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Az 1900. évi párisi  világkiállításon 
collective a l e g n a g y o b b  é rem m el  
k i tün te tés t  nyert.  Fennáll  1854 óta

Állami nagy a r a n y é re m  1 9 0 6 -b an  
D iszokm ány  1885. J u r y t a g  1896 
Iparegyesü le t i  a ra n y é re m  1911-oen

Első Magyar

Részvény
£ »  Г/ /  / /  1Serfozode

K ö z p o n t i  i r o d a :  B u d a D C S t  “  К б Ь а П У а ,  X ,  V á r o s i  i r o d a :
X, Külső Jászberényi-ut . r „ ,  „  f r  f , • . Л  /11 Vili. Esterházy-utca 6
9/11. Telefon Józs. 56-36 I ^ U I S Ö  J f i t S Z D 6 r G l i y i - l l t  *7'11 Telefonszám József 4-29

A legújabb technikai berendezésekkel felszerelt serfőződe évi gyártási

képessége 1,000.000  hektoliter

Ajánlja:
Ászok (világos és sötét)
Király (világos)
Márciusi (világos)
Márciusi (sötét, bajor mód)
Udvari (világos, pilseni mód)
Kétszeres márciusi (világos és Sötét) 
Bak és a
Tavaszi részvény-sört 
Saját töltésű palacksörök 
Palacksörosztály telefon
száma: József 56-37

Sörmegrendelés Budapestre:
Vili., Esterházy-utca 6. szám alatti hűtó- 
házöól Telefon 4-29
Angyalföldi jégveremből : Lehel-utcza 34. 
Telefon 115-85
Budai jégveremből: I., Krisztina-körut 10T-109 
Telefon 43-40

Sörmegrendelés vidékre:
Központja, iroda: Külső Jászberényi-ut 9/11
Telefon József 56-36, 56-38, 135-99
Erzsébetfalvai sörraktár: Határ-utca 6.
Telefon József 30-36
Kispesti sörraktár: Wekerle-utca 3. szám
Telefon József 30-38
Újpesti főraktár: Váci-ut 8 Telefon 54-70

Az ország minden nagyobb vidéki városá
ban sörraktárosok által vagyunk képviselve
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TEMESVÁRI
POLGÁRI SÖRFŐZDE R. T.

TEMESVÁROTT

of Különlegesség: Dupla maláta CORVINSŐR Л
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É Píncegazd ászait cikkek szaküzlefe U
m Az összes vendéglősíparí szak- H
R cikkek raktára. /  Telefon 28-92. 8
8 B u d a p e s t ,  Vv 0
ĵ j Vilmos csészár-u í 48 g
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A B orászati  cs pincegaz-
dászali kiá llításon arany- A m. kír. ~ / ' l j Ä
érem m el lett k itüntetve ! szabalm. Г1СППС1СЩ  ÄIC 1C

jégszekrények és sőrkímérő-
I f  B udapest,  Gróf Zichy Jenő-uica 5. szám

(V áczt-kőrut mellett). Alapíttatott 1885.
szénsavval vagy légnyomással.
Jelentékeny jégmegtakaritás! T elefon  1 1 4 -2 9 .

Sör- és borkiméröpultok, kiméröcsapok, vezetékek s az összes szerelvények.
Az eddig létező jégszekrények csaposak, cinbádoggal vannak burkolva, rozsdá
sodnak. oxidálódnak, piszkolódnak, mindig javításnak vannak kitéve, inig a 
HENNEFELD-fele jégszekrényeknél ez ki van zárva, mert azok mükölappal 
vannak burkolva A jégtartó alatt vízgyűjtő van az olvadt jégviznek. ezáltal 
a jég a jégtartóban mindig szárazon marad és 60 0 jégmegtakaritást biztosit.
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MAGYARORSZAGI VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BÚD A- 
PEST, VI KERÜLET,EÖTVÖS-UTCA28 SZÁM

/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /
HAVONKÉNT 1-SZER EGESZ ÉVRE 8 KOR.

Uj étel-tarifát a vasúti vendéglőknek!
Nyílt levél Szterényi József v. b. t. t. kereskedelmi miniszter Úrhoz

nak a tudatában, 
hogy Kegyelmes
ségedet nap-nap 
után valósággal 
ostrom alá fogják 
az ügyes-bajos dol
gaikat felpanaszló 

ipari és kereskedelmi küldöttségek, 
melyek ama biztos reménnyel men
nek kihallgatásra, hogy bajaik ellen 
a Kegyelmes ur szociális jóindulata 
és agilitása gyors orvoslást nyújt, 
ezzel a ténnyel számolva, meg akar
juk kímélni Kegyelmességedet attól, 
hogy eggyel több deputáció kösse le 
közhasznú tevékenységben annyira 
elfoglalt idejét. Ez az ok késztet ben
nünket arra, hogy a küldöttség he
lyett a nyílt levél formájában ter
jesszük elő a vasúti vendéglősök sú
lyos existenciális bajait, ama mél
tánytalanságokat, melyek e fontos 
iparág vállait az összeroskadásig 
görnyesztik.

Amint a Kegyelmességednél kül
döttségben járó iparágak és kereske
delmi testületek sem távoznak a mi
niszteri szobából üres kézzel, hanem 
olyan ígérettel, melynek beváltását 
biztosítja a Kegyelmes ur nemes 
gondoskodása, úgy meg vagyunk 
győződve róla mi is, hogy a magyar 
vasúti vendéglősöknek a jövőben nem 
lesz okuk existenciájuk romlása 
miatt panaszra menni.

Ezek után engedje meg Kegyelmes 
urunk, hogy részletesen kiterjeszked
jünk azokra a mizériákra, melyek e 
nyílt levél írására késztetnek ben
nünket.

A vasúti vendéglősök existenciális 
bajainak, mint annyi más bajnak, fő- 
forrása iaz élelmiszerek óriási meg
drágulása. De ez csak a közvetett 
forrás, a bajok közvetlen kútfője az 
a meglepően méltánytalan, igazság
talan és szinte érthetetlen arányta
lanság, mely a beszerzési árak és a 
vasúti vendéglők számára az igazga
tóságoktól megszabott ételárak kö
zött van. A vasúti igazgatóságok, 
mintha az operetthős Rip van Winkle 
álmát aludták volna, már békeidőben 
élőknek képzelik magukat, a béke 
olyan korszakát álmodják, melyben 
visszatértek a régi beszerzési áruk. 
Valahogyan igy kell lennie a dolog
nak, mert különben rejtélyesen ért
hetetlen, hogy minimális méltányos
ság mellett, hogyan állapíthatnak 
meg a Vasúti vendéglők számára oly 
ételtarifákat, hogy azok mellett a 
vendéglősnek tönkre kelljen mennie. 
Hogy Kegyelmes urunk előtt kézen
fekvővé tegyük állításainkat, nem 
mailadunk az általánosításnál, hanem 
egy-két beszédes tétellel illusztráljuk, 
milyen jogos elkeseredés bölcsőjében 
ringott ez a nyílt levél.

Tehát Egy sertéskaraj árát 3 koro
nában állapították meg, ebből azon
ban 25% kedvezményt köteles adni 
a vendéglős, tehát ez a 3 koronás ár 
valójában csak 2 korona 25 fillér. De 
vannak erősebb példáink is. Egy úgy
nevezett „rezsi“-ebédet, mely áll le
vesből, sültből, főzelékből és tésztá
ból, 3 koronáért köteles adni a vasúti 
vendéglős, sültből (körítéssel) álló 
vacsorát pedig 2 koronáért. Még en

nél is kiáltóbb példa az abonnement- 
kényszer. Első osztályú reggelit, ebé
det, vacsorát havi 90 koronában, har
mad osztályú reggelit, ebédet, vacso
rát havi 65 koronában szabtak meg 
az igazgatóságok.

Egy üveg sör beszerzési ára 1 Ko
rona 20 fillér, — az igazgatóság I 
korona 10 fillérben szabta meg az 
árát és ebből is 25 százalék kedvez
mény illeti meg a vasúti személyze
tet. Minél több palack sört ad el te
hát a vasúti vendéglős, unnál több a 
vesztesége.

Már most kérdezzük szeretettel. 
1900-at, avagy 1918-at irunk-e ma, a 
béke idejében élünk-e, avagy egy ne
gyedik éve tartó világfelfordulás kel
lős közepén. Igazán nem tudjuk, va
lóban zavarban vagyunk a vasúti 
igazgatóságok által megszabott étel- 
áitik láttára. Azok a jó urak, akik 
ezeket az árakat megteremtették, 
alaposan megérdemelnék, hogy a 
magukszabta árak mellett legalább 
egy félesztendeig vasúti vendéglők 
bérlői legyenek. így azután ráesz
mélnének arra, hogy az elmélet és a 
praxis között van egy csekélyke kü
lönbség és ez a különbség éppen ele
gendő arra, hogy tönkretegyen egy 
egész iparágat.

