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A legújabb technikai berendezésekkel felszerelt serfőződe évi gyártási

képessége 1,000.000  hektoliter

Ajánlja:
Ászok (Pilágos és sötét)
Király (Pilágos)
Márciusi (pilágos)
Márciusi (sötét, bajor mód)
Udvari (pilágos, pilseni mód)
Kétszeres márciusi (pilágos 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 hűtő- 
házból 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: Vacl-ut 8 Telefon 54-70

Az ország minden nagyobb vidéki párosá= 
ban sörraktárosok által pagyunk képpiselpe
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Pince^azdászltí cikkek szakűzlete 
Az összes vendéglősipari szak
cikkek raktára. /  Telefon 28-92.

B u d a p e s t ,  V.,
Vilmos császáriul 48

A b o r á sz a i !  és p inccgaz-
dászaü  k iállításon arany- A m. kír. K J f i  j  £  *  ъ

érem m el lett k itüntetve ! s z a k a i m ,  ITlCIl ftlCICIQ m  I  C l C

jégszekrények és sőrkimérő- 
készülékek ?,у?аре**’ °róf ziehy jenő-utc* 5.

(V acz l-k öru t m elle it) .  A lap il la lo lt  1885.szénsavval vagy légnyomással.
Jelentékeny jégmegtakarités! T elefon  114-29.

Sör- és borkimérőpultok, kiméröcsapok, vezetékek s az összes szerelvények.
Az eddig Idéző jégszekrény ek csaposak, cinbádopgal vannak burkolva, rozsdá- 
u e l '. c J ’. 'n 14 ! ! 1'", ’ piszkolódnak, mim ig javití.snaк vannak kitéve, mm a 
HENNEFELD-fele jégszekrényeknél ez ki van zárva, mert azok mükölappal 
vannak burkolva A jvgiarto alatt vízgyűjtő van az olvadt jégviznek. ezáltal 
a jég a jégtartóban mindig szárazon marad és 60",0 jégmegtakaritást biztosit.
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MAGYARORS7AGI VENDÉGLŐSÖK, 
ES KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUD A 
PEST, VI KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA. 28 SZÁM

MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /
ЙАVÖNKÉNT I-SZER EGÉSZ ÉVRE 8 KOR.

Az uj záróra
Я ку a (küzdött tói 

után a tavasz vég
re meghozta azt az 
eredményt, hogy a 
tizenegy órára kur
tított éjszaka egy 
órával meghosz- 

11Ш11ШШ11111111Ш1 szabbochk. Ugyan
azon a nanon fog ez bekövetkezni, 
amikor a háborúban megszületett 
nyári időszámítás iép életbe, azaz 
április 15-én. Az uj záróra, mely éjjel 
12 óráig ad nyitvatartási engedélyt, 
épp úgy vonatkozik a vendéglőkre, 
mint egvéb nyilvános helyiségekre. 
A rendelet eredte alkalmával azon
ban, amint arról még a szén ügyek 
kormánybiztosának publikált elha
tározása előtt értesültünk , a ven 
dévlökre nem akarták vonatkoztatni 
az uj zárórát, hanem bécsi mintára 
tizenegy órai zárást akartak előimi 
a vendéglők számára. A Hiób-hir 
legalább is igy jelentette és mi, a 
kik in háború alatt hozzá edződtünk 
a pesszimizmushoz, számolva azzal, 
hogy mindig a rosszabb eshetőség 
a valószínűbb, nyomban felkerestük 
Vázsonyi Jenő udvari tanácsost, a 
szénügyek kormánybiztosát és kö
zöltük vele, hogy ha megfelel a való
ságnak a belügyi kormánynak az a 
szándéka, hogy a vendéglőknek még 
a nyári időszakban Sem adnak egy 
órával hosszabb létet, ez cxisztenciá- 
lis csapást jelentene arra az iparágra 
nézve, melyet anélkül is a végső 
romlás küszöbére sodortak a hábo
rús viszonyok és a háboi us rendele
ték. Kifejtettük a kormánybiztos mr 
előtt, hegy az esetben, ha bekövet
keznék az a méltatlanság, hogy a 
vendéglők mostoha gyermekei lesz
nek az uj záróráról 'megjelenő ren- 
delkezéSnék, akkor még súlyosabbá

válna az a jogtalan konkunrencia, a 
mell ve! a kávéházak a vendéglők 
szűk határok közé szorított létéi tá
madjak. A kávéházak ugyanis ama 
hallgatólagosan tűrt visszaéléssel, 
hogy vacsorát is felszolgálhatnak, 
számos vendéglős sorvadt erszényét 
ürítik ki még jobban. Már most, ha 
tizenegy órától tizenkét óráiig a ven
déglők verseny nélkül szolgál ha teák 
fel vendégeiknek vacsorát a kávé
házak, ez esetben még több fogyasz
tót vonnak el, szoktatnak el a ven
déglőktől még gyenge és egy jobb 
vendéglő konyhájával össze nem ha
sonlítható konyhájukk á is. kisdel
ták a kormánybiztos ur előtt a ma
gvar vendéglősipar helyzetének su- 
i.\ os válságát, ismertettük vele ama 
nyílt leveliinket, melyet egy évvel 
ezelőtt intéztünk a szakminiszicrhez 
ti vendéglői záróra tárgyában. Kifej
tettük, hogy a vendéglős és a közön
ség érdeke párhuzamban halad egy
mással és nem ellentétesek, amint 
azt a vendéglős ipar ellenségei hir
detik. Aki a vendéglős érdekei ellen 
vét tehát, vét a közönség érdekei el
len is, amelyet e fontos közélelmezési 
tisztet betöltő iparág a legküzdelme
sebb viszonyok között is iegjobb tu
dása és tehetsége szerint igyekszik 
ellátni. A kormánybiztos megértéssel 
hallgatta végig panaszos előtörlesz
tésünket és ama Ígérettel bocsátott el 
belliinket, hogy felvilágosításunk ér
telmében fog előterjesztést termi a 
hehigyminisztériumnak. Vázs.myi ud
vari tanácsos mr ígéretének ura volt. 
U' elterjeszt és t intézett a belügyi kor
mányhoz, melyben a tizenkét órai 
zárórának egységes megállapítását 
kérte, hangsúlyozván, how a oéesi 
minta követése információi szerint 
igen súlyos hatással lenne a vendég-- 
Kisiparra, mely amúgy is el késes 

redetten és lemondóan kiizkodik az

anyagbeszerzés és egyéb mizériák 
hínárjában.

Ily előzmények után látott napvilá
got a hivatalos lapban az uj záróra- 
rendelet, melyből örömmel állapít
hatjuk meg, hogy kimaradt belőle az 
.az eleinte kontemplált kivétel, mely 
a vendéglőket nem sorozta volna a 
tizenkét órai záróra kedvezményé
nek élvezői közé.

Az egy órával inegnyujtott éjszaka 
mindenesetre valamelyes könyebb- 
séget jelent a vendéglős-ipar számá
ra, de természetesen ezzel még egy
általán nem történt olyan kormány- 
intézkedés, mely talpra segítette vol
na a nehéz küzdelemben sorvadó 
iparágat. A tizenkét órai záróéra 
még nem jelenti az életet, mindössze 
egy órával több életet jelent. Az uj 
nyitvatartási rend szerint a 12 óra a 
► égi időrend értelmében 11 óra, va
lami gyökeres idöreformról, tehát 
nincsen szó; egy órával később kez
dődik az élet én egy órával hama
rább végződik. A megoldás mind
össze praktikus jellegű, de nem for
radalmi иjitás. les éppen azért, mert 
igy ál! az uj időszámításon alapuló 
tizenketórás záróra, feltesszük azt a 
kérdést, melynek egyszer már kife
jezést adtunk, miért nem lehetett vol
na megcsinálni azt, hogy a nyári idő
számítás szakában a zárói, a éjjeli egy 
órában állapíttatott volna meg?

