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„PALA С E“-
SZÁLLODA
a főváros legm odernebb szállodája,

Budapest, VIII, Rákóczi-ut 43

A jelenkor minden kívánalmának meg
felelő kényelemmel van felszerelve.

Hideg és meleg vízvezeték minden 
szobában.

Fényes hall és társalgók. Lakosztályok 
fürdőszobákkal stb.

Három rendbeli étteremmel bír; a nagy 
étteremben esténkint magas színvonalú 

hangverseny.

Teljes elsőrendű penzió.

Szobák 5 koronától.

150 szoba.

Vendéglős kartársaknak kedvezmény.

A Magyar Köztisztviselők és Állami Alkal
mazottak Takarékpénztára R.T, tulajdona

Törvényileg engedélyezett borkezelési anyagok:

v Sl.~Julien *  
borderitőpor

melynek használata a tőidmív. min. végrehajtása tárgyában kiadott 112000. számú rendelet 
6. és 31. §-a értelmében mint derilőszer megengedtelell, miután a kővetkező alkatrészekből á ll :
65% eredeti francia Laine-Gelatine, 20% szárított természetes tyuktojásfehérje, ü %  eredeti vegytiszta spanyolföld, 6 %  pelyhes csersav.

A bor 24 óra alatt tükör tiszta lesz.
Minden dobozon rajta van a használati utasítás. Kapható kilós és negyedkilós dobozokban. Ingyenes árjegyzékkel szolgálhatunk.

Borsavtalanitó-, borszintelenitő-, borszag-
és IZTELENITŐSZEREK, továbbá az összes pincegazdászati cikkek, 
GUMMITŐMLŐK, BORSZÍV ATT YUK, PARAFADUGÓK, CÍMKÉK, ÓN
KUPAKOK, különféle ÜRMÉRTÉKEK, TÖLCStREK, BOR- és SÖRCSAPOK

Kaphatók:

FROMMER TESTVÉREK cégnél
Budapest, VI, kér. Teréz-kőrut 23. szám
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Budapest, 1917 ja n u á r  „-O R SZÁ GO S _______  II. évfolyam  * 1. szám

ШВШ&ШШ
MAGYARORSZÁGI VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDA- 
PEST, VI KERÜLET, EÖTVÖS-UTCA2S. SZÁM 
/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /
ÍÍAVONKÉNT 1-SZER EGÉSZ ÉVRE 6 KOR.

Üzletbezárás fenye
geti a vendéglőket

Budapest, január
háborít minden 
hadviselő államban 
vasmarokkal szo
rongatja az exisz- 
tenciák millióit, inig 
a kivételesek né
hány ezrét máról- 

holnapra az anyagi jólét dús párnáira 
emeli. Ez igy volt a népek minden 
mérkőzésénél és igy van ma is, ami
kor a világok élet-halálharcának tiiz- 
fényétől tarjagos az ég a látóhatár 
egész peremén.

A háború béklyóiba vert ipar és 
kereskedelem egyik legsúlyosabban 
érintett ága a vendéglős ipar. Az 
élelmicikkek árai, melyekre a maxi
málás kényszerzubbonyát kellett rá
húzni, hogy nagyzási hóbortjuk any- 
nyira-amennyire, lehüttessék, a sör
gyártás szűk korlátokba szorítása s 
a bor rendkívüli drágasága azok a 
főbb tényezők, melyek siralmasan rö
gössé teszik a vendéglősök életútját.

És most, amikor a magyar ven
déglősök a válság legkeményebb 
napjait élik, egy újabb miniszteri ren
delet végkép blokád alá helyezi 
halálra Ítéli a háborút véresen sinylő 
vendéglős-ipart. Mert mi más, mint 
teljes blokád, mint végítélet az a hi
vatalos lapban minap közzétett ren
delet, mely drákói szigorral kimondja, 
hogy „a sörgyárak büntetés terhe 
mellett csakis 1914 szeptember hó 1. 
napjától egész 1915 augusztus 31-ik 
napjáig bezárólag szállított sörmeny- 
nyiségnek 13%-át szállíthatják“.

A sörgyártás és a sörszállitás ed
digi korlátozásai is egy-egy elevenbe 
vágó, mély sebet ütöttek a vendéglő
sök existenciáján, ez az utolsó vágás,

úgy látszik, kegyelemdöfésnek ! 
szült. Illetékes körök megszánhatták 
a vergődő iparágat és jószivvel meg
váltják az agónia kínjaitól. Csakhogy 
volna talán a joviális emberszeretet
nek más módja is, mint a kegyelem
döfés? Talán — hinni akarjuk be
látja a kormány, hogy ez a legújabb 
sörrendelet tarthatatlan, mert ha 
tényleg érvényben marad, akkor rö
videsen búcsút nyikorognak a ven
déglők és korcsmák üzleti redőnyei 
és elnémult vendéglők hirdetik, hogy 
megszűntek egy balsikert! kormány
rendelet jóvoltából.

Akik üres veszedelemnek vélik azt 
a jövendölést, hogy üzleti bezárás fe
nyegeti a vendéglőket, ha a legújabb 
sörrendelet fenmarad, azoknak 
figyelmébe ajánljuk a következőket:
A vendéglősöknek és korcsmárosok- 
nak a megfizethetetlen ételek, a be- 
szerezhetetlenül drága borok mai 
szomorú korszakában úgyszólván 
egyetlen segélyforrásuk, melyből 
megélhetésük költségeit, házbért, 
adót. személyzetet, világítást, fűtést 
és egyebeket fedeztek — a sör volt. 
Ha sör nincs, ha a vendéglős és 
korcsmáros nem juthat annyi sör
höz, mely annyira-amennyire lehe
tővé teszi üzeme fentartását, akkor 
más választás nem jut a számára, 
mint betenni a kulcsot a zárba.

A végzetes rendelet 7-ik pontja 
úgy intézkedik, hogy a maláta-válla
latok részére engedélyezett árpából 
előállított malátát a Haditermény r. 
t.-nak kell beszolgáltatni. Ebből a 
pontból felesirázhatik az a remény, 
hogy „mért ne juthatna a Haditer
ménynek beszolgáltatott malátából 
a sörgyáraknak is ? “ Tudomásunk 
szerint a Haditermény részvénytár
saságnak a kereskedelmi és pénz
ügyminiszter egyetértőleg szabja

h-ipeg, mekkora kvantumban osszanak 
ki malátát a sörfőzdéknek. Világosan 
következik ebből, hogy a kereske
delem- és pénzügy minisztereinek 
ínójukban áll segíteni az italmérőkön. 
A vendéglősipar, mely a közterhek 
viselésében számottevő részt vesz, 
ezt igazán megérdemli, sőt — elvár
hatja. A segélyakciónál talán számí
tásba jöhetne a központi hatalmak 
diadalmas csapatai által Romániá
ban zsákmányolt árpa is? Reméljük, 
hogy ebből is jutni fog a magyar 
sörgyáraknak, hogy azok kielégít
hessék a magyar vendéglők minimá
lis életszükségletét és az iizemfentar- 
tásra elegendő sörmennyiséget szál
líthassanak. A háborús mizériáktól 
szorongatott vendéglős-iparnak sok 
baja közt még egy méltánytalan 
intézkedés nyűgét is el kell szenved
nie. Ez pedig az, hogy a vásárfel- 
iigyelőség ellenőrzése alá rendelték. 
A felügyelőség ellenőrzi a vendéglői 
árakat. Körülbelül olyan dolog ez, 
mintha például egy kőfaragóra bíz
nák a bőrárak szabályozását. Mert, 
kérdjük szeretettel, tud-e arról, ért-e 
ahhoz a vásárfeliigyelőség, hogy egy 
vendéglő konyháján mennyi étel 
megy veszendőbe nap-nap után, 
sejti-e, hogy mit kereshet ma egy 
vendéglős vagy korcsmáros az éte
leken. Ha a vásárfeliigyelőség, mely 
például drágálja a vese-velő két ko
ronás árát, bizonyára véleményt vál
toztatna és nem akarná kiirtani a 
vendéglősök veséjét és velőjét, ha 
meggyőződést szerezne arról, hogy 
szomorúan semmit nem keres azon 
a vendéglős.

