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Múlt és jövő
háború negyedik 
esztendejében, a 
felvirradó 1918 el
ső napjaiban a sa
nyargatott világ
nak nincsenek oly 
kellemes vissza

emlékezései, mint lehettek abban a 
boldog időben, amikor még nem ál
lott állig fegyverben, léle'ksenyvesz- 
tő tusában az ellenségek két világa. 
A néhai kellemes reminiszcenciák
ból legkevésbbé talán a magyar 
vendéglősiparnak jutott ki, amely 
teljes joggal elmondhatja, hogy alig 
volt egyetlen jó pillanata, egyetlen 
olyan perce, mely örömöt hozott 
volna neki, munkakedvét fokozó bi
zalmat a jövendő iránt, nem pedig 
sötét csüggedést, uj mizériákat.

fis e panaszok jogosságában senki 
sem kételkedhetnék, legkevésbbé a 
kormány és a jelenlegi kabinet, me
lyek kifogyhatatlanul, ijesztően 
szapora termékenységgel gyártot
ták a rendeleteket. Uj évi ajándékul 
mindig juttatott a kormánykegy 
egy-egy „kellemes“ meglepetést a 
magyar vendéglősöknek. Ezek a 
megleptések rendeletek köntösében 
ben köszöntöttek rá a magyar ven
déglősökre és korcsmárosokra, akik 
kiebrudaló szándékot leplező kény
szerudvariassággal fogadták őket és 
rövid együttlét után rémüldözve lát- 
lák, hogy a vendég, akit a kormány 
küldött a nyakukra hivatalos cím
mel és jelleggel, nem elégszik meg 
a saját szájuktól kénytelen-kelletlen 
megvont falatokkal, hanem az éle
tükre, az exisztenciájukra is tör.

Ezek a rendeletek voltak az okai 
annak, hogy a magyar vendéglős
ipar ma a válságok labirintusában 
sorvadozik, hogy lehúzott redőnyök

mint megfordított családi címerek 
hirdetik, hogy a magyar közélelme
zés fontos szervein pusztító szú őröl 
a magyar vendéglős és korcsmá- 
ros a zászló becsületéért utolsó per
cig küzdve, végül kénytelen beadni a 
derekát ama kényszer előtt, mely 
üzemének fentartását lehetetlenné 
teszi. De kinek fáj a magyar ven
déglős feje? Senkinek másnak, mint 
szegény önmagának, akit pedig a 
kormányrendeletek valósággal fejet
lenségbe kergettek, talán éppen 
azért, hogy segítsenek rajta, mert 
aki a f e j e t l e n ,  annak nem fájhat 
a f e j e  a háború senyvesztő bék
lyóiban, rettenetes présében, mely 
existenciák ezreit sajtolja halálra.

De hagyjuk a keserű élcet, melyet 
csak azért fabrikáltunk, hogy vele 
is dokumentáljuk a magyar vendég
lősipart inkvizitori kéjjel vexáló 
kormányintézkedések dőreségét és 
fontos közélelmezőket hátba támadó 
jellegét.

Most, a negyedik háborús év kö
zepén; és egy uj év küszöbén minden 
eddigi keserűség felgyülemlik a ma
gyar vendéglősiparban, amikor egy 
újabb lejárt év történetén merengve 
és visszapillantva a csontvázzá sor
vasztott existenciájára, eszébe ötlik 
hogy békében boldogan virágzó 
üzeme tönkrelankadását nemcsak a 
háborúval természetesen velejáró 
mizériák okozták, hanem jórészben 
azok a kormányrendelkezések, ame
lyek a magyar vendéglők és korcs
mák existenciájával, háborús küz
delmeivel és azzal a fontosságával, 
hogy közéi e'imező szervek, egyálta
lán nem számoltak, — talán tudato
san. talán tudatlanul.

Nem először hangoztatjuk, hogy 
minden körülmények között le kell 
szögezni azt a tényt, hogy a ven

déglős és korcsmáros közélel- 
inező; igenis közélelmező, aki a la
kosság nagy kontingensét hivatott 
ellátni. Ámde hogy fellelhessen meg 
ebbéli hivatásának, ha ahelyett, 
hogy segédkezet nyújtanának neki, 
ahelyett, hogy a beszerzés nehéz
ségeinek akadályait félretolnák az 
utjából, még gáncsot vetnek neki. 
így volt a múltban, a háború négy 
esztendejének mindegyikében és 
sajnos, kevés kilátás van arra, hogy 
az anyagbeszerzéssel küzködő, zár
órával megkurtitott lélegzetű, sörtől 
megfosztott magyar vendéglők és 
korcsmák egy szebb jövő hajnala 
elé jussanak. Gyökeres reformok, 
te'ijes átalakítása a helyzetnek lenne 
szükséges ahhoz, hogy a magyar 
vendéglősipar lélekzethez jusson.

Most, amikor a kormány idegen- 
forgalmi akciót szervez, e propa
ganda keretében a vendéglők jöven
dőjének megalapozására kedvező al
kalom kínálkoznék.

Es ennek megvalósításához nem 
is kellene ördöngösség, semmiféle 
.mágikus tudomány, még hivatali 
lángelme sem, mindössze egy kis 
belátás és egy csekély jóakarat. Eri
nek a jóakaratnak irányát megjelöl
tük. Az idegenforgalom fellendítése, 
istápclása és fejlesztése az, amely a 
magyar vendéglősiparnak a háború 
kátyújába süppedt szekerét nemcsak 
hogy onnan kisegítené, de lehetővé 
tenné, hogy sima utón, zökkenők 
nélkül haladhasson tovább a megér
demelt jólét utján, a becsületes mun
kának, kitartó szorgalomnak joggal 
kijáró szebb jövő felé. A magyar 
vendéglősök és korcsmárosok tisztes 
igyekezete, fedhetlen ipari garanciá
ja annak, hogy ez a segítség, mely
nek most már el kell következnie, 
nem érdemteleneknek jutna.
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Megalakult a vendég
lők beszerző csoportja
Miéri oly későn?

Jár régebben hirt 
adtunk arról, 
hogy alakulóban 
van a magyar 
vendéglősök be
szerző csoportja. 

щ ш В  Az uj alakulás 
tervét örömmel üdvözöltük, mert 
benne jelentékeny segítséget látunk 
az anyagbeszerzés leküzdhetetlen 
mizériáival viaskodó magyar ven
déglősipar számára. A beszerzési 
csoport programmja: a budapesti 
vendéglősök szükségletét képező 
árukat nyerészkedési célzat kizárá
sával az állami és székesfővárosi 
hatóságok engedélye alapján besze
rezni és igazságosan szétosztani a 
budapesti vendéglősök között, olyan 
Programm, melyet a legteljesebb he
lyesléssel kellett köszönteni. A terv 
immár megvalósult és a közelmúlt
ban, január 4-én P a 1 к о v i c s Ede 
elnöklete alatt négymillió korona 
alaptőkénél nagyobb összeggel meg 
is alakult az uj részvénytársaság. _ 

A magyar vendéglősipar szociális 
segítsége jelentékeny erőhöz jutott 
a beszerző csoport létesülésével és 
mi mégis — bár nem akarunk ün- 
neprontók lenni, kénytelenek va
gyunk leszögezni ama meggyőződé
sünket, hogy a vendéglősök beszer
ző csoportja alaposan megkésett, 
amikor a világháború negyedik, 
minden jel szerint utolsó esztendejé
ben jött létre, akkor, amikor a ma
gyar vendéglősipar testét az anyag- 
beszerzés nyomorúságai miatt már 
száz és egy seb boritja. Hiszen szó 
sincs róla, jobb később, mint soha, 
de viszont mért nem lehtett előbb?

