparéban, szörnyen bm'^ólkodott,
hogy tüneményes menüt állítson öszsze . . .
— Ez igazi ur, — mondta nekem,
mikor a halat a konyhából fölvittem.
Ért a dolgokhoz s van is pénze, hogy
úri módon költekezhessék . . . Azt
mondják, hogy félmillió frankot költ
het el minden évben a jövedelmé
ből . . .
— A főnök ur ism eri?
— Hogyne ism ém én! . . . Ez Etelváry gróf, a párisi magyar követség
attaséja . . . Úgy beszélik, hogy oda
haza, a Kaukázusban, két napi járó
földre minden az övé . . .
A konyhafőnök geográfiái isme
retei nem volta kelsőranguak, de ab
ban igaza volt, hogy Etelváry gróf
a leggazdagabb mágnások egyike
M agyarországon. Magam is sokat
hallottam felőle, még abban az idő
ben, amikor a szegény apám házá
ban gyerekeskedtem . . .

10. oldal

Vigasztalás
Beteg: Meghalok, doktor ur!
Orvos: Dehogy is hal; ö n sokkal
gyengébb, semhogy kibírja a halálküzdelmet!

A hogy

ö

akarja

Mór1 fuvi kend a körmit, éd‘s
apám?
!
Mer' hogy fázik, fiam.
— Hát a kását mér futta, mikor
öt tűk?
— Azé, fiam, hogy meleg vöt.
— Veszödelmes masina az a kend
pofája, éd‘s apám
ha akari hidegöt,
ha akari melegöt ereget belőle.

Fontos ok
Mond barátom, kivetted azt a
szép lakást, amit ajánlottam neked?
— Van
eszembe! Hiszen
egy
órányira van tőle a korcsm a!
Szörnyű szórakozottság
— Arthur nagyon szórakozott.
— Mi a baj?
— Ma reggel az automobilom szá
mára egy szekér szénát vett.

A vendéglőben egy asztalnál két
egymástól idegen ur ül.
E l s ő ur (beszélgetés közben): A
háború, nézetem szerint, még néhány
tesztendeig fog eltartani!
M á s o d i k ur : Ha nem vagyok
tolakodó, szabad kérnem, mit méltóztatik . . . szálitani?

Alaposan lefözte
Behozták a főszolgabíró elé va
lami kihágás miatt a koldust.
— Hogy hívják? — kérdé a fő
szolgabíró.
— Király.
— És koldus?
— Nem lehet mindenkinek nevé
ben a mestersége — mondá a koldus
a főszolgabírónak, kit Suszternek
hívtak.

Mikor a csemegét (melyet a kony
hafőnök sajátkezüleg állított össze)
fölvittem a ó-os számba, a szmokingos ur nyájasan bólintott.
— Köszönöm fiam, most már ne
fáradjon tovább . . . Majd ha szüksé
günk lesz magára, csöngetni fogunk.
Henrimnek egy arcizma sem rándult meg a gróf szavaira* nyugodtan
tépegette le a szőlőfürtöket a gerezd
ről, miután a feketekávés gép alatt
ineggyujtotta a borszesz láng ját. . .
Vagy két óra hosszat ott lebzsel
tem a folyosón, de a fiatal párnak
nem volt rám szüksége; egyetlen
egyszer se csöngettek értem . . . Egyszer-másszor halk suttogást, majd
különös, érzéki nevetést hallottam ki
a párnázott ajtón át, azt a nevetést,
amelyet még a régi boldog időkből
ismertem; a borzas Hermin szakasztottan igy nevetett, amikor odahaza
ötven krajcárt adtam neki kölcsön s
hálából, a sötét kapu alatt, megcsó
kolt . . . Akkor ugvanis, amint mámo
rosán magamhoz szorítottam, az aka
ratom ellenére, véletlenül megcsik
landoztam . . .
Már derengett odakünn, amikor
végre csöngetés hallatszott a 6-osból s én tágranyilt szemmel beléptem
a külön szobába, amelynek ekkor
már az egész képe megváltozott; a
félig lecsúszott abroszon feldőlt po
harak feküdtek, a virágok, melyek
azelőtt a Hermin hófehér keblén nyíl
tak, összetaposva hervadoztak a
szőnyegen s a ’^ m lag, a fauteuil-ek
tele voltak szórva az egyiptomi cigarettek hamujával és maradványai
val . . . Hermin maga is égő arccal
áll a tükör előtt s mig veszedelme