Meg vagyunk győződve róla, hogy 
Kegyelmességedet az a pár adat, me
lyet itt felsoroltunk, eléggé informál
ta a vasúti vendéglősök panaszainak 
jogosságáról és arról, hogy ezen vál
toztatni kell. Kérjük tehát Kegyelmes 
urunkat, méltóztassék mielőbb reví
zió alá venni a vasutigl.izgatóságok
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armegállapitó rendelkezéseit és kikü
szöbölni azokból a lehetetlenül ala
csonyra szabott tételeket.

Ezt az alkjaimat, amikor a vasúti 
vendéglősök nevében az ételtarifa 
abszurd méltánytalansága ellen pa
naszt emelünk és orvoslást kérünk, 
egyben felhasználjuk ia vasúti ven
déglősök egy másik régi bajának fel- 
emlitésére is azzal a kérelemmel, 
méltóztassók e téren is radikális in
tézkedéssel javítani a helyzeten. Ez 
a panaszunk pedig a vasúti vendég
lők pályázatára vonatkozik. E pályá
zatokba minden körülmények között 
felveendő az a pont, hogy a vasúti 
vendéglőre csakis szakember pályáz
hat. A legfontosabb kívánság e tárgy
ban még az is, hogy a vasúti vendég
lők pályázatai ne csak a hivatalos 
lapban, hanem a szaksajtóban is pub
likálhassanak.

Kegyelmességedet a gyors cselek
vés emberének ismerjük és jól tud
juk, hogy Kegyelmes urunk elvi el
lensége a halogatás rendszerének, 
mely közéletünkben már annyi baj
nak volt okozója. Egy ízben szeren
csénk volt élőszóval hallani Kegyel- 
mességedtől, hogy „amit a múltban 
jól csináltam, azért mindig támadás 
ért“. Az idők megváltoztak. Kegyel- 
mességed a rnlugyar ipar és kereske
delem minden tényezőjének őszinte 
örömére abban a pozícióban van, 
amelyre rátermettebb embert ma ke
resve sem találhatnak. Az alattomos 
támadásokat immár leszerelte Ke
gyelmes urunk energiája és ebben az 
erélyességben bizakodnak ma a vas
úti vendéglősök is, amikor bajaik or
voslását kérik ama biztos meggyő
ződéssel, hogy azok gyors kiküszö
bölését Kegyelmességed jóindulata 
garantálja.
•  CD ■ CD В CD В CD Ш CD Ш CD В CD S CD ■ CD ■

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.

Jönnek az étkező 
jegyek

anyagbeszerzés 
leküzdhetetlen mi
zériái között ver
gődő vendéglős- 
ipar immár az 
existenciális vég
romlás küszöbén, 

hosszú és meddő reménykedés után 
egy jobb jövőben, kapott vakunit. A 
közélelmezés hivatalos vezérei végre 
letértek az Ígéretek mesgyéjérö! és 
meg akarják prezentálni a magyar 
vendéglőket az étkezőjegyekkel.

Köszönjük szépen, ez tehát a több
ször Ígért segítség, ez az a kint. 
amely a vendéglősöket és korcsmá- 
rosokat hozzájuttatja ahhoz a tisztes 
boldoguláshoz, mely egy becsületes, 
dolgozó és fontos közélelmező szere
pet betöltő iparágat joggal megillet.

A hivatalos körök véleménye sze
rint tehát nem arra van szüksége a 
vendéglőknek, hogy maximális áron 
élelmiszerekhez jussanak, nem arra, 
hogy a jelenlegi beszerzési viszonyok 
között vállaikra elviselhetetlen terhe
ket rovó menürendszertől megszaba
dítsák őket, amikor ez a menürend
szer a közélelmezésen sem javít, 
haszna tehát semmi sincsen, nem 
erre van szüksége a háború negye
dik évét sinylő vendéglős-iparnak, 
hanem, amint az most megállapittá- 
tott, étkezőjegyre. Szóval, a büro
krácia őfensége úgy segít a vendég
lősökön, hogy halálra boldogítja őket. 
Hát hiszen ez is megoldási mód. A jó 
úriak nem képesek nézni a vendéglős- 
ipar szenvedéseit, ,ió szivük paran
csára hallgatva, főbekólintják tehát 
a szenvedőt.

De hagyjuk e keserű tréfálkozást 
és foglalkozzunk a menürendszerrel, 
hogy azután szemébe nézzünk az ét
kező j cg у ek szí sz tóm áj á n а к.

A menürendszerről már több Ízben 
megírtuk, hogy nemcsak, hogy nem 
életképes, hanem a mai beszerzési 
árak mellett egyenesen ráfizetnek ia 
vendéglősök. Amikor a vendéglőkre 
raparancsolták a menürendszert, a 
főváros kötelezte magát, hogy vala
mennyi vendéglőst ellátja maximális 
áron a szükséges élelmicikkel és

egyéb anyaggal. Az Ígéretek azonban 
Ígéretek maradtak. A vendéglősök 
mindössze tiz vaggon zsírt kaptak, 
ez a zsir azonban olyan avas és bű
zös volt, hogy semmire nem volt 
használható. Azaz, valamire mégis. 
A vendéglősök ugyanis a Ritzben 
bankettet rendeztek és e bankett 
egyetlen meghívott vendége, Nagy 
Ferenc, a közélelmezési minisztérium 
államtitkára volt. A romlott zsírból 
készített menüt szervírozták fel neki. 
hogy személyes meggyőződést sze
rezzen arról, hogyan gondoskodik a 
főváros a vendéglők anyagbeszerzé- 
sének megkönnyítéséről, amelyet oly 
fennen vállaltak. Hogy igy történt-e 
szóról-szóra a nevezetes bankett, 
nem tudjuk, de határozott formában 
jelentette ezt egy estilap.

Tudott tény, hogy a főváros gon
doskodásának szerepét később sa 
Közélelmezési Hivatal vette át. ö  
vállalta, hogy a vendéglősök beszer
zési csoportját ellátja a szükséges 
élelmiszeranyaggal. Ez az /akció is 
megfeneklett. Hogy mennyire kudar
cot vallott, annak illusztrálására áll
janak itt a következő adatok. A ven
déglős ipartársulat kimutatása sze
rint a budapesti vendéglők évi szük
séglete a következő:

1,690.790 kg. liszt, 606.138 kg. cu
kor, 3,424.124 kg. burgonya, 583.281 
kg. zsir, 145.897 kg. szalonna, 126.117 
kg. vaj, 129.341 kg. sajt, 494.265 kg. 
bab, 277.454 kg. borsó, 195.155 kg. 
lencse, 79.341 kg. köles, 71.193 kg. 
szilva és 63.109 kg. kávé.

Ezekkel a szükségletekkel szemben 
a vendéglősök október hó vége óta 
a hatóságoktól kaptak 60 méter- 
rnázsü sajtot, 25 vaggon káposztát, 
4 vaggon diót, 2 vaggon zsírt, másfél 
vaggon zöldséget, 1 vaggon vegyes 
lekvárt, ezer kiló dzsemet, ezer kiló 
befőttet, egy vaggon málnaszörpöt, 
két vaggon savanyított káposztát' 
stb.-it, szóval a szükséglet minimu
mát sem fedező kvantumokat.

Így fest a menürendszer háttere. 
A vendéglős a hatóságtól magára 
hagyatva a maximális áron felül 
kénytelen beszerezni a szükségleteit 
és ezekből a méregdrága áron veti 
cikkekből köteles olcsó menüt adni. 
És ilyen körülmények között az ár
vizsgáló bizottság étkező-jegyet ter
vez, újabb terheket akar akasztani a 
vendéglősipar vallóira és amellett 
nem gondol arra, hogy az étkező-
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jegyek a “közönségre is csak újabb 
mizériákat hoznak. Az étkező-jegy 
kiadásakor ugyanis minden élelmi- 
szerjegyet bevonnák az illetőtől. 
Gondolt-e az árvizsgáló bizottság 
arra, hogy az étkezőjegy tulajdonosa 
mit csinál, ha tegyük fel, otthon akar, 
vagy otthon kell reggeliznie. Honnan 
vesz egy kis teát, egy kis vajlat, cuk
rot, amikor minden jegyét bevonták. 
Az étkezőjegy tehát nem segít a fo
gyasztókon és nem szanálja azt az 
áldatlan állapotot sem, hogy a ven
déglős .a rákényszeritett menüre las- 
sankint ráfizeti az existenciáját.

Kérdjük tehát: mire lesz jó, kinek 
kell az étkezőjegy. Vessék fel e kér
dést a tervező urak is és ébredjenek 
jobb belátásra.