De nemcsak ez a gondolat ébredt 
bennünk a vendéglők beszerző cso
portjának létesíilése alkalmával, ha
nem az az aggodalom is: vájjon a 
beszerzési csoport az elkövetkező 
békében nem lesz-e súlyos megkö
töttségek szülője? Ha majd a népek 
kiengesztelődtek, ha a világ feldúlt 
idegei a béke áldott csöndjében 
megpihennek, ha majd a világ most 
még véres küzdelmet vívó  nemzetei

között újra megindul a kölcsönös 
gazdasági élet, ha felvirrad a szabad 
kereskedelem, ennek jótéteményei
ből, egészséges konkurenciájából 
nem reked-e ki a vendéglősök be
szerzési csoportja? Erős az aggá
lyunk, hogy — igen és ez a gondolat 
erősen lefokozta abbeli megelége
dettségünket, hogy a vendéglősök 
háborús sorsát enyhítő intézmény 
létesült a vendéglősök beszerzési 
csoportjában, amelynek eddig sike
rült ugyan pár élelmezési cikket be
szerezni a közélelmezési miniszter 
jóvoltából, de — sajnos — ez a pár 
cikk csak egy csöpp a vendéglők 
élelmiszerszükségletének tengerében. 
Ezt a tengert pedig most a mizériák 
orkánja paskolja és ennek a vihar
nak lecsendesitésére csak gyenge 
erő egy beszerzési csoport.
■ сэ ш сэю я сэш сэв сэю в сэи сэ*

Inkvizíció a vendég
lők ellen

székesfőváros ven
déglői árbiráló bi
zottsága legutóbbi 
ülésén a hozzája 
beérkezett pana
szokkal foglalkoz
ván, elhatározta, 

hogy ezentúl hetenkint több ülést 
tart. A bizottságot erre az elhatáro
zásra az bírta, hogy tömegesen 
gyártják a panaszt és feljelentést a 
vendéglők ellen. A kerületi kapi
tányságok azután e feljelentéseket 
és panaszokat felülbírálás végett át
teszik hozzájuk, az e célra alkotott 
bizottsághoz.

Mikor e hirt regisztráljuk, mellőz
zük az árbiráló bizottság működésé
nek részletes bírálatát, ama tényeit, 
hogy minden alaptalan, első pillan
tásra láthatóan rosszhiszemű felje
lentés komoly mérlegelésével nagy 
idő- és munkaveszteséget, keserves 
meghurcoltatást okoznak érdemes 
vendéglősöknek és korcsmárosok- 
nak. Ismételjük: ezúttal mellőzzük 
az árbirálás száz és egy hibáját és 
szervezetlenségét és az egyébként 
jogosult kritika helyett csak a pa
nasztevőkre, a feljelentésekre vonat
kozóan van néhány szavunk.

Régtől fogva magyar betegség a 
pereskedési, panasztévő hajlam, de 
ez a csúf nyavalya talán még soha

annyira el nem hatalmasodott, mint 
most a háborúban, amikor minden 
szennyes emberi érzés és rosszindu
lat felburjánzik. Nem mondjuk, van
nak esetek, amikor egy-egy panasz 
közcélt szo'gál és ha nem is bizo
nyul valónak, kétségtelenül megál
lapítható, hogy jóhiszeműség szülte. 
Ezzel szemben azonban légiónyi 
amaz esetek száma, amikor piszkos 
önérdek, alantas bosszuérzés és 
egyébb hasonló indító okok szülik a 
panaszt és feljelentést. Éppen ezért 
az árbiráló bizottságoknak számolni 
kell e tömeglélektani jelenséggel és 
a komolytalan panaszokat, ama fel
jelentéseket, melyekből kilóg a 
rosszindulat, a gyü'ölség, a személyi 
bosszú lólába — tegyék ad acta és 
tárgyalásával ne okozzanak súlyos 
kellemetlenségeket, anyagi bajokat 
az egyébként is gyötrelmes küzdel
meket v ív ó  magyar vendéglős ipar
nak.

A vendéglői árvizsgáló bizottság
ban vendéglősök is ülnek. Úgy tud
juk azért, hogy a testületi érdekeket 
képviseljék. E pár sorunk hozzájuk 
szól. Legyen gondjuk rá, hogy a 
vendéglők ellen szervezkedő inkvi
zíció megszűnjön.
всэасэвсэасэвсэвсэвсэвсэасэв

Hat polgári étkező
főváros újból meg
mutatni igyekszik, 
hogy legmosto
hább mostohája, a 
magyar vendéglős 
és korcsmáros ipar 
existenciális érde

keit mennyire semmibe veszi, meny
nyire nem okoz neki fejtörést, hogy 
a magyar iparnak e jelentős ága, 
mely közélelmező tisztjét a legna
gyobb odaadással végzi a leglehe
tetlenebb viszonyok között is, ho
gyan ússza meg a háborút. De nem
csak hogy nem okoz ez fejtörést a 
fővárosnak, de még arról is gondos
kodik, hogy a sokat hányódó ipar
ág lélekzethez se juthasson. így 
újabban azt a tervet eszelték ki el
lene, hogy hat polgári étkezde fel
állításával próbálják megnyomorí
tani.

E hat polgári étkezde három tál 
ételt adna 2 korona 50 filléres árban. 
A terv atyja, Csupor tanácsnok ur. 
bármennyire is el van ragadtatva a
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Felelősségre vontam a paraszt
jaimat — mondotta, — hogy hogyan 
mernek pezsgőzni. Mire az egyik ru
tén megmagyarázta, igy „Nézze, 
főtisztelendő ur. Amikor a béke ide
jén bevittem egy tyúkot Munkácsra, 
kaptam érte egy pengőt. Ittam egy 
kis pálinkát s oda volt a pengő. 
Most? Beviszek e^y tyúkot, adnak 
érte 24 koronát. Tizennyolc koroná
ért iszom egy üveg pezsgőt, még 
mindig hazahozok hat koronát. Hát 
miért ne innám?“

Szerezzünk be jeget 
nyárra

Tél van; a gondos sörgyárak 
ilyenkor látják el magukat a nyárra 
szükséges jéggel és ennek beszerzé
se természetesen sok munkába és 
sok pénzbe kerül.

Az itt bemutatott felvételünkkel 
ezt a munkát akarjuk bemutatni a 
mi olvasóközönségünknek. Erre rá
mondhatjuk, hogy kevesen látták 
még, mint szállítják a jeget a kőbá
nyai sörgyárakba és milyen hatal
mas kocsisorok vonulnak föl napon
ta többször, hogy a jéggyárakat a 
nyári jégkészlettel ellássák.

Ezt ábrázolja képünk, amelyből 
azt is kiszámíthatjuk, hogy milyen 
hatalmas költségekbe kerül a sör
gyárak jégvermeinek megtöltése.

A sörgyárak példáját követnie 
kell a vendéglősöknek is, akiket a 
nyáron valószínűleg bekövetkező 
jégmizériák igen súlyosan érintené
nek, amint hogy a jéghiányt tavaly 
is komolyan megsínylették.

Jen száll it ás a kőbányai sörgyárakhoz.

közélelmezés megváltására kieszelt 
ideájától, még sem hisszük, hogy e 
2 korona 50 filléres menü áldásaiból 
részt kérne magának. 2 korona 50 
fillér —- olyan ár ez ma, amelyet 
csak megmosolyogni lehet, mert ko
moly ember, a mai piac elviselhetet
len drágaságát ismerő ember csak 
bosszankodó nevetéssel, kényszer
mosolygással regisztrálhatja ezt a 
hirt. Hiszen, szó sincs róla, lehetne 
adni három tál ételt 2 korona 50 fil
lérért, ha a humanitás számlájára Ír
ják azt az összeget, amivel három 
tál „ehető“ étel többe kerül. A fővá
rost nem ismerjük olyan nagyszivii- 
nek, hogy a közjótékonyság érdeké
ben felbontani akarná budgetjét, sőt 
biztosak vagyunk benne, hogy nem. 
Ha pedig mégis ad ebédet 2 korona 
50 fillérért, akkor csak olyant adhat, 
amely — pardon e szavakért ku
tyának való.