fis mindenekelőtt lássák, be az ille
tékes körök, hogy a sörszállitás 
újabb korlátozását kimondó rendelet, 
ha érvényben marad, fejfa lesz a ma
gyar vendéglők sírján.
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A vendéglős ipartostület elnöke az 
nj záróráról. Kommet' Ferenc, a Ven
déglősök ipartestületének elnöke, a 
vendéglősök nevében a következőké
pen nyilatkozott az uj záróráról egyik 
estilap tudósítója előtt

- A vendéglősipart mondotta 
Kommet' különösen érzékenyen 
sújtja az aj rendelet. Az az egy óra, 
amivel most megrövidül az éjszaka, 
nagyon hiányzik a vendéglősöknek. 
A belvárosiszállodák éttermeit persze 
nem érinti annyira, mint inkább a 
körúti éttermeket. A késői vacsorázok 
ugyanis leginkább a színházból ér
kező közönség soraiból kerültek ki. 
Ezek színház után megvacsoráztak 
valahol s aztán elmentek még kávé
házba feketézni. Most azonban siet
niük kell s ezért nem mennek ven
déglőbe, hanem egyenesen kávé ház
ba és ott vacsoráznak meg. Megérzik 
azonban az uj zárórát a külvárosi ki
sebb korcsmák is, melyek amúgy is 
csak engednek, mert sört egyáltalá
ban nem kapnak, valamirevaló bort 
pedig 4 koronán alul nem tudnak be
szerezni. Az elöljáróságok tudnák 
megmondani pontosan, hogy hányán 
adták vissza az elmúlt évben ipar- 
engedélyüket.

Itt említjük meg, hogy a legújabb 
záróra-rendelet igen sok panaszra 
adott okot, különösen amiatt, mert az 
ellenőrzést gyakorló rendőri közegek 
többnyire túlbuzgóságból, a rendelet 
intézkedéseit félremagyarázzák. A fő- 
kapitánysághoz is érkeztek e tárgy
ban rendkívül nagy számmal pa
naszos felszólalások, minek követ
keztében dr. Marinovich Jenő helyet
tes főkapitány az érdekelt kereske
delmi testületek kérésére és az ő be
vonásukkal már a legközelebbi na
pokban szaktanácskozmányt fog ösz- 
szehivni, mely hivatva lesz a minisz
teri rendelet egyöntetű végrehajtásá
nak módozatait megállapítani, hogy 
ilyképen elejét vegyék a felesleges 
zaklatásoknak.

A vendéglős is kereskedő, A buda
pesti ügyészség árdrágító visszaélés 
vétsége miatt emelt vádat Szabó 
Jenő fővárosi vendéglős ellen, mert 
anélkül, hogy kereskedő vagy be
jegyzett ügynök lett volna, sertéseket 
adott el a Vulkán gépgyárnak. A dr. 
Tlioldt táblabiró elnöklésével meg
tartott főtárgyaláson a vádlott azzal 
védekezett, hogy ő mint vendéglős a 
vendéglői üzeméhez szükséges serté
sek bevásárlására jogosítva van. A 
bíróság a vádlottat az ellene emelt 
árdrágitási visszaélési vád alól fel
mentette, mert úgy találta, hogy a 
vendéglős sertések adás-vételével, 
mint kereskedő hivatás és Üzletsze
rűen foglalkozhatik.

Sőrkorlátozás
hivatalos lap egyik 
közelmúlt számá
ban közli a sör
korlátozásra vo
natkozó rendele
tet. Ebből a ren
deletből kivona

tosan közöljük azt a részt, amely a 
vendéglősöket érdekli:

9. 8. A 2966— 1916. M. E. szárit 
alatt kiadott rendeletnek sörfőzővál
lalatok által sör szállítása iránt kö
tött szerződések teljesítéséről ren
delkező 3. §-a helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

A sörfőző vállalatok azokat a kö
telezettségeiket, amelyeket 1916. 
augusztus 1. előtt sörnek 1916. szep
tember 1-től 1917. augusztus 31-ig 
terjedő időben való szállítása iránt 
vállaltak, további rendelkezésig min
den egyes vevővel szemben csak az 
1914. szeptember 1-től 1915. augusz
tus 31-ig az illető vevőnek szállított 
sörmennyiség 13%-a erejéig kötele
sek teljesíteni.

Ha a vállalatnak a vevővel az 
1914 1915. évi termelési időszakra
nem volt szerződése, sörfőzővállalat 
kötelezettségét további rendelkezésig 
csak annak a mennyiségnek a 13%-a, 
malátagyári vállalat pedig 10%-a 
erejéig köteles teljesíteni, amelyet az 
illető vevő részére a szerződés ér
telmében az 1916. szeptember 1-től 
1917. augusztus 31-ig bezárólag szál
lítani köteles lett volna, ha pedig a 
szerződésben határozott mennyiség 
nem volna megállapítva, úgy kötele
zettsége ugyancsak további rendel
kezésig az 1915. évi szeptember, ok
tóber és november hónapok alatt az 
illető vevőnek tényleg szállított 
mennyiségek alapján kiszámított évi 
szükséglet 13%-ára.

A többletre nézve a vevő sem tel
jesítést, sem pedig a nem teljesítés 
miatt kártérítést nem követelhet. Vi
szont az eladó sem támaszthat a ve
vővel szemben semminemű igényt 
azon az alapon, hogy az eladó a ve
vőnek az előbbi bekezdésben említett 
mennyiségeknél többet szállított.

A sörfőzővállalatok olyan kötele
zettségeiket, melyekkel kifejezetten 
a beszerzésre engedélyezett árpa-i 
mennyiségnek a 2369— 1916. M. E. 
számú rendelet szerint feldolgozható 
felerésze terhére vállalták el a sör 
szállítását, a szerződésben megálla
pított mennyiségek 26%-a erejéig kö
telesek teljesíteni.

10. §. Aki a jelen rendelet rendel
kezéseit megszegi, vagy megszegé
süknél bármely módon közreműkö
dik, az, amennyiben cselekménye

súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el és hat 
hónapig terjedhető elzárással és két
ezer koronáig terjedhető pénzbünte
téssel büntethető.

Oly esetben, amikor megállapít
ható annak a nyereségnek a mennyi
sége, amelyet a tettes cselekményé
vel illetéktelenül elért, az alkalma
zandó pénzbüntetés kétezer koromin 
felül a megállapított nyereség két
szeresével felemelt összegig terjed
het.

Arra a készletre nézve, amelynek 
tekintetében a kihágást elkövették, a 
büntetőeljárás során a törvény ér
telmében elkobzásnak van helye. Az 
elkobzott készlet értékének egy ötödé 
a feljelentőt, a többi része a felmerült 
költség levonásával a rokkant kato
nák segélye alapját illeti.

E kihágás miatt az eljárás a köz- 
igazgatási hatóságnak, mint rendőri 
biintetőbirósgnak, a székesfővárosi 
államrendőrség működési területén 
pedig a m. kir. államrendőrségnek 
hatáskörébe tartozik.

Horvát-Szlavonországokban e ki
hágás miatt az ottani jogszabályok 
szerint erre hivatott hatóságok jár
nak el.

11. §. Ez a rendelet 1916. decem
ber 31-én lép életbe.

Horvát-Szlavonországokban ezt a 
rendeletet, amennyiben végrahajtása 
az ottani önkormányzat körébe tar
tozik, a bán hajtja végre.

Azokat a tennivalókat, amelyeket 
a jelen rendelet a H. T. feladatkörébe 
utal, Horvát-Szlavonországokban az 
ottani Országos ellátási rt. (Ze- 
maljska Opskrba d. d. u. Zagrebu) 
látja el.

Megadóztatják

ozsony város köz
gyűlése a napokban 
szabályrendeletet 
fogadott el a ven
déglői közönség 
megadóztatásáról. 
A fogyasztásra ke
rülő külföldi pezsgő 
korona, a magyar 

pezsgő után 2 korona adót fog sze
detni a fizető pincérrel. E kíméletlen
nek látszó hadiadóval számolni kell, 
ha arról van szó, hogy a külföldi 
pezsgő fogyasztását megnehezítsük, 
mert a francia pezsgőt fogyasztó 
magyar közönség azt megérdemli.