sen kibomlott haját igazgatta, a sze
me csodamódra fén y le tt. . .
A gróf kifizette a számláját, feje
delmi borravalót adott, aztán kissé
álmosan nyújtotta ki a karját, hogy a
bundáját fölsegitsem . . . Amig ő fel
gyűld gallérral, égő szivarral kifelé
ment, Hermin egy pillanattá* egyedül
maradt velem a külöszoba ajtajában.
— Remélem, nem haragszol rám?
— szólott huncfutul nevető pillantás
sal s a pezsgőtől mámorosán, lopva,
villámgyorsan megcsókolta a fülem.
Annyira meglepett ez a csók, hogy
még válaszolni se tudtam a kérdé
sére, de nem is válaszolhattam vol
na, mert a lány most sietve folytatta:
— Úgy tettem, mintha nem ismer
nélek, mert a gróf nagyon gőgös em
ber, aki nem szereti az efféle kon
fidenciákat . . . Már pedig van jó dol
gom, hogy ne haragítsam magamra.
Hanem tudod mit, holnap ebéd után
gyere el hozzám, majd akkor nyu
godtan elbeszélgethetünk egymással.
A lakásomon . . .
Nem fejezhette be a mondatot mert
a gróf csodálkozva visszatért. Her
min mentegetőzve fűzte a karját a
barátja karjába.
— Ha százszor megigazítom, min
dig újra kibomlik a hajam . . . Pedig
már alig bírom magam a rettenetes
álm osságtól. . . Nem tudom, mit ad 
nék, ha most egyszerre az ágyacskámba ugorhatnám . . .
Aztán ravasz pillantást vetve rám,
gügyögő gyermekhangon folytatta:
— fé rle k , vigyél haza, de nagyon
gyorsan . . . Mondd a kocsisnak, hogv
egyenesen a rue Pascal-ba hajtson, a
27-es szám alá . . .