Becsnek sem kell az 
osztrák sör

„Zeit" cimii bécsi 
lap irja: Még nincs 
is olyan távol az az 
idő, amikor való
sággá: I szerencse
számba ment, ha a 
szomjas polgár egy 

korsó sörhöz jutott, ha még olyan 
híg is volt ez a sör. A szegény sör
ivók a legravaszabb trükköket és 
módokat eszeltek ki, csakhogy bizto
sítsák maguknak a megszokott két- 
három korsót. Egy helyett mindjárt 
hárem vendéglőt neveztek ki törzs
korcsmájukká, sőt házról-házra is el- 
vándorolgattak, hogy krgyák a napi 
átlagot. A vendéglőkben asztaltól- 
asztolhoz vándoroltak, hogy igy té
vesszék meg a pincért és igy tüntes
sék föl magukat uj vendégnek. Csupa 
gyöngédségből karon csípték a pin
cérleányt, megduplázták a borravalót 
és titkos jutalmakat osztogattak. A 
csaposlegényt szivarral vesztegették 
meg. Jaj volt annak, aki nem volt 
törzsvendég, az ilyen szerencsétlen 
még színét som látta a sörnek. A 
vendéglők lablakaiban rémes sorok 
hirdették, hogy

Utcán át nincs kimérés. 
És ma? Ma az ember alig hisz a sze
mének. Alig van Bécsben vendéglő, 
amelynek minden ablaka nem hir
detné:

Ma korlátlan sörkimérés!
Vlagy

Sör а г utcán át egész napon! 
Csoda történt? Többet gyártanak a 
sörfőzdék, mint azelőtt? Vagy talán 
hadbavonult minden ősi sörivó? 
Egyikről sincs szó! Annak .:t kor
mányrendeletnek nyilatkozik meg a 
hatása, amely a sör szeszfokát még 
alacsonyabbra szabta. Ma már olyan 
hig a higsör, hogy a szomjúsággal 
csak kacérkodott. Ma elég sör van 
Bécsben, de nincs elég sörivó, elég 
elszánt ember, »aki a higsör élvezeté
re vágynék.

A zöldség, főzelék és gyü
mölcs legm agasabb á ra  1918, 
évi m árcius hó 15-től 31-éíg

Budapest Székesfőváros tanácsa 
.35.857/1918—Vili. számú rendelete:

A tanács a Zöldség-, Főzelék- és 
Gyümölcsforgalmi Intéző-bizottság 
által a zöldségre, főzelékre és gyü
mölcsre nézve megállapított legma
gasabb árakat a következőkben teszi 
közhírré:

A Zöldség-, Főzelék- és Gyü
mölcsforgalmi Intéző-bizottság ré
széről a ni. kir. minisztériumnak a 
zöldség, főzelék és gyümölcs forga- 
lombahozatala tárgyában 1917. évi 
julius hó 5-én kiadott 2400/1917. M. 
E., valamint a 4207/1915. M. E. sz. 
rendelete alapján a Közélelmezési 
Hivatalt vezető ni. kir. miniszternek 
jóváhagyásával a következők hir- 
dettetnek ki, hogy a labodáért 1918. 
évi március hó 15-étől bezárólag 
31-éig, illetőleg további rendelke
zésig a következő legmagasabb 
árak állapíttatnak meg, azzal a meg
jegyzéssel, hogy az alanti termelői 
árak akár a termelőnél, akár a piacon 
vagy kereskedőnél - a nagykeres
kedelmi forgalomban pedig a nagy 
kereskedő raktárában mindig a 
helyi kialakult szokások szerint át
véve értendők. A szállítási igazol
ványok kiállításakor fizetendő juta
lék a nagykereskedelmi árakba van 
beszámítva
100 kg. laboda ára a termelőnél 90 К 
100 kg. laboda ára a nagyk.-uél 140 К 
1 kg. laboda ára a kisk.-nél 1.70 К

Ha a termelő a kiskereskedőnek 
ad el, a nagykereskedői árakat igé

nyelheti, feltéve, hogy a nagykeres
kedő, illetve a kiskereskedő kötele
zettségeit teljesítette; azonban a 
helyi hatóság — a fent meghatáro
zott maximális árak keretén belül 
megállapíthatja azokat az árakat, 
melyeket a termelő a helyi piacon 
való elárusitás esetén követelhet, to
vábbá amelyeket a helyi fogyasztó
kat kiszolgáló kiskereskedő a fo
gyasztónak felszámíthat. A termelő 
telepén akár nagyban, akár kicsiny
ben való árusítás esetén, kizárólag 
a termelői árak számíthatók fei.

Az elárusítók köteleztetnek, hogy 
az elárusító helyeken eladásra ke
rülő termények maximális kiskeres
kedői árait feltűnően és a vevő által 
hozzáférhető módon függesszék ki.

Tojás. Nagybani bevásárlásnál, a 
közélelmezési miniszter által, már
cius 16-áig megállapított árak, lá
dánként (1440 drb) csomagolva, lá
dával együtt, helyt, bevásárlási állo
máson átvéve a következők: Ere
deti áru 610 K. osztályozott és lám- 
pázott áru uj és száraz fagyapotba 
és friss szalmába csomagolva 650 K. 
Ezek az árak kizárólag friss árura 
vonatkoznak.

A daimát borkereskedelem vál
sága. Halmát lapjelentések szerint a 
borkereskedelem válságos helyzetbe 
került Dalmáciában, mert nincs vevő 
a borra. A lapok felhívják a kor
mányt, hogy könnyítse meg a bor
kivitelt, mert különben tönkremen
nek a bortermelők és a kereskedők.

A szőlősgazdák és a bortermelő 
adó végrehajtása. A Magyar Szőlős
gazdák Országos Egyesülete a bor
termelő adó végrehajtási rendeleté
nek módosítását kérte a pénzügy
minisztertő!. A szőlősgazdáknak el
sősorban az a kifogásuk, hogy a ren
deletből nem tudnak tájékozódni ar
ról, hogy az adó mikor fizetendő. 
Hiánya a végrehajtási rendeletnek 
az is, hogy a lábon és törkölyön el
adott tesmést illetően nem határoz
ták meg, hogy ebben az esetben ki 
fizeti az adót. A vizsgálatok meg
tartásának tudósitási határidejét sem 
állapították meg, pedig azt is határ
naphoz kellene kötni. Kétség marad



fenn abban a tekintetben is, hog> 
bélyegmentesek, avagy bélyegköte- 
lesek-e az adó visszafizetése tárgyá
ban benyújtott folyamodványok. A 
fölterjesztés még több sérelem föl
sorolása után a végrehajtási rende
let alapos revízióját kéri a gazdák 
bevonásával.
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Nyúl. Windisch-Graetz Lajos her
ceg közélelmezési miniszter utasítá
sára az Országos Vadforgalmi Iroda 
25,000 darab fagyasztott nyulal bo
csátott a székesfőváros közönsége 
és 10,000 nyulat a magyar vasuta
sok rendelkezésére, (hol maradtak a 
vendéglősök.)

Vadhús. A bécsi hatóságok ma
gyar vadhúsra a következő maxi
mális árakat állapították meg: Há
rom kilogrammnál nagyobb nyúl, 
bőr nélkül 21.50 K. nyulpecsenye
16.50 K. nyulaprólék 5 K, nyulhá- 
tulja 9 K, nyulcomb 8 K. özcomb 
kilogrammonként, comb és hátulja 
21 K. nyak és mell 7 K, fácánkakas 
darabonként 19 K. fácántyuk 16 K, 
fogoly darabonként 8 K, szarvas- és 
vaddisznóhus combja és hátulja kilo
grammonként 17.50 K. nyak és mell
9.50 K.

Sertések felajánlása. Az Országos 
Sertésforgalmi Iroda a közélelme
zési miniszter fölhatalmazásával föl
hívja azokat az állattartókat, akik 
páronként legalább 100 kg. súlyú 
sovány sertéssel rendelkeznek, hogy 
sertésállományukat az iroda II. fő
osztályának (Budapest, V., Sas-u. 
27.) a maximális áron felül kilogram
monként egy korona prémium mel
lett saját érdekükben önként ajánlják 
fel, mert ennek elmulasztása esetén 
sovány sertésállományukat rekvi- 
rálják. A sertések után az egy koro
nás prémiumot csak akkor fizetik ki, 
ha azok bejelentése legkésőbb ápri
lis 30-ig megtörténik. A húsz dara
bon aluli tételeket nem keli be
jelenteni.

Vásárló igazolvány az állatíorga-
lomban. A földmivelésügyi miniszter 
újabb rendeletét adott ki az állatfor
galom korlátozása céljából. E hónap 
15-étől fogva élő szarvasmarhát, be
leértve bivalyt és borjút, továbbá 
juhot és bárányt vásárolni csak vá

sárló-igazolvánnyal szabad. A föld
mivelésügyi miniszter á vásárló- 
igazolvány kötelezettsége alól kivé
teleket állapíthat meg. A vásárló
igazolványokat a vásárolni szándé- 
költ állatok rendeltetési helyére ille
tékes elsőfokú állategészségügyi ha
tóság állítja ki. De a földmivelésügyi 
miniszter az igazolványok kiállttá- 
Sciru az elsőfokú állutcs^szsC^ül?  ̂i 
hatóságokon kivid más hatóságokat 
vagy hatósági szerveket is fölhatal
mazhat. Az igazolvány vagy az an
nak kiszolgáltatására irányuló kér
vénybélyeg és illetékmentes kiállí
tásért dij nem jár.

