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MAGYARORSZÁGI VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDA- 
PEST, VI. KERÜLET, EÖTVÖS-UTC A 28. SZÁM 
/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /
ftAVONKÉNT 1-SZER EGÉSZ ÉVRE 8 KOR.

Nyili levél
dr. Wekerle Sándor pénzügyminiszter úrhoz!

egyelmes Urunk! Ha 
bokros elfoglaltsá
ga közben ideje 
adódna arra, hogy 
a fővárosban kör
sétát tegyen, bizo
nyára ön is szo

morúsággal állapítaná meg, hogy 
nem egy budapesti vendéglő fordí
totta meg a címerét, azaz temetke
zett el a tönkrejutás kriptájába. De 
nemcsak halott vendéglőket, de hal
dokló vendéglőket és korcsmákat is 
látna Kegyelmességed, ha érkezése 
volna arra, hogy be-betérjen ide-oda. 
És láthatna Kegyelmességed olyan 
vendéglőket és korcsmákat is, me
lyek büszke szeméremmel leplezge- 
tik nyílt sebeiket és még tartják ma
gukat a  zászló becsületéért. Ha e- 
digien Kegyelmeséged e megállapí
tásokra jutna, természetszerűen fel
merülne ön előtt a kérdés: vájjon mi 
áz oka e szomorú halódásnak, mi 
idézte elő ia magvar vendéglős és 
korcsmáros ipar válságát, mi az a 
szú, mehr e fontos magyar iparág, e 
közélellmező faktor életerejét sor
vasztja?

Tegyük fel, hogy Kegyelmességed 
tényleg látta e keserves mizériákat, 
valóban saját szemeivel győződött 
meg arról, amit mi e lap hasábjain 
már annyiszor felhőn ytorgattunk. 
Feltéve ezt, mi megadjuk a választ 
Kegyelmes Urunknak. A miagyar 
vendéglők és korcsmák életerejének 
főnadálya, letarolója Kegyelmessé
ged elődeinek az a rendelete, mely a 
magyar sörgyártást ad abszurdum 
csökkentette, mely megfosztotta a

magyar vendéglőket és korcsmákat 
attól, hogy a mai élelmiszer-drága
ság, beszerzési nehézségek és sok
szor lehetetlenégek közepette a sör
kimérés és eladás egyetlen jövedelmi 
forrásából tatarozgassák exisz,teó
riájuk roskadozó épületét és tarthas
sák üzemben iparukat egy jobb jövő 
reményében.

De Budapest csak szive az ország
nak és nem egész organizmusa. Nem 
csak a  pesti vendéglősök és korcs- 
rnárosok, de az ország összes ven
déglősei és kcresmárosai, számszerűit 
huszonnycücezren sinylik a kor
mányrendeletek mostohaságát és fe
nyegeti mindannyiunkat a teljes e.xis- 
tenciális romlás. Ennek a huszon
nyolcezer munkás polgárnak nevé
ben intézzük Kegyelmességedhez, 
mint a pénzügyminiszteri tárca bir
tokosához azt a kérelmet, hogy mél- 
tóztassék odahatni: állapíttassák meg 
mielőbb a sörkvóta, még pedig a 
vendéglősipar létérdekeinek figye
lembevételével. Amint Kegyelmessé
ged bizonyára igen jól tudja, a ma
gyarországi sörfőzdéknek az 1917— 
1918. évi termelési időszakra 240.000 
métermázsa árpát engedélyezett a 
kormány nemrégiben megjelent ár- 
parendelete. Hogy .azonban e meny- 
nyiségből milyen részt dolgozhatnak 
fel a sörgyárak, az még nincsen 
megállapítva, pedig a sörgyártás 
ideje erősen előrehaladt és ia haloga
tás révén helyrehozhatatlan károk 
zúdulnak a magyar vendéglőkre és 
korcsmákra, melyeknek ma már 
n inden perc az örökkévalóság.

Ismételen kérjük tehát Kegyelhnes-

ségedet, méltányosságának mérlegén 
vesse latba ezeket a szempontokat 
és sürgős intézkedést teremtsen a 
sörkvóta megállapítása érdekében. 
És még egy kérelmünk vau huszon
nyolcezer vendéglős és korcsmáros 
nevében. A sörkvóta ne maradjon 
ír.tg a tavalyi nívón, mert a 13 per- 
centre csökkentett gyártási engedély 
csak szemfedője lehet a vendéglős
iparnak.

Bizton hisszük és reméljük, hogy 
Kegyelmességed szívvel fogja elbí
rálni egy fontos mgayar iparág jo 
gos kívánságait, egy olyan iparágét, 
mely a hazafias kötelességteljesités- 
ből is dúsan kiveszi a részét, bárha a 
múlt kormányok kegye e<rx' pilllana- 
tig sem melengette és exiszteneiája 
rohamos hanyatlását és immár vég- 
veszedelmét állandóan részvétlen 
nemtörődömség, sőt egyenes rossz
akarat kisérte.

A magyar vendéglősipar mindén 
háborús válság közepette törhetetlen 
munkakedvvel küzdött becsületes 
exisztenciájának fen tartásáért és nem 
csüggedt el olyan napokon sem, ami
kor már csak a reménykedés tart
hatta fenn életalapjaiban megtáma
dott üzemét. Ezt a nemes küzdelmét 
és életrevalóságának e bizonyítékát 
legalább azzal kellene honorálni, h így 
most, az ínség tetőpontján, nyújtson 
feléje segédkezet a kormány.

Huszonnyolcezer vendéglős és 
korcsmáros, huszonnyolcezer exisz- 
teneiájáért reszkető ember remény
sége száll Kegye)',mességedhez e nyílt 
levél kapcsán.
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A vendéglősök és az 
órvizsgáló bizottságok

háború által elő
idézett nagy gaz
dasági átalakulás 
szükségessé tette, 
hogy a kormány 
a közszükségleti 
cikkek áralakulá

sára is szabályozó befolyást gyako
rolom E végből október hő 2-án 
3678/1917. M. E. szám alatt kor
mányrendelet jelent meg, amely 
részletesen intézkedik a közszükség
leti cikkekkel való kereskedelem tár
gyában.

A hivatkozott rendellet 1. §-a az ár
vizsgáló bizottságok intézményét lé
tesíti. A 3. §-a értelmében minden 
törvényhatóság székhelyén helyi ár- 
vizsgáló bizottságot, a 7. §. szerint 
pedig Budapesten központi ár vizs
gáló bizottságot kell lalakitani. Helyi 
árvizsgáló • bizottság azonban egy 
törvényhatóság területén több is le
het, viszont több törvényhatóságnak 
egy ilyen bizottsága is lehet. A helyi 
árvizsgáló bizottságok hatáskörét 
részletesen a 2. §. tartalmazza. E sze
rint lefőbb feladata az olyan köz
szükségleti cikkek tájékoztató árá
nak megállapítása, amelyek nem es
nek a maximáló rendelletek körébe.

Feladata továbbá úgy árkérdések
ben, mint pedig a közszükségleti cik
kek forgalombahozatalához szüksé
ges engedélyek megadása, korláto
zása, avagy visszavonása tárgyában 
való véleményadás. Legvégül pedig 
kötelessége figyelemmel kisérni a 
közszökségleti cikkekre vonatkozó 
mindennemű hirdetéseket.