Volt idő, amikor a lipótvárosi zsa
rukon, banketteken, ebédeken vagy 
más lakomához csak francia pezsgőt 
szolgáltak fel; a most dúló világhá
borúnak kellett jönni ahhoz, hogy 
a mi magyar közönségünk abba a 
helyzetbe jutott, hogy megismerte a

a pezsgőt

palackja után 5
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magyar pezsgő kiválóságát, amely 
bátran felveszi a versenyt a francia 
pezsgővel, csak az a megbocsájtha- 
tatlan bűne, hogy olcsóbb.

Békeidőben a francia pezsgőt köz
vetlen Franciaországból nem impor
tálták be hozzánk, csak Becsig jutott. 
Bécsi kereskedők elárasztották vele 
Magyarországot a magyar pezsgő 
rovására.

Szomorú és szégyenteljes állapot, 
h o f” még mindig vannak elemek, 
kik nincsenek tisztában azzal, hogy a 
magyar pezsgőiparunk egyenlő nívón 
áll a franciával. Számtalan esetben 
segédkezet nyújtanak ahhoz, hogy a 
magyar pezsgőt háttérbe szorítsák. 
Ezeket észre kell téríteni és elriasz
tani. Sőt tovább megyünk. Esküdt el
lenségeink sorában, létünkre törő el
lenfeleink oldalán harcol Franciaor
szág. Mit keres tehát nálunk a francia 
pezsgő? Miért tápláljuk a bennünket 
kiéheztetni akaró ellenségünket? A 
francia pezsgőnek nincs helye ma
gvar vendéglős asztalán. Hazafias kö
telesség bojkottálni a francia pezs
gőt.

A magyar pezsgőgyárosok kény
szerhelyzetükben kénytelenek voltak 
a pezsgő árát emelni, épen ezért nem 
tudunk belenyugodni a magvar pezs
gő megadóztatásába. Feltételezzük, 
hoc"" Pozsony ősi koronázási város 
bölcs tanácsa a magyar pezsgőre ki
szabott adót hatályon kiviil fogja he
lyezni, annál is inkább, mert méltá
nyolni fogja a vendéglősök — nehéz 
helyzetét.

eszközlendö, hogy az a folyó év nagy 
részében fedezze a lakosság szük
ségleteit. Jelentést kér a hivatal ar
ról, hogy mennyi a törvényhatóság 
és mennyi a vármegye szükséglete 
1917 szeptember haváig kiszámítva 
és továbbá arról is, hogy a körzet 
területén melyek azok az üzemek, 
amelyek sertéshizlalással foglalkoz
nak. Mivel a készletek arányos el
osztása a zsirfogyasztásnál is szük
ségessé vált, valószínű, hogy az 
egyes helyeken mutatkozó feleslege
ket át fogják utalni oly körzetekbe, 
ahol a fedezet nem elegendő.

A zsiradékok maximális ára. A hi
vatalos lap december 6-iki száma 
közli a minisztérium rendeletét, mely
ben maximálja a zsiradékok árát, 
még pedig sokkal olcsóbban a mai 
áraknál. A maximális árak a követ
kezők: étkezési célra szolgáló ol
vasztott faggyú 6 korona, étkezési 
célra nem alkalmas faggvu 5 korona, 
étkezési célra szolgáló csontzsiradék 
3 korona, közzsiradék 2 korona, ipari 
célra szolgáló mindenféle maradék- 
zsir 4 korona, csatornazsir 100 szá
zalék zsírtartalomra átszámítva 4 
korona. Kicsinyben való árusításnál 
a maximális áraknál legfeljebb 10%- 
kal nagyobb árat szabad számítani. 
A rendelet, amely e cikkeknek vám
külföldről való beszerzésére nem vo
natkozik, már érvénybe lép és ér
vénye az egész országra kiterjed.

Halálozás. Súlyos csapás érte 
Moiret Lajost, az Első Magyar Rész- 
vényserfőződe igazgatóját. Fia, ifj. 
Moiret Lajoska e hó 2-án elhunyt, 
temetése e hó 5-én volt a Kerepesi 
temető halottasházából. A temetésen 
a vendéglősipar számos tagjai vet
tek részt. — Igaz részvétünket ez
úton fejezzük ki.

Két egér a budweisi sörben. A kö
vetkező hir jelent meg a napilapok
ban : Két egér a söröspalackban. Özv. 
Brünn Józsefné Üllői-ut 106. szánni 
korcsmájában egy munkás asszony 
egy palack budweisi sört vásárolt, 
melyben két döglöt egér volt.

A munkás asszony azonnal а IX. 
kér. kapitányságra ment és feljelen
tette a korcsmárosnét. Nemsokára 
kiderült, hogy a budweisi, vagyis 
osztrák sörgyár vezérképviselője Pál 
Henrik, ki ellen а IX. kerületi elöljá
róság közegészség elleni kihágás 
miatt megindította az eljárást.

Olvasóinkat bizonyára érdekelni 
fogja, hogy mikép kerülhetett a sö
röspalackba a két egér. Mi, akik 
kellő szakértelemmel rendelkezünk, 
bővebb magyarázattal fogunk szol

gálni. Pál Henrik sörnagykereskedő, 
a budweisi sörgyár képviselője, a ma
gyar sörgyárak és sörnagykereske- 
uők dombornyomásu palackjait az 
ócska vasasnál összevásárolja. Az 
ilyen palackba jutott még az ócska
kereskedőnél a két egér, természetes, 
hogy a töltő nem mosta ki a palac
kot. Ezzel nemcsak magának, de a 
vendéglősöknek is nagy kárt oko
zott, természetesen azoknak, kik 
a budweisi sörnek nevezett zagyva
lékot árusítják — mert a közönség 
visszariad ennek a betolakodott zagy
valéknak vásárlásától.

Szolgáljon intő példának!
Magyar vendéglős csak magyar 

sört áruljon!
A napilapokban a következő nyi

latkozat jelent meg:
— Huszonöt év óta működöm a sörszak

mában és ezen idő alatt sem nálam, sem 
másutt nem fordult elő az az eset, hogy 
egy sörösüvegben mindjárt két egeret ta
láltak volna, egy sörösüvegben, amelynek 
szűk nyakán az egér élve be sem juthat, 
bs mégis megesett a csuda! Nekem nem is 
esett nehezemre a talány megfejtése: 
amióta nekem, hála az én több mint 25 
éves körültekintő és cégem jó hírnevén 
alapuló üzleti tevékenységemnek, sikerült 
két nagy legtermelőképesebb osztrák sör
főzdének vezérképviseletét és ezáltal egy 
nagyobb sörmennyiséget megszereznem, 
számos irigyem nekem támad a tisztesség
telen verseny összes fegyvereivel. Miután 
minden hiábavalónak bizonyult, most — 
egerekkel kísérleteznek! Hzzel azonban ők 
kerültek az egérfogóba.

Kik azok az ők? Miért rágalmaz 
burkoltan Pál ur! Áljon elő, hadd lás
suk azokat a bűvészeket, kik az ön 
lezárt palackjaiba becsempésznek 
egereket!

Előléptetések a Fővárosi Sörfözö-
nél. A Fővárosi sörfőző r.-t. Kőbá
nyán igazgatósága legutóbbi ülésén 
K e l l  Sándor ügyvezető igazgatót a 
vállalat alapítása óta kifejtett sikeres 
tevékenységének elismeréseid vezér- 
igazgatóvá, L i n d e b n e r  Hugó fö- 
sörfőzőmestert pedig a társaság tech
nikai igazgatójává nevezte ki.

Pozsonyban megadóztatják a mu
latókat. Pozsonyból jelentik: A vá
ros törvényhatósága szabályrende
letet készített a vigalmi adóról, amely 
szerint mindenki, aki vendéglőben, 
kávéházban, színházban, moziban, 
hangversenyen, kaszinóban vagy 
bárminő nyilvános szórakozó helyen 
megfordul, két fillér adót köteles 
fizetni a város pénztárába. A város 
a vendéglősöknek és kávésoknak ki
adandó jegyzék-lapokkal ellenőrzi, 
uogy minden vendég megfizeti-e a ki
rótt adót. A szabályrendelet kereté
ben külön adót vetettek ki a pezs
gőre is. A magyar pezsgőt iivegen- 
kint két koronával, a francia pezs
gőt öt koronával adóztatták meg.