De azt hisszük, másutt van a ku
tya eltemetve. A főváros urai ezer 
és egy balkezes intézkedésük, lehe
tetlen kapkodásuk nyomait eltünte
tendő, jutottak arra az ideára, hogy 
— próba szerencse — kirukkolunk 

a polgári étkezdék tervével. Ezzel 
egy csapásra két legyet reméltek 
ütni; a közönség vak jóhiszeműsé
gét és a kiskorcsmákat. Az utóbbit 
talán sikerülhetne nekik elérni a 
méltánytalan és illegális konkurren- 
cia révén, a másikat azonban nem; 
a főváros megrendeletezett lakossá
gát már nem szédíti meg a szavak 
virágának illata.

■ a • a

Pezsgőznek a rutén parasztok. A
„Déli hírlap“ írja: A pálinka nagyon 
elmaradt a határhegyekből, ahol a 
ió rutének élnek. A pálinka ott fon
tosabb volt a kenyérnél s különösen 
keserves nekik most, amikor sem 
pálinkájuk, sem kenyerük nincsen. 
Pálinka helyett mostanság — pezs
gőt isznak a rutének. Valamelyik 
gyár egyenesen az ő számukra te
remtett egy uj márkát, amelynek 
üvegjét tizennoylc koronáéit adják 
Munkácson, meg a hegyek között a 
korcsmákban. Az egyik rutén köz
ség lelkésze hősiesen küzd népének 
furcsa uj szenvedélye ellen, ám, 
hogy milyen sikerrel, ű maga adta 
tudomásomra az alábbiakat;

Л Dréher-sörgyár zárt palacksör szállító kocsija.
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Borkiviteli szakbizottság név alatt 
j  pénzügy-, földmivelési és kereske
delmi minisztériumok a borkivitel 
iránti engedélyek elbírálására bi
zottságot alakítottak, amelyeknek a 
nevezett minisztériumok kiküldöttein 
kivid tagjai: Mendel Gyula, az Abe
les Zsigmond budapesti bornagyke
reskedő cég beltagja a Magyar ke
reskedelmi csarnok képviseletében. 
Zwack Ákos kér. tan., bornagykeres- 
kedő a budapesti keresk. és iparka
mara részéről, Jálics Ferenc az Or
szágos magyar gazdasági egyesület 
részéről, dr. Drucker Jenő a Magyar 
szőlősgazdák szövetkezete részéről.
A bizottság irodája Budapesten, "V., 
Alkotmány-utca 29. szám alatt van, 
ahol minden nap 11—1 óra között a 
nevezett bizottsági tagok egyike 
vagy másika található.

A bor forgalmában az utóbbi idő
ben némi szünet állott be egyfelől a 
rendkívüli hideg időjárás miatt, 
amely a bor szállítását lehetetlenné 
teszi, másfelől pedig azért, mert a 
sok hó a legtöbb vidéki helyen az 
utakat annyira megrongálta, hogy a 
bornak még a vasúti állomásokhoz 
való szállítása is lehetetlenné vált. 
Magától értetődik, hogy a továbbí
tást nagy mértékben gátolja a majd
nem minden vasúti vonalon rövi- 
debb-hosszabb megszakításokkal ér
vényben levő vonalzárlat. A kereslet 
meglehetősen élénk ugyan, de a 
szál'itás lehetetlensége miatt na
gyobb ügyletek az utóbbi időben 
nem igen létesültek. Az árak stabi
lak. Idei termésű lefejtett fehér bo
rokért 380—420 К-t fizetnek minő
ség szerint hektoliterenként, mig a 
vörös borok átlagban 100 K-val drá
gábbak.
■ CD N CD ■ CD ■ CD ■ CD ■ О  ■ CD BCD ■ CZ> ■

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.

Rendelet
A magy. kir. minisztérium 191/1918. 
M. E. számú rendelete a sertésvágás 
korlátozásáról, valamint az élő ser
tésekért és a sertéstermékekért kö
vetelhető legmagasabb árak megál
lapításáról szóló 4465/1917. M. E. sz. 

rendelet módosítása tárgyában.
A m. kir. minisztérium a háború 

esetére szóló kivételes intézkedések
ről alkotott törvényes rendelkezések 
alapján a következőket rendeli:

1. §.
A termelő és a viszonteladó között 

való forgalomban rnétermázsánkint 
(100 kg.) tiszta súlyra nyers disznó
zsírért (mindennemű nyers disznó
zsírért és nyers szalonnáért) 970 ko
ronánál, mindennemű friss sertés
húsért pedig — ideértve a lehúzott, 
vagyis szalonna nélküli félsertést is

850 koronánál magasabb árt kö
vetelni vagy fizetni tilos.

A leölt szalonnás sertéseknek 
egészben vagy féldarabokban való 
adásvétele esetében követelhető leg
magasabb árt a 4405/1917. M. E. sz. 
rendelet 7. S-ában megnevezett ha
tóságok állapítják meg, ez az ár 
azonban rnétermázsánkint (100 kg.) 
tiszta súlyra 1100 koronánál maga
sabb árt követelni vagy fizetni tilos.

A jelen §-ban vagy ennek alapján 
megállapított legmagasabb árakat a 
termelés helyén, a vasúti vagy hajó
állomáson való átadás esetére, cso
magolás nélkül kell érteni. Ha a cso
magolást az eladó szolgáltatja, azért 
a vevőnek tölgyfahordóban való 
szállítás esetében legfeljebb a vétel
ár 4%-át, másnemű csomagolás ese
tében legfeljebb a vételár 3%-át 
számíthatja fel a vételáron felül.

2. §.
A 4405/1917. M. E. számit rendelet 

8. §-ának első bekezdése akként 
egészittetik ki, hogy a 4405/1917. M. 
E. számú rendelet 7. §-ában megne
vezett hatóságok a jelen rendelet ki
hirdetésétől számított 8 napon belül 
kötelesek az illető törvényhatóság 
hivatalos lapjában, valamint az ér
dekelt községekben és városokban a

helyi szokásoknak megfelelően köz
hírré tenni és azokat az Országos 
Közélelmezési Hivatalt vezető mi
niszterhez, Horvát-Szlavonországok- 
ban pedig a bánhoz felterjeszteni.

3. §.
A jelen rendelet kihirdetésének 

napján lép életbe. Ettől a naptól 
kezdve a 4465/1917. M. E. számú 
rendelet 5. §-a hatályát veszti.

A jelen rendelet területi hatályára 
a 4405/1917. M. E. számú rendelet 
13. §-a irányadó.

Budapest, 1918. évi január hó 11, 
napján.

Dr. Wekerle Sándor s. k.
m. kir. miniszterelnök

ífalmémiótóvek
A pálinka árának megállapítása.