A helyi árvizsgáló bizottságok 
szervezetét a 4. §. állapítja meg. E 
szerint a bizottság az elnökből, ab l- 
nökből s a bizottsági tagokból áll, 
akiknek számát az Országos Közélel
mezési Hivatalt vezető miniszter ál
lapítja, meg. Ez előbbieket a bizottság 
székehlyén lakó személyek közüli a 
közélelmezés miniszter, az utóbbia
kat pedig felerészben a törvényható
ság első tisztviselője (alispán, pol
gármester), felerészben pedig a bi
zottság elnöke nevezi ki. Ha a, bizott
ság több törvényhatóság területére 
terjedő hatáskörrel alakittatik, úgy a

tagok felerészét az illetékes törvény- 
hatóság első tisztviselői egyetértve 
nevezik ki, ha pedig egyetértés nem 
létesüli, a közélelmezési ministzer.

A bizottság tagjait a termelés, il
letve forgalombahozatal és illetve a 
fogyasztás szempontjából két cso
portra osztja ia rendelet, az 1. cso
portba sorolván a termelőket és ke
reskedőket, a másodikba pedig a fo
gyasztókat. Mindkét csoportnak egy
forma számban kell a bizottságban 
képviselve lennie, z I. csoporthoz tar
tozó bizottsági tagokat az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület, a Ma
gyar Gazdaszövetség, a területileg 
illetékes kereskedelmi és iparkamara 
az Országos Iparegyesület, a Gyár
iparosok Országos Szövetsége és az 
Országos Magyar Keresk. Egyesület 
által javaslatba hozott szakemberek 
közül kell kinevezni.

Ugyanígy rendelkezik a 8. §. a 
központi árvizsgáló bizottság szer
vezetéről is, csak azzal a különbség
gel, hogy e bizottság tagjait maga a 
közélelmezési miniszter nevezi ki és 
menti fel.

Nem tudjuk kellőképen hangsú
lyozni, hogy milyen fontos az, hogy 
mindkét féle árvizsgáló bizottságban 
a vendéglős ipar kellően képviselve 
legyen. A vendéglői árak megállapí
tása valószínűleg e bizottságok által 
fog tájékoztató árak formájában 
megtörténni, a vendéglősök ellen na
ponként előforduló árdrágitási felje
lentések kapcsán, az árdrágítás fenn 
vagy fenn nem forgásának kérdésé
ben, az egyes cikkek árait illetőleg, 
ugyancsak ez a bizottság fog véle
ményt mondani a büntető hatóságok
nak és végül ugyancsak e testület
nek van véleményező hatásköre a 
közszükségleti cikkek árának m.axi- 
málási kérdéseiben is.

Nyilvánvaló ezekből, hogy a ven
déglős iparnak existenciális érdeke, 
az, hogy e bizottságokban kellően 
képviselve legyen.

Sajnos a rendelet a vendéglősök 
országos szervezeteit mint minden 
esetben, most sem sorolja fel, mint а 
bizottsági tagokat javaslatba hozó 
szerveket, úgyszintén mellőzi az 
ipartársulatok és testületeket is, ho
lott ezek mint az ipartörvény által 
létesített érdekszervek, elsősorban 
volnának hivatottak arra, hogy a ja 
vaslattétel aző kezükbe tétessék le.

A rendelet e hiányain ma már nem 
lehet változtatni, de segíteni igen. A

vendéglősök összes érdekszerveinek 
feladata ez, oly módon, hogy tömö
rülve, az egész ország területén, 
számbaveszik és kijelölik azokat a 
vendéglősöket, akik szakértelmük, 
műveltségűk, tudásuk és intelligen
ciájuk révén leghivatottabbak az ár- 
vizsgáló bizottságokban a vendéglő
sök érdekei képviseletére, s ezeket 
városok szerint Lajstromba szedik és 
e lajstromot az ország minden egyes 
kereskedelmi és iparkamarájának, az 
Országos Iparegyletnek megküldik, s 
egyben gondoskodnak arról, hogy a 
testületek az e lajstromban megjelölt 
vendéglősök közül hozzanak megfe
lelő számút javaslatba.

Sajnos, amint már annyiszor rá
mutattunk, nincsen egységes szerve
zet az ország vendéglős és korcsmá- 
ros iparosainak, hanem az erők szét 
vannak forgácsolva, ami most bo- 
szulta meg magát. Talán a rendelet
nek e hiányai intő példával fognak 
szolgálni s megteremtik az annyira 
nélkülözött és égetően szükséges 
egységes szervezetet.

Ezenkívül tekintve, hogy az egyes 
bizottságok számereje rendeletileg 
még nincsen szabályozva, arra is 
kell törekedni, hogy a bizottsági ta
gok I. csoportja olyan számban ál- 
lapittassék meg, amely lehetővé teszi 
azt, hogy a vendéglősök érdekképvi
selete kellő számú taggal legyen kép
viselve és a vendéglősöknek szám
arányukhoz mérten kellő számú tag
sági hely biztosittassék. E végből 
.azonnal el kell járni az illetékes fak
toroknál, hogy az országban levő 
27— 28.000 vendéglős és korcsmáros 
kellően képviselve legyen.

Ez utóbbiról való intézkedés azért 
is nagyon fontos, mert a 9. §. szerint 
a bizottsági elnök gondoskodni tarto
zik arról, hogy a tárgyalásokon a bi
zottság mindkét tagcsoportja és vi
szont az I. csoport (ahova a vendég
lősök is tartoznak) háorm érdekcso
portja. egyenlő számú taggal legyen 
képviselve.

E szerint a bizottságban ugyan
annyi fogyasztónak kell helyet fog
lalnia, mint ahány taggal a  mező- és 
erdőgazdasági termelők, az iparosok 
és kereskedők vannak képviselve. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 
például a vendéglői tájékoztató árak 
megállapításánál az I. csoport tagjai 
közül is számosán a fogyasztók ér
dekeinek szempontjából fogják e kér
déseket elbírálni, mert hiszen a ke-
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hogy Bajorországban egységes sör- 
klmérési idő van és ennek áthágását 
törvény torolja meg. E hir kapcsán 
újból hangot adunk annak a javasla
tunknak, melyet már nem először 
propagálunk, hogy a sörfogyasztást 
időhöz kell kötni. Hivatkozunk a né
met példára, mely szövetségeseink
nél rendet és helyes beosztást te
remtett és hivatkozunk főképen arra, 
hogy az egységesített sörkimérési 
idő megszünteti azt az anomáliát, 
hogy .az étkező vendégek sör nélkül 
maradjanak.

A sörkimérés idejét leghelyeseb
ben délelőtt 10 11-ig, déli 12—2-ig
és esti fél 8— 10-ig kell korlátozni.

Az egységes kimérési idő mellett 
még egy másik fontos szempont is 
beszél: a sörhiány. A vendéglőknek 
és korcsmáknak a rendelkezésükre 
álló csekély sörmennyiséget csakis 
az egységes kimérési idő révén lehet 
úgy elosztaniok, hogy étkező vende
geik az ebéd és vacsora mellé mégis 
jusanak egy-két pohár sörhöz.