No de ennek dacára örömmel kö
szön tjük az uj zárórát és ha békét- 
Icnkediink is örömünkben, ez a bé- 
kétlenkedés emberi természetben 
gyökerező tulajdonság, a szabadság- 
vágy. mely nem tud belenyugodni 
abba, bogy a záróra bilincsei egyál
talán fcunállanak. A vendéglösipan al 
szemben különösen nincs ok csodál
kozásra azért, mivel hékétleukcdik az, 
exiszteneiáján őrlő egyik szú: a. zár-- 
óra ellen.
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Az éttermi alkalma
zottak bérmozgalma
Hogyan küszöbölhető  ki a borravaló  
rendszer?

ár a legnagyobb ro
konérzéssel kísér
jük az éttermi al
kalmazottak ama 
mozgalmát, mely- 
ivei szociális hely
zetükön javítani 

mégis az igazság 
pártjára a lva, tárgyilagos elbírálás
sal kénytelenek vagyunk megírni az 
igazságot, amely talán keserűsége
kéi fog kiváltani.

Mielőtt bírálatba bocsátkoznánk, 
lássuk, mi is az éttermi alkalmazott
iak követelése:

Álta áiiosságban követelik a napi 
II) órai munkaidőt, melyen túl min
den megkezdett óra különóra számí
tásába veendő. Л munkabér lveti 
munkabérből és százalékból kell 
hogy álljon. A munkabéren kívül 
megfelelő ellátás is jár az éttermi al
kalmazottaknak. Azok az éttermi és 
szállodai segédek, akiknek eddig 20 
korona volt a munkabére hetenkint 
és akik a borravaló jövedelmükkel 
együtt közel 100 koronát kerestek, a 
jövőben 36 korona munkád,Íjazást 
igényelnek. A pincérnők és a bort 
felszolgáló été',bordók ugyancsak 
heti 36 koronát követelnek. Leglé
nyegesebb pontja az éttermi alkal
mazottak követeléseinek, hogy a fel
szolgáló alkalmazottak az összbevé
telből hat százalékra tartanak igényt. 
Г: hat percentből két százalék a fő
pincéré, négy percent pedig a segé
deké lenne. Ez a pcrccutualis része
sedés egyenlő arányban kerülne szét
osztásra, amelyben 'mindenki az ál
tala kiszolgált vendégforgalom után 
húzná az őt megillető részt. A ki
segítő pincérek hétköznap 10, vasár
nap 12 korona munkabért és négy 
százalék haszonrészesedést követel
nek gazdáiktól.

A végcéljában önállóságra törekvő 
éttermi alkalmazott képzelje miagát 
már most önállónak és mérlegelje azt 
a helyzetet, melybe az esetben jutna, 
ha majd az ő alkalmazottainak tel
jesülnének azok a követelései, ame

lyeknek támasztásában most neki 
is része van.

Minden részrehajlás nélkül be kel
lene vallania ez esetben, amit mi is 
vallunk, hogy ily követeléseket 
csakis az a vendéglős teljesíthet, aki 
üzlete mielőbbi tönkretételét tűzte ki 
célul maga elé. Komoly gondolko
zást) alkalmazottról nem is tudjuk 
feltételezni, hogy az ismertetett for
mában támasztott követelésekkel 
komolyan számolna, azokat megva
lósíthatónak vélné, anélkül, hogy ez 
által a vendéglösipart tönkre nem 
juttatnák.

Amit az éttermi alkalmazottak kö
veteléseiből helyesnek és keresztül
vihet t)11ek tartunk, az a borravaló- 
rendszercltörlése, mert a borravaló 
volt az, mely az éttermi alkalmazot
tak tekintélyét aláásta.

Az éttermi alkalmazottak bérmoz
galmának problémáját mi a magunk 
részéről úgy vélnénk megoldhatónak, 
ha a vendéjglösipartestület odahatna: 
mérlegelje az árszabályozó bizottság 
az árak megállapításánál a személy
zet megélhetését és szabja meg az 
árakat olyformán, hogy a vendéglős 
az ételek árából fedezni legyen ké
pes az alkalmazottainak magasabb 
és tisztes, borravaló nélkül való 
megélhetést biztosító fizetését. Ez az 
ut, ez a mód lenne az, mely mindkét 
fél jogos érdekeivel számolva, azok 
jogán som ejtene csorbát és az ét
termi alkalmazottak bérmozgalmát 
sikeres megoldáshoz juttatná. A rég
óta vitatott és hánytorgatott borra- 
valórendszernek már jó ideje ostro
molt korlátái igy praktikus eszkö
zökkel ledönthetők leimének és egy 
csapásra megszűnnék az az állapot, 
melynek megalázó voltát, keserűsé
gét oly régen sinylik az éttermi al
kalmazottak.

A bérmozgalom követelései közül 
azonban semmi esetre sem értünk 
egyet azzal a lehetetlen feltétellel, 
mely minden rizikó nélkül 6% része
sedésre tart igényt a bruttó bevétel
ből. E követelést csak antiszociális 
érzés sugallhatta, mert minden gon
dolkozó és önös érdekeken felül
emelkedni tudó ember előtt tisztán 
áll az a tény, hogy kockázat nélkül 
6% haszonrészesedést követelni ab
szurd dolog, annál inkább lehetetlen 
gondolat, mert ugyan ki tudja garan
tálni, hogy valamely vendéglősnek 
lesz-e a tiszta haszna 6%. l)gy javí

tani egy csoport anyagi helyzetén, 
szociális állapotán, hogy egy másik 
csoport véréből tápláljuk őket, ez 
nagyon is ferde humanitásból eredő 
cselekedet lenne, egyben törvényte
len és jogtalan is.

Helyénvalónak és igenis időszerű
nek tartjuk, hogy az éttermi alkal
mazottak helyzetén, anyagi viszo
nyain gyökeres reformok segítsenek.

Ismételten hangsúlyozzuk: rokon
érzésünk kisér minden ily irányú 
mozgalmat, de azt már, bocsánatot 
kérünk, senki sem várhatja tőlünk, 
sem más szociálisan gondolkodó 
embertől, hogy úgy műveljünk jó
létet, hogy inig egyik kezünkkel 
adunk, a másikkal kifosszunk vala
kit. Már íredig ilyenféle humanitás 
volna az, ha az éttermi alkalmazot
tak héi mozgalmában minden köve
telését, főként a 6%-os haszonrésze
sedés elvét magunkévá ten nők.

A baromfikivitel korlátozására ép
pen olyan szükség volna, mint a 
marha- és sertéskivitel szabályozá
sára és kontingentálására szükség 
volt. A baromfi húsfogyasztásunkban 
rendkívül nagy szerepet játszott; sőt 
zsirtermclésiinknek is igen jelenté
keny hányadaként szerepelt. A lius- 
fogyasztó zsidóság zsír- és luisszük- 
ségletének nagyobbrészét baromfi
val fedezte és csak kis mértékben 
vette igénybe a marhahúst, bogy a 
sertéshúst ne is említsük. Ma azon
ban a helyzet oda fejlődött, hogy ba
romfikészletünk kimegy a határon és 
egy valamirevaló liba a budapesti 
piacon már 250—280 koronába kerül. 
Hozzájárul természetesen a drágu
láshoz az is, hogy a bitiül zsidóság 
zsirnyerés céljából minden pénzt 
megfizet a libáért, mert a libazsírért 
50—60 koronát kénytelen fizetni. A 
kövér liba kilója igy emelkedett 40 
koronára, a kacsáé 36 koronára. Még 
ezen az áron sincs valami bőségben 
piacunkon áru. mert kiviszik korlát
lanul és azok, akik eddig baromfihús
ból éltek, a marhahús fogyasztásá
ban és drágításában segédkeznék. 
Végső eredményben tehát az ország 
húskészletének rovására visznek ki 
baromfiállományunkból többet, mint 
amennyit önmagunktól megvonha-
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inuk és kiviszik anélkül, hogy ma
gunk számára valami rekompenzá- 
eióról gondoskodás történhetnék. 
Szükség van tehát baroinfikivitcliink 
korlátozására és szükség van arra is. 
hogy a kivitelre szánt mennyiséget 
is rokompenzáció ellenében engedjük 
át. Nemcsak húskészletünk védelme 
kívánja meg ezt a korlátozást, de az 
egészségesebb áralakulás szempont
ja is.