Temesvári nagy vágó és húsfeldol
gozó rt. cég alatt a Temesi agrár
takarékpénztár rt. támogatásával uj 
sertésvágó- és feldolgozó-vállalat 
alakult Temesvárott. Az alaptőke 
250.000 K. Az igazgatóság tagjai: 
Geml József polgármester (elnök). 
Lindner Ármin városi tanácsnok (al- 
elnök), Csorba Gábor, a Máv. te
mesvári üzletvezetője. Beck Ferenc 
vágóhídi igazgató. Csermák Ferenc. 
Kiszling Vilmos, Novák József, Steig- 
iiber István, Leimdörfer Lipót ház- 
tulajdonos, Bállá Hugó. a Temesi 
agrár takarékpénztár ügyvezető 
igazgatója és Schneer Adolf, а I'e- 
mesi agrár takarékpénztár igazgató- 
helyettese. A felügyelő-bizottság 
tagjai lettek: Szilárd Emil városi fő
mérnök (elnök), dr. Bárvig Ödön 
ügyvéd (ügyész) és Auscher Viktor, 
a Temesi agrár takarékpénztár cég
vezetője.

Országos Vendéglős Újság

A szeszes italok kereskedelmének 
pangása. A szeszes italok forgalmá
nak korlátozásáról és lefoglalásáról 
szóló rendelet következtében sze
szes italok gyártása és a velük való 
kereskedelem teljesen pang. A szesz
kereskedelemben eddigelé is a leg
nagyobb visszaélések voltak és je
lenleg sem lehet éppen a hiányos és 
rosszul megkonstruált rendelkezé
sek miatt szeszes italhoz jutni. A 
szeszes italok kereskedelme legna
gyobb részt illetéktelen kezekbe ju
tott és igy ebből nem csupán a legi
tim kereskedelemnek, hanem a fo
gyasztásnak is igen nagy kára van. 
A likőrgyárak most újból memoran
dummal fordulnak a kormányhoz,
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melyben a sérelmeket feltárják és 
megfelelő szeszkontingens kiutalá
sát kérik.

A szeszes italok ára Ausztriában.
Az osztrák közélelmezési hivatal az 
1917. február 1-iki rendelet értelmé
ben elrendelte, hogy a Magyaror
szágból, Boszniából és Hercegovi
nából Ausztriába bevitt égetett sze
szes italokért, amennyiben ezekre 
vonatkozóan Ausztriában a maximá
lis árak nincsenek megállapítva, át
vételük esetén a következő árak 
fizetendők: Konyakért és hasonló 
borpárlatokért 5000 K, szilvapalin- 
káért és más hasonló szeszes ita
lokért 3800 K, likőrökért 3500 K. 
Ezek az árak 10,000 literenként ér
tendők. E szerint egy liter 40 szá
zalékos konyakért 20 K, egy liter 40 
százalékos szilvóriumért 15.20 К és 
egy liter 30 százalékos likőrért 10.50 
К jár.

Boldog húsvéti ünnepeket kíván
nunk lapunk elöiizetöinek, hirdetői
nek és barátainknak.

Frenreisz István az uj Gellértfürdö 
szállodájának igazgatója. Megírtuk 
annak idején, sőt állást i,s foglaltunk 
amellett, hogy a Gellert fürdő étter
mét ne kávésnak, hanem szakember
nek juttassa a főváros. Bérezel ta
nácsnok igen helyesen intézte el a 
Gellértfürdö vendéglőjének sorsát a 
mennyiben szakembernek, Frenreisz 
István elismert hirü fővárosi vendég
lősnek jutatta a bérletet. A mint ér
tesülünk a szálloda igazgatói állást 
is Frenreisz Istvánra bízta. Bizonyos 
körök Bérezel tanácsnok bölcs intéz
kedését kritikatárgyává tették, en
nek kapcsán felmerült kritikára Bér
ezel Jenő dr. tanácsnok a következő 
nyilatkozatot tette: Az egész világon 
úgy van, hogy a szálloda és a ven
déglő egy kézben van. Egyébként 
a mi esetünkben szinte képtelenség 
is lett volna másként megoldani a 
dolgot, mert a szálloda és a vendéglő 
között való torzsalkodást, ha ez a két 
intézmény külön kézben van, állan
dónak kellett volna tekinteni. Akár 
mással se foglalkoztunk volna, csak 
a szálloda és vendéglő közt való 
igazságosztással. Frenreisz urat kü
lönben kitűnő szakembernek ismerik, 
aki Angliában és Franciaországban
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igen előkelő szállodákban működött 
és egv ideig a budapesti Bristol- 
szállónak is volt üzletvezetője. Ket
tős szerepe már csak azért sem kelt
het aggodalmat, mert az ügyosztály 
a legmesszebbmenő ellenőrzést fogja 
gyakorolni. Végül pedig pénzügyileg 
is ez volt a legjobb megoldás, mert 
arnig valamirevaló szakembernek 
50—60,000 koronát kellett volna 
fizetnünk, addig Frenreisz, tekin
tettel arra, hogy a vendéglőnek is 
bérlője, 10,000 koronáért vállalta a 
szálloda igazgatását. Mi a magunk 
részéről örömmel üdvözöljük Bér
ezel tanácsnoknak intézkedését és 
megvagyunk győződve arról, hogy 
Frenreisz István kiváló szakember 
ezen a téren is meg fogja állni helyét.

A közélelmezési államtitkár kitün
tetése. Dr. Na g y  Ferenc közélelme
zési államtitkárt, ö  Felsége, — mint 
ahogy a királyi kézirat hangsúlyozza 
— kiváló és eredményes működése 
elismeréséül az 1. osztályú polgári 
hadi érdemkereszttel kitüntette. A 
királyi kézirat a következőkép hang
zik :

Személyem körüli magyar ministerem 
előterjesztésére dr. Nagy Ferenc állam
titkárnak az Országos Közélelmezési Hi
vatalban kifejtett kiváló és eredményes 
működése elismeréséül az I. osztályú 
polgári hadi érdemkeresztet adományo
zom.

Udvari vonat, 1918. évi február hó 23.
Károly s. k.
Gróf Zichy Aladár s. k.

Nagy örömmel fogadjuk a közélel
mezési államtitkár magas kitünteté
sét s ebben a vendéglős és korcsmá- 
ros ipar osztozik, mindazok akik is
merik dr. N a g у Ferencnek az egész 
ország közélelmezése érdekében ki
fejtett nagyszerű munkásságát.

Ásványvízforrást a vendéglősök
nek! A vendéglősök beszerző cso
portja részvénytársaságnak figyel
mébe ajánlják, hogy igyekezzenek 
megszerezni valamely magyar ás
ványvízforrást és ily módon küszö
böljék ki a szénsavval telitett vizeket, 
melyek már annyi bajt és kellemet
lenséget okoztak a vendéglősöknek.

A Zöldségközpont ujj igazgatója. A 
Zöldségközpont intéző bizottsága 
R á c z Kornélt, a Közélelmezési Hi
vatal intézőjét, volt miskolci ter
ménykereskedőt a Zöldségközpont 
igazgatójává nevezte ki, Rácz Kor
nél a Zöldségközpont adminisztratív 
vezetését végzi, a vezérigazgatói ha

táskör azonban ezentúl is К á I m á n 
Jenő Ákos kezében marad.

Rekvirálják a hagymát Makón. A
közélelmezési miniszter távirati utón 
intézkedett, hogy külön miniszteri 
bztos ellenőrzése mellett 300 katoná
ból álló karhatalom igénybevételével 
rekvirálják Makó város területén a 
fölösleges hagymakészleteket.

Megkezdik a zsír rekvirálását. A 
kormány által régebben kiadott ren
delet alapján a zsír rekvirálását 
megkezdik. Az eljárást az Országos 
Sertésforgalmi Iroda foganatosítja. 
Békésmegyében a katonai rekvirá- 
lások elkerülése céljából megállapo
dás jött létre, hogy a kívánt szalon
na- és zsirmennyiséget önkéntes fel
ajánlások utján teremtik elő.

Üvegabrosz a német vendéglők
ben. Németországban szigorú felté
telű rendelet tiltja, hogy a vendéglők 
szőt anyagból, vagy papírból való 
asztalkendőt használjanak. Ez a tila
lom teremtette meg az üveg asztal
kendőpótlót. Hogy a fehér abrosszal 
terített asztal látszata megóvassé'k, 
asztal lapját mielőtt az üveglapot rá
szerelnék, fehérre lehet lakkozni. 
Előkelőbb vendéglőkben ezüstösre 
színezik az asztalt az üvegabrosz 
alatt. Ennek az üveg asztalfedőnek 
megvan az az előnye, hogy tisztítása 
igen könnyű, meg nem rongálható, 
ki nem égethető.