Ha ez az uj rend törvényesen élet
belép, akkor a vendéglős és korcs
máros meg lesz kiméivé attól, hogy 
az utcán át való sörkimérés megta
gadása miatt pénzbüntetéssel sújt
sák, amint az nemrégiben megtör
tént egy osztrák vendéglősnéval, akit 
emiatt 200 korona pénzbüntetésre 
Ítéltek. A fővárosban ily eset még 
nem fordult elő, de igenis gyakori a 
vidéken, ahol számos vendéglősnek 
voltak az utcán átv álló kimérés meg
tagadása miatt komoly kellemetlen
ségei.
Ш СЭИСЭИ СЭИСЭИ СЭИ О Ш СЭИО И О И

T. előfizetőinkhez!
Tisztelettel értesítjük t. előfizetőin

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

Tisztelettel
Országos Vendéglős Újság

kiadóhivatala.
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HelmmerekrőlA  kőzélelmezés panaszirodája
anaszirodát létesí

tett az Orszá
gos Közélelmezési 
Hivatal elnöke, gr. 
Hadik János mi
niszter és ahogy 
ezt a hjrt olvassuk, 

rdjük: még csak
most? Hogyan, hát eddig nem volt 
szükség egy olyan irodára, egy
olyan intézményre, amelyik szám- 
bavette volna a panaszokat, ame
lyek Okkal, avagy ok nélkül felme
rülnek? Nem törődött senki sem 
azoknak a dolgával, akiknek vala
milyen kifogásolni valója van, de 
nem tudják, hogy kinél panaszkod
janak és ha már panaszkodnak, hát 
arra is számíthassanak, hogy orvos
lást nyernek panaszukra? Úgy lát
szik, mindaddig, amíg gróf Hadik 
János éles szeme, emberi érzése és 
pártatlan igazságszeretete ez a 
hiányt észre nem vette: más ugyan 
nem törődött ezzel az egy fokkal na
gyobb nincstelenséggel és nem gon
dolt arra, hogy mégis csak helyes és 
indokolt volna egy ilyen intézmény
nek a létesítése. Mindeddig egy hi
vatal volt. ahol gyűjtötték az ilyen 
panaszokat: a sóhivatal. Legalább 
közfelfogás szerint akár oda is mehe
tett az, akinek valamilyen baja, pana
szolni válója volt. Mehetett és várha
tott: leshette, mig elintézi ügyét-ba- 
iát a — sóhivatal.

Most azután másként lesz. Erős 
osztályt létesítettek éppen a panaszok 
felvételére, kezelésére, ha lehet or
voslására, mindenesetre pedig: a pa
naszok ellenőrzésére. Az osztály élé
re Temple miniszteri osztálytanácsos 
került, egy igen kiváló, igen derék 
és szakavatott miniszteri tisztviselő, 
akinek a feladata legalább is olyan 
fontos, mint azoké, akik törvényeket, 
rendeleteket szerkesztenek, csinál

nak, és ha lehet végre is hajtanak. 
Ha egyszer Magyarországon is ott 
tartunk majd, hogy a közigazgatás 
hivatalaink és hivatalnokaink, tiszt
viselőink a minden rendű és rangú 
hivatalokban, irodákban — ráesz
mélnek arra, ami az Unió igaz demo- 
krataérzésü elnökének, Clevelandnak 
egyik legbecsesebb hagyatékaként 
maradt az Egyesült-Államok népére, 
hogy ugyanis „nem a nép van a hiva
talért, hanem a hivatal a népért4' 
ha majd egyszer ott tartunk, hogy 
tisztviselőink az egész vonalon, min
den hivatalban, minden rendfokozat
ban ráeszmélnek arra, hogy a nép 
adott nekik hivatalt, a nép fizeti őket 
és a nép ügyét, baját, üdvét, sorsát, 
boldogulását hivatvák szolgálni ők, 
a tisztviselők, a nép alkalmazottai, 
állami és városi, megyei, községi hi
vatalokban: akkor majd kevesebb 
szüksége lesz egy ilyen irodának. De 
még akkor elég dolga akadhat egy 
panasz-irodának, mert tökéletes em
berek, tökéletes tisztviselők, tökéle
tes tisztviselők, tökéletes hivatalok 
sohasem lesznek, legalább is kivétel 
nélküli ohasem, semmi téren sem le
szünk, de szeretnők megérni még mi 
is, ennek a kornak most keservesen 
bűnhődő emberei azt az időt, amikor 
a panaszra okot adó esetek lesznek a 
— Kivételek . . .

Egyelőre: melegen üdvözöljük gróf 
Hadik János miniszternek ezt a na
gyon okos, nagyon célszerű és — 
hogy közhellyel is jellemezzük — ezt 
a nagyon, de nagyon régi, nagy 
hiánytpótló intézményét. Lesz tehát 
hivatal, iroda, amelyiknek más dolga 
nem lesz, minthogy a panaszokat fel
vegye, ellenőrizze és lehetőleg gon
doskodjék az orvoslásról is. Herku- 
lesi munka, Augiász stációjában. Ret
tenetes nehéz munka. Sebaj. Az iroda 
csak dolgozzék, csupa ambícióval, 
hogy produkálhasson is igaz ered
ményeket. Nem azért, hogy több le
gyen egy hivatallal, de azért, hogy 
kevesebb legyen az olyan hivatal, 
amelyiknek a munkája annyi dolgot 
ad a panasz-irodának . . .

A zöldség, főzelék és gyümölcs uj 
maximális ára. A zöldség, főzelék és 
gyümölcsforgalmi intézőbizottság 
közli, hogy október 16-tól egészen 
31-ig a következően állapította meg 
a maximális árakat kilónként: tök 
(főző) 60 fillér, tök (sütő) 50 fillér, 
káposzta 60 fillér, kellkáposzta 80 
fillér, zöldbab és viaszbab 1.44 fillér, 
ikalarábé 108 fillér, paradicsom 64 
fillér, ugorka salátának 30 fillér, ko
vászosnak 40 fillér, ecetbe 55 fillér, 
asztali tengeri (darabja) 20 fillér, 
zöldpaprika (darabja) 3— 6 fillér, 
emberi étkezésre szánt fehér répa 
60 fillér, sárgarépa 108 fillér, cékla
répa 95 fillér, zeller 110 fillér, vörös
káposzta 70 fillér, fajalma 240 fillér, 
elsőrendű alma 145 fillér, másod
rendű alma 116 fillér, rázott alima 70 
fillér, hullott alma 42 fillér, friss szil
va 76 fillér, elsőrendű körte 200 fil
lér, másodrendű körte 165 fillér, hul
lott körte 60 fillér, sárga fajdinnye 
84 fillér, görög fajdinye 68 fillér, kö
zönséges 42 fillér, őszi barack első
rendű 300 fillér, másodrendű 250 fil
lér, harmadrendű 120 fillér, dió 430 
fillér, dióbél 1460 fillér, mogyoró 
héjjal 280 fillér, szőlő 320 fillér, gesz
tenye 170 fillér, torma 175 fillér, vö
röshagyma 120— 125 fillér, foghagy
ma 260 fillér.

A boroshordók bejelentése. A kor
mánynak a boroshordók bejelentése, 
zár alá vétele és azok legmagasabb 
árának megállapítása tárgyában ki
adott rendelete folytán mindazok, 
akik bor vagy szesz eltartására al
kalmas fahordót eladás céljából ké
szítettek vagy készítenek (hordó- 
gyárosok, kádárok), vagy általában 
eladni akarnak, kötelesek a hordókat 
bejelenteni. A tanács a bejelentési 
lapok átvételével és a bejelentett 
hordók nyilvántartásával a székes- 
fővárosi hordójelzőhivatalt (VIII.. 
Kun-utca 6— 10.) hivta meg. Ugyan
ott lehet a bejelentéshez szükséges 
űrlapokat is kapni.
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Szerkesztőnk kitüntetése. B  ö h m
Ármint, lapunk felelős szerkesztőjét, 
ő felsége a király az arany érdem,ke
reszttel1 a vitézségi érem szalagján 
tüntette ki. A háború folyamán ez 
már a harmadik kitüntetés, melyet a 
királyi kegy szerkesztőnknek juttat.