Gazdasági körökben minduntalan 
felmerül a kérdés, vájjon a pálinka 
árát meg fogja-e a kormány állapí
tani, vagy sem? Megbízható helyről 
nyert legújabb értesítés szerint az 
alighanem be fog következni. A köz
ponti szeszfőzdék képviselőinek fel
fogása a pénzügyminisztériumban e 
tárgyban tartott értekezleten ugyan 
abban nyilvánult, hogy ily árkorlá
tozásra, legalább a folyó évben nincs 
jogosultsága, miután senki sem tudja 
még hozzávetőlegesen sem, hogy 
melyek lesznek az égetésnél felme
rülő költségek. De különben is oly 
különböző viszonyok közt működnek 
az egyes szeszfőzdék, hogy alig kép
zelhető oly ármegállapítás, mely 
mindegyik szeszfőzőre igazságos 
volna. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy az ármegállapítás lefoglalás 
nélkül mindig azokat a termelőket 
vagy gyárosokat sújtja, akik egye
nes utón haladnak, mig a rosszhisze
mű egyének találnak utat és módot 
annak kijátszására. Valószínű, hogy 
az ármaximálás folytán egyrészt az 
fog bekövetkezni, hogy ezen az áron 
alul akármilyen magasan állapittatik 
is az meg, pálinka nem lesz kapható, 
másrészt pedig az alkoholaránv te
kintetében fogják a fogyasztókat 
megrövidíteni. Legnagyobb baj 
azonban az volna, ha az ár a jelen
legi igen súlyos viszonyokhoz ké
pest alacsonyra maximáltanék, mert 
akkor a gyümölcs- és törkölypálin
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Zöldségközpontok megbízottai. Az
Országos Zöl'dség-, Főzelék- és Gyü
mölcsforgalmi Intézőbizottság jóvá- 
hagyása mellett a következő meg
bízottakat nevezte ki: Wirtschafter 
és társa, Kassa. Takács Vilmos, 
Gyulafehérvár. Grosz Jenő, Arad. 
Újvidék város polgármesteri hiva
tala, Újvidék. Goldberg Salamon, 
Szabadka. Hirschhorn Frigyes, Fo- 
garas. Huttmann József, Brassó. 
Makó Város Zöldség-, Főzelék- és 
Gyümölcsforgalmi Ügyosztálya, Ma
kó. Szegedi Kereskedők Egyesüle
tének Bevásárlási Részvénytársasá
ga, Szeged. Grünfeld Alfréd, Eszter
gom. Fejérimegyei és Székesfehér
vári Kisgazdák Fogyasztási és Ér- 
tékesitő Szövetkezete, Székesfehér
vár. Kern Salamon Ödön, Rima
szombat. Schreiber D. és Fiai Utóda. 
Győr. Krausz Ábrahám Fia, Pécs. 
Molnár József, Mohács. Engel1 Jó
zsef és Fia, Léva. Nagykárolyi Köz- 
gazdasági Bank R.-T„ Nagykároly. 
Beregmegyei Központi Takarék- 
pénztár R.-Т., Beregszász. Iritz 
Gyula, Békéscsaba. Élelmicikkeket 
Beszerző Szövetkezet, Beszterce. 
Miskolc város Közélelmezési válla
lat, Miskolc. Lun Károly, Komárom. 
Pomari Gazdasági Szövetkezet, Ora- 
vicafalu. Délvidéki Terményfeldol- 
gozó és Értékesítő Szövetkezet, Te
mesvár. Délvidéki Terményfeldol- 
gozó és Értékesítő Szövetkezet, Lu
gos. Liptó Vármegye Közélelmezési 
Üzemvezetősége, Liptószentmiklós. 
Egressy János és Weisz Izráel, 
Técső. özvegy Somlyódi Jánosné és 
Fried Dezsöné, Debreczen. Hatvan 
és Vidéke Árukereskedelmi R.-T., 
Hatvan. Egri Kereskedelmi R.-T.,

Eger. Kovács Lajos, Déva. Hunyor 
László, Szolnok. Mihály Károly, Ma
rosvásárhely. Festinger Dávid és Fia 
Kolozsvár. Fodor Károly, Aszód. 
Vastag Lajos, Budapest, IX., Csar
nok-tér 4. szám. Eislor József Po
zsony. Adler Vilmos és Grünfeld 
Gyula, Nagyszombat Sárosvárme
gyei Gazdák Fogyasztási és Érté
kesítő Szövetkezete, Eperjes, lfj. 
Weisz Lázár, Kaposvár. Hacker 
Mór és Fia, Sopron. Paunc Antal, 
Losonc. Balassagyarmati Közgazda- 
sági Bank R.-Т., Balassagyarmat. 
Galitzenstein József és Auer és Ke
lemen Gyula, Érsekújvár. Goldner 
Dávid és Fia, Nagytapoltsány. 
Friedlaender Mór és Fia, Szered. 
Kecskeméti Adolf, Kecskemét. Be
nedek György, Nagykőrös. Somogyi 
Oszkár, Paks. lfj. Deutsch Sándor, 
Dombóvár. Mihály Móric, Maros- 
ludas. Dr. Fenyő Sándor, Nagyki- 
lcinda. Fischer Ignác, Pancsova. 
Nagymihályi Takarékpénztár Rész
vénytársaság, Nagymihály. Gescheidt 
Jakab, Zólyom. Zoltán Imre és Pika 
Miklós, Nyíregyháza. Nagykárolyi 
Közgazdasági Bank R.-Т., Nagy
károly. Szatmári Leszámitolóbank 
Részvénytársaság, Szatmár. Stein- 
fcld Móric és Fia, Nagybánya. Gold
berger Imre, Nagyszeben. Lehrmann

Hallu ignite: Gabikám......................... —
Benedek Marcell: Vulkán. Regény . 6.— 
lejár Imre: Madáremberek . . . .  3.
Gárdos Mariska: Kilenc hónap . . . 4.— 

Ka ezer Illés: Kliafrit. az egyiptomi 
asszony. Napkeleti regény. 111. kiad. 5.— 

Kaczér Illés: A király aludni akar . . 4.— 
Marcel Prévost:Ur és szolga. Regény

Fordította: Benedek Marcell . . . 4.— 
Révész Béla: Beethoven, Miniature.

Erdei Viktor litográfiáivá! . . . .  4.60 
Szederkényi Anna: Hill Márta. Regény 4.— 
Szenes Béla: A Kristóf téri Kolumbusz.

Vidám regény ................................
Sondyó Zoltán: őszi regény . . . .  3.— 
Várnai Zseni: Örömök kertje . . . .  3.—

K a p h a t ó  Bu<t«peil é t  a vidék m inden  
kónyvkereskedéiébrn  ét a pályaudvaron

Tóbiás, Zilált. Bernstein Mór, Tren- 
esén. Blummenfeld Adolf és Fia, 
Sátoraljaújhely. Weiner Nándor, 
Szombathely.. Spitz Márk, Pápa. 
Kaszter Miksa, Nagykanizsa. Blu
menfeld Adolf és Társa, Sátoralja
újhely.

A tojás nagybani bevásárlási ára
1918 január 11-étől január 21-ig lá
dánként (1440 darab! — csomagolva 
ládával együtt — helyt bevásárlási 
állomáson átvéve: eredeti áru 5ó0 
K, osztályozott és lámpázott áru uj 
ládákban és száraz fagyapotba és 
friss szalmába csomagolva fi20 K.

A Kereskedelmi Bank uj sörgyári 
érdekeltsége. A Kőszegi sörgyár r.- 
társaságot a Kereskedeli Bank ér
dekkörébe tartozó sörgyárak közre
működésével reorganizálták. A vál
lalat ezentúl Király Sörfőzde rt. cég 
alatt fog működni egy millió korona 
alaptőkével.

Mennyibe kerül egv reggeli Finn
országban? Hogy az immár függet
len Finnországban minden falat drá
gagyöngyöt ér, azt érdekesen bizo
nyítja egy finn vendéglő szám'ája. 
Ez az érdekes dokumentum, melyet 
négy reggeliző svéd polgár hozott 
magával Helsingforsból, szól imi
gyen: Előétel 20 márka, kenyér 50 
pfennig, vajaskenyér 80 márka, négy 
pohár sör 6 márka, négy adag vaj 4 
márka, még két pohár sör 3 márka, 
két körte 14 márka, két adag torta 
4 márka, négy csésze kávé 5 márka, 
szivarok 2 .márka 50 pfennig, még 
két kávé 2 márka 50 pfennig, össze
sen 141 márka (210 korona).

Nem birt sör nélkül élni. Urmann 
Henrik temesvári nyomdatulajdonos 
vértanúja lett a háborús sörhiány
nak. A hetvenöt éves öregur öngyil
kosságot követett el, amint hátra
hagyott bucsnleve'ében irja, azért, 
mert sör nélkül nem bir élni. A te
kintélyes és köztiszteletben álló te
mesvári polgár sorsát a sör barátai
nak igaz részvéte kiséri.

A Villányi pezsgőgyár tőkeeme
lése. A Villányi Borpince és Pezsgő
gyár Rt., amelyet a Magyar Agrár 
és Járadékbank alapított Schaum- 
bnrg-Lippe herceg villányi bői pin
céje és pezsgőgyára átvételére,

ka, melyből pedig elég nagy meny- 
nyiségre lehet az idén számítani, a 
közforgalomból el fog tűnni, az úgy
nevezett finom, de nem természetes 
pálinkák, a likőrök, melyeket min
denféle illatos medicinákkal kever
tek össze, óriási haszonnal lesznek 
értékesíthetők, miután ezeknek az 
árát egyelőre nem akarják maximál
ni. Az egyenlő elbánás elvénél fogva 
az volna tehát kívánatos, hogy ak
kor sem a szilva, sem a seprő, sem 
a törköly stb. pálinka ára ne szabas- 
sék meg, vagy az illatosított áru is.
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alaptőkéjét 4 millió koronáról 5 mil
lió koronára emelte fel.