Hivatalos sörtermelési kimutatás.
A hivatalos lap mult szombati száma 
a pénzügyminisztérium kimutatását 
közli Magyarország sörtermeléséről. 
1918. év február havában termeltek 
náluk 58.279 hektoliter sört, 1917. év 
február havában pedig 49.179 hekto
litert. 1917 szeptember elsejétől 1918 
február végéig 253.860 hektolitert, a 
múlt év ugyanezen időszakában 
280.004 hektolitert termeltek.

A zöldség és a főzelék maximális 
ára. A zöldség- és gyümölcsforgalmi 
intézőbizottság pótlóan közli a kö
vetkező maximális árakat: sóska ki
csinyben kilónkint 1.30, hónapos re
tek (kötegenkint legalább tiz darab) 
30 fillér, zöldhagyma (kötegenkint 
legalább tiz darab) 22 fillér, fejes sa
láta (egy darab) 22 fillér. E maximá
lis árak április 10-tól április 30-ig ér- 
vényesek.

Tilos a fehér kenyér. A székesfő
város tanácsa a minisztérium 1915. 
évi november 23-án kelt rendelete 
alapján akként rendelkezik, hogy to
vábbi intézkedésig az 1917. évi no
vember 13-án engedélyezett fehér 
kenyér sütését nem engedi meg. Ez 
az intézkedés e hónap 7-én lépett 
életbe. Eszerint e hónap 8-ától kezd
ve árusítás céljából fehér kenyeret 
sütni nem szabad, úgyszintén nem 
szabad vendéglőkben, kifözésekben, 
kávéházakban, kávémérésekben és 
hasonló étkezési helyeken fehér ke
nyeret felszolgálni. A kihágások el
bírálására elsőfokon a kerületi rend- 
örkítpilányság illetékes.

Husjegyek Becsben. Április 8-án 
Becsben életbe lép a luisjegy, ön
kéntes rayonnirozás mellett, heti 20 
dekagramm husmemiyiséggel fejen- 
kint, amiből egy ötödrész lehet 
csont, úgy hogy heti 10 dekagramm 
marad a heti tiszta husmennyiség.

A szomjazó München. Münchenből 
jelenti tudósitónk: A müncheni Hof- 
bräu nagy ünnepi termét három év 
előtt zárták be. Ezóta szomorú ér

zéssel tekintgetnek a jő bajorok a 
bezárt helyiségre, de mégis bele- 
nyugosznak a változhatatlanba, inert 
hiszen jó tudják, hogy mindent át
formált a háború, még a hires bajor 
söröket is. stencilt, mi is lett a derék 
bajorok öröméből, a dús habit bajor 
■örökből. De neme soda. Békeidő
ben egy hektoliter malátából három 
hektó sört gyártottak a bajor gyá
rak, mi tizennégyet. A múlt év rossz 
árpatermése még jobban érezteti ha
tását. A bajor sörviszonyok jellem
zéséül álljon itt egy adat: a mün
cheni Hofbräuban évente 48.000 hek
tó sört mértek ki évente, ma 15.000 
hektót.

Hústalan napok Ausztriában. Bécsi 
tudósitónk jelentése szerint Ausztriá
ban ismét hetenkint két hústalan na
pot léptetnek életbe. Eddig ugyanis 
kedden szabad volt az iirüluis árusí
tása, ezt most eltiltják. A tilalomra 
az szolgáltatott okot, hogy az iirüluis 
felhozatalát Magyarországból, mint
hogy a birkaállományt gyapjunyerés 
céljából kímélni kell, nagyon meg
szán itották.

Átalakítják a Közélelmezési Hiva
talt. A YVekerle-kormány lemondása 
az Országos Közélelmezési Hivatalt 
is átalakítja. Tisza gróf uralma alatt 
ez a hivatal alárendelt szerepet ját
szott. Tétlenségre volt kárhoztatva, 
mert nemcsak a kormányelnök veze
tését sínylette, hanem a földmivelés- 
iigyi minisztériumnak is alárendeltje 
volt. ami működését erősen befolyá
solta. Autonómiához, önálló intézke
dési joghoz Eszterházy Móric gróf 
juttatta. A Közélelmezési Hivatal mi
niszterhez jutott, előbb Hadik gróf. 
majd Windischgraetz herceg szemé
lyében. Wekerle demissziója után 
újabb átalakulás vár a közélelmezés 
vezető fórumára. Értesülésünk sze
rint a Közélelmezési Hivatalt hozzá
csatolják a miniszterelnökséghez, 
vagy a földmivelésiigyi minisztéri
umhoz és elnököt állítanak az élére. 
Az e célra kiszemelt: Nagy Ferenc 
államtitkár. E tervezet valódiságát 
jelzi, hogy Tisza István gróf a na
pokban megjelent az Országos Köz- 
élelmezési Hivatalban és egyórás 
tanácskozást folytatott a lemondás
ban levő Windischgraetz herceg 
közélelmezési miniszterrel. A ven
déglősiparnak szerény óhajtása, hogy 
a közélelmezési hivatal átszervezé
sénél az illetékes körök tartsák 
szemelőtt, hogy a vendéglős közélel
mező és végre megszűnjenek a ven
déglős ipar anomáliái.

A városnak főzelékkel és zöldség
gel való ellátása. A múlt évben —■ a 
központalakitási düh idején ala

kították meg a gyümölcs-, zöldség- 
és főzelék-központokat, hogy a la
kosságot gyiimö.ccscl. főzelékkel és 
zöldséggel olcsón és bőven elláthas
sák. Természetes, hogy az állapotok 
azonnal rosszabbak lettek, az áru 
eltűnt, ez igy szokott lenni, ami 
pedig kapható volt, az méregdrága 
lelt. Ez is igy szokott leírni. Most 
azutan a közélelmezési miniszté
riumban rájöttek aira, hogy az a 
központ csak pénzkiadást jelent, de 
hasznot nem s ma már úgy áll a do
log. hogy a központot fel fogják osz
latni. Ennek a jele az a rendelet is, 
amelv most érkezett le a városhoz. 
M indisehgraetz Lajos herceg köz
élelmezési miniszter értesítette a 
varost, hogy a zöldség- és főzelék- 
központ utján nem lesz lehetséges a 
várost friss vagy savanyított főze
lékkel és zöldséggel ellátni és ezért 
fölhívja Nendtvich Andor kir. taná
csos polgármestert, hogy termelési 
szerződésekkel biztosítsa a város 
szükségleteit. Lépjen ilyen szerző
désekre azokkal a gazdákkal, akik 
haj undok zöld fözeléknemiieket és 
zöldséget termelni és azt a majd 
megállapítandó maximális áron a vá- 
lus I észére atadni. A város hatósága 
érintkezésbe lépett Stenge Ferenc 
Ibii anya varmegye alispánjával és a 
Baranyamcgyci Gazdasági Egyesü
lettel, hogy miként lehetne a város 
szükségletét biztosítani. Tekintve, 
hogy Péesett több mint 300 holdon 
termesztenek zöldséget, paprikát, pa
radicsomot stb. s ezenkívül a kör
nyékbeli falvakban a kerti vetemé- 
nyek termesztését nagyban űzik, a 
városi lakosság ebbeli szükségletét 
kielégítik, csupán a káposzta terme
léséről lehet szó. erre vonatkozólag 
kell a városnak termelési szerző
désre lépni az egyes gazdákkal. A 
város ezirányu szándéka úgy az 
alispán, mint a Gazdasági Egyesület 
részéről a legelözékenyebb támoga
tásban részesült s ma már úgy áll a 
dolog, hogy a város 70—80 vaggon 
kápesztasziikségletre vonatkozó ter
melési szerződések megkötése biz
tosítottnak látszik s igy a káposzta
szükséglet bztositva lesz.