A Temesvári Polgári Sörfőzde Rt. 
igazgatósága legutóbb tartott igaz
gatósági ülésén E l e k  Sándor iroda
főnököt cégvezetői jogosultsággal 
ruházta fel.

A eukorrendeietröl. A m. kir. pénz
ügyminiszter 1917. évi 127.546. szá
mú rendeleté, mely az ipari üzemek
ben felhasználható cukor forgalmá
nak szabályozásáról szól. a vendég
lőkben előállításra kerülő ételek cél- 
jai ra felha szn ála n dó c ukоr m enn у i sé- 
geket nem érinti.

Sörtermelés az elmúlt kampány
ban. A magyarországi sörfőzdékben 
a f. év augusztus havában 102.133 
hektoliter sör termeltetett, szemben 
242.273 hl.-rel a múlt év hasonló ha
vában, 1916. évi szeptember hó 1 -tői 
1917. augusztus végéig az összter
melés 969.392 hl. volt, szemben 
2,951.040 hl.-rel az előző kampány
ban.

Magyar gyógyfürdő rt. (Trencsén- 
teplic) részvényeinek többségét (a 
10.000 drb 200 К n. é. részvényből 
5555 darabot) 300 К árfolyammal 
megvette Erényi Béla bpesti gyógy
szerész, A Magyar gyógyfürdő rt. 
1910-ben alakult a Magyar bank és 
kereskedelmi rt. égisze alatt D‘Har- 
court gróf trencsénteplici fürdőtele
pének átvételére 2 millió К alaptőké
vel. Az uj igazgatóság, melynek tag
ja i: Vám ossy Zoltán dr. egy. tanár, 
balneologus (elnök). Erényi Béla és 
Kóbor Tam ás — a háború befejezése 
után nagyszabású szanatóriumot, 
modern szállókat és gyógytermeket 
fog építtetni több mii Mió befekteté
sével.

Tojáshiány Budapesten. A piaco
kon nagy a tojáshiány. A 46 filléres 
m aximális áron egyáltalán nem lehet 
tojást kapni. Kéz alatt 70—80 fillér

jével árusítják. A Közélelmezési Hi
vatal intézkedett a tojáskivitel meg
szólítása iránt s a vidékről nagyobb 
szállítmányokat irányittat a fővá
rosba. Érdeklődtünk a Községi Élel
miszerüzemnél s azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy nincsenek készletei. A 
lnitöházakban hir szerint nagy meny- 
nyiségek vannak felhalmozva A 
Közélelmezési Hivatal a tojáshiány 
kérdésében ankétet tartott, amelyre 
a főváros és a szakkörök képviselőit 
is meghívták.

Balatonfiired gyógyfürdő és for- 
rásvizvállalat rt. cég alatt 1,020.000 
К alaptőkével (6000 darab 200 kor. 
névértékű részvény) Balatonfüred- 
nek a pannonhalmi apátságtól való 
kibérlése és üzembentartása céljából 
uj vállalat alakult Budapesten, a 
melynek ideiglenes irodája X ., Mag- 
lódi-ut 17. szám alatt van. Működé
sét csak akkor fogja megkezdeni, ha 
a bérleti szerződést a kormány jóvá
hagyja. Az igazgatóság tagjai: dr. 
Lévy Béla, Aczél Marcel, dr. Bein 
Kornél, dr. Bonta Károly, Bánó De
zső, Faragó Lajos, Bauer В. Gyula, 
Hirn Sámuel, Michelstädter Ármin, 
Pártos Ottó és Vidor Emil. Felügye
lőbizottság: Balog Béla. Deutsch 
Sándor, dr. Gutfreund Ferenc, Löwy 
Ármin, dr. Schmidt Antal.

Balatonföldvár fürdő rt. a fürdő
telep kibővítése céljából, elsősorban 
pedig egy nagyobbsznbásu szálloda 
építkezése végett jelenleg 200.000 К 
alaptőkéjét 1 millió K-ra fel szándé
kozik emelni. Ebben az ügyben a 
társaság a Magyar Agrár- és Jára- 
dékbankkal folytat tárgyalásokat.

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

A Magyar Királyi Sóiövedék Vezéríigynöksége
Ipa rsó  oszt ál у :

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

Az idegen forgalom 
és a vasúti vendéglők

£ eljövendő béke
időkben az ország 
gazdasági életének 
fellendítésére nagy- 
fontossággal bir az 
idegenforgalom. Mi 
már most a fegy

verzaj közepette felhívjuk a belügy
miniszter ur figyelmét arra, hogy a 
belügyi tárca fontos programmpont- 
jának az idegenforgalom emelésének 
megvalósításakor ne feledkezzék el 
a derék magyar vasúti vendéglősök
ről és már most is nyújtson nekik 
segédkezet exisztenciájuk erősítésére.

Nem szorul ugyanis magyarázat
ra, hogy az idegenforgalom és a jó 
vasúti vendéglő szervesen össze van
nak nőve, egyik a másik nélkül cson
ka. Ha jó vasúti vendéglőink vannak, 
a hozzájuk érkező idegennek már az 
első benyomásra, melyet a pályaud
varon való étkezésnél szerez, kedve
ző. Aki tehát, pláne hivatalos fórum, 
elismeri a vasúti vendéglők fontossá
gát, az, ha hive az idegenforgalom
nak, nem hanyagolhatja el a vendég
lősök istápolását.

A belügyminisztériumnak tehát 
ügyelni kell arra, hogy a vasúti ven
déglősök, az idegenforgalom e fontos 
tényezői, nyugodtan végezhessék 
munkájukat és a vasúti igazgatósá
gok ne kívánjanak tőlük lehetetlen 
teljesítményeket. Fontos az is, sőt a 
legfontosabb a vasúti vendéglők bér
leténél szűnjön meg a protekciós 
rendszer, hogy igazán érdemes szak
emberek juthassanak az őket megil
lető helyre. A magyar vendéglős-ipar 
joggal megkívánhatja azt is, hogy a 
vasúti vendégilők bérleti pályázatá
nak egyik főfeltétele legyen az, hogy 
csakis szakemberek versenghesse
nek. Szomorú tapasztalatunk ugya
nis, hogy az utóbbi időben igen sok 
kontár pályázott vasúti vendéglőre, 
ami természetesen megtorolta magát.