A bajor vendéglősök uj beszerző 
társasága. Saját tudósítónk jelenti 
Münchenből: A bajor fővárosban 
székelő és tizennyolc év óta fennálló 
vendéglősök beszerző társasága leg
utóbb tartott .közgyűlésén elhatároz
ta. hogy kibővíti működése körét és 
e célból a társaság címét is megvál
toztatja. A társaság címe: „Bajor- 
országi vendéglősök, korcsmárosok 
és szállodások központi bevásárló 
társasága k. f." lesz. Ez a beszerző 
társaság egyébként megvásárolta a 
München közelében levő „Inntal“ 
ásványvízforrást, melyet még a bá
bom tartama alatt üzembe fog he
lyezni.

„Sechsdreiviertel.“ 67 Betűvel, 
számmal leírva egyaránt érthetetlen 
ez a szó. Pedig a tolnamegyei sváb 
gazda —• ezt egy dunántúli nagybir
tokos Írja a Pesti Naplónak, — rövi
den, velősen igy jelöli meg egy pár 
ökör árát. Hogy ez a hat és három
negyed ugyanannyi ezer forintot je

lent. azt már tudnia kell a vevőnek. 
A bonyhádi vásáron nem beszélnek 
koronákban, még százasokban sem. 
Ott ezer forint a pénzegység. „Ein 
Viertel iassMch nach“ — mondja az 
eladó, amikor nagyon kegyes és en
gedékeny hangulatban van, de egy 
negyed ezresnél kisebb pénzről már 
csak említés sem történik.

Sorsjáték a bajor vendéglősök fel
segélyezésére. A bajorországi ven
déglősök egy sorsjáték engedélyezé
sét kérték a bajor kormánytól, hogy 
a háborúban kárt szenvedett ven
déglősöket és korcsmárosokat támo
gassák a sorsjáték jövedelméből.

Román petróleum Németország
nak, Bukaresti jelentés szerint a ma
gyarországi petróleumfinomitók a 
román petróleumvidékek nyersolaj
termelésének lü százalékát fogják 
kapni. A többi 90 százalék Németor
szágnak jut majd, amely a szállítás 
gyorsítása céljából a ploesti—con- 
stanzai csővezetékeket más irányba 
vezettette. Ezenkívül számos uj cső
vezetéket fektettek le magán a pet
róleumvidéken is, hogy a feldolgo
zást meggyorsítsák. Amint a tank
hajók forgalma a Dunán megkezdő
dik, a romániai nyersolaj Németor
szág egész ebbeli szükségletét fe
dezni fogja.

Szigorú rendszabályok a párisi 
éttermekben. Parisban a következő 
hivatalos rendeletet bocsátották ki a 
vendéglőkre és éttermekre nézve: 
Délután 2 óra 30 perc és 6 óra 30 
perc között semmiféle szilárd ételt 
sem szabad felszolgálni. Azokban az 
éttermekben, a melyekben egy tel
jes ebéd vagy vacsora ára nem ha
ladja meg a 6 frankot, csak egyféle 
levest, egyféle előételt és kétféle 
ételt szabad felszolgálni egyféle cse
megével. Vajat csak az ételek elké
szítéséhez szabad használni. Tejei 
reggel 9 óra után semmiféle formá
ban sem szabad felszolgálni, kivéve 
a vasúti vendéglőket és az étkező 
kocsikat, a melyekben egész napon 
át meg van engedve. Egy-egy étke
zéshez legfeljebb 100 gramm kenye
ret szabad adni személyenként, ezt 
azonban kenyérjegy nélkül is. Cukor 
felszolgálása e^'áitalán tilos.

Vendéglő és szálloda átvétel. A 
Temesvári Arany-Ökör szálloda és 
vendéglőt Rosenthal Ignác vendég
lős vette át.
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Szervezzük a vasúti
vendéglősök
egyesületét

apunk múlt számá
ban felhívtuk a 
vasúti vendéglősö
ket, hogy érdekeik 
védelmére tömö
rüljenek és alkos
sák meg a vasúti 

vendéglősök országos egyesületét. 
Felhívásunkban világos érvekkel 
mutattuk ki, hogy a szervezetlenség 
átok egy iparágon és hogv a szerve
zettség az egyetlen biztos védő- 
páncél minden baj és mizéria ellen, 
mely főként a háborúban annyira 
sújtotta és sanyargatta a magyar 
vasúti vendéglősöket.

Felszólításunknak, amint azt re
méltük is, a legélénkebb visszhangja 
támadt. Számos levél érkezett hoz
zánk az ország minden részéből és a 
levélíró vasúti vendéglősök felhívnak 
bennünket, hogy mi készítsük elő a 
szervezkedés előmunkálatait és ők 
azután szívesen állanak oldalunk 
mellé. A felszólításnak a magyar 
vasúti vendéglősök karának érdeké
ben készörömest eleget teszünk és 
szívesen vállalkozunk arra, hogy a 
régen kívánatos, sőt parancsolom! 
szükséges egyesülés útját egyenges
sük. Eredménnyel e vállalkozásunk 
azonban csak akkor járhat, ha ak
ciónkhoz valamennyi vasúti vendég
lős csatlakozik, mert csak is a közös 
fellépésnek és összetartó munkának 
lehet meg az a gyümölcse, melyet az 
egyesülés megteremtésével elérni 
remélünk. A csatlakozásnak egy
szerű és praktikus módja az, hogy 
minden vasúti vendéglős levelező
lapon jelentse be nekünk abbeli haj
landóságát és készségét, hogy meg
akarják teremteni a magyar vasúti 
vendéglősök országos egyesületét.

Propagandánk mellett való minden 
hasznosabb érvelést fölöslegessé 
tesz az a levél, melyet egy vasúti 
vendéglős intézett szerkesztőségünk 
címére és amely írást okulásul és 
ösztökélés céljából itt közreadunk.

Igen tisztelt szerkesztőség!
Folyó hó elsején megjelent, be

cses lapjuk, felhív bennünket, vas-

úti vendéglősöket, hogy Országos 
egyesületet létesítsünk bajaink or
voslására. Nagyon helyes, mert 
hiszen a jelenlegi állapotok egye
nesen tarthatatlanok, ma pl. ami
kor kénytelen vagyok 1 kg. so
vány disznónak elő súlyát 12.50 
fillérrel fizetni, a marhahúst pedig 
melynek 50 százaléka csont, 12 
koronával, ugyebár nem lehet 1 
adag sertéskarajt 3 (három) koro
náért adni, sajnos nálam ennyiben 
van megállapítva az Igazgatóság
tól. És ebből az árból is 25% ked
vezményt keli adni a vasutasok
nak, sőt még ennél is többet, mert 
egy úgynevezett „r e z s i“ ebéd 
leves, (sült) főzelékkel és tészta 
3 koronában és 1 vacsora, siilt-kö- 
ritéssel 2 koronában van megálla
pítva. Az abennement I. osztály 

90 korona, III. osztály 65 korona 
reggeli, ebéd és vacsora!! Ma ami
kor 1 üveg sörért 1.20 koronát 
fizetek, ma az Igazgatóság 110 fil
lért állapit meg egy üveg sörért. 
Természetes!! ebből is 25%-ot kell 
adni. A vasúti főnökök szigorúan 
utasítva vannak ennek ellenőrzé
sére. Ily körülmények között 
örömmel csatlakozom az önök 
felhívásához, hisszen csak is 
együttes tömörüléssel lehet vala
mit elérni. Magam részéről beje
lentem, hogy az egyesülésnek 
Önök által felvetett eszméjét he
lyeslem, célszerűnek tartom és ah
hoz csatlakozom, egyúttal tiszte
lettel kérem soraim közlését.

Tisztelettel
vendéglős

Bízunk benne, hogy uvvanaz a 
szellem fogja vezetni az összes vas
úti vendéglősöket, mint amely a le
vélben megnyilatkozik. A legfőbb 
ideje, hogy mindannyian belássák a 
szervezkedésnek nem csak szüksé
gességét, de azt is, hogy az Országos 
egyesületbe való tömörülésnek mi
előbb létre kell jönnie. Felhívjuk te
hát az összes vasúti vendéglősöket, 
hogy gyorsan határozzanak és még 
gyorsabban közöljék velünk abbeli 
hajlandóságukat, hogy közös érde
keik és jövőjük oltalmára egyesülni 
akarnak.

Múlt számunkban közölt cikkünk
ben jeleztük, hogy ankétot, eszme
cserét indítunk a vasúti vendéglősök 
körében. Akinek tehát az Országos

egyesületre vonatkozóan praktikus 
és megoldhatónak vélt eszméje van, 
az Írásban közölje azt velünk, hogy 
a nyilvánosság előtt megvitathassuk 
és ha hasznosítható felhasználjuk.

Ismételten kérjük azonban az or
szág vasúti vendéglőseit, ne ismer
jenek halasztást, mert az egyesülés 
immár elodázást nem tűr, arra mind- 
annyiok jól felfogott érdekében olyan 
gyors szükség van, mint az étkező
nek a betévö falatra.

L evesek
Hagymaleves.