A cukoripar nehézségei. A szeren
csi cukorgyár teljesen beszüntette 
üzemét. Sokkal hamarabb, mint más 
normális években, aminek egyszerű 
magyarázata az, hogy sokkal keve
sebb cukrot is gyártott, mint más
kor. Kevés volt a répa, igy 'kevés 
lett a cukor is. Nemcsak a szeren
csi, hanem az egész magyarországi 
cukorgyáraknak gyenge répatermé
se volt ez évben.

Nem lesz drágább a gyufa. Azzal 
a hírrel szemben, hogy a gyufa is
mét drágább lesz, a gyufaközpont 
kijelenti, hogy a hir nem felel meg 
a valóságnak. Gyufakészlet van bő
ven, tehát nincs ok az emelésre.

Ili váltópénz és bankjegyek. A
pénzügyminiszter már a legközelebb 
törvényjavaslatot fog beterjeszteni, 
mely felhatalmazza a kormányt, 
hogy 25 és 50 filléres váltópénzt és 
5 koronás bankjegyeket bocsáthas- 
son ki. Ezekre a kibocsátandó pénz
nemekre csakugyan nagy szüksé
günk van.

Bécsben drágább lett a sör. Az
ausztriai sörgyárosok egyértelmű
ig  elhatározták, hogy január 8-tól 
kezdve minőség szerint 20—30 ko
ronával megdrágítják a sör hekto
literjét. A vendéglősök természete
sen ennek arányában drágábban 
mérik a sört.

A paprika forgalmának újabb sza
bályozásáról szóló rendelet kiadása 
küszöbön van. A rendelet lényeges 
újítása az, hogy az árakat körül
belül 30%-kal emeli s hogy a pap
rikamalmokat szigorú ellenőrzés alá 
helyezi. A paprika kivitelére nézve 
az érdekeltség körében az a kíván
ság, hogy a H. T. ebben az irány
ban, jutalék ellenében, vegye igény
be a kereskedők tevékenységét s 
tudomásunk szerint a H. T. vezető
sége e kívánság teljesítésétől nem 
idegenkedik.

Nem ízlik az étel a diákmenzán...
A Déli Hírlap a következőket Írja: 
Tegnap elmentünk a fővárosi diák
menzába, hogy megnézzük, javult-e 
a szegény pesti diákok kosztja, mi
óta nem a népszállóról, hanem a 
központi konyháról élelmezik őket. 
Restesük már önmagunk előtt, any- 
nyiszor kellett szóvátenni: a koszt 
most még rosszabb, mint azelőtt. A 
főváros azzal az ebéddel traktálja 
kosztos diákjait, amelyet a hadi
konyhákban fognak utcán át hatvan 
fillérért (az eredeti tefv szerint csak 
harmincért) kimérni s már rnost

meg lehet állapítani, hogy a hadi
konyhák nem annyira a népélelme
zés ügyét, mint egyesek reklámér- 
dekit fogják szolgálni. Tegnap ma
gas vendégek jártak a diákok kö
zött. A margarinos levest és emészt
hetetlen kölest, amiből a menü ál
lott, nem kóstolták meg, a diákok 
pedig magukba fojtották régi pana
szaikat. Egyébként is valamennyi
ben csak úgy tombol a keserű hu
mor és — nem ok nélkül. 1 egnap 
jött el először a menzába C s u p o r  
tanácsnok, akihez a menza ügyei 
tartoznak és ugyancsak a magas 
vendégek tiszteletére megjelent egy
némely jótékonysági kegyelmes asz- 
szonv is és a menza őrangyalaként 
szerepelt, holott ezelőtt színét sem 
látták a diákok. Ellentétben a nem 
várt vendégekkel, több diák-kollega 
hirtelenül kimaradt a menzáról. A 
fiuk és leányok nagyon megértik, 
hogy ezek a kollégák elégedetlenek 
voltak a koszt miatt, amelynél rosz- 
szabbat börtönben sem lehet kapni. 
(Csupor tanácsnok ur! Fentiek sze
rint talán jó lesz a polgári étkezők 
tervéről lemondani. Bízzuk a becsü
letes kiskorcsmárosokra a polgárok 
ellátását.)

Vendéglői étkezöjegyek Ausztriá
ban. Az osztrák közélelmezési hiva
tal elkészült azzal a tervvel, hogy 
Ausztriában bevezeti a vendéglői 
étkezőjegyek rendszerét. Az étkező- 
jegyekről szóló rendeletet a napok
ban fogják kibocsájtani. Amint ér
tesülünk, az osztrák vendéglősök 
testületileg tiltakoznak a rendelet 
kibocsátása ellen.

Osztrák sör magyar cégér alatt. 
Az osztrák fővárosból értesítik la
punkat. hogy számtalan vendéglő
ben kőbányai sör gyanánt árusítják 
az osztrák sört. Sőt a vendéglők 
ablakaiban is kifüggesztik a követ
kező felírást: „Steinbrucher Bier!" 
A magyar sör jó hirneve érdekében 
felhívjuk az illetékes körök figyel
mét az osztrák merényletre.

Perdöntő szakácsköny. A bécsi 
kerületi bíróságnál Gy. 1. tekintélyes 
vendéglős árdrágítással volt vádol
va. A panasz tárgya az volt, hogy 
egy szelet tortáért egy korona ötven 
fillért számított panaszosnak. A vá
dolt vendéglős mentségül azt hozta 
fel, hogy a torta készítéséhez drága 
mandulát használt. A biró a vendég
lős védekezésére azt a megjegyzést 
tette, hogy a háborús időben man
dulát a torták készítéséhez használni 
fényűzés és ezt mentségül nem fo
gadhatja el. A vádlott vendéglős vé
dője bemutatott egy 1866. (háborús 
évi) szakácskönyvet, amelyben ki
fejezetten meg van írva, hogy a per 
tárgyát képező tortához bizonyos 
mennyiségű mandula szükséges. A 
bíróság e bizonyítékok alapján az 
árdrágítással vádolt vendéglőst fel
mentette.

Országos Vendéglős Uíság

Előfizetési felhívás
Jelen számunkkal az Országos Vendéglős. 

Újság harmadik évfolyamába lépett és ezt 
az alkalmat nem mulaszthatjuk el, hogy кö- 
szönetünket ne fejezzük ki a lelkes és min
ket megértő közönségünknek. Az évfolyam
nak ez a változása más lap életében talán 
nem jelent határkövet; — de az Országos 
Vendéglős Újság életében igen.

Büszkén hivatkozunk arra az eredményre, 
melyet eddigi munkálkodásunkkal elértünk 
és bátran hirdetjük azt, hogy ebben a szak
iparban eddig is meghallgatták és méltá
nyolták szavainkat. Mi ezúttal is ugyanazon 
az utón haladunk, amelyet kitűztünk ma
gunk elé és ez az ut feltétlenül a magyar 
vendéglős és korcsmárosipar boldogulásá
hoz vezet.

Becsületes munkánk jöevndő eredményé
ről meg vagyunk győződve; mert aki nem 
látja be a mi törekvéseink igazságát; az 
nem lehet igaz barátja a vendéglősiparnak. 
Küzdünk, dolgozunk tovább nagy ambíció
val, lankadatlan munkakedvvel és a mi Új
ságunkban, amely ennek a tiszteletreméltó 
szakiparnak a boldogulását szolgálja; ezen
túl is mindenki bátran hallhatja a szavát.