TOKAJI COCNAC
||||||||!l!iggilllllll|||gi!UIIIIIIII!IUI!IIIIIIIU!llllllllllllUll A. LEGJOBB II1I11IIIIIIIIII1III1I1IIIIIIIII1III1II1IIIIIIIIIIII

Első Tokaji Cognao
g y á r  Központi iroda :

Budapest, Frangepán-u. ÍZ
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A Dreher Antal Serfőzdéi Rész
vénytársaság évi rendes közgyűlé
sét 1917 október 19-én délelőtt 11 
órakor Budapesten, a társaság köz
ponti irodahelyiségében tartja meg. 
A közgyűlésen résztvenni kívánó 
részvényesek részvényeiket legké
sőbb 5 nappal a közgyűlés előtt a 
társaság pénztáránál letétbe helyezni 
tartoznak. (Alapszab. 29. §.) T ár
gyak: I. Az igazgatóság évi jelen
tése. 2. A felügyelőbizottság jelen
tése. 3. A felügyelőbizottság által 
megvizsgált mérleg s nyereség- és 
veszteség-számla jóváhagyása s a 
felmentvény megadása. 4. A nyere
ség felosztása, különösen a wifize- 
tendő osztalék feletti határozathoza
tal s az igazgatóság, valamint a fel
ügyelőbizottság tagjainak vál'sztása 
egy évre. 6. Esetleges indítványok. 
(32. S.) Mérlegszámla: Vagyon: In
gatlanok és gépberendezések-számla 
12,889.895 К 34 f. Pénztár számla 
13.641 К 82 f. Óvadékszámla 3300 K. 
Értékpapír- és letétek számla 8 mil
lió 644.514 К 96 f. Adósok számla 
15,712.875 X  09 f. Sör-, gyártási és 
tüzelőanyagok számla 525.709 К 38 
f. Istálló- és fuvarozási számla 
5500 K. Szerszám- és leltárszámla 
1000 K. Kádármühely számla 7100 K. 
Nyugdíjintézet számla 933.303 К 84 
f. — Teher: Részvény tőkeszámla 
16,800.000 K. Adósok letétszámla 
5,974.636 К 93 f. Általános tartalék
alapszámla 3,500.000 K. Segélyaaip- 
szárnla 306.907 K. Nyugdijintézet- 
számla 933.33 К 84 f. Összesen 
36,565.645 К 40 f. Egyenleg mint 
tiszta nyereség: 1915/1916. évi nye
reségáthozatal 61.824 К 33 f. 1916— 
1917. évi tiszta nyereség 2,109.370 
К 70 f.. összesen 2,171.195 К 03 f. 
Mindösze: 38,736.840 К 43 f. — Kö
vetel: N yer eségá thoza tál 1915/1916. 
évről 61.824 К 33 f. Kamatszámla
699.180 К 12 f. Ingatlanok és gépbe
rendezések számla 708.281 К 91 f. 
Adószámla 3,384.957 К 87 f. Kétes 
követelések számla 28.428 К 97 f. 
Istálló- és fuvaroz, számla 1,043.065 
К 61 f. Költségszámla 2,659.717 К 50 
Szerszám- és leltárszámla 16,319 К 
43 f. Kádármü'hely-számla 491.883 К 
07 f. Söradószámla 1,584.351 К 24 f. 
Értékcsökkenési tartalék-számla 1 
millió 116.892 К 55 f. összesen: 11 
millió 033.898 К 15 f. Egyenleg mint 
tiszta nyereség: 1915/1916. évi nye
reségáthozatal 61.824 К 33 f., 1916— 
1917. évi tiszta nyereség: 2,109.370 
К 70 f., összesen 2,171.195 К 03 f. 
Mindössze 13,205.093 К 18 f. — Kö
vetel: Nyereségáthozatal 1915/1916. 
évről 61,824 К 33 f. Kamatszámla
699.180 К 12 f. Ingatlanok és gépbe
rendezések számla 121.651 К 56 f. 
Sörgyártási és tüzelőanyagok számla

12,322.437 К 17 f, összesen 13.143.268 
К 85 f. Mindössze 13,205.093 К 18 f.

Sörgyári közgyűlések. A Tem es
vári Bank és Kereskedelmi R.-T. 
üléstermeiben e hó 11-én tartotta 
meg ezen intézet érdekköréhez tar
tozó két sörgyári vállalat közgyűlé
sét. A Temesvári Polgári Sörfőzde 
R.-T.-nak ezúttal harmincharmadik 
rendes közgyűlése volt. Joanovich 
Sándor főispán, miniszteri tanácsos, 
társulati elnök nyitotta meg az 
ülést és a jegyzőkönyv vezetésével 
Vértes Adolf dr. ügyvédet, annak 
hitelesítésével Löffler Béla és Szi- 
rany Jenőt bízta meg. A közgyűlés 
egyhangúlag magáévá tette Szidon 
Oszkár igazgató által előterjesztett 
évi jelentést és zárszámadásokat. A 
közgyűlés továbbá úgy határozott, 
hogv október 15-étől kezdődőleg a 
múlt évre részvényenként 14 száza
lék, vagyis 28 korona fizettessék, az 
alapszabályszerü tandemek és a tar
talék dotációja után fenmaradő 
93.656.60 korona nyereség a jövő 
üzletévre elővitessék. A közgyűlés 
azután egyhangúlag Uhrmann Alfréd 
és Lindner Ármin megválasztásá
val egészítette ki az igazgatósági 
tagok számát. A felügyelőbizottság 
tagjaivá választattak: Margineantiu 
1 i tus. Darvas Gábor, Duschnitz 
Miksa, Bartos Fiilöp és Kálmán 
Henrik. — A „Szent György“ Sör
főzde R.-T. V-ik közgyűlését tar
totta^ Niamessny Mihály dr. ország
gyűlési képviselő elnöklete alatt. A 
közgyűlés egyhangúlag elhatározta, 
hogv a lefolyt üzletévre 6% osztalék 
vagyis részvényenkint 24 korona 
fizettessék, az alapszabályszerü tan
demek és a tartalékok dotációja 
után fennmaradó 12.948.39 korona 
pedig u.i számlára vitessék át. A fel
ügyelő bizottság tagjaivá a közgyű
lés Darvas Gábort, Schwartz J á 
nost, Szidon Oszkárt és Fuchs Lajost 
választotta meg.

A Magyar Általános Takarékpénz
tár Részvénytársaság igazgatósága 
elhatározta, hogy október 24-ére 
rendkívüli közgyűlést hiv egybe, 
amelynek javasolni fogja, hogy a 
takarékpénztár alaptőkéjét 45 millió 
koronáról 60 millió koronára emeljék 
fel. Az igazgatóság javaslata sze
rint a részvényesek az elővételi jo 
got október 25-től - október 31-ig 
bezárólag olykép gyakorolhatják 
majd, hogy öt régi részvény egy uj 
részvény átvételére jogosít. Az uj 
részvények 1918. január 1-től része
sednek az iizilet jövedelmében. A ki
bocsátási árat a . közgyűlés fogja 
megállapítani. A 30.000 darab újon
nan kibocsátandó részvényből fenn
maradó többi részvény elhelyezését 
az igazgatóság a részvényesek ja 
vára megállapítandó kibocsátási áron 
jóval felül már előre biztosította, 
(Nyilván ezt a 6 millió korona név

értékű uj részvényt veszi át a svájci 
csoport, amelynek a mai valutáris 
viszonyok között kedvező a  hely
zete. A szerk.) úgy, hogy elhelye
zendő részvény nem murád, llykép 
nemcsak a tőkeemelés van biztosít
va, hanem az igazgatóságnak sike
rült ezzel a transakcióval azt az 
elég jelentékeny hasznot, amely a 
nem részvényeseknél elhelyezett uj 
részvények magasabb eladási árában 
jut kifejezésre, kizárólag a takarék- 
pénztári tartalékjainak további növe
lésére fordítani. A tőkeemelés ke
resztülvitele után a Magyar Általá
nos Takarékpénztár saját tőkéi kö
zel S0 millió koronára fognak emel
kedni. A takarékpénztár igazgató
sága a tőkeemelést az üzlet fejlődé
sével, a meglevő vállalatok nagyob
bodásával, a tárgyalás alatt levő üz
letek terjedelmével és azzal indo
kolja, hogy u.i üzletág gyanánt fel
veszi a községi kölcsönök kibocsátá
sát, ami biztosítéki alap teremtését 
teszi szükségessé. A takarékpénztár 
eddjg csupán zálogleveleket bocsá
tott ki, amelyek állománya 130 mil
lió koronára emelkedett. A takarék- 
pénztár csak ez év folyamán eddig 
14 millió korona záloglevelet bocsá
tott ki újonnan és ezeket teljes egé
szükben el is helyezte bevált organi
zációja révén, amelyet az utóbbi 
időben újabb, igen tőkeerős tényezők
kel bővített és amely organizáció 
a majd kibocsátandó községi köl- 
csönkötvénvek. elhelyezését is vál
lalja.