Ez a leves kissé erős, tehát csakis 
egészséges gyomornak való. Két 
nagy, fehér hagymát apróra meg
vágunk, másfél liter vízzel főni fel
tesszük. Azután sót, kevés paprikát, 
egy marék apróra megvágott petre
zselyemzöldjét és 3 levskockát 
adunk belé, negyedóráig főzzük. Az
után kenyérszeleteket megpirítunk, 
forrón felvágjuk, a levesestálba 
tesszük, azután vastagon reszelt 
sajttal meghintjük, végül a forró le
vest ráöntjük. Ezt a levest paprika 
nélkül is készíthetjük.

Rántott leves zsir nélkül.
Lapos vaslábosban 3 tetézett ka

nál lisztet szép barnára megpirí
tunk, természetesen folytonosan ke
verjük, hogy meg ne égjen. Ezt a 
megpirított lisztet azután abba a fa
zékba tesszük, amelyikben a levest 
főzni akarjuk, 6 személyre 1 ^ liter 
hideg vízzel folytonos kavarás köz
ben felöntjük. De vigyáznunk kell, 
hogy össze ne csomósodjék. Azután 
egy kávés kanálnyi köménymagot 
adunk hozzá, ugyanennyi majorán
nát és 2—3 húsleves-kockát, ez egé
szet óráig főni hagyjuk. Ezalatt 
kenyeret egyforma kockára felvá
gunk, sütőben szép sárgára megpirí
tunk, tálalás előtt a tányérokra rak
juk, a forró levest ráöntjük. Ha a 
leves tulsürü volna, ízlés szerint 
meleg vízzel fel kell hígítani. Sót 
tetszés szerint adunk belé.

Zsír n é lk ü l, d e  hússal k é sz ü lt 
fő z e lé k e k

Karfiol sonkával.
Szép, egészséges karfiolt megtisz

títunk, megmossunk és sós vízben 
puhára főzünk, de szétfőnie nem 
szabad. 1 iizálló tálba rakjuk, finom
ra vagdalt sonkát, savanyu tejfölt és 
három tojás sárgáját elhabarunk és 
ráöntjük. Zsemlyemorzsával meg
szórva szép sárgára megsütjük.
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A férfi kor és a 
házasség

Az a régi szülői ellenkezés, mely 
az ifjú legénykort nagykorúság előtt 
nem tartotta érettnek arra, hogy a 
házasság rózsaszín jármát vegye a 
nyakába, ma is olyan gyakran jelent
kezik, mint hajdanán. A fiatalok 
egyesülésének mindig hívei voltunk, 
sohasem osztottuk azt a balvéle
ményt, hogy egy huszonhároméves 
fiatalember nem érett még a házas
ságra, sőt meggyőződésünk volt és 
az ma is, hogy fiatal életek friss von
zódásából csak jó születhetik, min
denekelőtt egészséges, életrevaló 
ivadék, nem úgy, mint sok unott ér
dek-frigyből, amikor egy fáradt, 
kissé már dezolált férfi esküszik őrök 
hűséget a párjának, akit nem is a 
szive, hanem családi érdek, anyagi 
szempontok jelöltek ki számába tár
sul egy életen át.

Amit a békeidőkben nem helye
seltünk, azt ma a háborúban, amikor

az ifjú férfi-generáció soraiban olyan 
szomorú hézagok támadtak, amikor 
a lövészárok szenvedései, a duplán 
számitó évek máról-holnapra férfivá 
érlelték az ifjúságot, ma még ke- 
vésbbé osztjuk. Nem osztjuk először 
nemzeti szempontból és ellene va
gyunk emberi inditóokból.

A nemzeti szempont azt diktálja, 
hogy nyissunk utat és módot az ifjú 
szivek találkozásának, tegyük szo
ciális utón, a családalapítás anyagi 
gondjainak megkönnyítésével lehe
tővé azt, hegy az ifjú férfinemzedék 
tűzhelyet alapíthasson, lerakhassa 
az alapköveit a családi életnek, 
amely ugyebár mégis bázisa a nem
zeti életnek.

Ha valaha, hát ina diktálja paran
csoló szükség, hogy az ország szo
morúan megváltozott népesedési sta
tisztikáját megjavítani törekedjék az 
állam, a családok összességének 
legfőbb feje.

Az erkölcsi aggályok, miket a 
szülők táplálnak lányuk olyan há
zasságával szemben, melyet egy még 
nem nagykorú fiatalemberrel kötné
nek, egyenesen nevetségesek. A csa
ládi élet a tiszta erkölcsnek éppen 
talpköve, a családi élet az oltalma-

zója az ifjúságnak az ellen, hogy a 
szerelmi élet útvesztőiben eltéve- 
lyedve az immorálitás sikátoraiba 
ne tévelyedjen és ne mételyezze 
meg testét-lelkét.

A ina 23 éves ifja nem a régi idők 
legénye, a mai ifjúság egy négy éve 
sistergő véres katlanban forrott és 
alakult át egészen mássá, mint aminő 
volt a háború előtt. A ma 23 éves 
ifja lélekben is teljesen érett a frigy
kötésre, melyet nem csak a fajegész
ségtani szempontok, de a nemzeti 
regeneráció elvei is támogatnak. A 
szülők tehát, akik régi eszmekor 
avult légkörében élve tradicionális 
ellenkezéssel nemet mondanak lá
nyuk ama kérésére, adják őt felesé
gül egy 23 éves ifjúhoz, mielőtt 
„nem“-et mondanak, gondoljanak 
arra, hogy nem csak vétenek a sze
retet és megértés ellen, de hazafiat- 
lanság bűnébe is esnek.

A háború sok mindent megváltoz
tat, nem csak országok térképét, 
nemzetek sorsát, de világfelfogáso
kat is. Hisszük, hogy a háborúnak 
ez a transfcrmáló ereje kiküszöböli 
azt a maradiságot is, mely a szülők 
lelkében élt a fiatalok házasságával 
s zem ben. В érm átüli.

A fehér aszlal 15
-  E lbeszélés  -

Irta : Szom aházy István
— Nehogy az jusson az eszedbe, 

hogy valami díszes, ragyogó helyi
séget rendezz be nekünk, mert akkor 
veszett ember vagy . . .  Egy jó pince, 
amelyikben sok az oszlop, pár tölgy
faasztal, ami jó sötét legyen az idők 
mohától — az ócskabutorkereskedö- 
nél bizonyosan kapsz annyit, ameny- 
nyita karsz — kicsike, ólmos abla
kok, néhány jó rigmus, ami a hon
polgárt a söritalra buzdítja: ez kell 
nekünk, te reménybeli milliomos... 
.ló, öreg, antik, buta kényelem, min
denféle fölösleges firlifanc nélkül... 
Mert mi nem a büszke ragyogást ke
ressük, hanem a finom, sötét, tölgy
fa izii hangulatokat, meg an agy, bő
rös karosszékeket, amelyekben 
husz-huszonöt év alatt pompásan ki
üljük magunknak a helyünket.. .  Ha 
rám hallgatsz, akkor az egész korcs
mát fölszereled négy- vagy ötszáz 
márkáért. . .

Helyeslőleg bólogattam, de a sza- 
káll-ember sürgősen leintett.

—. Várj csak, most következik a 
legsúlyosabb pont. . .  A bútor annál 
jobb, mentül öregebb, de in puncto 
leány, már nem ismerjük a tréfát.. .  
A jó sörnek kiegészítő része egy csi
nos fruska, aki az ólmos kupát az

asztalunkra állítja... A bútorral te
hát végezhetsz egy félnap alatt, de 
a pincérnőidet megválogasd, kutya
teremtette . . .  Ehhez különben úgy 
gondolom, hogy értesz is valamics
két . . .  Egy jó jégverem és öt csinos 
leány: ha ez megvan, akkor már 
bátran kinézheted azt a sarokházat, 
amelyikből majd könyörtelenül ki
dobsz engem, ha a padlásszobám 
árendáját ki nem fizettem ...

Az öreg Raumann még motyogott 
egyet-mást a divánon, aztán egy
szerre kiesett a pipa a szájából: a 
piktorok apja elaludt és horkolni 
kezdett. Én megmosdottam és átöl
töztem s lefekvés nélkül hozzáfog
tam a dolgaim elintézéséhez. Még 
aznap kibéreltem a jövendőbeli 
„Tigerbräu“ helyiségét, — egy pom
pás, öreg, pókhálós pincét, — bevá
sároltam a bútorokat a zsibárusnál, 
stilszerü tányérokat, korsókat, poha
rakat szereztem, hamarosan szer
ződtettem a személyzetet, — s az
tán közzétettem egy hirdetést a leg
olvasottabb müncheni napilapban. 
Azt irtain meg benne, hogy csinos 
fölszolgáló leányokat keresek, lehe
tőleg szőkéket és mosolygókat, akik
nek van egy kis érzékük a művészek 
és a művészetek iránt. A következő 
napon már vagy harminc bájos leány 
jelentkezett, csupa feketeruhás, fe- 
hérkötétiyes, huncut, piszeorru te
remtés, akik közül könnyű volt kivá
logatnom az üzletem jövendőbeli 
oszlopait. Mind nagyon graciózus 
fruska volt, de a legjobban egy kék- 
szem ii kis perszóna tetszett nekem.

aki a főnöki mivoltomat abszolúte 
nem vette komolyan, hanem bolon
dos jókedvvel rázta meg a sötétszö- 
ke fejét.