Elnökváltozás a Sajtkereskedök 
Egyesületében. A Budapesti Sajt- és 
Vajkereskedők Egyesülete vasárnap 
délelőtt rendkívüli közgyűlést tar
tott, amelyen a lemondott Bogdányi 
Mór helyébe uj elnököt választottak. 
A gyűlés elnöknek Rottersinann Leó
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A zöldség, főzelék és gyümölcs
legmagasabb ára 1918 április lió Ki
lói 30-áig. A tanács a Zöldség-, Kö
zelik- és Gyiimölcsforgalmi Intéző
bizottság által a zöldségre, tözclókre 
és gyümölcsre nézve megállapított 
legmagasabb árakat a következő 
póthirdetményben teszi közhírré: A 
Zöldség-, Főzelék- és Gyümölcsior- 
galmi Intézőbizottság részéről a m. 
■kir. minisztériumnak n zöldség, fő
zelék és gyümölcs forgalombalioza- 
tala tárgyában 1917. évi ulius hó 5-én 
kiadott 2400/1917. M. F., valamint a 
4207/915. M. E. számú rendelete 
alapján a Közélelmezési Hivatalt ve
zető m. kir. miniszternek jóváhagyá
sával a következők hirdettetnek ki. 
Vonatkozással a Budapesti Közlöny
nek 1918 március 27-én kiadott szá
mában la Zöldség- és Gyiimölcsfor- 
gnhni Intézőbizottság 73/1. b. 1918. 
szám alatt közzétett hirdetményre 
legmagasabb árak gyanánt 1918. évi 
április hó 16-tól, bezárólag április 
hó 30-áig, illetőleg további rendelke
zésig a következők állapíttatnak 
meg, amelyek a fent megjelölt idő
ben mint tömegáruk kerülnek forga
lomba és hogy az árak mindig a 
helyi kialakult szokások szerint át
véve értendők. A szállítási igazolvá
nyok kiállitáMakor fizetendő jutalék 
a nagykereskedelmi árakba van be
számítva. Sóska tormelönél 100 kg. 
80 K, nagykereskedőnél 100 K, kis
kereskedőnél I kg. 1.30 K. Hónapos 
rétég (kötegeltként legalább 10 da
lt ib) 100 köteg 16 K, nagykereskedő
nél 25 K. kiskereskedőnél I köteg 30

fill. Zöldhagyma (kötegenként leg
alább 10 darab) НИ» köteg 12 K, 
nagykereskedőnél 18 K, kiskereske
dőnél 22 fill. Fejessaláta 100 darab 
termelőnél 12 K, nagykereskedőnél 
18 K, kiskereskedőnél I darab 22 fill. 
A saláta nagykereskedői árában a 
kölcsönkosár használati dija benn- 
foglaltatik; köteles azonban az át
vevő a szabványos kosárért dara
bonként 12 koronát, a fedővászonért 
pedig () koronát letétbe helyezni, 
mely összegeket a kosárnak és a Ic- 
dővászen n biztosíték ellenében a 
vevő tuladonába megy át. Ha a ter
melő a kiskereskedőnek ad el, a 
nagykereskedői árat igényelheti, 
feltéve, hogy a nagykereskedő köte
lezettségeit teljesítette; azonban a 
helyi hatóság fent meghatározott 
maximális árak keretén belül 
megállapíthatja azokat az árakat, 
melyeket a tcirnielö a helyi piacon 
való darusítás esetén követelhet, to
vábbá Amelyeket a helyi fogyasztó
kat kiszolgáló kiskereskedő a fo
gyasztónak felszámíthat. A termelő 
telepén akár nagyban, akár kicsiny
ben való árusítása esetén, kizárólag 
a termelői árak számíthatók fel. Az 
elárusítók köteieztetnek, hogy az el
árusító helyeken az ott eladásra ke
rülő zöldség, főzelék és gyümölcs 
termények maximális kiskereskedői 
(fogyasztói) áriáit feltűnően és a 
vevő által hozzáférhető módon füg
gesszék ki.

Országos egyesületet 
a vasúti vendéglőknek

clszólitottuk az or
szág vasúti ven
déglőseit, hogy 
exisztenciáhs ér
dekeik védelmére 
alakítsanak qrszá- 
szágos egyesüle
tet, mert csakis a 

szervezettség az az erő, melynek se- 
giőségével a jelenlegi mizériák hínár
jából kikerülhetnek.

Propagandánknak, melyet a vasúti 
vendéglősök érdekében indítottunk, 
a legélénkebb visszhangja támadt, 
biztató jeleként annak, hogy végre 
öntudatra éh ednek a vasúti vendég
lősök és belátására annak, hogy szer
vezettség nélkül szabad prédái a há
borús mizériáknak és egyéb bajok
nak, melyek exisztenciájukat már 
•'égtől fogva őrlik.

A szerkesztőségünk eimqvc özöné
vel érkező levelek közül a papirhiány

kényszere miatt csak néhányat tu
dunk közölni, természetesen respek
tálva a levélírók ama óhajtását, hogy 
nevük említése nélkül adjuk közre so
raikat.

Ezúttal megnyugtatjuk a magyar 
vasúti vendéglősöket afelől, hogy a 
kereskedelmi miniszterhez érdekük
ben intézett nyílt leveliinknek meg
lesz a foganatja. A nyílt levelet ugya
nis eljuttattuk a kegyelmes úrhoz, a 
ki, mihelyest véget ér ama elfoglalt
sága, mely öt most más irányban 
köti le, megértéssel fogja elintézni a 
vasúti vendéglősök ügyét.

A hozzánk érkezett leveleket itt 
közöljük és ezekből is merítsenek 
ösztökélést a magyar vasúti vendég
lősök arra, hogy egymásután, vala
mennyien jelentkezzenek és tömörül
jenek a célból, hogy érdekeik istápo- 
lására végre-valahára megsziilethes- 
sék a vasúti vendéglősök országos 
egyesülete.

Országos Vendéglős Újság 
bek. Szerkesztőségének

A f. évi 3. sz. becses lapjukban a 
vasúti vendéglősöket érintő szervez
kedésre vonatkozólag bátor vagyok 
csatlakozásom egyidejű bejelentése 
mellett a dolog érdemére vonatko
zat! a következőket kijelenteni:

Életbevágóan fontos dolgok kivi
tele rendszerint nagy erőfeszítéseket 
igényel, ilyenek a vasúti vendéglő
sök súlyos exiszteneiális bajai, me
lyeket egyesek még a legnagyobb 
etőfeszitéssel sem képesek megöl 
dani, miután küzdelmük széttagolva, 
már eleve meddőségre van kárhoz
tatva, mei t hisz a nyers erőre való 
támaszkodás lehetetlen, ennélfogva 
tehát meg kell teremteni minél előbb 
a vasúti vendéglősök országos egye
sületét, mert csak ebben, illetve en
nek közös fellépésében látom én azt 
az erkölcsi hatalmat, mely az össze
tartó, szorgos és elszánt munka ré
vén, a törvényszabta korlátokon be
lül, mintegy szárnyakat öltve viszi 
-az egyesülőket biztos céljuk felé. A 
kívánt eredményeket csak ily módon 
leszünk képesek biztosítani. Becsüle
tes, őszinte összetartozandóság nél
kül azonban semmi sikert se remél
hetünk.

A szervezkedés eszméjét pártolva 
bejelentem csatlakozásomat.

Kiváló tisztelettel
vendéglős.

kereskedelmi tanácsosi választotta 
meg egyhangúlag. Alelnök Reichfeld 
Mór, titkár Szabolcsi Samu lett.