A Fővárosi Bank és Váltóüzlet 
r.-t. folyó hó 9-ikóii tartott igazga
tósági ülésében elhatározta, hogy a 
legközelebb egybehívandó rend
kívüli közgyűlésnek az alaptőkének 
2 millió koronáról 5 millió koronára 
való fölemelését fogja javasolni, 
mely tőkeemelést a bank minden 
ágazatában beállott nagyfokú fejlő
dés teszi indokolté. Az uj részvénye
ket teljes egészében a bank anyain
tézete, az Egyesült Budapesti Fővá
rosi Takarékpénztár veszi át.

Az olcsó marhahús forgalomba - 
hozatala. A Hadi Term ény-Rész
vénytársaság a legközelebbi napok
ban megkezdi a marhahús forgalom- 
bahozatalát, mely akció lebonypli- 
tása a nyílt eladási üzletekkel ren
delkező husiparosok utján fog meg
történni. Áz ipartestületnél eddig be
jelentett negyven cégen kívül a hus
iparosok közvetlen jelentkezéseit is 
figyelembe veszi a Hadi Termény és 
felhívja az érdekelteket, akik a hús 
eladásával foglalkozni óhajtanak, 
hogv a Hadi Térniénу-Részvény- 
társaság állat- és husosztályánál 
(Béla-utca 6.) legkésőbb október 
20-ig Írásbeli utón jelentkezzenek.
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Miután a nyulat bőrétől és beleitől 
megtisztítottuk és megmostuk, vág
juk fel egyenlő darabokra és pirítsuk 
meg vajban igen élénk tűz felett, ad
junk hozzá egy kanál lisztet, 4 köze
pes nagyságú hagymát eresszünk fel 
15 centiliter konyakkal és húsleves
sel, adjunk hozzá kevés fokhagymát, 
néhány szál zöld petrezselymet, sót 
és borst. 14a a hús félig megfőtt, te
gyünk hozzá 12 darab mogyoró 
nagyságú burgonyát, ugyanannyi kis 
karottnit, 50 deka urigombát egész
ben és 20 olivabogyót, melynek mag- 
vát már ellőzőleg kivettük.

Nyulvagdalék más módon.

Pirítsuk meg zsírban az egyenlő 
darabokra, felvágott nyulat, adjunk 
hozzá néhány gerezd fokhagymát és 
2 fej vágott hagymát, hintsük meg 
liszttel, eresszük fel egy rész fehér, 
egy rész vörös borral és egy rész le-

vessel, továbbá néhány szál zöld pet
rezselyemmel és megmosott urigom- 
bával főzzük puhára. Kg у másik lá
basban szeletkékre vágott füstölt sza
lonnával pirítsunk apró mogyoró- 
hagymákat, a két lábas tartalmát 
öntsük ősze és ha kész — tálaljuk fél.

Országos Vendéglős Újság

özeomb mártással.

Vajban pirítsunk 3 hagymát, 3 sár
garépát, kakukkfüvet, babérlevelet, 
szegfűszeget, egész borsot, eresszük 
fel 1 liter ecettel, hagyjuk félig be
forrni, adjunk hozzá 1 liter vörös
bort és 1 liter vizet ha a zölldség meg
puhult, szűrjük át és ha kihűlt, tegyük 
bele az őz combját és pároljuk benne 
4 napig. Ez idő elteltével tűzdeljük 
meg a combot szalonnával, sózzuk és 
borsozzuk meg és pároljuk meg vaj
jal!, kockára vágott nyers sódarral, 
egy sárgarépával és 5 darab francia 
hagymával; ha megsült, tartsuk me
leg helyen. A combbal párolt zöldsé
get és levét tegyük egy serpenyőbe, 
adjunk hozzá egy decilitert a  páclé
ből, 2 kanál spanyol mártást, egy ka- 
demi-glacet, főzzük egy ideig és szűr
jük át vékony fehér ruhán. Ezalatt

-  Elbeszélés -

Irta: Szomaházy István
Hajnalonként, a nikor az üz

letből hazamentem, mindegyre a 
Herrn in egzotikus, kábító szép
sége járt a fejemben és akár
hányszor azon kaptam magam, hogy 
ott állok a rue Pascal-beli kis palota 
előtt, melynek puha selyemfüggönyei 
titokzatosan elfedték előlem mind
azt, ami odabenn, az előkelő fészek
ben, történik. Eleintén nemvettem va
lami komolyan a magam érzéseit s 
vállat vonva, gúnyosan gondoltam:

— Némileg komikus vagy, kis 
öcsém, ahogy nyitott szájjal itt kuk
solsz az aszfalton . . .  Egy felszolgáló 
pincér, aki Párisban Roméot játssza,
— ez se igen mindennapi jelenség . . .

Később azonban abbahagytam ezt
az ön,ironizálást, mert bizonyos aggo
dalommal ébredtem annak a tudatá
ra, hogy karcsú földim veszedelme
sen befészkelte magát az én naiv és 
lobbanékony szivembe. Istenem, hogy 
is történhetett ez? Még mintha csak 
tegnap történt volna, hogy Hermint 
nap-nap után ott láttam ődöngeni a 
piszkos budapesti ház folyosóján, ko
pott nemez-pongyolában, unottan né
zegetve a játszadozó gyerekeket, 
vagy egy züllött rémregényt olvas
va, mig az egérfogaival egy töpörö
dött almát rágicsált. Tegnap még

nyomorult kis hamupipőke volt és 
ime, egy éjszakán át hirtelen meg
rázta magát, aranyos ruhákat öltött, 
s büszke hercegkisasszonnyá lett, a 
kibe délceg királyfiak szerelmesek. 
Sőt nemcsak délceg királyfiak, ha
nem szegény, ostoba pincérek is . . .