Jaj, de édes ember maga, — 
szólt kacagva, mikor kijelentettem, 
hogy elsején beléphet hozzám.

— Úgy találja? — válaszoltam 
mosolyogva, miközben konfidensül 
megcsipkedtem a rózsás arcát. — 
Na várjon csak, majd nem mondjá 
rólam, hogy édes ember vagyok, ha 
egyszer amúgy Isten igazában ösz- 
szeszidom .. .

Mici kisasszony — igy hívták — 
nevetve vállat vont, aztán fitymálva 
igy szólott:

— Csak lenne, aki fél a maga ha
ragjától, főnök ur . . .

A szőke Mici.
Egy borús, őszin apón, mikor a 

kék város fölött (Münchenben ez a 
szin dominál) szürke ködfellegek le
begtek, szerencsésen megnyitottam 
a Tigerbräut. A megnyitás előtt 
egész éjjel talpon voltunk, — a mes
teremberek tudvalevőleg mindig az 
utolsó pillanatban készülnek el a 
munkájukkal — de amikor kora haj
nalban az uj tanyán körülnéztem, a 
szivem örömmel és büszkeséggel telt 
meg: a vállalatom miatt igazán nem 
kellett szégyenkeznem. A színes, 
ólomkarikás ablakokon belül házi
szőtt abroszok borították a nehéz 
tölgyfaasztalokat, melyek olyanok 
voltak, mint az öreg székegyházak 
fekete, időtől megbámult padsorai... 
A falakon gótbetiis írások ékesked-
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Elővigyázatos.
V ö 1 e g é n у (az esküvő után a 

menyasszonyhoz): Amíg te, drágám, 
átöltözöl, sietek az apóshoz a hozo
mányért és azután a f ény' ké-  
p é s z h e z.

M e n у a s s z о n у (a vőlegény
hez): Ajánlani, menjünk előbb а 
fényképészhez és csak azután menj 
a hozományért, legalább а к é p 
e r e d e t i  l es  z.

A hadseregszállitó.
Azt hallom, hogy ön eljegyezte 

legidősebb leányát ?
Jól hallotta!
És mi a vőlegény?
Fogalmazó.
Tehát szerelmi házasság?
Kikérem magamnak. A leányom 

elég hozományt kap, hogy ne kelljen 
szerelemből férjhez mennie.

Bizonyíték.
Dümkopf ur a kirkánduláson mar 

nagyon elfáradt és azt kérdezi  ̂ egy 
paraszttól, mennyire van még a 
falu?

— Csekély óra, mondja a pa
raszt.

Dümkopf újra nekiindul, de mar 
másfél órája megy és a faluból még 
a torony sem látszik. Az országúton 
egy házalózsidó jön vele szemben, 
ettől kérdezi meg újra, hogy meny
nyire van a falu.

— Fdj kis órányira, mondja a 
zsidó.

Mit? Bakuiddá akar tartani? 
Hiszen ezt a választ mán edj óra 
elűtt khaptam.

Níí, hát akkar látja, hadj igazat 
mandak!
A legrosszabb eset.

Az orvos egy ideig nézi a pá
cienst, aztán komor ábrázattal 
mondja:

Itt már semmit sem lehet tenni!
Jézus Mária! — kiáltja az asz- 

szony. Vége van?
— Igen, a betegsének. Reárn, 

sajnos, már nincs szükség.

tek, jókedvű, sörivó poéták munkái, 
melyek mind azt bizonyítgatták, 
hogy az életnek csak akkor van né
mi értéke, ha az ember mindig iszik, 
amikor csak teheti. . .  A fölszolgáló 
leányok feketeruhás, fehérkötényes 
gárdája kacérul vetett még egy pil
lantást a konyha tükrébe, a kövér 
csapos pedig — München legnehe
zebb férfia — arca verejtékével for
golódott a söröshordók körül. Min
den készen állt arra, hogy a jövendő 
milliók megszerzéséhez hozzá fog
hassak . . .

— Izgatott? — kérdezte tőlem a 
szőke Mici, akinek főnöki mivoltom 
láthatólag semmit se imponált.

— Ugyan miért lennék izgatott? 
válaszoltam neki, miközben a ke

zem még mindig remegett az éjsza
kai virrasztástól.

Mici bizalmasan a váltamra dőlt, 
aztán nevetve szólott:

Hitesse el a kis cicával, hogy 
nem drukkol egy kissé .. .  Egy uj 
üzlet megnyitása nem olyan csekély
ség, hogy az embernek még a feje 
se fájduljon meg bele . . .

Napközben csak egy-két futó ven
dég fordult meg a helyiségemben, 
aki pár korsó sör megivása után 
megint sietve távozott s hosszabb 
ideig csupán egy bicegő, öreg ur 
maradt, aki érdeklődve tapogatta 
végig az asztalok mellett álló karos- 
székeket.

— Szép dolog, — mondta tűnődve 
mind szép dolog ez, fiam, de addig

egy fabatkát se ér a maga korcsmá
ja. amíg ilyen uj, ilyen tökéletes itt

minden.. .  Ki se igen merek nyúj
tózkodni ezekben a székekben, mert 
attól félek, hogy összeroppannak 
alattam ...  Majd ha olyan öregek 
lesznek a székei, hogy a tengeri fii 
kikandikál belőlük, akkor fog csak a 
sör is jól esni, teringettét. . .

Este, hat óra tájban, pokoli zsivaj 
hallatszott be az utcáról s a követ
kező pillanatban furcsa karaván ka
nyarodott le a lépcsőkön: elől a sza- 
káll-ember jött. hatalmas bottal a 
kezében, utána vagy húsz-harminc 
tagja a Lángész-egyesületnek, pik
torok. szobrászok, kritikusok, mind
annyi kék-vörös rozettával a gomb
lyukában, valami különös dalt éne
kelve, melynek ez volt a refrénje:

Heil Euch, Ihr frohe Gesellen.
Heil und hundertmal Heil!

A pincébe érve, háromszor meg
kerülték libasorban a helyiséget, az
tán az öreg piktor silentium-ot intett 
a botjával s hozzám fordulva, dörgő 
hangon igy szólott:

— Korcsmáros, Tigerbrüu-korcs- 
ináros, lépj elő!

Odaálltam eléje, mélyen meghajol
tam, aztán tiszteletem jeléül a leve
gőbe emeltem a hímzett sapkámat.

— Tigerbrüu-korcsmáros, — foly
tatta a vén korhely — nyisd ki mind 
a két füledet és hallgass ide . . .  Lá
tod ezt a tiszteletreméltó gyülekeze
tét, mely körém sorakozik?

— Látom, mester.
— Ez a gyülekezet, a bajor művé

szet színe-virága, a jelen öröme, az 
utókor büszkesége, e pillanatban fri

Ainilyen az osztrák sör.
Kint jár az osztrák sörvigéc falun 

a kuncsaftjánál és azt kérdezi:
— No, korcsmáros uram, hogyan 

vol megelégedve a sörünkkel?
— Nagyszerű az! Minden korsót 

kétszer-háromszor is eladok, mert a 
vendégek rendesen csak megkóstol
ják és otthagyják.

A bizonyítékok.
V é d ő ü g y v é d  (a vádlottnál a 

börtönben): Egészen bizonyosan ki
hoznám önt. ha a meglopott annyi 
bizonyítékkal nem rendelkeznék.

T o l v a j :  Átkozott dolog! Ha sej
tettem volna, akkor a bizonyítékokat 
is ellopom.

Már nem győzi.
— No még egy palacsintát. Hasas 

ur!
— De, nagyságos asszonyom, mar 

uiem győzöm!
— Csak még egyet!
— No, akkor inkább mindjárt hár

mat veszek, tudom, hogy nagysád 
egygyel be nem éri.

gyet köt veled, Tigerbrüu-korcsmá
ros. .. Életreszóló frigyet, amilyet a 
dicső Haris Sachs kötött Niirnberg- 
ben a Bratwurstglöcklein gazdájá
val . . .  Mi otthont, meleg tanyát ke
resünk nálad, Tigerbrüu-korcsmáros 
s te étölt-italt adsz nekünk, hogy so
hase jusson az eszünkbe, hogy ki
vert kutyák vagyunk. . .  Megértet
tél-e engem, sörember, nyilatkoz
zál . . .

— A mester minden szavát meg
értettem.

~ Tedd hát a szivedre a kezed, — 
és mondd utánam, Tigerbráu-korcs- 
máros, az eskü szövegét.