H Országos Vendéglős Újság

Husnemüekben az üzlet szilárd. la 
vidéki marhahús mai ára egész dara
bokban 500—680, gyengébb marha
hús minőség szerint 300 420 К 100 
kg-ként. Sertésüzlet élénkebb; felek
be hasított, érett szalonnás serté
sekért, 700—740, gyengébb áruért 
580— 640 К-t fizetnek 100 kg-ként. 
Vidéki friss sertéshús ára felekben 
500 600 K. Borjukban az üzlet lany
hább, leölt szopósborjuk 500 660 K- 
val adhatók el hosszan mérve, suly- 
levonás nélkül, 100 kg-ként. Lehúzott 
húsos birkák ára egészben 600 680 
К 100 kg.ként. Füstölt sonkáé 9— 10 
К kg.-ként.

A városok zsirellátása. A Közélel
mezési Hivatal egyik leiratában 
figyelmébe ajánlva a vidéki váro
soknak, hogy a jelenlegi kedvezőbb 
helyzetet kihasználva, most gondos
kodjanak a szükséges zsir és sza
lonna mennyiségek beszerzéséről, 
mert a még rendelkezésre álló ten
gerit előreláthatólag kizárólag a had
sereg és az emberi táplálkozás szá
mára fogják igénybe venni. Mint
hogy ily körülmények között a hiz- 
lalási üzemekben is fennakadás vár
ható, a készletek gyűjtése oly módon
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Szakácsművészei

A sütőporról
A sütőpor egyre nagyobb mérték

ben terjedő fogyasztása és azon tény 
hogy roppantul kedvelik minden 
háztartásban, melyben kísérletet tet
tek vele, meggyőzően bizonyítják e 
cikk kiválóságát.

A sütőpor pótolja az élesztőt, 
szarusót, hamuzsirt stb., de megbe
csülhetetlen előnyei ezek felett, hogy 
sohasem csalatkozunk benne: hasz
nálatánál a tészta sohasem marad 
keletien, sem túl nem kel, sem nem 
kai) kellemetlen mellékizt, sőt ellen
kezőleg, még kellemesebbé teszi a 
jóizii alkatrészek összhangját. A há
ziasszonyoktól különösen becsült 
előnye abban rejlik, hogy használa
tánál a többi kellékből, minők a tojás, 
vaj stb. jelentősen kevesebbet kell 
alkalmazni. És pedig nemcsak az 
úgynevezett élesztős tésztáknál, ha
nem mindennemű süteménynél és 
tortánál is. Ez és azon körülmény, 
hogy a sütőporral készített minden 
tésztaféle rendkívül könnyen emészt
hető és tápláló, okozza főként annak 
közkedveltségét.

További nagy előnye az időmeg
takarítás, melyet a háziasszony 
ugyancsak méltányolhat! Az élesztő 
használatánál ugyanis a tésztának 
hosszasan kell erjednie (kelni), s 
ezenkívül is a sikeriilés túlságosan 
függ az élesztő jóságától, meg attól, 
hogy milyen melegen tartjuk az er
jedő tésztát. A sütőpor használata 
mindettől felment. Minden tészta 
rögtön a sütőbe kerül s ha az előírá
sokat pontosan betartják, teljes le
hetetlenség, hogy minden ne sike
rülne. Milyen kellemes, ha esetleg 
röviddel étkezés előtt váratlan ven
dég érkezik és még gyorsan elké
szíthetik valamely kedves ételét, pl. 
pozsonyi patkót, fánkot vagy egy 
kalácsot. Ez élesztő alkalmazásánál 
— a hosszas keletés miatt telje
sen lehetetlen. Ehhez járul, hogy ki
sebb helyiségekben nem is kapni 
akármikor jó friss élesztőt, mig a 
száraz helyen tartott sütőpor akár
meddig is változatlan marad.

A sütőpor használata igen egy
szerű.

Miután minden kelléket, mint: lisz
tet, vajat, tojást, cukrot, tejet stb. 
jól összekevertünk, a sütőport jól be- 
legyurjuk a tésztába és az egészet

a vajjal bekent formába téve, meleg 
sütőbe tesszük. Kenyérnél tejes
vagy buzakenyérnél előbb kisza
kítjuk a tésztát és aztán tesszük a 
forró sütőbe.

Minden fél kiló lisztre rendszerint 
égi' csomag (2 dkg.) sütőport szá
mítunk.

Különösen ügyeljünk arra, hogy a 
kellékeket hideg állapotban alkal
mazzuk és hogy a sütőport, a liszt 
egy részével vegyítve, mindig leg
utoljára tegyük a tésztához, miután 
a többi hozzávalót alaposan össze
kevertük. Sohasem szabad a sütőport 
tejben feloldani, mint ahogy az élesz
tőt szokták.

Gyorsaság és olcsóság ( a tojás 
és vaj nagy részének megtakarítása 
következtében), továbbá kényelem, 
biztos siker, ízletesség és könnyen 
emészthetőség a sütőpor legfőbb 
előnyei.

Sütőpor használatáról még a kö
vetkezőket említem meg: a tészta 
általában olyan legyen, hogy sűrűn 
föl у ék a kanálról. Ha pedig a recept 
szerint készült keverék talán liigabb 
lenne, tegyünk kissé több lisztet 
hozzá, mert egyik fajta liszt több fo
lyadékot vesz fel, mint a másik, mig 
egyenletes keveréket ad. Ha kü
lönösen a drága téli időben — keve
sebb tojást akarunk használni, úgy 
tegyünk a tésztához valamivel több 
sütőport. Egy tea-kanálnyi sütőpor 
3 4 tojásfehérje habjának felhajtó
erejét pótolja.

A lisztet lehetőleg a használat 
előtt szitálják meg ez nagyon meg
könnyíti az egyenletes keverést.

A bádog vagy cserép sütőedény 
belsejét vajjal kell bekenni, hogy a 
kész kalács könnyen kiválhassék be
lőle. Ha a tészták beragadását cl 
akarjuk kerülni, következőképen jár
junk el:

Égy darab vajat ecsettel vagy 
ludtollal habosra verünk és a hideg 
(nem meleg) edényt alaposan kiken
jük vele, úgy, hogy mindenütt érje 
vaj, aztán szórjuk be zsemlyemor
zsával vagy vagdalt mandolával. 
Ilyen eljárás mellett sohasem fog a 
kalács a formába ragadni. Különö
sen megjegyzem, hogy a kikenéshez 
hassznált vaj nem vész kárba, mert 
a tészta magába szívja és szép kóré 
get kap tőle.

Célszerű a tésztát a sütés első ne
gyed órájára papiroslappal betakarni 
nehogy túlságos gyorsan megsüljön 
a teteje, minek következtében eset
leg nem is kelne meg kellőképen.

Sokan azt hiszik, hogy a sütőpor
ral kevert tésztákat azonnal meg kell 
sütni, ez nem szükséges, mert a sütő
por kiváló minőségénél fogva a vele 
készült tészta 2— 3 óráig is állhat a 
formában sütés előtt anélkül, hogy ez 
a sikerét a legcsekélyebb mértékben 
veszélyeztetné. Tehát pékhez is küld
hetjük e tésztát megsütni, ami külön
ben ajánlatos is, ha nincs megfelelő 
sütőnk, vagy ha nem akarunk t miatt 
külön fűteni.

Sütőpor minden tésztanemiit por
hanyóvá és ezáltal rendkívül könnyeit 
emészthetővé teszi.

Lapunk legközelebbi számában kö
zölni fogjuk a sütőporral készített 
ételnemiiek és tészták készítési mód
ját.

A rizs és a töltöttkáposzta. A vidék 
egyes helyein a drága és nem igen 
kapható rizs helyett az árpagyön
gyöt használják, a káposzta töltelé
kéhez pedig tarhonyát vesznek. Ezek 
a rizspótló cikkek a hozzánk érke
zett levelek állítása szerint a kivá
nalmaknak minden tekintetben meg
felelnek és ízesek is. Ungmegyében 
a töltöttkáposztához kukoricadarát 
vesznek igénybe. Ezt tették különben 
már akkor is, amikor a rizsnek 36— 
40 fillér volt az ára s amikor az bő
ségesen rendelkezésükre állott. Hasz
nálták pedig azért, mert az ezzel ké
szített töltelék a legjobbak közül 
való. Ami pedig a kukorica-darával 
készülő töltelék receptjét illeti, azt a 
következőkben adjuk. Körülbelül egy 
kiló szép és apró kukoricadarát 
megmosunk és a korpamaradvány
tól gondosan megtisztítunk. Ezután 
egynegyed kiló friss vagy füstölt 
disznóhust apróra vágunk s ha van, 
szalonnabőrt is teszünk hozzá. Mind
ezt jó nagy kanál zsírban rózsaszínre 
pirított vöröshagymával, borssal, só
val összekeverjük s a káposztaleve
lekbe göngyölítjük, gondoskodva ar
ról is, hogy minden egyes töltelékbe 
jusson egy darabka hús, amely ha 
kövér, annál jobb. A töltelékeket a 
fazékba szorosan egymásra rakjuk, 
forró lével fölöntjük és körülbelül két 
óráig főzzük, amig a leve elfő. A töl
telékeket sem berántani, sem kavarni 
nem szabad.