Nem sok időbe telt, hogy egészen 
tisztába jöttem az érzéseimmel s ijed
ten konstatáltam magamon, hogy bo
londul szerelmes vagyok az Etelváry 
gróf barátnőjébe. Amíg a szeparékban 
csókolódzó párokat szolgáltam ki, 
amig a borszesz-melegitővel foglala
toskodtam vagy műértő gonddal ké
szítettem az orosz salátákat a vendé
geim számára, mindegyre csak a vö
rös leány ingerlő termetét láttam 
magam előtt, a karcsú, fejedelmi ter
metet, mely e pillanatban, ki tudja 
mily szerelmes mámorral tapad egy 
idegen férfiúhoz . . .  Lassanként való
ságos szenvedélyemmé lett, hogy haj- 
nalonkint, lefekvés előtt, mindig el
gyalogoljak a három kilométernyire 
fekvő rus Pascal-ba s másfélóráig is 
ott lebzseljek a kis palota előtt . . . 
Ilyenkor dühös pillantásokat vetet
tem a lebocsátott függönyökre, mert 
úgy képzeltem, hogy a hálószobából 
jókedvű kacagás hallatszik le hoz
zám . . .  Egyszer valami pokoli vágy 
fogott el, hogy felrohanjak a szőnye- 
ges lépcsőkön s öklömmel verjek be 
minden ajtót, amely a vörös leánytól 
elválaszt, — de mivel alapjában még
is csak íiliszter-természet voltam, hát 
nemsokára lecsillapodott a fellázadt 
vérem s szégyenkezve, lesütött szem
mel ballagtam tova, mig gondolat
ban igy szóltam magamhoz:

egy narancs héjját vágjuk szép hosz- 
szu metélt alakra, forró vízben abál- 
juk meg s tegyük a mártásba, facsar
juk hozzá a narancs levét és fűsze
rezzük egy kevés cayenne-borssal. A 
tálalásnál! a- combot rakjuk körül na- 
narancskarikákkal. A narancs sárga 
héjjának metélésénél távolítsuk el a 
narancs fehér bőrét.

Fenyvesmadár.

Miután teljesen megtisztítottuk a 
fenyvesmadarakat, a gyomrot dob
juk el, a májat is, a többi részt egy 
kevés reszelt szalonnával!, libamájjal, 
zöld petrezselyemmel és vajban pirí
tott hagymával, sózva és borsozva, 
finoman összevágva töltsük meg, 
burkoljuk be szalonnába és süssük 
meg. M ártás: nyers sódart pirítsunk 
meg egy kis serpenyőben, nedvesít
sük egy pohár borral és egy kevés 
huslevessetl, tegyünk bele sót, törött 
borst, kevés fokhagymát, a fenyves
madárnak a zsirtalan levét és né
hány fenyőmagot, főzzük addig, mig 
meg nem sűrűsödik; a megsült feny
vesmadarakat forgassuk meg a már
tásban, szűrjük meg és tálaljuk fel.

— Ostoba kölyök, mars haza! Sok
kal okosabban teszed, ha szépen ki- 
alszod magad, mintha nappal is a 
holdvilágot lesed . . .

Egy reggel még a szokottnál is 
tovább ott lebzseltem a Hermin kis 
palotája előtt s ugyancsak megijed
tem, mikor valaki hirtelen a váltamra 
ütött. Az aranysipkás portás volt, a 
ki egyszerre ott termett előttem.

— Barátom, — kérdezte a tekinté
lyes férfiú gúnyosan — maga talán 
építőmester, hogy olyan nagyon ér
deklődik eziránt a ház iránt?

Zavartan hebegtem valamit, de 
végre mégis sikerült magamhoz tér
nem az ijedtségemből.

—  A portás ur már nem ismer en
gem? — szóltam tettetett könnyűség
gel.

A büszke férfiú tetötől-talpig vé
gignézett rajtam.

— Honnan ösmerném?
— Én a madame földije vagyok, 

az a fiatalember, aki a minapában 
már itt járt egyszer . . .  Hiszem em
lékszik rá, hogy maga jelentett be 
az úrnőjénél. . .

A portás előbb vállat vont, de az
tán eszébe jutott a múltkori látogatá
som s jóindulattal szóba állt velem. 
Mikor egy szivarral megkínáltam, 
elmesélte, hogy madame két hétig 
Monte-Carlóban járt s csak tegnap
előtt tért vissza Párisba az expresz- 
szel. Etelváry gróffal utazott el, de 
egyedül tért vissza, még pedig min
den valószinüség szerint azért, mert 
odalenn összeveszett a barátjával.. .

— Hát a portás ur azt hiszi, hogy 
szakítottak egymással?
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A hii kutya.
— Szomszéd, hová lett a kend 

kutyája?
— Elajándékoztam Budapesten.
— Őzt miért?
— Mert nagyon hű volt.
— Azért? Hát iszen ez nem hiba!
— Mán hogyne vóna! Sohse ment 

el a beste mellőlem, őzt ha a kocs
mába mentem, mindétig ott ült az a j
tóba. Hát mondok: Muszáj az egész 
világnak tudni, mennyi időt töltök a 
kancsó mellett?

Szörszálhasogatás.
— Mivel foglalkozol?
— Jelenleg semmivel, de ia jövő 

héten egy bankba megyek dolgozni.
—  Napról vagy éjjel?

A szokás hatalma.
Az öreg Blau: (a pincérhez.) Hall

ja barátom, 25 évvel ezelütt, miikar 
nászutan váltunk, nadjszerö libape
csenyét ettőnk ittend. . .  о vissza
emlékezés mián, ma ezüstlakedal- 
munk naptyán, szeretnék megint 
oJiejan libapecsenyét enni.

Pincér: Máj megnézek, liodj van-e 
még beliile.

Fösvény.
Iszákos (a kinek borába légy 

esett): Ki veled innen! Magam iszom 
meg a boromat!

Korcsmában.
— Hodjan tanító ór, mán haza

megy?
— Hív a kütelesség Még által 

kell néznem a feladványokat. Jo j- 
cakát!

(10 perc múlva visszajön és sört 
rendel.)

— Nű, meggandalta magát tanár 
ór?

— Nem khell még mennem, о ко
рит elütt eszembe jotott, hodj о fe
leségem el von otozva.

Kétségbeesésében.
Hitelező: így persze értem a dol

got! Az ur egész napon át a korcs
mában ill és iszik . . .

Adós: Csak kétségbeesésemben, 
hogy nem tudok Önnek fizetni. 
Biztos mód.

Vendég: Vendéglős ur, tartson 
velünk egy üveg borra.

Asszony (halkan): Tékozló! A 
vendéglőst itatod?
Vendég: Csak bízzad rám! Ha ö is 
iszik belőle, legalább jót hoz.

A hatodikért.
Asszony: Apa, te inán magost so

kat iszol, mán öt kriglivel ittál, hát 
nem gondolsz hat gyermekünkre?

F érj: No n é , . . .  a hatodikról csak
nem mögfeledkezteim Pincés! Még 
egy kriglivel!

Hát azért!
Vendég: Hé, vendéglős ur, hogyan 

van az, hogy ilyenkor már nincsen 
semmi vacsorája?

Vendéglős: Tetszik tudni, ma a 
mértékletességi egylet tartott itten 
délutáni ülést.

— Nemcsak hiszem, de tudom is. 
Madame nagyon idegesen tért haza, 
s rögtön kiadta a parancsot, hogy 
mostanában senkit sem fogad. A ko- 
mornáját pedig, aki azt kérdezte tőle, 
hogy a gróf urat se fogadja-e, ostoba 
és szemtelen libának mondta . . .

— És valami újabb udvarló még 
nem jelentkezett?

— Egyelőre nem, de azon maga, 
kedves barátom, ne aggódjék. Addig 
legyünk mi ketten szegény emberek, 
aniig madame idehza remetéskedik...