A szegedi paprikaeladó bizomá
nyosok. A következő szegedi cégek 
lettek eddig a Haditermény paprika
eladó bizományosai: Banner Mihály, 
Első szegedi mezőgazdák paprikél
és terménykiviteli szövetkezete, Hoff
mann János, ifj. Aigner József, Bitó 
Márk, Kiss testvérek, Banner Péter 
fia, Schvvarez E és fia, Balogh z.sig- 
anond és társa. Csonka (iergely, Rei
ter Izsó, Goldgräber Gábor és fiai, 
Berger Henrik, Czinner és tarsii, 
Bartók Vilmos, Márer Ármin, Fenyő 
testvérek, Pál ff у testvérek rt., idei t- 
zer Lipót és fia, Pick Márk, Glück 
Lipót, Meisl Ignác, Kardos Jakab, 
Staube r Miksa, Fii г к Salamon,
Szántó Ármin, Tóth Péter, Sándor 
Lajos, Zinner Iinréné, Pick .1. Já
nosáé, Bimand Béléi.

Kortnin a neve, ily ciinii hirdeté
sünkre felhívjuk a t. előfizetőink 
figyelmét. A cég citrom zamatját a 
vendéglősök tömegesen rendelik és 
megvannak elégedve vele.
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Igen tisztelt Szerkesztő
Folyó év március havában megje

lent b. Lapjában Szteirényi József ke- 
gvclmes úrhoz intézett nyílt levelét 
elolvastam; teljesen megfelel a való
ságnak, hogy a vasutas urak a mel
let, hogy a mindenféle tekintetben in
dokolatlan kedvezményt élvezik, 
szé|), jó és nagy adagokat követel
nek és minden vendég után e,r' - tisz
ta abroszt írnak elő. Említésre méltó, 
hogy a Ksod-vonalcn a legutóbbi ár
jegyzék a vendéglősök részére 1917. 
január hó 5-én látott napvilágot.

En attól félek, hogy ezt a nyílt le
velet a kegyelmes ur nem fogja el
olvasni, mert nem jut el odáig. Több 
ízben említettem, hogy ilven szo
morú állapotokat a nyilvánosság elé 
kel/ vinni, mert zárt ajtók mögött mi 
már sokszor kértük hiába a mizériák 
szanálását. Napilapokban kell az ilyen 
dolgokat felemlíteni, hogy mindenki 
olvassa, mert a szaklapot csak az 
veszi a kezébe, akit érdekel, pedig 
ezeket az urakat, úgy látszik, a ven
déglősök szaklapja nem igen érdekli. 
Lehet, hogy ezután majd elszégyellik 
magukat és rendezik az ügyet. A há
borúban az olyan ártarifákat, mint 
aminőket a vasúti vendéglősökre rá- 
kényszeritettek, be kell szüntetni, 
mert a beszerzési árak nap-nap után 
emelkednek, de az éirtarifákat csak 
12—14 hónapban egyszer rendezik. 
A vasutas urak tudják, hogy a ven
déglős ráfizet, de ők erre azt mond
ják, hogy nincs annyi jövedelmük, 
hogy többet fizethessenek. Mi kö
zünk van nekünk ahhoz; vasúti ér
dek, vagy vendéglős-érdek, hogy va
súti vendéglőnek kell lenni? En azt 
hiszem, hogy elsősorban vasúti ér
dek, ha pedig a vasutas ur tényleg 
nem fizethet többet, mért kell még az 
idegenforgalomra is nekünk fizetni 
rá ilyen áraik mellett. A vasúti ven
déglőket közérdekű vállalatoknak 
csúfolják, de még senki sem intézke
dett és nem kérdezte meg, hogy az 
élelmicikkeik nagy részéi honnan 
szerzik be? A vasút bennünket min
denre kötelez, de semmivel sem tá
mogat, a közigazgatási hatóságok 
azt mondják, hogy nincs, de ha van 
is, akkor is, ha nem tetszik nekik a 
vasúti vendéglősnek az arca, egy
szerűen azt mondják, hogy nincs. Mi 
most, hogy a szerződésünkben fog- 
falt, erre vonatkozó pontoknak ele
get tehessünk, kénytelenek vagyunk 
jó drágán megfizetni mindent, csak

azú. t, hogy a vasutas uraknak jó. 
sok és olcsó élelmük legyen.

Restelkedve ügyen, de be kell val
lanom, hogy a fölliba bennünket ter
hel, mert nincs szervezetünk. Sajnos, 
egyik-másik vendéglöstársain, ha az 
ember egy ilyen fontos, életbevágó 
dologra, mint a szervezkedés, felhív
ja a figyelmét, .azt mondja, hogy Így 
meg úgy, a vasút kidobja stb, hát in
kább igy kiizködik.

Kérem a Szerkesztő urat. legyen 
szives e levelemnek lapja legköze
lebb megjelenő számában helyt adni.

Egyben bejelentem, hogy szívesen 
csatlakozom ahhoz a mozgalomhoz, 
melynek célja, hogy a magyar va
súti vendéglősök országos egyesüle
tét megteremtse.

Teljes tisztelettel
V(isiiti vendéglős.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Becses felhívására örömmel értesí

tem, hogy minden áldozatra kész va
gyok, hogy sikerüljön a vasúti ven
déglősök országos egyesületét meg
teremteni és annak tagja óhajtok 
lenni.

Kiváló tisztelettel
V(isiiti vendéglős.

Igen tisztelt Szerkesztő ur!
A legnagyobb örömmel csatlako

zom alnhoz az eszméhez, hogy mi 
egyesületet alakitsunk. Akkor közö
sen minden érdekünk könnyebben 
keresztülvihető, megvédhető, csupán 
az az aggályom, hogy mivel körül
belül csak kétszázan vagyunk, külön 
egyesületet fentartani nem tudunk. 
Leghelyesebb lenne talán, ha egyik 
nagyobb vendéglős egyesületbe, mint 
külön csoport illeszkednénk be. Igen 
sok közös ügyünk hamarább lenne 
elintézve és felkarolva, mint jelenlegi 
állapotunkban. Remélem, hogy kair- 
kartársahn egymásután csatlakoz
nak az egyesüléshez.

Szives üdvözlettel
vendéglős.

Тек. Szerkesztőség!
Felhívásuktól áthatva, csatlakozom 

ahhoz a mozgalomhoz, mely a vasúti 
vendéglősök országos egyesületét 
meg akarja teremteni.

Tisztelettel
V(isiiti vendéglős.

A Fővárosi Sörfözö Részvénytár
saság dr. Kelemen Gyulát, a Hazai 
Bank igazgatóját az igazgatóság tag
jává, a közgyűlést követő igazgató- 
sági ülés pedig a társaság elnökévé 
választotta meg.

A Fővárosi Bank- és Váltóüzlet 
Részvénytársaság ma tartotta Szécsi 
Lajos udvari tanácsos öldöklésével 
VI. évi rendes közgyűlését. A köz
gyűlés az 520.711.84 К tiszta nyere
ség felosztása tárgyában akként ha
tározott, hogy 6 százalék, vagyis 24 
korona osztalék fejében 300.000 ko
rona fizettessék ki, a nyugdíjalapra 
30.000 korona fordittassék, mig az 
53.037.49 koronányi maradók uj 
számlára elövitessék. Az igazgató
ságba 3 évi tartamra Szécsi Lajos, 
Péteri János, Adler Siegfried, Dirn
feld Adolf, dr. Budai-Goldberger 
Leó, Iványi Gyula és Róna Richard 
uira megválasztattak. A közgyűlést 
követő igazgatósági ülésen Szécsi 
Lajos udvari tanácsos elnökké, Pé
teri János alelnökké megválasztat
tak. Ugyanezen ülésen Graf Mihály 
és Oláh Sándor cégvezetők aligaz
gatókká, Pogány Andor, Reischl Ká
roly, Lichtenstein Károly és Fischhof 
Béla főtisztviselők cégvezetőkké, 
Kallós József letétosztályfönökké és 
Vértes József intézővé neveztettek 
ki.

I P A R S Ó
fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózátára, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli 
kérdezősködésekre d í jm en tesen  nyújt
A M agyar K irály. Sójövedék Vezérűgynöksége

I p a r i ó  ő s z i  á l  у :
Budapest V., V ilm os Császár-ul 32. Telelőn 7 3 -4 0

előfizetőinknek
* dijialanul megküldjük »

Szomaházy István 
a fehér asztal
cimü r e g é n y ü n k  eddig  
» megjelent példányait!  »

Felelős szerkesztő és kiadó .