Legjobb asztali és üdítő ital
MA.TTON1 HENRIK
VI., TERÉZ-KÖRUT 37.
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Karácsonyfák

Dicsőség a magas
ságban az Isten- 

r nek és békesség a 
földön az embe
reknek — szólott 
az Ür angyala és 
a világon szerte
áradt a szeretet 

boldogító melegsége és feltűnt az 
öröm ragyogó csillaga. Királyok kö
vették a csillag útját, hogy leborulva 
imádják az újszülött Megváltót.

Felvirradtál hát újból reánk, sze
retet, öröm ünnepe. Hangzik az em
berek millióinak ajkán az áhitatos 
zsolozsma. Száll az ég felé a fohász: 
„Békesség a földön az embereknek!“ 

Karácsony! a szeretet, az öröm, a 
békesség ünnepe, miért nem lehetsz 
ez alkalommal se teljes? Az elvakult- 
ság, a megnemértés, a gyűlölet, az 
elfogultság, az önzés, a cinizmus, a 
vad, bűnös szenvedélyek miért nem

akadályozzák meg a szeretet boldo
gító melegének átsugárzását az em
berek és emberek között, népek, nem
zetek között; miért zavarja meg 
örömünket a bánat, a gyász; az öröm 
könnyei mellett miért csillognak a 
fájdalom könnyei; hát az angyali 
szózat pusztában elhangzott szó csu
pán? Hát a bűnös ember még az is
teni szózatra sem hajtja porba a fe
jé t?  És ellenszegül a világot betöltő 
szózatnak: „Békesség a földön az 
embereknek!"

Háborús karácsony, de szomorú 
vagy! A szent zsolozsma élesztgeti, 
de nem tudja lángra gyújtani a sze- 
retetet, vígasztal, — de nem nyújt 
örömet, megnyugtat, — de nem hoz 
teljes békét.

És kigyúlnak a karácsonyfák apró 
gyertyalángjai.

Karácsonyfa! — szimbóluma a 
szeretetnek, az örömnek, a békes
ségnek, — most több bánat-, mint 
örömkönnyet csaltál szemünkbe.

A külváros egyik házikójának abla
kán kedves, barátságos kis szobába 
tévedt be tekintetem, ahol egy fiatal 
nő szorgos kezekkel szaggatja le a

fenyőfa szép zöld ágait és koszorút 
fon belőlük. Majd karjára fűzi és vi
szi ki a temetőbe. Ott a sok egy
forma egyszerű fakereszt egyikére 
illeszti a koszorút. A sírra néhány 
gyertyát helyez és meggyujtja azo
kat.

A szél meg-meglóbálja a fenyő
koszorút, meglobogtatja a gyertyák 
lángjait — az elpihent hős kará
csonyfáját.

A nő sápadtan nézi a lángok játé
kát, majd leroskad a kereszt tör 
vébe, átöleli azt, könnyei megered
nek és zokogó, elcsukló hangon re- 
begi: „Békesség a földön az embe
reknek . . . “

El innen a bánat és szomorúság 
világából, hiszen ma karácsony van, 
a szeretett, a boldogság, az öröm 
ünnepe!

Tovább megyek. Egy nagy épü
let, — a Szeretet Háza előtt állok 
meg. Látom a nagy, tisztaságtól ra
gyogó termet. Közepén hatalmas ka
rácsonyfa. Fehérruhás hölgyek seré
nyen díszítik, felrakják rá a szeretet 
sok-sok és változatos ajándékát.

Majd meggyujtják az apró gyér-

A fehér asztal 1
-  Elbeszélés -
Irta ; Szom aházy István

Furcsa memoire
Az a finom, előkelő, disztingvált 

külsejű úriember, aki öregsége dere
kán - hatvanötéves korában 
végre elszánta magát arra, hogy e 
visszaemlékezéseket papírra veti, 
nem volt ám mindig oly kiválasztott 
kegyeltje a szerencsének, ahogy az 
emlékiratok olvasói gondolják. Ami
kor még uralkodó hercegeket meg
szégyenítő frakkjában, fekete, tompa- 
fényű selyemcsokrával, a virágok
kal díszített étterem szőnyegén vé
gigsuhant, mikor a dekolletált höl
gyeket üdvözölte, akik egy-egy 
hangverseny vagy színházi előadás 
után a vörös japáni lámpák alatt 
megjelentek, mikor puha kohinoor- 
jával mosolyogva összegezte az el
fogyasztott ételek árát: akkor bizo
nyára úgy látszott, hogy az önök 
alázatos szolgája valahol egy fran
cia nemesi kastély ágyfüggönyei kö
zött pillantotta meg a napvilágot, s 
gyermekkorában egy simaképü abbé
tői tanulta meg az illendőség törvé
nyeit. Azt gondolom, nem minősitik

dicsekedésnek, ha azt állítom, hogy 
voltak már némi sikereim; attól a 
pillanattól kezdve, amikor a kis tula- 
dunai mezővároska egyetlen fogadó
jában, az „Arany bárányában, leg
első ízben vitték el reszkető kezeim 
a fröecsöt a megyei főszámvevő ur
nák, addig a pillanatig, amikor a leg
finomabb párisi restaurantban fogad
tam a batárjaikból kiszálló előkelő
ségeket, nem egyszer volt részem 
olyan örömökben és szenzációkban, 
amelyek a magamfajta embert bol
doggá és büszkévé teszik, s ame
lyekre majd évek múlva, késő agg- 
koromban is gyönyörűség lesz visz- 
szagondolnom. Dicsekvés nélkül ál
líthatom, hogy a vöröskezti, kis ma
gyar fiú, akit a sors arra kényszeri- 
tett, hogy egész életében a mások 
kényelméért éljen, igazán nem kö
zönséges karriért futott be; s ha 
akad majd történetíró, aki egykor a 
pincérség históriáját megírja, aligha 
fogja mellőzni azt a szerény férfiút, 
aki most a maga változatos élmé
nyeit elmeséli önöknek.

A felületes ember, aki pelyhesállu 
jogászkora óta abban a hitben ne
velkedett fel, hogy a pincér gondolat
köre nem igen terjed túl foglalko
zása Iegbanálisabb momentumain, s 
aki úgy vélekedik, hogy a mi tevé
kenységünk teljesen kimerül abban, 
hogy a kapuciner forró, vagy lan
gyos legyen-e, hogy a rostbeefből 
mindig a középső részt szolgáljuk

föl, s hogy az ezüsttálat mindig a 
jobboldalon kínáljuk a vendégnek: az 
bizonyára nagy mértékben csalódik. 
Oh igen, fájdalommal kell beismer
nem, hogy szaktársaim legnagyobb 
része nem igen tud felülemelkedni a 
mestersége köznapiasságain, s hogy 
akárhányan akadnak közöttünk, akik
nek minden ambíciója abban az óhaj
tásban merül ki, hogy a borravaló
átlagát szaporítsa. De nincs-e az or
vosok, az ügyvédek, a tanárok, sőt 
az irók közt is temérdek ezekhez ha
sonló egyéniség? Az emberek, főképp 
a lelkiekben, nagyon különböznek 
egymástól; kiemelkedő talentumok 
minden téren akadnak, s nem látom 
be, miért lenne éppen a pincérség az 
a tér, amelyen az egyéni kiválóságok 
ne érvényesülhetnének . . .