De amikor mindezeket elmondjuk, mi is 
hasonló szives támogatást kérünk a vendég
lős és korcsmárosipar mélyen tisztelt szak
férfiúitól. Az Orszgos Vendéglős Újságnak 
erőssé, naggyá kell lennie, hogy kitűzőt cél
jához képest szolgálhassa a magyar söripar 
nagy érdekeit.

Abban a reményben szólítjuk fel előfize
tésre a magyar vendéglős és korcsmám* 
ipar tisztelt szakférfiúit, hog ymegértik a mi 
jelszavunkat, amely mindig ugyanaz marad: 
mindent a magyar vendéglős és korcsmám* 
iparért!

Az Országos Vendéglős Újság előfizetési 
ára egész évre 8 korona.

Az előfizetési pénzek az Országos Ven
déglős Újság kiadóhivatala címére külden
dők (Budapest, VI., Kötvös-utca 28.).
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A Magyar Bank nem 
pályázik a vasúti 
vendéglőkre

re jár, hogy a „Ma
gyar Bank“ bérbe 
akarja venni az 
összes vasúti ven
déglőket. Ezt a 
hirt már mi is re
gisztráltuk ,s hoz

zá fűztük azt a magyarázatot, hogy 
utána járunk a híradás valódiságá
nak. Ígéretünket beváltva, eljártunk 
ez ügyben, mely a vendéglősiparban 
•.ok jogos aggodalom eredője volt és 
;i Magyar Banknál a következő 
megnyugtató felvilágosítást nyer
tük:

— A Magyar Banknak annakide
jén volt egy tervezete az idegenfor
galom fejlesztése tárgyában. Ez a 
'"•vezet messzemenő, évtizedekre 

eőlirányzott programmed dolgozott 
ki és ebben szó volt a vasúti ven
déglőkről is. Innen eredhetett az a 
híresztelés, hogy meg akarjuk venni 
a vasúti vendéglőket. Ezzel szem
ben határozottan kijelentjük, hogy a 
vasúti vendéglők üzemére nem ref
lektálunk és ez programmunkban 
»egyáltalán nincs is benne. Hivatalo
san is közöltük ezt már a kereske
delemügyi és földmiveléstigyi mi
niszterekkel. A magyar vasúti ven
déglősöknek tehát minden e téren 
felmerült aggálya felesleges.
, Megnyugvással fogadtuk ezt az 
információt. Ennek igy is kell lennie, 
amint arról meg is voltunk győződ
ve és amint azt már a hir felmerü
lése alkalmával jeleztük is.

* díjtalanul m egküldjük »

Szomaházy István 
a fehér asztal
cím ű r e g é n y ü n k  eddig  
* m egjeleni p éld ányait! *

Vasúti vendéglős 
előfizetőink

A BŐS 
ARAD 
BAJA
BALATONSZENTGYÖRGY 
BRASSÓ I. és II. oszt. étterem 
BÄPTFA
B.-SZENTLÖRINC
BÉKÉSCSABA
BICSKE
BUDAPEST-FERENCVÁROS
BUZIÁSFÜRDÖ
CSAP
CELLDÖMÖLK
DÉS
DEBRECEN 
ESZÉK (Ősiek)
ÉRSEKÚJVÁR
FOGARAS
FÜZESABONY
GYÉKÉNYES
GYŐR
HATVAN
HEGYESHALOM
IGLÓ
KASSA
KECSKEMÉT
KÉSMÁRK
KASSA
KIRÁLYHÁZA
KISKÖRÖS
KISÚJSZÁLLÁS
KISKAPUS
KOLOZSVÁR
KOMÁROM
KÜKÜLLÖSZÖG
LEGFNYE-ALSÓMIHÁLYI
LŐCSE
LIPÓTVÁR
MAKÓ
MARGITFALVA
MAROSVÁSÁRHELY
MAROSLUDAS
MEZÖLABORC
MEZŐHEGYES
MISKOLC
NAGYKÁROLY
NAGYSZEBEN
NYÍREGYHÁZA
PÁRKÁNYNÁNA
PELSÖC
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZATMÁR
SZEGED
SZFGED-RÓKUS
SZEPSISZENTGYÖRGY
SZOLNOK
SZÖREG

TEMESVÁR
U.IDOMBOVÁR
ÚJVIDÉK
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZOMBOR
ZÓLYOM
ZSIBÓ
ZSOLNA

I P A R S Ó
fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózá ára, valamint 
hűtőkészülékekhez. Mi idén felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli 
kérdezősködésekre d í jm en tesen  nyújt

A M agyar K irá ly i Sóiövedék Vezérűgynöksége
I p a  r* ó  o s z t á l y :

Budapest V., V ilm os Császár-ul 32. Tele lőn  7 3 -4 0

^ /p r k e A r io p m iíiid
Kedves előfizetőinkhez. Mindazon előfize

tőink, kik szerkesztőségünket az uj esztendő 
alkalmával jókívánságaikkal felkeresték, há
lás köszönetiinket küldjük,

Özv. Rieth Dánielné, Kisújszállás. Ked
vességéért fogadja hálás köszönetiinket.

Kása Lajos főpincér, Kisújszállás. Kö
szönjük jó kívánságát és ezúton tolmácsol
juk az tij év alkalmából hozzánk juttatott 
üdvözleteket kar társai részére.

Vendéglős, Miskolcz. Írásbeli panaszát el
juttattuk illetékes helyre. Intézkedés történt, 
hogy jogos panasza jogorvoslást nyerjen. 
Mi a magunk részéről azt tanácsoljuk, he
lyezze az összeget bírói letétbe.

/<., Debreczen. Nagyon bölcsen cseleke
dett. Közölhetjük, hogy az ügy az ön javára 
dőlt el.

R„ Fogaras. Résen leszünk, talán sikerül 
kívánságuk.

W. Gy.~né, Margitfalva. Az iratokat csak 
most volt módunkban megtalálni. Bővebbet 
néhány nap múlva levélben.

Korcsmáios, Pécs. Ajánljuk, menjen el a 
sörgyár igazgatójához s adja elő kérelmét; 
meg vagyunk róla győződve, hogy kedve
zően fogja ügyét elintézni.

R. ]., Szabadka. Nincs oka panaszra. Ke
resse a békés utat és jól fog járni.

TOKAJI COCNAC Sr°k* ~ :
A LEGJOBB A Budapest, Frangepán-u. 12
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Levesek
Borleves.

I üveg könnyű fehér vagy vörös 
bort negyed üveg vízzel, 20 deka 
cukorral, kis darabka fahéjjal, 2 
szeggel és egy kis darabka citrom- 
hajjal negyedóráig főzünk. Azután 
egy tojás sárgájáit kevés burgonya
liszttel eihabarunk. Közvetlen tála
lás előtt lassan ráöntjük a forró le
vest, de közbe folytonosan habar
juk. hogy össze ne forrjon. Külön 
edényben vizzal 18 deka szágót pu
hára főzünk, tálalás közben bele 
keverjük, Épp igy rizszsel is készít
het j ük.

Sörleves.
7 deci könnyű, világos sört kevés 

fahéjjal, szegfűszeggel és 10—12 
kocka cukorral felfőzünk, közbe 
szorgalmasan lehabozzuk. Azután 3 
deci savanyu tejfölt l tojás sárgájá
val elhabarunk, a forró sört lassan, 
folytonos habarás közben hozzá önt-

A fehér aszlal 13
— Elbeszélés —

Irta: Szomaházy István
— Nem haragszol ugy-e, ha itt ül

tetlek le? — kerdezte, miután barát-
-osan kezet rázott velem. — De 

ezzel az úrral sürgősen végeznem 
kell, hacsak azt nem akarom, hogy 
husvétra kapjam meg a toi.ettjeimet. 
Különben nem baj, hiszen azalatt is 
elbeszélgethetünk egymással . . .

Elcsavarodó szívvel ültem le az 
egyik fauteilbe, mert engem az a bol
dog reménység hozott ide, hogy me
gint négyszemközt leszek vele, mint 
a múltkor. De Hermin nem vett tu
domást a rossz kedvemről, hanem 
mkiözben a különböző szövetek közt 
turkált — egy könnyelmű kis veréb 
módjára csevegni kezdett.