B öhm  Á rm in.
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A nagykorúság
A hivatalos érettség hivatalos foka: 

a törvényes nagykorúság már sok 
boldogtalanságnak volt a bölcsője és 
szomorú gátja sok egybekelni vágyó 
fiatal szivnek. Szülők, akik makacs 
maradisággal hiszik és vallják, hogy 
az érettség, a családalapítás függet
lenül az illető anyagi viszonyaitól a 
nagykorúságtól függ. vagyis nem le
het családalapításra érett az, aki még 
nem huszonnégyéves, konokul álla
nak az idők sodra elé és akarva- 
akaratlan gyermekeik boldogságának 
élő tilalomfái.

Ma. amikor az állam érettnek 
tartja a lő éves ifjút arra, hogy reá- 
bizza a legszentebb nemzeti érdeket, 
a haza védelmét, amikor az állam a 
nagykorúság kérdését egyáltalán 
nem veti fel akkor, amikor a nemzeti 
kötelességteljesités nevében fegy

verbe szólítja az ifjúságot, ma, ami
kor ezek a gyerinckifjak a vitézség 
érdemrendéivel a mellükön, hősiesen 
harcolnak ellenségeink tengerével 
szemben, ma egy még nagykorúsá
gát el nem ért ifjú házasulási szán
dékának azzal vetni gáncsot, hogy 
„még fiam nem vágj' nagykorú" 
közeljár a nevetségességhez, sőt ezt 
lenni legalább is szeretetlenség.

A ma fiatalsága hosszú szenvedé
sek kohójában acélosodik férfivá, 
egész és érett emberré, a ma fiatal
sága az iskola padjaiból az élet leg
véresebb küzdelmeinek középpont
jába kerülve méltán számíthat arra. 
hogy vele szemben avult előítéletek 
korlátjai ledőljenek és őket kivételes 
elbírálásban részesítsék a szülőik, 
ha közük velük abbeli hajlandósá
gukat, hogy családot akarnak alapí
tani. Ma ezeknek a fiataloknak ügye 
nem magán ügy, hanem nemzeti ér
dek. Hiszen a háború szomorú rése
ket ütött minden hadviselő nemzet 
lakosságának soraiban, ma a nem
zeti regeneráció olyan eminens fel

adat tehát, melynek megoldása min
den hazafiasai! érző ember szivében 
a legelső helyen kel., hogy álljon. Az 
ifjú párok pedig e nemzeti újjászüle
tés heroldjai, az ő tűzhelyeiknél kell, 
hogy uj életre melegedjék a nemzet 
meggémberedett teste, ők hivatottak 
arra. hogy a háborús sebek orvosai 
legyenek, hogy gyümölcsöző frigyük
kel egyenlítsék ki a háború ütötte 
hézagokat.

Nem csak az emberiesség, de a 
hazafiasság is parancsolja tehát a 
szülőknek, ho<rv vessék cl ama ri
gorózusaikat. melyekkel eddig gyer
mekeik boldogságának torlaszokat 
emeltek.

fis most már az államnak is hallat
nia kellene szavát a fiatalok mellett, 
akikről annyiszor hirdetik, hogy ők 
a nemzet jövendőjét képezik. Ehhez 
pedig a legelső lépés az kellene, hogy 
úgy legyen, hogy a nagykorúságtól, 
a 24 évről legalább is leszállítsák 
arra a korra, amelyet a védkötele- 
zettségre alkalmasnak ítélnek.

В é r m á n d i.

A fehér asztal
-  Elbeszélés -

I r ta :  S zo m ah ázy  István
Ünneplésen utána mondtam az cs- 

kürnintát. amit a többiek vérfagylaló 
komolysággal hallgatták végig... A 
mikor az utolsó szó is elhangzott, a 
szakáll-ember bólintott a fejével, az
tán a botját megsuhogtatta a levegő
ben.

Sört, sört, sört! hangzott 
most egyszerre harminc ajakról.

Mindannyian kezet ráztak velem, 
aztán helyet foglaltak a sarokasztal 
mellett, miközben a lányok lázas 
buzgalommal állították elibük a sö
rös kancsókát...

Másnap már zsúfolásig megtelt a 
Tigerbräu helyisége s egy hét múlva, 
mikor valami sajátszerii nycrrs ká
poszta-salátával leptem meg őket, az 
öreg Raumaim kijelentette, hogy én 
vagyok az a bizonyos, akit a sza
kácsművészet múzsája homlokon 
csókolt . . .  A piktorok nyomán a 
többi vendég is mindegyre szaporo
dott, s az első hónap végén dobogó 
szívvel konstatálhattam, hogy csak
ugyan rátértem a jövendő milliomos- 
ság ösvényére . . .

Valamelyik estén egy ismeretlen 
fiatalember is megjelent a Lángész- 
cgyesiilet sakkasztalánál. Szőke, pá-

paszemes fiatalember volt. aki na
gyon jókedvűen ölelte a keblére az 
öreg Raumann Frigyest, s a többiek
nek, akik a megjelenésekor látható 
tisztelettel ugráltak föl helyükből, 
mosolyogva, a fejét rázva integetett.

Gyerekek. szólt abban a fur
csa dialektusban, amit itt minden cin
be. beszél, gyerekek, üljetek le 
rögtön, mert megharagszom . . . Nem 
vagyok én a fődirektor, aki vizsgáz
tatni jött ide benneteket . . . Inkább 
prctczsáljatok, hogy egy korsó friss 
sört kapjak, mert a gégém már ki
száradt a szomjúságtól . . .

A szőke Mici már ebben a minutá- 
ban eléje is állította a sörös kanosét, 
miközben fürgén meghajolt, s igy 
szólott:

Ercsit, fenséges ur!
Ijedten szaladtam oda a csapos

hoz, aki maga is érdeklődve tekintett 
az uj vendég felé.

Ki ez az ur. akit Mici fenségnek 
szólított?

A csapos csodálkozva nézett rám.
Mát nem ismeri? Ez Lajos 

György herceg, a Brinzregent uno
kaöccse, aki derék és ki szokta állí
tani a kepeit . . . Igen derék és joviá
lis ember, s nagyon szereti a pikto
rokat meg a szobrászokat . . .  Az a 
legnagyobb öröme, ha a bohémek 
közt töltheti az estéjét . . .

Még magainhoz se térhettem a 
meglepetésemből, amikor a vén Ran- 
iiiann mar hangosan kiáltozni kez
dett felém:

Hé, Tigerbrüu-korcsmáros, gye
re csak köze'ébb! . . .

Szolgálatkészen odasiettem az ass- 
talhoz, s a szalkállember ünnepiesen 
ream mutatott:

Engedje meg, fenséges ur, hogy 
az uj pátrónusimkat bemutassam ...  
Ez az, aki remekművet tud alkotni a 
nyers káposztából . . .

Lajos György herceg leercszkedő- 
leg a kezét nyújtotta, aztán igy szó
lott:

Lássuk hát gyorsan azt a rc- 
mekművet . . . Éjfélig ott ültek a sa- 
rokasztalnál, s amikor távoztak, a 
herceg kijelentette, hogy rég mula
tott oly jól, minit ma este . . . Amikor 
végre egyedül maradtunk a helyiség
ben, a szőke Mici boldogan .a vállalti
ra bt. ült s ragyogó szemmel súgta 
a fülembe:

A fenséges ur megcsipkedte az 
arcomat, s azt mondta, hogy !e is fog 
festeni, ha egyszer jó kedve lesz.

A jó Isten tud.iii, mi történt velem: 
az örömömet, amit a mai este oko
zott nekem, mintha némileg tnegron- 
totta volna az a tudat, hogy a szőke 
Mici tetszik a fenséges unnak . . .

Mi ketten.
Bennünket, akik a polgári elem 

szentében a józan és hideg anyagias
ságot képviseljük, nem igen gyanúsí
tanak azzal, hogy holmi titkos hold- 
yijágitnádók vagyunk, akik üres órá
inkat azzal töltjük el, hogy rímeket 
keresünk a szerelmes költemények-*
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Törzsasztal.
Tenár(a szomszédja feleségéhez) • 

Az ura az utón azt mondotta, hogy 
rövidesen elváhk öntől, mert nem il
lik hozzá.