Ne tartsanak képzelődőnek vágy 
elkapatottnak, amikor azt merem ái- 
litani, hogy én nem sorolom maga
mat az iiresfejüek közé. Az ambíció
mat sohase elégítette volna ki, ha 
csupán a borravaló-gyűjtésnek szen
telem az életemet; s bár — nagyon 
is érthető okokból —  nem találtam 
éppen rettenetesnek azt a gondola
tot, hogy egykor mint dús tőkepén
zes fogok visszavonulni a riviérai 
nyaralómba, mindig volt érzékem 
amaz általános emberi vonások iránt 
is, amelyek a gondolkodó férfiakat 
érdekelni szokták. A szememet tizen
nyolcéves suhanc korom óta nyitva 
tartottam, s mindig egyforma, min-



И 1. szám Н 8. oldalOrszágos Vendéglős Újság H

tyákat. Feltárul a szomszéd terem 
ajtaja és lassan bevonul a beteg, 
béna csukaszürkék tömege. Körül
veszik a karácsonyfát mint a gyer
mekek, arcukról a hála, jóleső érzés 
tükröződik, felhangzik az áh itatós 
ének: „Békesség a földön az embe
reknek!“

És ott ragyog a középen teljes 
pompájában a béna hősök kará
csonyfája.

Ott állanak a béna hősök és gon
dolatuk elszáll messze-messze, csa
ládjaikhoz, a szegényes, kicsi kará
csonyfához. Tekintetük elborul és 
még a pompás karácsonyfa csillo
gása sem tudja elfeledtetni velük az 
édes otthon után való vágyakozást.

A boldogság, az öröm ünnepén itt 
is a szomorúság lett úrrá.

El innen is, hiszen ma karácsony 
van, a szeretet, a boldogság, az öröm 
ünnepe!

Tovább megyek. Nagy palota áll 
előttem. Az egyik nagy terem fénye
sen kivilágítva. Közepén áll a kará
csonyfa. Nincs rajta csillogó dísz, 
csak két szív van reá függesztve, 
de az ezekből kiáradó szeretet ra

gyogóvá, tündöklővé teszi, úgy, hogy 
világra szóló pompában ragyog a 
magyar királyi pár karácsonyfája.

Legdrágább kincsüket, szivük me
leg szeretetét ajándékozták a nem
zetnek.

Árad a szeretet szerteszét az or
szágba, nagy palotákba, kicsiny 
kunyhókba egyformán. Enyhíti a fá j
dalmakat, erősít, bíztat, megsimogat, 
ápol és vigasztal. A népek millióinak 
lelkét áthatja, karácsonyi szent ér
zelmekkel eltölti.

És jön a király. Fehér galambot 
tart kezében. Elröppenti. Kezét ál
dásra emeli és ajkán felcsendül a 
szózat: „Békesség a földön az em
bereknek!“

A nemzet méltó akar lenni e fe
jedelmi ajándékra. Leveti mélységes 
gyászát, letörli fájó könnyeit, ün
neplő. drága, ragyogó, selyem és bár
sony köntösbe öltözik és zarándokol 
királyához, kit magáénak érez, mint 
szülő a gyermekét.

És viszi ajándékát a királynak, — 
királyi ajándékot: bíbor párnán a ra
gyogó, a szent magyar koronát. 

Felhangzik az ünnepi ének, dör-

dig udvarias mosolyom mögött ál
landóan ott lappangott a pszihológus, 
aki mohó kíváncsisággal igyekezett 
tanulmányozni az emberi gyengesé
geket. És van-e még mesterség e 
gyarló világon, mely több alkalmat 
adna hozzá, hogy az embereket ki
ismerjük, mint az, melyet én az élet
pályámul választottam? Az iró, a 
diplomata, aki szintén emberisme
rettel dolgozik, hasonlíthatatlanul 
hátrányosabb helyzetben van ná
lunk; mert nekik láthatatlan Rönt
gen-sugarakkal kell bevilágitaniok az 
álarc alá, melyet a kortársaik visel
nek. De a pincérnek nincs szüksége 
ilyen tudományra; hiszen hivatásá
nál fogva száz és száz alkalma akad, 
hogy álarc nélkül lássa a körülötte 
sürgölődő világot. Azt a világot, 
melyből a divatos élet minden mo
mentuma kikerül: a szerelem, a stré- 
berség, a karriércsinálás, a flirt a 
házasságtörés vagy a végleges le
bukás a küzdőtérről. . .  A mi sze
münk előtt mindazok az alakok el
vonulnak, akik a mai korszak ru
góit mozgatják: a politikusiok, a 
társadalmi érvényesülök, a szerel
mesek, a férjek, az udvarlók és az 
• asszonyok. Mindenek fölött, első
sorban: az asszonyok. A meztelen- 
vállu gyémántoktól csillogó asszo
nyok, fantasztikus hajviseletükkel, 
fekete vagy szőke fürtjeikben 
gyöngyházas, drágaköves pillangók
kal, gyöngysorokkal, amiknek árá

ból egy vidéki uriházat lehetne venni, 
vagy fülbevalókkal, amelyek a le
szállított áru brilliáns-királyoktól 
kerültek ki, s amelyeket a zálogházi 
hivatalnok megvetéssel dob le a ke
zéből . . .  Bízvást elmondhatom, hogy 
a huszonöt év alatt, amit szép és 
változatos pályámon eltöltöttem, a 
legtöbb figyelmet az asszonyoknak 
szenteltem, a selyemruhás asszo
nyoknak, akik hangos táborkarral 
jönnek, az egyszerűeknek, akik min
dig csak két férfi társaságában va
csoráznak, s ezek közül is az egyik 
a hites férjük, a szemlélődőknek, akik 
csupán intim megfigyelések céljából 
hagyják el ideiglenesen a házi tűz
helyüket, s azoknak, akik talán 
mindannyi közt a legérdekesebbek, 
lángoló, szerelmi dialógokat folytat
nak a szemükkel a hófehér étterem
ben . . .

Régen te az volt a szokás, hogy az 
államférfiak, a diplomaták, a köz
ügyek bajnokai öregségükben letele
pedtek az Íróasztalukhoz, vagy mesz- 
sze valahol, a jó Isten háta mögött, 
pipázva ültek le egy falusi kert gesz- 
tenyefái alá s bölcsen, meghiggadt 
szívvel Írták le mindazokat az ese
ményeket, melyeket hosszú életük
ben megértek. Miért ne követném is 
e kiváló férfiak példáját? Az emberi
ség ügyének mindenki szolgálatot 
tesz, aki az emberi nem pszihológiá- 
ját egy-egy érdekes adalékkal gaz
dagítja s azt hiszem, kevesen vannak.

fennek az ágyuk, zúgnak a harangok 
és a magyar nemzet átadja ajándé
kát: megkoronázza szeretet királyát, 
aki nemzete iránti forró szeretetétől 
vezérelve, nem rettenve meg a gyű
lölet, az önzés vad fúriájától, felemeli 
bátor szavát: „Békesség a földön az 
embereknek“.

ner —m .
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fagylalt, jegeskávé, hidegkészitrnények 
előállításánál a jég sózátára, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli 
kérdezősködésekre díjm entesen nyújt
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akiknek többet adatott látniok, mint 
az én csekélységemnek . . .  Azok a 
történetek, amelyek a színpadi néző
tér közönségét megkacagtatják vagy 
megrikatják, kicsinyben akárhány
szor itt játszódtak le, a selyemernyők 
alatt, a fehér asztalnál, a pálmagrup
pok között, abban az elegáns, kissé 
mámoros hangulatban, mely kizáró
lag csak az előkelő éttermekben ott
honos, a szőnyeges, ragyogó helyisé
gekben, ahol a leglángolóbb szerelem 
csak egy odaadó pillantásban tükrö
ződik vissza, ahol a legszilajabb hév 
diszkrét suttogássá mérséklődik, mig 
mi, a frakkos pszihológusok, lábujj
hegyen siklunk tova az asztalok kö
zött s a virágos emelvényről édes 
operettmelódiák suhannak szét . . . 
Hány tragédia hősét, hány bohózat 
hősnőjét ismertem meg e hosszú ne
gyedszázad alatt, hány fényes egzisz
tenciát láttam lefelé siklani az el- 
züllés lejtőjén, hány silány semmit- 
tévő emelkedett föl a szemem láttára 
a széditő sikerek m agasságáig. . .  
Most, hogy immár nyugodtan néz
hetek ama kor elé, amikor a frakkot 
mindörökre levetem, mikor közel az 
az idő, melyben egy vidéki ház tor
nácán ülve fogok visszagondolni 
ama viszontagságokra, melyekből az 
életem története összeszövődött, 
most végtelenül jól fog esni, ha még 
egyszer végigpillanthatok a múlta
kon • • . (Folyt, köv.)
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Móka bácsi a törzsasztalnál a kö
vetkező esetét mondta el:

A vendéglőben állandóan egy 
pincér szolgált ki, akiről tudtam, 
bogy mellesleg a szabósághoz is ért. 
Nagyon rongyos frakkban járt és 
végül már annyira bosszantott a 
dolog, hogy egy napon odahívtam 
magamhoz és igy szóltam hozzá: 
Sándor, maga olyan rongyosan jár, 
hogy az egy skandalum. Egészen el
megy az embernek az étvágya az 
ebédtől, ha magára néz. Maga ért a 
szabósághoz, mért nem hozza már 
egyszer rendbe azt a frakkot?