Megismerte.
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Már megszokta
Vendéglős (a felvételre jelentkező
éttermi segédhez) eléggé iskolázott
m aga? mert nálam minden délben
valóságos roham játszódik le!
Éttermi segéd: Sohase féltse főnök
ur! Görbéénél én vittem az első vo
nalba az ebédet.
Okát adta
B iró : Hiába szabadkozik, minden
körülmény odamutat, hogy maga a
bűnös. Mondja például: miért zár
kózott el a törvény emberei előtt?
Vádlott:
Zárkózott
természetű
ember vagyok, instálom alássan.
A szokás hatalma
Vendég: Hát neked mi a bajod,
miért haragudott meg rád a gazdád?
Ja n csi: Nem haragszik a‘ ! Csak
tudja: azelőtt korcsrnáros volt. s
nem tud meglenni anélkül, hogy leg
alább vasárnap ki ne dobjon valakit.
De ezért külön megfizet!
A cár színházában.
Az előbbi fejezetben megemlékez
tem arról a váratlan epizódról, mely
a Café de 1‘Asie-ben ep'v farsangi éj
szakán megesett velem- amikor Ad
ler Henriin, a pesti foltozó szabó vöröshaju leánya hercegnői eleganciá
val lépett be hozzánk a dúsgazdag
Etelváry gróf karján s távozása előtt
ügyesen értésem re adta a párisi la
kása címét. Ezt az éjszakát jó fo r
mán álmatlanul töltöttem s ha el is
szunyókáltam egy-egy negyedórára,
hát akkor is a borzas Hermin jelent
meg előttem, hófehén palástjában,
csillogó vállával s vörös hajában
szikrákat szóró brilliánsokkal, me
lyek közül a legkisebbnek is több
volt az értéke, mint amennyit az öreg
Adler teljes világéletében megke
resett . . .
Másnap már nagyon korán fölkel
tem, hamarosan végeztem az ebéd
del s izgatottan felkapaszkodtam az
első^ omnibusz imperaliájára, hogy
minél hamarább ott legyek a rue
Pascal 27. számit háza előtt. A kapu
ban mégegyszer megnéztem maga
inat a zsebtükrömből, aztán szivdobogva mentem föl a szőnyeges lép
csőkön, amelyek a Hermin lakosztá
lyába vezettek. Mert elfeledtem
mondani, hogy a rue Pascal 27-es
számú háza aféle kis előkelő mág
náspalota volt, egyemeletes, kacér
épület .melynek kapujában sötétkékruhás, ezüstzsinóros portás fogadott.
— Madaine-ot k eresi? — kérdezte.
— Azt hiszem, nem jó időben jött.
mert madame ilyenkor nem fogad . .
(Folyt, köv.)
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Palugyay pezsgő
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Vasúti vendéglős
előfizetőink
Balatonfiired jövője. A szentbenedekrendi apátság, miután a Keres
kedelmi Bankkal való tárgyalások
•meghiúsultak, a budapesti érdekelt
ségekből alakuló Adria-bank r.-t.na'k adta bérbe a íiirdőtelepet ötven
évre, évi J70.000 korona haszonbér
mellett. Zalamegyének ez a kis fiirdőtclepe Európa legnagyobb, legké
nyelmesebb, legfényesebb berende
zésű fürdői sorába fog emelkedni. A
tervek nagyjában már készen is
vannak s a kivitelhez rögtön a há
ború után hozzáfognak. A tó part
jára, ahol most nádas van, olyan ha
talmas szálloda kerül, amelyhez fog
ható a fővárosban sines. A szállóról
erkélyek, fiiggőkertek fognak be
nyúlni a tó tükre fölé. A szállóépü
letben természetes szénsavas fürdőt
rendeznek be, úgy hogy azt télennyáron használhatják. Lesz még a
szálló-épületben
hatalmas
télikert
sétautakkal, tenniszpályával, mes
terséges tóval, lovarda s mindenféle
sportalkalmatosság. A szálló előtt
nagyméretű
strand-fürdő
létesül.
Ezenkívül a bérlőtársaság uj villák
építésével is enyhíteni szándékozik a
lakáshiányon. Netn lehetetlen, hogy a
füredi telep hamarosan teljesen a
bérlőtársaság örök tulajdonába ke
rül, amennyiben a főapátsággal há
rom évre vételi opciót kötött. Mint
ezekből látható, az épitő és vállal
kozó érdekeltségeknek ismét uj tere
nyílt, amely remélhetőleg bőséges
foglalkoztatást fog biztosítani,
в о в сэв сэв сэв сэв сэв сэв сэв сэв

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.

ABOS
ARAD
BAJA
BALATONSZENTGYÖRGY
BRASSÓ 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 NANA
PELSÖ CZ
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁRVÁR
SÁTOR ALJ AÜJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZEGED

SZEGED-RÓKUS
SZERENCS
SZOLNOK
SZÖREG
TEMESVÁR
UJ DOMOBOVÁR
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZOMBOR
ZSIBÓ
ZSOLNA

IPARSÓ
fagylalt, jegeskávé, hidegkészitniények
előállításánál a jég sózására, valamint
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli
kérdezősködésekre d íjm e n te se n nyújt

A Magyar Királyi Sújövedék Vezéríigynöksége
Ip a r só o sz t á l у :
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L. Brassó. Ismerjük adolgol, sajnos nincs
módunkban meggátolni.
P. Szatitiár-Németi. A vendéglős gyűlé
sen elhangzott panasz az illető jogos felhá
borodása, mert egy régi vevőjének első
sorban kell, hogy eleget tegyen, ha mődS. Nagykikinda. Levél ment.
K. Fagaras. Levél ment. — Általános be
vezetés. hogy csakis étkező vendégeknek
les:: ital felszolgálva. Utcán át a sörkimé
rést a vendéglősök beszüntették.
Bővebbet megtalálja leveliinkben. Üd
vözlet.
■OBOBOBOBOBOBOBOBO«
Felelős szerkesztő és k iad ó:

Böhm Ármin.

Állandó
occasió!
Eladás a souterrainban
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