— Azt kérded, hogy kicsoda a leg
újabb barátom? Ne félj, egészen jó- 
ravaló fiú, — jellem dolgában épp 
úgy, mint az anyagiakban . . . Ugy-e 
megmondtam neked a minap, hogy 
az én nyomorom csak ideig-óráig 
tart? . . . Nohát, fiam, most annyi 
megitn a pénzem, mint a polyva . . .  
Az összes barátnőim megpukkad
nak, de ez nem igen bánt engem . . . 
Ha az isten é’tet, hát azt hiszem, 
hogy még jobban is meg fognak puk
kadni szegénykék...

jiik. Ha a leves megsürüsödött, be
tálaljuk. De nagy tűzön a tojással 
főzni már nőm szabad.

Fekete leves.
Sok ievescsontot és velőscsontot 

apróra felvágunk, egy lábas alját 
zöldséggel — melyet karikára fel
vágniuk hagymával és zellerrel 
addig párolunk, amig egészen meg
bámult. Közbe kevés cukrot és sót 
is adunk hozzá. A cukortól kapja 
azt a szép színét. Ha az egész már 
megbámult, vízzel vagy marhahús- 
levessel felöntjük, néhányszor jól 
főni engedjük. Ekkor hideg vízzel 
l eöntjük — 1—2 mérőkanállal — és 
ha megüllepedett, szitán leszűrjük. 
Vastag, rövid metéltet főzünk belé, 
szükség szerint még megsózzuk, 
cukrozzuk és betálaljuk.

H uséfc lck  zsír n é lk ü l
Borjúiéi tormával.

Szél) borjufejet megforrázunk, 
tisztára lekaparunk, amíg egészen 
fehér nem lesz. Ekkor sós vízben 
puhára megfőzzük. Azután egy ideig 
saját evében állni hagyjuk, csontjá
ról leszedjük a húst, szép egyforma

Odavitte az egyik mintagyüjte- 
ményt az ablak elé, de azért szünte
lenül tovább csevegett.

— Azt akarod tudni, hogy minek 
hívnak? Hallottad-e már a Robinzon 
kapitány nevét?

— A sportsmanét?
— Úgy van. Az a kövér ur maga 

volt Robinzon kapitány, már tudni- 
í;Iik, ahogy odakünn a turfon szere
pel. A polgári életben mr. Schmietz 
a neve . . .  Az elzászi Schmietz. aki
nek rongyos lmszmilliócska vagyo
na van . . .

Oly fenhéjázó diadallal mondta 
ezt, mintha én is büszke lehetnék 
rá, hogy ő most a milliomos Schmietz 
kedvese . . . Gépiesen bólintottam, 
de belül, a szivem mélyén, úgy érez
tem, hogy lelkifurdalás nélkül meg 
tudnám gyilkolni a kövér elzászit ...

Jó másfélóra telt bele, amig a 
kecskeszakállas úriember végre a 
mintagyiijteményeivel együtt távo
zott s Hermin, a haját rendbehozva, 
boldog sóhajtással mellém telepe
dett az egyik fautuilbe Egy pillana- 
■io\ fáradt cica módjára, nyújtóz
kodni kezdett s mosolyogva, kacé
rul nézett rám, mig a fehér fogsorai 
csábítóan megvillantak a téles félho
mályban . . . Oly szép volt. hogy én 
egyszerre megfeledkeztem magam
ról s eszeveszett őrültséggel borul
tam a nyakába . . .  De a józanságom 
hirtelen visszatért, amikor Hermin 
erélvesen kibontakozott az ölelé
semből.

— Mi jut az eszedbe? — kér
dezte megütődve.

darabokra szeleteljük és reszeU tor
mával körítve tálaljuk. Ecetes, 
zseni lyemorzsás tormát tálalunk 
hozzá.

Főtt inarhanyelv tormával.
Ha pácolatlan állapotban készítjük 

u nyelvet, úgy főzzük, mint a mar
hahúst szokás. Azután kihűlni hagy
juk, bőrét lehúzzuk, tálaljuk. A füs
tölt nyelvet éjjelre vízben kell áztat
ni, azután megfőzzük, meghámoz
zuk, épp úgy bánunk vele, mint a 
frissel. Reszelt tormát adunk hozzá. 
Tálalhatjuk melegen vagy hidegen.

Borjucomb pácban.
A combot csontjától, bőrétől meg

tisztítjuk, sodrófával addig verjük, 
amig egészen összeszakad. Tiszta 
vászonruhába varrjuk, hogy olyan 
legyen, mint egy hurka. Azután hal- 
pácban két óráig főzzük, kihűlni 
hagyjuk, azután kivesszük a vászon
ból, nagyon éles késsel már a tálon 
felszeleteljük, mint a halat szokás. 
Azután majonézt nyomkodunk rá 
papirtölcsérből. Úgy körözzük, mint 
a halat szokás.

És látva kipirult arcomat, komo
lyan folytatta:

— Ha azt akarod, hogy jó bará
tok maradjunk, hát finomnak és ille
delmesnek kell lenned, kis fiam... 
A múltkor szívesen meghallgatta
lak, mert akkor senkinek se voltam 
felelős a tetteimért. . .  De most ba
rátom van, aki jó hozzám, — csak 
nem képzeled hát, hogy alávalósá- 
got fogok elkövetni? . . .  Majd egy
szer, ha megint senkim se lesz, foly
tatni fogjuk a múltkori fejezetet...

Aztán nyájasan megsimogatta a 
hajamat s igy szólít hozzám:

— Most pedig hagyj magamra, 
fiam, mert a barátom nálam issza 
meg a délutáni teáját. . .

A lángész-egyesület
Egy este különös társaság vető

dött be a Café de l‘Asie-be: nagy- 
szakállu, hangos bajorok, afféle jó
kedvű mii vésznépség, mely itt, a 
Szajna partján is sört ivott, noha 
kerek frankjával mértük a fekete 
müncheni ital korsóját. Roppant 
szenvedéllyel vitakoztak az aktuá
lis művészi kérdésekről, ceruzával 
pingálták te a kokottokat a már
ványasztalra, temérdek felségsér
tést követtek el s a törzsvendégek 
őszinte megbotránkozására, hajnal
felé egymásután levetették a gallér
jukat és a kőzeteiket. Mivel én meg
lehetős buzgalommal szolgáltam ki 
őket. s látható gyönyörűséggel hall
gattam a forradalmi fejtegetéseiket, 
az egyik szakállember, akit a töb-
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réved az ur!
Részegen jön az adós a korcsmá

ból.
Meglátja a hitelező és rászól:
— Na ha!ja az ur, borért tud fi

zetni, de engem ki nem elégít.
Honnan tudja az ur, hogy bor

ért tudok fizetni?
Látom!
Rosszul lát! Azt jól látja, hogy 

részeg vagyok, de hogy fizettem 
érte, azt nem jól látta!

4 becsültsértés.
Becsületsértés miatt panaszol az 

atyafi.
Mivel sértették meg magát?
Azt mondta ez az ember: biz

tosítom magát.
De hiszen ez nem sértés!
Hogyne lenne, mikor ez az em

ber az állatbiztosító intézet ügy
nöke?!

biek bizonyost isztelettel -mesternek 
szólítottak, hajnalfelé engem is meg
kínált egy korsó sörrel.

— Tisztelt polgártársam, hajtsd 
föla bajor félistenek egészségére . . .  
Ne szégyeld, mert te se vagy különb 
legény, mint mi . . .

Később kijelentették, hogy én az 
európai pincértestület dísze és virá
ga vagyok, akit pokoli kedvük lenne 
kitüntetni a jáspis-zöld sárkányrend 
nagykeresztjével. A szalkállember 
fenkölt áhítattal tette a vállalóra a 
kezét.

Piám, a bajor művészet nevé
ben ezennel Ocker és Saepia örökös 
lovagjává üt!.ek . . .  Viseld becsület
tel a méltóságot, amivel isteni jó
kedvünkben megajándékoztunk ...