Ezen a napon déli harangszóig se 
eudtam elaludni s estefelé, mikor az 
üzletbe mentem, a fejem szinte bele
kábult az izgatottságba. Lenoir ur, a 
konyhafőnökünk, mikor harmadszor 
is rosszul rendeltem meg nála vala
mi fogást, csodálkozva rázta meg a 
fejét.

— Hát magának mi a baja? Talán 
nagyon is belenézett valamelyik szép 
vendégének a szemébe . . .

Nevetve  ̂nyúltam az ezüst fölszol- 
gáló-tál után, de a szivem majdnem 
elfacsarodott a fájdalomtól. Valami 
mondhatatlan vágy fogott el, hogy 
Herminnel, ha csak egy negyedórára 
is, beszélhessek, s úgy éreztem, hogy 
beteggé leszek, ha ez az izgatott ál
lapot még tovább tart. Mikor hajnal
ban végre levethettem a fehér köté
nyemet, sietve elmentem a Grand 
Café-ba s ott lázasan papírra vetet
tem a következő sorokat:

„A földije alázatosan kéri, hogy — 
ha csak öt percre is, —  fogadja őt“.

Aláírtam a nevemet s mielőtt lefe
küdtem volna, átadtam a levélkét 
epv korán kelő commisionai-nek, az

zal az utasítással, hogy a választ, dé
li 12 órakor, hozza el a lakásomra. 
Pont délben a hordár föl is vert a 
legédesebb álmomból.

— eTtszett mondani, hogy fölkelt
sem, hát itt vagyok . . .

Kezében levelet tartott, melynek 
kíváncsian szakítottam föl a boríték
ját. Ez állott benne:

„Neked,^ kis csacsim, mindig itthon 
vagyok. Gyere el ma délután három 
órakor.“

Öt rfankot adtam a küldöncnek, s 
a levelet még vagy húszszor egymás
után elolvastam. Aztán sietve felöl
töztem s kicsinosítottam magamat, 
hogy még jóval három óra előtt ott 
lehessek a rue Pascal-ban. Mit akar
tain mondani Herminnek? Miért k í
vántam oly sürgősen beszélni vele? 
Ezt még jóformán akkor sem tud
tam, amikor már fölfelé haladtam a 
szőnyeges lépcsőkön . . .

Az ékszerek

Nagyon dobogott a szivem, ami
kor a rue Pascal kis palotájának üve
ges foyerjébe beléptem. Az inas, aki 
nem emlékezett rá, hogy már egyiz- 
ben itt jártam, megint fitymáló arc
kifejezésekkel fogadott, de én most 
mar meglehetős önérzettel akasztot
tam föl a felsőkabátomat a fogasra 

— ösak jelentsen be az úrnőjének, 
mondtam kissé arrogánsul. — És 

ne vágjon olyaír arcot, mintha a nyel
vét kiejtette volna a szájából.

Pál perc múlva odabenn voltam 
a Henriin gyönyörű lakásában, de az 
inas most nem a szalonba vezetett 
hanem a hálószobába. Minden vérem

a fejembe tódult, amikor az égszín
kék fészek közepén megállva, a Her- 
min rozsdavörös fejét egyszerre csak 
megpillantottam a menyezet alatt, 
melyet hófehér, aranydiszitéses ru
dacskák tartottak. Csodálatos: a 
barátnőm éppenséggel nem látszott 
betegnek, sőt az arca rózsásan, friss 
tideséggel ragyogott ki a gyönyörű 
csipkés vánkosok közül.

Hermin, amikor egyedül marad
tunk, örvendezve ült föl az ágyában.

~  T e vagy? — kiáltotta, miközben 
jókedvű fejbólintással üdvözölt. Na, 
gyere, iijl csak le erre a székre és 
meséld el nekem hamarosan, hogy mi 
az a sürgős dolog, amit közölni akar
tai velem . . .

Leültem az ágya mellett álló szék
re, s mialatt a lány bizalmasan meg
szorította a kezemet — hófehér karja 
eközben kivillogott a csipkéi közül — 
egyszerre forró verejték borította el 
a homlokomat, s egy szó nein sok, 
de annyi sem jutott a,z eszembe. Mit 
mondjak neki? Hogy szerelmes va
gyok bele? Éreztem, hogy nagyon 
ostobának látszhatom a szemében s 
azért - hogy időt nyerjek részt
vevő pillantással néztem rá.

' beteg? —  kérdeztem hal
kan. Isten ments, csak nincs tá
lán valami komoly baja?

Hermin hangosan felikacagott.
:  Bajom ? Oly egészséges va

gyok, fiacskám, mint a makk. Hogy 
az ágyban fekzsein, annak egész más 
oka van, de azt majd csak azután 
mesélem el neked. Előbb hadd hall
juk, hogy mi az a fontos dolog, ami
ért ilyen szertartásosan fölkerestél?

(Folyt, köv.)
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Vasúti vendéglős 
előfizetőink

ABOS
ARAD
ВАЛА
BALATONSZENTGYÖRGY 
BRA SSÓ  I. és II. oszt. étterem 
BÁRTFA
B.-SZENTLÖRINC
BÉKÉSCSA BA
BICSKE
BU DAPEST-FEREN CVÁROS
BUZIÁSFÜRDÖ
CSAP
CELLDÖMÖLK
DÉS
DEBRECEN
ESZÉK (Ősiek)
ÉRSEKÚ JVÁ R
FOGARAS
FÜZESABONY
GYÉKÉNYES
GYŐR
HATVAN
HEGYESHALOM
IGLÓ
KASSA
KECSKEM ÉT
KÉSMÁRK
KASSA
KIRÁLYHÁZA
KISKÖRÖS
KISÚ JSZÁ LLÁ S
KISKAPUS
KOLOZSVÁR
KOMÁROM
KÜKÜLLÖSZÖG
LEGENYE-ALSÓMIHÁLYI
LŐ CSE
LIPÓTVÁR
MAKÓ
MARGITFALVA
M AROSVÁSÁRHELY
MAROSLUDAS
MEZÖLABORC
MEZŐHEGYES
M ISKOLC
NAGYKÁROLY
NAGYSZEBEN
NYÍREGYHÁZA
PÁRKÁNYNÁNA
PELSÖ C

POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁRVÁR
SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZEGED
SZEGED-RÓKUS
SZOLNOK
SZÖREG
SZATMÁR
TEMESVÁR
UJDOMBOVÁR
ÚJVIDÉK
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZÓLYOM
ZOMBOR
ZSIBÓ
ZSOLNA

MINDEN
VASÚTI

VENDÉGLŐS
SAJÁT ÉRDEKÉBEN TESZI HA ELŐFIZET AZ
O r szág o s

VENDÉGLŐS
ÚJSÁGRA

ELŐFIZETÉSI ÁR:
EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA

M. J, Kalocsa. Levelére vonatkozólag ér
tesítjük, hogy ön is azon kar társak közé 
tartozik, kik fontos és terminushoz kötött 
ügyükkel a végső pillanatban fordulnak szer
kesztőségünkhöz.

Az ön ügyében sajnos ez idő szerint ér
demleges választ nem adhatunk. Be kell vár
nunk az alkalmas időt arra, amikor módunk 
lesz azzal a bizonyos intézővel ügyét letár
gyalni.

Szerkesztőségünk előfizetőink minden 
ügyét szívesen intézi, csak idejében fordul
janak hozzánk.

Parafadugók.
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