Nagyságos ur kérem, - mondja 
a pincér —  tessék elhinni, én olyan 
fáradt vagyok, amikor haza megyek, 
hogy nem tudok a magam számára 
dolgozni. Szegény ember vagyok, 
ami kis időm van, arra használom 
fel, hogy kisebb javításokat válla
lok; ezzel legalább egy kis pénzt is 
keresek.

— Hát nézze —  mondom én — itt 
van két pengő, most vegye úgy, mint 
ha én javíttatnám ki a maga frakk
ját. Nem akarom még egyszer ilyen 
rongyosan látni!

Másnap a Sándor bizony csak 
megint rongyos frakkban szolgált 
ki. No már erre dühösen rászóltam, 
mire a Sándor ártatlan képpel azt 
válaszolja: — Nagyságos ur, oda
haza jobban megnéztem azt a frak
kot, de két pengőért isten bizony nem 
tudom megjavítani, magamnak is 
többe van.

Gyerekek, ki hallotta már a 
lakonya-bakutyi vendéglős kikeresz- 
telkedésének történetét? —  Evvel 
kezdte Móka bácsi a vacsora utáni 
tereferét. A sok kérdő tekintetre pe
dig folytatta: Hát majd elmondom. 
Ide figyeljetek.

A lakonya-bakutyi zsidó vendég
lős nagyon jó barátságban volt az 
ottani plébánossal. Mondta bt neki 
a tisztelendő ur: Mózsi barátom, 
igazán csak az hiányzik neked, hogy 
kikeresztelkedjél. Mózsinak megtet
szett az ötlet, szorgalmasan megta
nult mindent és egy szép vasárnapon 
elment a plébánoshoz kikeresztel
kedni. A plébános erősen a lelkére 
kötötte, hogy az egyház parancsait 
szigorúan tartsa be, különösen pe
dig a pénteki böjtöt hiven tartsa meg.

Húst tehát pénteken nem szabad 
enned, csak halat tnondá a plé
bános.

Mózsi mindent megígért, mire a 
plébános megkeresztelte.

Na Mózsi, mostantól kezdve 
te is keresztény vagy. Aztán meg
tartsd ám a pénteki böjtöt! A leg
közelebbi pénteken a plébános ur 
véletlenül a Mózsi — most már per
sze Márton gazda vendéglője felé 
járt, és az ablakon át látja ám, hogy 
a barátja jóízűen falatozza a jóféle 
libapecsenyét. No már erre bement 
a plébános és rászólt a gazdára: 
Ugyan már, nem szégyelled magad, 
mindjárt az első pénteken megszeged 
a vallásod parancsát. Hát nem meg
mondtam neked, hogy pénteken nem 
szabad húst enned? Hogy1 mersz te 
mégis libát enni?

- Tisztelendő uram, — feleli ra
vasz hunyorgással barátunk — té
vedsz, ez nem liba, ez hal. Hal? 
Hát az hogy* lehet? —  Hát csak 
úgy, ahogyan te énbelőlem egy kis 
vízzel keresztényt csináltál, én is 
háromszor megspricceltem vízzel ezt 
a libát, mondván neki: Te liba, te 
mostantól kezdve már nem vagy 
liba, te hal vagy!

Legnagyobb elismerés
Nos, kedves Leszopka ur, mit 

szól ehhez a vízeséshez?
Nagyszerű! Mondom magának, 

szebb habot, mint amit ez a viz csinál, 
még a legjobb sörön se láttam!

Rossz kifogás
Feleség: Éjfél elmúlt — az ének

próbátok csak nem tartott ilyen so
káig?

Férj: De bizony, igen. A rossz idő 
miatt ma csak hét tag jelent meg, és 
úgy a többiek helyett is nekünk kel
lett énekelnünk.

Reform
Asszony: Azt mondtad nemrégi

ben, hogy a klubbotokat szigorúan 
antialkoholista alapon újjászervezté
tek. Hogy1 van az, hogy annak elle
nére napról-napra becsipve jössz 
haza?

Férj: Ja  édesem, hát van neked 
fogalmad arról, hogy micsoda óriási 
pince-készletet kell nekünk megsem
misítenünk?

Nagymosás
Korcsmdros (a feleségéhez, aki a 

papirosszalvétákkal foglalkozik): 
Ugyan kérlek, mit csinálsz azokkal 
a papirosszalvétákkal?

Korcsmúrosné (tovább radírozza a 
szalvétákat): Hát nem látod? Nagy
mosás van!

Kellemetlen kibic
— N a ez már aztán igazán hallat

lan! Nem elég hogy belekönyököl a 
hasamba és belelehel az arcomba, és 
belebámul a kártyámba, meg hogy az 
előbb megitta a sörömet, meg hogy 
belebeszél a játékomba, most még 
azt a hatost is elvette, amit nagy 
nehezen nyertem !

Szórakozottság
Pincér: És milyen tészával szabad 

szolgálnom?
Vendég: Hozzon akármit, csak tú

rós csusza legyen.
Visszavágás

Egy idegen ur, aki mindig gáncsos- 
kodik, leül egy vendéglőben egy asz
tal mellé. A térítőn apróbb ételmara
dékokat lát és ezért bosszúból a pin
cér szavába vág, amikor az elő 
akarja sorolni az étlapot és a teri- 
tőre mutatva |igy szól: — Tudom 
már barátom, ma paradicsomleves 
van, marhahús tormával és mákos 
tészta. Neke mis azt hozzon.

A vendéglős látta ezt a jelenetet, 
de nem szólt semmit.

Mikor azonban a vendég odaszólt 
neki a fizetés miatt, odalépett az ur 
elé és amint az be akarta mondani a 
fogyasztott ételeket, igy szólt a ven
dég kabátjára mutatva: Tudom már 
kérem, volt egy paradicsomleves, 
hatvan, egy marhahús tormával, há
rom húsz, egy mákos tészta kilenc
ven.

A kultúra harcosai
— Úgy halom, az angol-francia se

regben a gyarmati csapatoknál élel
mezési nehézségek vannak.

— Nevetséges! Ha elmarad az 
utánpótlás, a derék afrikaiak egysze
rűen megeszik - az elesetteket.

Mai gyerekek
Mennek haza a gyerekek az isko

lából. Javában esik a hó, hát mind
járt két pártra szakadnak a fiúk, az 
sgyik csoport a magyar, a másik az 
orosz. Megkezdődik a hólabda-csata 
és a fiuk jól megdobálják egymást. 
Az egyik fiú véletlenségből egy arra 
haladó urat is eltalált, mire előugrik 
a magyarok vezetője és rosszalólag 
rászól az ügyetlenre: Kérem, ne 
tessék a járókelők semlegességét 
megsérteni!
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Kormányrendelet a 
tejről, sajtról, túróról

A hivatalos lap egyik legutóbbi 
száma kormányrendelettel szabá
lyozza a tehéntej és tehéntej termékek 
forgalombahozatalát és felhasználá
sát. Elrendeli a kormány, hogy:

Tilos a tejszín minden fajtája

1. 8. Tejszint (kávétejszint, habtej- 
szint, édestejfelt, tejsiiriit, tejszínha
bot) valamint általában mestersége
sen felfokozott zsírtartalmú tejet ter
mészetben a közvetlen fogyasztás 
céljára eladni, kiszolgáltatni vagy 
erre a célra egyébként forgalomba- 
hozni tilos.