A kezemet a szivemre szorítot
tam, az öreg Raumann pedig elővett 
a zsebébmől egy pergamcnt-lapot és 
olvasni kezdte, amint következik:

— En, a Tigerbräu nevezetű sör
korcsma pátrónusa, ezennel eskü
szöm az élő Istenre, hogy a bajor 
művészekkel, akik a mai napon 
frigyre léptek velem, mindig úgy fo
gok bánni, mint az apa a fiaival. . .  
Száradjon el a karom, ha valaha 
rossz ételt adok nekik s szomjan 
vergődjem a legforróbb napon, ha 
csak egyszer is állott sört töltetek a 
poharukba... Es ha valaki netán 
adós is marad a sör árával, a szi
vemben azért nem táplálok haragot 
ellene, mert jól tudom, hogy a leg
nagyobb művész is megszorulhat 
néha pillanatnyilag egy félmárka 
erejéig . . .  Jó, hűséges és becsületes 
pátrónusa fogok rnarfadni, — Isten 
engem ugv segéljen. Amen!

(Folyt, köv.)
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Mint értesülünk, a ikormány mégis 
rászánja magát a külföldi példa után
zására. Az ásványvizeket (különö
sen a keserüvizeket) megadóztatják 
és monopolizálják, elvégre, ha a 
francia állam tud milliókat szerezni 
ásványvizeiért, úgy a magyar állam 
is megteheti ezt. A keserüviz forrás 
tulajdonosok mind nagy vagyonokat 
szereztek, s most az állam is kihasz
nálhatja az ország természeti kin
cseit.

A Temesvári Polgári Sörfőzde R.-
Т. ez idei osztalékát a múlt évi 12%- 
kal szemben 14%-kal részvényenkint 
28 koronával állapította meg.

A Szent-Györgv Sörfőzde R.-T.
Lippa, a lefolyt üzletévben az oszta
lékfizetést felvehette és 6%-ot, rész
vényenkint 24 koronát fizetett rész
vényeseinek.

Első magyar mechanikai hordó
gyár, Hermann ,|ános és fiai rész
vénytársaság, folyó hó 2-án tartott 
alakuló közgyűlését a Pesti magyar 
kereskedelmi bank helyiségében. A 
társaság, melynél Pollák Manó és 
fia nagy borkereskedő cég és a Ma
gyar élelmiszerszállitó részvénytár
saság van érdekelve, a kőbányai 
Hermann-féle hordógyárat vette át. 
A két millió korona alaptőke teljesen 
be van fizetve. Az igazgatóság tag
jai: Pollák Berta, Pollák Ferenc, 
Pollák Manó Győző, Rosenblüth 
Lajos, Zerkovitz Oszkár, Stern Samu 
udv. tanácsos, Hollós Ödön igazgató, 
Ney Ferenc udv. tanácsos, báró Lip-

thay Béla és Horovitz Izidor. A fel
ügyelő-bizottság tagjai: Reinfeld 
Geábor, Schmied Antal, Graf Ferenc 
és dr. Friedmann Ignác.

A sörtermelés. A magyarországi 
sörfőzdékben a folyó év január havá
ban 60.191 hl. sör termeltetett, szem
ben 71.401 hl.-el múlt év hasonló ha
vában. 1917. szeptember 1-től 1918. 
január végéig összesen 295.581 hl. 
sör termeltetett, szemben 239885 
hl.-el a múlt évad hasonló időszaká
ban.

К. Zsigniondnc, Esztergom. A háború tar
tami alatt is joga van a bevonultak csa
ládtagjainak ingyenes orvosi kezelésére és 
gyógyszereknek, feltéve, hogy a családfő a 
bevonulásáig tagja volt a betegsegélyző 
pénztárnak.

Vendéglösiié, Ogyula. A íogolygyámoli 
tóban nincs adat. Tanácsoljuk, írjon ma
gyarul minden adatot; példul: név, ezred, 
vallás, mikor irt legutoljára (esetleg a la
pot beküldeni) a következő címre: Oester
reich-Ungarischer Hilfsverein Stockholm. А 
legeiőzékenyehben intézik ott el a foglyaink 
iránt érdeklődő ügyeket.

Sclnv. J. Orosháza. Nem járt el helye
sen; miért nem fordult azonnal ügyével a 
szerkesztőségünkhöz. Sajnos, most már 
késő, viselnie kell a következményeket.

Gömbös S., Sátoraljaújhely. Forduljon 
a zöldség központhoz Budapesten kíván
ságára szívesen továbbítjuk a kérvényét.

I \ A.f Munkács. Levelében említett bort 
az illető, mint húsvétit ajánlotta. A főpap 
hiteles okmányát felmutatta.

Korcsmáros, Siklós. Azt már régen tud
juk. Ne törődjön vele, majd elérkezik a 
béke ideje, lesz módja megtorolni. Legkö- 
zelbeb legyen elővigyázatos, az ilyen fir
mákkal.

G. Gy.-né. Levél ment.
Kuruczné, Salgótarján. Hálás köszönet 

a részünkre gyűjtött előfizetőkért. Ha min
denki igy fogná fel a szaksajtó ügyét, 
mint Ön, akkor gyorsan megszüntethető

lenne az a bizonyos nemtörődömség, amely 
uralkodik e téren.

W. M. Győr. Sorsjegye nem nyert. A 
másik ügyében kérünk adatokat.

N. I). Miskolc. A cég a raktáron levő 
árukról ajánlatot küldött. Mintákkal nem 
szolgálhat.

Veresegyháza. Vasúton nem szállítható. 
Ajánljuk, jöjjön fel Budapestre, itt átveheti, 
esetleg magával viheti; a dolog törékeny!

Schwartz S. Veszprém. A beküldött áru
cikket néhány szakembernek megmutattuk; 
sajnos, nem felel meg. A szakvélemények 
különbözők, de végeredményben egyfor
mák. Az árucikk gyönge; van sokkal jobb 
forgalomban.

L. L. 16833/1917. sz. a. van iktatva. 
Sürgetni nem lehet.

Albert. Nincs Budapesten. Amint érte
sülünk, Balatonfüreden kapott állást.

8 P A R S Ó
fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózá ára, valamint 
Ilii tőkészülékekhez. Mi ultn felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli 
kérdezésködésekte d í jm en tesen  nyújt
A Magyar Királyi Sójövetlék Vezéríigynöksége

Ip a  r s ó  o s z t  á l  у  :
BiiilapesIV ., V ilm os C sászár-u l 32. Telefon 73-40

» díjtalanul m egküldjük  »

Szomaházy István 
a fehér asztal
cím ű r e g é n y ü n k  ed d ig  
* m egje lent  p é ld á n y a i t !*

Felelős szerkesztő és kiadó :

Böhm Ármin.

I n r *

AJÁNLUNK I П /V I
NEMESPAJIÁJU I I . LA I

KITŰNŐ MINŐSÉGŰ A  1 — АX A.  LEGOLCSÓBB NAPI ÁRON H ÍG  A KÉSZLETÜNK TART
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Íb S  T EABEHOZATALl TÁRSASÁG
RÉSZÉRE BUDAPEST, V. KERÜLET, SZfeCHENYI-UTCA T. // TELEFON: 114-95

£ 2 ?  VASÚTI VENDÉGLŐSÜK SZÁLLÍTÓJA 

ALAPÍTVA 1898. ÉVBEN
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Törvényes o lta lom  alatt álló

„Pannónia“
Dupla malátasör

. . 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 
occasió!

Eladás a souierrainban
BUDAPEST, IV. 
KOSSUTH-LAJOS-U. 9

TOKAJI COCNAC
«II»IIIIIII1!I1»IIII1IIIIII1I1II!II1I!IIII1II1II A  LEGJOBB Budapest, Frangepán-u. 12 |

ttSH,r^kPMATT0f3ísŜ  Legfőbb asztali és üdítő ital
\ ? И § Ш Ш ! 1 Ш Р у  Ш  MATTON! HENRIK

\ j y i j v i ^ W  VI., TERÉZ-KŐRUT 37. $Z,

Ili:

7  Д T ТЛ TISZTIT’ PE5Tl Y L J 1 V  A L U  BUDAPEST
GYÁR £S FŐÜZLPT: VII, SZÖVE,TSEG=UTCA Э5-ЗТ. 
TELEFONSZÁri: JÓZSEF 15-ti  és JÓZSEF 18-00.
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Fővárosi
S # #  /  / /  ß ßorfozo

R. T.
KŐBÁNYÁN

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

A laptőke: 12,000.000 K.

Gyártelep és központi iroda:
Budapest, X, Maglódi-ut 47. 
Telefon: 56-80, 56-81, 56-82

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

Telefon! 50-08, 86-27

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

Dr. O etk eréle gyártmányokat
sütőport, vanlliacukrot, puddíngport használjuk

A bevásárlásnál ügyeltünk az ismeri védjegyre:
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IT alisman |
I Casino I 
I Réservé \ 
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Biró Miklós könyvnyomdái mflintózete, Budapest, IX., Ráday-utca 26.