Szomszédin'(a tanárhoz): Az 
uram bolond, nagyon is illek hozzá.
Bosszúból.

Az idegen (kérdezi): Ön a tulajdo
nosa annak л hirdetett villának, a 
mely egy kutyaugrásra van a Bala
ton tavától?

Tulajdonos: Igen. Meg akarja ven
ni, vagy csak megnézni?

Idegen: A villát ugyan megnéz
tem, ele én nem a villát, hanem azt 
kutyát akarom megvenni, amelyik 
olyan rogy ugrást tud tenni!
Az ördögé lett.

Tereferél két szomszédasszony, 
úgy jár a nyelvük, akár az ördög 
motollája.

Szólnak pedig többek között ezen
képpen :

Hallotta mán kend, komámasz- 
szony, hogy mi jaz újság?

Nem én, komámasszony! Hát 
mondja csak gyorsan, mán felvet jaz 
kéváncsiság!

Hát, mondok: jaz biró uram lá
nya, a Böske férjhez inegyen.

— Ne mondja!
— De mondom, mert igaz, úgy se

gédje meg kelmedet velőmmel együtt 
a Jézus!

Hát oszténg ki veszi el?
Nem is falubeli, hanem a szom

széd Pistafalváról való gazda, úgy 
hívják, hogy Ördög Pék András.

- Ne mondja! (Keresztet vet.)
De mondom, mert hogy igaz.
Oszténg mi jaz mestersége?
Hát is zen hallja kelméd: pék. A

neve Ördög, a mestersége pék.
Uram Jézus, ne vigy kísérteibe! 

(Újra keresztet vet.) Tudtam, hogy 
ez lesz a vége, tudtam!

- Tudta? Mán hogy miféle vége?
Hát az, hogy ez a leány az ör

dögé lészen előbb-utóbb, mert soha
sem akart az se áldozni, se gyónni.

A iiiesszehalló.
Orvos (akit a biztosító-intézet kül

dött ki egy ügyfél megvizsgálására): 
Mondja, uram, van valami testi fo
gyatkozása?

Ügyfél: Igen, messze hallok.
Orvos: dalán nagyot hall? Mert a 

bemondott fogyatkozást nem isme
rem.

Ügyfél: Most legalább lesz módja 
megismerni.

Orvos:És miben nyilvánul a be
tegség?

Ügyfél: Telefonon meghaiiom. ha 
Berlinből beszélnek.

Rosszul értette,
Kiró (a vádlotthoz): Panaszos azt 

állítja, hogy maga egy tojást dobott 
az arcába. Hogy lehetett olyan 
nyers?

Vádlott: Nem volt nyers, főtt tojás 
volt.

Szóló rák.
N a g y b á c s i :  Tudod-e, üyu- 

Iácska, miért nevezik a nagy ráko
kat szóló rákoknak?

G y a l u s :  Mert a papa mindig 
szólóban eszi meg őket.

hez. A föpineér, mint lirai hős, még 
talán egyetlen irásjnűiten se szere
pelt, s ha valaha az a tisztesség érne 
bennünket, hogy az irodalom is fog
lalkozni fog velünk, azt hiszem: in
kább gúnyos vígjátékot fognak i-rni 
rólunk, mint komoly és megrézó 
színművet. A főpincér, aki — hátán 
szarvasbör-zacskóval — az imádott- 
j:i szőke hajáról és ibolyakék szemé
ről ábrándozik, meglehetős furcsa és 
valószínűtlen figura, s a vendéglős, 
aki a vásárcsarnokban, miközben a 
pulykák és csirkék tolla közé fuj, ti
tokban egy piszeorru fruskára gon
dol, u1 közhit szerint ugyancsak meg
érett airra, hogy egy bohózat szen
vedő hősévé legyen.

Mindezt én nagyon jól tudom, mert 
a kis eszem józansága még eddig 
sohase hagyott cserben, — és mégis: 
müncheni tartózkodásom első hónap
jai fontos és jelentékeny dátumot 
képviselnek az életemben. Ha nem 
félnék attól, hogy a fekete betiik, a 
miket itt leírok, gúnyos táncba fog- 
ank, mikor eat a vallomást leirom, 
hát azt mondanám, hogy ez volt az 
uz idő, amikor az én szivem is meg
szólalt . . . Ugy-e, mily furcsa én ne
vetséges dolog ez? . . .  És lám, ha 
már egyszer a memoire-iró tollát a 
kezembe fogtam, hát nem térhetek ki 
e kényes vallomás elöl se: a hideg és 
okos fickó, aki úgyszólván előre 
megállapított Programm szerint ren
dezte be az élétét, egy napon észre
vette, hogy a sorsnak is épp úgy 
megvannak a maga műsorváltozásai,

mint a rosszul igazgatott színházak
nak . . .

Az előbbi lapokon már többször 
beszéltem a szőke Miéről, a kis pin
cérnői csapatom primadonnájáról, 
aki 1k "gint költői' g fejez
zem ki magamat - - színt, életet, nap- 
usgarat hozott a homályos pincehe
lyiségbe. Ez a Mici nagvon saját- 
szerű és meglehetősen eíbizakodott 
kis perszóna volt; akármire fordult 
a beszélgetés, — tárgyaltam bár a 
konyhafőnökkel, a csapossal vagy a 
pincemesterrel ö a maga fitos or
rocskájával mindig leadta a votumát, 
mintha az ügyek elintézése épp ti 
reá is tartozott volna, mint énremám. 
Akárhányszor (rosszaiéi ag néztem 
oldalvást, ahol ő mosolyogva, csí
pőre tett kézzel hallgatta a tárgyalá
sok menetét, de a szigorúságom min
dig kárbaveszett, mert Mici könnye
dén, nevetve vont vállat, s bizonyos 
fit'•múlással szólott:

Csak nem haragszik talán, 
amiért az üzlettel törődöm? . . . Kü
lönben akár haragszik, akár nem, én 
mégis csaik meg fogom mondani a 
véleményemet . . . .

Oly kedves intportinenciával mon
dotta ezt, he"" a szemrehányás a 
torkomon akadt, s magam is vállat- 
vonvn mentem tovább. Mici pedig 
később, lm véletlenül masniikra ma
radtunk, jókedvűen és kissé sziláiul 
borult a nyakamba:

— Ne adja itt n tekintélyt, mert 
nekem, bizony Isten, nem imponál!

Természetes, hogy én a kibékülés 
e módja ellen nem igen tiltakoztam, 
s mivel magam se vagyok jobb a 
I leákné vásznánál, a Mici ölelgetései- 
böl messzemenő konzekvenciákat 
vontam le . . . Akkor még nem volt 
meg az az emberismeretem, ami 
most, s nem tudtam, hogy néha épp 
az ilyen temperamentumos és jó
kedvű leány a legkeményebb dió . . .  
Mikor Micit tréfásan elhessegettem 
magamtól, olykor hirtelen megfog
tam a kezét.

Ahelyett, hogy ilyen félbolond 
módjára viselkedik, inkább azt mond
ja meg, hol beszélhetek magával 
négyszemközt?

Mici éjtatos arcot vágott, de a 
szeméből ezer pajkos és gonosz ör- 
dögöcslke villámlott felém.

A főnök ur négyszemközt akar be
szélni velem? Szent Isten, talán föl 
akar mondani, amiért az imént ilyen 
illetlenül viselkedtem? . . . Tessék ne
kem megbocsátani . . . csak most tes
sék nekem még egyszer megbocsá
tani . . . s megígérem, hogy ezentúl 
sohase lesz többé kifogása ellenem.

Ne csacsiskodjéik, — mondtam 
neki halkan, jól tudja maga, hogy 
nem haragszom én, maga csirke
fogó . . .

Hát akkor mit akar velem be
szélni n égy szemköz t ?