Az ily cikkek, valamint általában 
a tej feldolgozását vagy felhaszná
lását az Országos Közélelmezési Hi
vatal elnöke a szükséghez képest 
szabályozhatja.

A sajtgyártás korlátozása

2. §. Azok az egyének, vállalatok, 
cégek, vagy üzemek, amelyek tehén
tejből vagy tehéntejtermékek felhasz
nálásával készülő sajt gyártásával 
ipar- vagy keresetszeriileg foglalkoz
nak.

a) ha üzemüket az 1915. évi január 
hó 1. napját megelőzően kezdették 
meg, üzemüket ezentúl is folytathat
ják ugyan, de annak terjedelmét az 
Országos Közélelmezési Hivatal el
nöke a szükséghez képest korlátoz
hatja;

b) ha pedig üzemüket az 1915. évi 
január 1. napja után kezdették meg, 
üzemüket az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnöke által megszabott ha
táridő letelte után csak az Országos 
Közélelmezési Hivatal elnöke által 
megszabott határidő letelte után csak 
az Országos Közélelmezési Hivatal 
elnökének engedélyével és csak az 
engedélyben megállapított keretek kö
zött folytathatják.

A jelen rendelet életbelépése után 
ilyen uj üzemet csakis az Országos 
Közélelmezési Hivatal elnökének elő
zetes engedélyével és az abban meg
szabott korlátok között szabad meg
kezdeni és folytatni.

A vaj és túró maximális ára
3. §. A tehéntejből készült minden

nemű vaj és túró legmagasabb árát 
időről-időre az Országos Közélelme
zési Hivatal elnöke fogja megállapí
tani.
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A szállítási szerződések

4. 8, A jelen rendelet élebelépése 
előtt tehéntejnek vagy tejszínnek 
szállítása iránt kötött szerződések
től a vevő a jövőre nézve elállhat. 
Az elállás kijelentése csak úgy érvé
nyes, ha az elállást a vevő az 1917. 
évi február hó 15. napjáig bezárólag 
az eladóval Írásban közli.

Tehéntejből készült vajnak, vala
mint túrónak szállítása iránt a jelen 
rendelet életbeléptetése előtt kötött 
szerződések, amennyiben a jelen ren
delet életbeléptetéséig az áru átadá
sával még teljesítve nem lettek, ha
tályukat vesztik, ha a szerződéssel 
kikötött vételár az Országos Köz- 
élelmezési Hivatal elnöke által a 3. 
8. értelmében első ízben megállapí
tandó legmagasabb árt meghaladja.

Hat hónap, kétezer korona, elkobzás

5. 8. Aki a jelen rendeletet vagy az 
Országos Közélelmezési Hivatal el
nökének a jelen rendelet alapján ki
bocsátott rendelkezését megszegi 
vagy kijátszsza, az, amennyiben cse- 
ekménye súlyosabb büntető rendel
kezés alá nem esik, kihágást követ 
el s hat hónapig terjedhető elzárás
sal és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő.

Ha megállapítható annak a nyere
ségnek mennyisége, amelyet a tettes 
cselekményével illetéktelenül elért, 
az alkalmazandó büntetés kétezer 
koronán felül a megállapított nyere
ség kétszeresével felemelt összegig 
terjedhet.

Azon készletre nézve, amelynek 
tekintetében a kihágást elkövették, 
a büntető eljárás során a törvény 
értelmében elkobzásnak van helye. 
Az elkobzott készlet értékének egy
ötöde a feljelentőt, többi része a fel
merült költség levonásával a rok
kant katonák segélyalapját illeti.

A büntető eljárás során lefoglalt 
készletet az eljáró hatóság, ha a 
gyors romlás veszélye nem fenye
get, köteles a lefoglalás után az Or
szágos Közélelmezési Hivatalnak ha
ladéktalanul bejelenteni. Ha az Or
szágos Közélelmezési Hivatal elnöke 
a lefoglalt készletet közszükségleti 
célokra igénybeveszi (rekvirálja), az 
érte fizetendő átvételi árt (térítés) a 
kihágás miatt ejáró hatóságnál le
tétbe kell helyezni. A kihágás meg
állapítása esetében a lefoglalt készlet 
helyébe lépett térítési összeg tárgya 
az elkobzásnak. Ha a kihágás meg 
nem állapittatik, a letétbe helyezett

összeget ki kell utalni annak részére, 
akitől a készletet rekvirálta.

E kihágás miatt az eljáráes a köz- 
igazgatási hatóságnak, mint rendőri 
büntető bíróságnak, a székesfővárosi 
államrendőrség működési területén 
pedig a m. kir. államrendőrségnek 
hatáskörébe tartozik.

6. 8. Ez a rendelet 1917. évi január 
hó 15. napján lép életbe.

Budapest, 1917. évi január hó 9. 
napján.

Gróf Tisza István s. k.,
m. kir. miniszterelnök

Uj szalámigyár. Magyar Szalámi
gyár Részvénytársaság cég alatt uj 
szalámigyár alakult egy millió kor. 
alaptőkével, mely tőke 2500 darab, 
bemutatóra szóló 400 korona névér
tékű részvényre van felosztva. Az 
uj részvénytársaság a Krauszmann 
Ferenc és társa cég régi, jóhirnevii 
gyárát vette át s annak üzemét tete
mesen megnagyobbítva, a gyártást 
már meg is kezdte és üzemének nagy 
arányai remélhetőleg előnyösen fog
ják befolyásolni a főváros és az or
szág élelmezését.

Vasúti vendéglős Kassa. Megbízottunk
nak nyugta ellenében fizetett előfizetését 
köszönettel nyugtatjuk.

K. .1. vasúti vendéglős. Legközelebbi szá
munkban külön rovatot indítunk a vasúti 
vendéglősöket érdeklő ügyekről. Az eddigi 
lappéldányok árát, valamint előfizetését kö
szönettel nyugtatjuk.

N. A. T r e u e s  éh. Az illető sörgyárnál 
eljártunk az ön érdekében és bár vannak 
kisebb, leküzdhető akadályok; mégis azt 
hisszük, hogy a dolog nyélbe iitődik az ön 
kívánsága értelmében. Mi mindenesetre min
dent megteszünk, hogy Ön legyen ott a 
sörgyár képviselője.
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Felelős szerkesztő és kiadó :

Böhm  Ármin.

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű természetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: Péczely Antal
Budapest, II. kér., Margít-körut 50-52 . szám.
Telefon: 40-97. Ш  Telefon: 40-97.
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Az Országos Vendéglős Újság előfizetői. "/ /  J

Abos Érsekújvár Lőcse Sárbogárd
Adonv Pnsztaszabolcs Füzesabony Lipotvar Sárvár
Arad Győr Makó Sopron
Balatonszentgyörgy Hegyeshalom Marosvásárhely
Belényes Kassa Maros-Ludas Szeged-Rokus
Bicske Királyháza Mezölaborcz Székelykocsard
Buziásíürdö Kisújszállás Miskolcz Szerencs
Csncsa Kis-Kapus Nagykároly Szolnok
Dés Kolozsvár Nyíregyháza Temesvár
Dombóvár (uj) Komárom Párkány-Nána Villány
Dunaszerdahely Kőrösmező Pelsöcz Zombor
Eszék Legenye-Alsóinihályi Püspökladány Zsolna

Mindenütt
ahol gyorsan süteményt vagy tésztát kell készíteni, 
ahol az idő pénz számba megy, mint a vendéglős 
konyhájában ott kedvelik a Dr. Oetker-f éle sütőport

az okos fej
védjeggyel. A Dr. Oetker-féle sütőpor használata 
igen egyszerű, a vele készült kuglófok, lepények, 
kalácsok, torták stb. ig e n  k ö n n y e n  emészthetők 
Egyedüli gyártója:
Dr. Oetker A. Baden bei W ien, aki szívesen küld 
a sütőpor használatára vonatkozó vénykönyveket

jjosé Gallart GirbaíJ
Й parafadugó és koronadugó gyára Budapest, I., Budafokí-ut 23. ||

I  Különlegességek: valódi kataloniai~ (Spanyolország) fából
Ш eredő pezsgő, bor, ásványvíz és likőr Ц

 ̂/ /  parafabetéttel / /  /  parafadugóban / I
Biró Miklós könyvnyomdái műintézete Budapest, IX., Ráday-utca 26. Telefon Jó zsef 2 9 - 3 3 .  ~