Még egész sereg hasonló bolond
ságot beszéltek össze-vissza, közben 
tengernyi sört ittak, felköszöntőket 
mondtak azokra a hölgyekre, akik
nek ez estén nem akadt lovagjuk, s 
végre — az égbolt már veszedelme
sen kókellett odakiinn —• hosszú ké
szülődés után elhatározták, hogy tá
voznak. A szakálieinber is fölvette 
a kabátját, Leereszkcdőleg kezet rá
zott velem, de ekkor egyszerre a 
homlokára csapott.

Hopp hó, — kiáltotta hopp 
hó, támadt egv kolosszális ötletem.

Mi az, oh mestereik mestere? 
— kérdezte egy másfélmázsás fiatal 
ember.

— Ezt a fickót a jó Isten is ne
künk teremtette...  Nézzétek csak 
meg: a becsületesség és a jóindulat 
úgy csöpög az arcáról, mint zsír te-

Megismerte.
Biró:Hát  mondja el magánpana

szos az esetet.
P a n a s z o s :  Ülök a korcsmában 

és nem gondolok semmire. Egyszer
re valaki hátulról hatalmasan pofon
vág. Azonnal ismerősnek tetszett a 
pof, hirtelen megfordulok, hát csak
ugyan a Henezegi ur volt.

Nagyot hall.
Gábris gazda nagysokára rászán

ta magát, hogy elmegy a városba a 
íiiloi voshoz, gyógyulást keresendő 
fül-baja ellen. Viszi magával a fiát is.

Nagyon bosszankodik a gazda, 
hogy a doktornak nem olyan súlyos 
a baj, mint néki, azt mondja: „cse
kélység“ és rendel ellene. Végezetül 
kérdezi a gazda, mivel tartozik.

Húsz koronával! ... mondja a
speciálista.

Gábris gazda tizet tesz az asztal
ra, mire a fiú figyelmezteti, hogy a 
„felcser“ húszat kért.

— Jó, jó, — mondja a gazda, - 
hadd lássa, hogy tényleg nagyot 
hallok.

Végrendelet-bontás,
N ö vé r :  Mit akarsz elhunyt 

nagybátyánk gazdaasszonyától? Hi
szen el se jössz már mellőle?

Bá t y :  Tudod, attól tartok, hogy 
a bácsi reája testálta az egész va
gyonát és igy legalább kéznél aka
rok -lenni, hogy elsőnek kérjem meg 
a kezét.

Reménytelenség,
Egy végtelenül eladósodott ma

gyar mágnás halálos ágyán feküdt.
—- Oh, — sopánkodott — legalább 

addig élhettem volna, míg adóssá
gaimat kifizetem.

— Ugyan, ne legyen szerénytelen, 
hát örökéletii akar lenni?

Jó férj.
Fé r j :  Hoztam két üveg bort a 

születésnapodra.
F e l e s é g :  De hiszen tudod, hogy 

az orvos megtiltotta a borivást.
Fé r j :  Nem baj, majd megiszom 

én az egészségedre!
B O I O I O I O I O I O B O B O I O I

felelős szerkesztő es kiadó :
Böhm Ármin.

rólad, Hoepfer fiam, amikor az ég
bolton az augusztusi nap ragyog... 
En azt ajánlom neked, hogy minden 
gondolkodás nélkül szerződtethetjük 
a Lángész-egyesiilethez föpatrónus- 
n а к . . .

Általános iidvriadal fogadta az 
ajánlatot, de a mester leintette a za- 
jomgókat. Aztán fontoskodva fölfelé 
tartotta a mutatóujját.

l isztéit polgártársam, — szólt 
komolyan, —- jelentsd ki nekünk ün
nepélyesen, hogy van-e pénzed? 
Nem főt rankod, tiz frankod vagy 
száz frankod, hanem sok pénzed, 
annyi pénzed, rettenetes nagy pén
zed, annyi pénzed, mint az orosz 
cárnak, vagy a török szultának ...

Annyi nincs egészen, — mond
tam nevetve, — de ha két- vagy há
romezer frankról van szó, hát nem 
kell éppen a szomszédba mennem...

A szalkállember lázasan a keblére 
ölelt.

- Fiam, akkor te a mi emberünk 
vagy. . .  Ne ijedj meg, nem ptintpo- 
lásról van szó, hanem arról, hogy 
öt-hat év múlva kövér háziúr fogsz 
lenni, többszörös háziúr, aki csak 
minden -második vasárnap állsz szó
ba velünk... De mivel ezt alaposan 
meg kell beszélni, hát most vesd le 
szépen a kötényedet és gyere el ve
lünk valami aláva'ó kurtakorcsmá
ba, ahonnan még a magunkfajta ré
szeg embereket se dobják ki . . .

A szakállembcr furcsa beszédét 
nem vettem ugyan valami komo
lyan, de mivel a munkának külön

ben is vége volt, nevetve rájuk 
hagytam, hogy velük megyek. A 
Montmartre egyik pincéjébe kalau
zoltam őket, ahol ilyenkor - reggel 
hat óra táján — van a legnagyobb 
élet s ahol a sörön kívüli provánszi 
ételeket is lehet kapni, szóval olyan 
delikatessze-ket, amelyekben a fok
hagyma a leglényegesebb alkotó
szer . . .

Mikor az éhség első rohamai le
csillapultak, a társaság doyenje ba
rátságosan közelebb húzódott hoz
zám s a kövér -kezét rátette a vál
la,mra.

- Gyermek, nézz körüli ebben a 
társaságban . . .  Tudod, hogy kikkel 
hozott össze a véletlen? . . .  Ahogy 
ezt a sok borzas, züllött fickót itt 
Iád, ezek fogják föllenditeni a nyo
morult bajor művészetet. . .  Mert a 
bajor művészet most kutyának való 
állapotban van . . .  Éhez azonban te 
szamár vagy, édes fiam . . .  De any- 
nyit még a te parányi kis eszeddel 
is meg fogsz érteni, hogy a gőgös 
müvész-burzsoá kézzel-lábbal kiiz- 
ködik, csakhogy, a mi diadalunkat 
megakadályozza ... Szerencsére, ha 
megpukkadnak is, hiába; a jövő a 
mienk, a Lángész-egyesiileté, ahogy 
mi nemes önérzettel nevezzük ma
gunkat . . .  Ez azonban megint nem 
tartozik rád, tisztelt polgártársam... 
Ami te reád tartozik, az annyi, hogy 
a Tigerbräu csapiárosa gazember, 
aki nem érdemli meg, hogy a jó Is
ten napja reája süssön ...

(Folyt, köv.)
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Törvényes o ltalom  alatt álló

„Pannónia“
Dupla malátasűr

„ F o l y t o n  e m e l k e d ő  f o r g a l m u n k  t i t k a  
g y á r t m á n y a i n k  k i v á l ó  m i n ő s é g e 11

Évi 168.000 hl.-es termelési képesség!
„Pannónia“ Sörfőző Részvénytársaság

Pécsett I

DIVATHÁZA

Állandó 
occasíó!

Eladás a souterraínban
BUDAPEST, IV. 
KOSSUTH -LAJOS-U. 9
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Legfőbb asztali és üdítő ital"
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Fővárosi
S ##  /  ß ß  ß ßor fozo

R. T.
KŐBÁNYÁN

m in d e n  te k in te tb e n  
e lső ran g ú  sö rfő z d e

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 K O N Y H Á B A N ]
a legnagyobb megtakarítást érhetjük el, ha a

Dr. Oetker~féle gyártmányokat
s ü t ő g o r f ^ a n f f i a c u k r o ^



Országos Vendéglős Újság ki
k i 1. szám  M IV. old

T
• •

О
R
L
E
Y

Hl

T
• •о

R
L
E
Y

lü

I Talisman ]
1 Casino I
■ [ГУ* »  <*+

1 Reserve 
I Gout Americain j

Bíró Miklós könyvnyomda! mtíintézete, Budapest, IX., Ráday-utca 26,
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