- Uwan, ne affektáljon, — mond
tam bosszankodva.

(Folyt, köv.)



sóval, borssal és tojással elkeverve, 
szinten megpárolunk, bahasban egy 
rétéi káposzta, egy rétéi hús, ismét 
egy réteg káposzta ’esz lerakva, 
mindegyiket savanyu tejföllel meg- 
öntjiik, tetejébe káposzta essek. Az
tán sütőben megsütjiik.

Tészták
Metélt /sir nélkül.

Metélt tésztát készítünk a szokott 
módon, erősen sós vízben kifőzzük, 
azután szitán szitán Icesöpögtetjiik 
és hideg vízben kihűtjük, hogy meg
keményedjen. Ha jól lecsepegtettük, 
cukrozott, őrölt inakkal clkcvcijiik, 
mely magában is zsírt tartalmaz, te
hát fölöslegessé tesz minden más 
zsiradékot.

Burgonyalepény.
Lisztből és főtt, reszelt burgonyá

ból olyan tésztát készítünk, mint azt 
a burgonyametéltnél leírtuk, csak joí 
el kell dolgoznunk. Azután jókora 
darabokat szaggatunk belőle, ezeket 
fél ujjnyi vastagságban kinyújtjuk, 
hogy kerek lepények legyenek be
lőlük. Azután egy lapos pléliet tollal 
kizsirozunk. Csak éppen annyira, 
hogy a tészta rá ne ragadjon, a le
pényeket rárakjuk és mérsékelt tűz
nél szép sárgára megsütjük. Ha az 
egyik oldala már kész. megfordítjuk

Országos Vendéglős Újság
a másikra. Aztán meleg tányérra 
lakjuk, lekvárral megkenjük, össze
csavarjuk. Ezt az ételt hidegen is 
feltálalhatjuk.

B urgonyapudding  g om b áva l.

Lg у kiló nagy. gömbölyű, lisztes 
burgonyát megfőzünk, kiürítünk és 
meghámozunk. Ekkor megreszeljük 
és jól megsózzuk; egy-két egész to
jással elkeverjük. Azután zsírba már
tott tollaeskával egy formát gyengén 
kikenünk, a burgonyát úgy bele
nyomjuk, hogy a feneke és oldalai 
vastagon be legyenek takarva, belül 
pedig üres maradjon. Ezt megpárolt, 
apróra megvágott gombával töltjük 
meg. melynek levét le kell csepeg
tetnünk. A tetejébe ismét burgonyát 
teszünk és sütőben szép sárgára 
megsütjük.

Burgonyametélt zsír nélkül.
Kemény burgonyatésztát készí

tünk tojás nélkül és megsózzuk. Az
tán metéltet formálunk belőle és 
szokott módon kifőzzük. Azalatt diót 
feltörünk és megörülünk vagy meg- 
reszeliink, hibásban tűzre tesszük, 
hogy a dióban levő zsir kiolvadjon. 
Ekkor porcukorral elkeverjük, a hi
deg vízzel lehűtött és szitán lecse
pegtetett metéltet bele adjuk és az 
egészet jól felrázzuk. Épp igy mák
kal is készíthetjük ezt a metéltet.
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Zsír nélkül, de hússal készült 
főzelékek

Töltött sárgarépa.
A sárgarépát megtisztaitjuk, ki

ll rj u к és középen huskeverékkel. 
melybe tojást, sót és borsot adtunk, 
megtöltjük. Azután tejjel, cukorral és 
kevés vízzel puhára pároljuk. A le
vébe azután kevés lisztet habarunk, 
még szükség szerint ízesítjük és a 
mártást simára elkeverve, találjuk.

Rakott burgonya.
Szép. egyforma burgonyát megfő

zünk, de úgy, hogy szét ne essék, 
azután kihűtjük és meghámozzuk, 
karikára felvágjuk. Lábasba rakjuk, 
még pedig mindig egy sor burgonya, 
azután egy sor szintén karikára fel
vágott kemény tojás, egy sor füstölt 
vagy sült kolbász, azután ismét egy 
sor burgonya. Megsózzuk, savanyú 
tejföllel1 rétegenkint leöntjük, végül 
sütőben szép sárgára megsütjük.

Káposzta hassal.
Hordóban savanyított káposztát 

lóvétól kinyomunk, aztán kissé meg
párolunk. Azalatt sertéshúst rizsszel.

10. oldal
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Törvényes o l t a l o m  alatt álló

„P annón ia“Dupla malátasör
„Folyton? 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 “

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

Pécsett

Állandó 
occasió

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

t̂llt!till!!llllll!l!l!llil!illíliiiiiiiill!iilllll!llllilllf!lll!l!l!ll!H!llill!llllllllilillllllili!lliíití!tllilifiill!llll!illlllillllllillllHlllltitllll̂

■ KOVALD BUDAPEST 1

I  GYÁR ES FŐ ÜZLET: VII, SZÖVETSÉG=UTCA Э5-ЭТ. |  
(  TELEFONSZÁM: JÓZSEF 15-T1 és JÓZSEF 18-00. jfí
Km m h h m i^ ^ ..ш ш ш я ш ш ш ш Ш
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NÉLKÜLÖZHETETLEN 
vendéglősöknek, korcsmárosoknak 

és a háztartásoknak 
a hygenikus

„ROBUSTUS
e v ő e s z k ö z -  és  e d é n y  t i s z t i  t ó s z e r  ( p o r a l a k b a n ) .
A „ROBUSTUS" fényes tulajdonságú, hogy nemcsak tisztit, hanem

políroz és élesít is.
A „ROBUSTUS" kiküszöbölni van hivatva az eddig használt ,,tisz-

titópapirt“ (smirglit).
A „ROBUSUTS" nem hagy nyomot, mint a tisztitópapir (smirgli)

tiszta és hygenikus.
A „ROBUSTUS" a rozsdát eltávolítja, fémtisztitáshoz használható. 
A „ROBUSTUS" súrolásoknál a sza p p a n t feleslegessé teszi.

• AZ „ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG" KIADÓHIVA-
X l e g r c n a c i n c i o  .  t á l á b a n , B u d a p e s t , v i ., e ö t v ö s -u t c a  i s . s z .

Kapható: 5 kilos csomagokban 15 koronáért (vidékre utánvét mellett)

Használati utásitás.
1. Az evőeszközök tisztításánál vegyünk egy kis nedves rongyocskát, mártsuk be 

a „ ROBUSTUS“-ba és dörzsöljünk vele. Néhány dörzsölés után az evőeszközt m eg
töröljük és a száraz „ROBUSTUS"-sál utána dörzsöljük, tiszta, fényes és éles evő
eszközöket nyerünk.

2. Fémtisztitással ugyanaz az eljárás.
3. Rozsda eltávolításnál • A rozsdás tárgyat megnedvesitjűk, behintjük a rozsdás részt 

„RO BUSTU5"-sal, néhány percig várunk és ledörzsöljük, a rozsda eltűnik.
4. S ú ro lá sn á l a „R O B U S T U S"-t a megnedvesitett területre hintjük, surolókefével szét

dörzsöljük.
y, A „ROBUSTUS“ a szappant feleslegessé teszi!!
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Fővárosi
S * *  r  ßß  ßßoríozo

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 la p tő k e : 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. Oetker-féle gyártmányokat
sütőport, vaniliacukrot, puddingport használjuk

A bevásárlásnál ügyeltünk ismert védjegyre:

okos
Km
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T alísman
Casino

Réservé
Gout-Americain
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Btró Miklós könyvnyomdái mflintézete, Budapest, IX., Ráday-utca 26.
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Budapest« 1918 május „ —O R SZ Á G O S _____  111. évfolyam * 5. számштш •  ШШ
MAGYARORSZAGI VENDÉGLŐSÖK, 
ÉS KORCSM \R O SO K  ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVA ГAL bUDA-  
PEST, VI KERÜLET, EÖTVÖS-UTC V 28 SZÁM

/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /
HAVONKÉNT l-SZER EGÉSZ ÉVRE 8 KOR.


