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F ő v á r o s i
S ő r f ő z ő

R. T.
K Ő B Á N Y Á N

minden tekintetben 
elsőrangú sörfőzde

Gyártelep és központi iroda: 

Budapest, X, Maglódi-ut 47. 
Telefon 52-50, 52-51, 52-52

Városi iroda:

Budapest, V, Erzsébet-tér 5. 
Telefon 150-08, 86 -27 .

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

D r* O elk er-fé le  gyártmányokat
sütőport, vaniliacukrot, puddingport használjuk

A bevásárlásnál ügyeljünk az ismert védjegyre :
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Talisman
Casino

Réservé
Goul Am ericain

Nyomatott Biró Miklós nyomdájában, Budapest. Ráday-utca 26.
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Temesvári Polgári Sörfőzde
Részvénytársaság

Alapítási év 
/  /  1886 /  /

K ü lö n leg esség : 

D u p la  m a lá ta

Corvinsőr

CIFKA JÓZSEF
Pincegazdászati cikkek szaközlete j
Az összes vendéglősipari szak- 
cikkek raktára. /  telefon 28-92.

Budapest, V., j
Vilmos császár-ui 48

A Borászati és pincegaz-
dászati kiállításon arany- A m. ktr. J  Г  >1
éremmel lett kitüntetve ! szabalm, ПСППСП1СШ *1€1С

jégszekrények és sőrkimérő-
Budapest, Gróf Zichy Jenő-uica 5. szám 
(Váczt-körut melleit.) Alapittatott 1885.

szénsamtal pagy légnyomással
Jelentékeny jégmegtakaritás! Telefon 114 -29 .

Sör- és borkiinéröpultok, klméröesapok, vezetékek s az összes szerelvé
nyek. Az eddiK létező jégszekrények, csaposak cinbádoggal vannak burkolva, 
rozsdásodnak, oxidálódnak, piszkolódnak, mindig javításnak vannak ki
téve, m:g a HENNEFELD-féle jégszekrényeknél ez ki van zárva, mert azok 
mükölappal vannak burkolva. A jégtartó alatt horganylemezvizgyiiltö van 
az olvadt jégviznek, a jég szárazon marad, ezáltal 60% jégmegtakaritás



MAGYARORSZAGI VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDA. 
PEST, VI KERÜLET, EÖTVÖS-UTCAa8. SZÁM 
/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR ✓
HAVONKÉNT t-SZER EGÉSZ ÉVRE в KOR.

A tésztajegy
jegyrendszer je 
gyében zajló há
borús életünket a 
főváros tanácsá
nak legutóbbi ren
deleté uj jegygyei 
gazdagította: a

z uj tanácsi határo
zat értelmében „vendéglő“, kifőző, 
korcsma, buffet, kávéház, kávémérő 
üzletekben és tejivócsarnokokban, 
egyesületi, gyári vagy egyébb kö
zös étkezőkben, valamint bármiféle 
más étkezési üzletben, nemkülönben 
a népkonyhákban és hasonló jellegű 
intézményekben főtt vagy sült tész
tát csakis fővárosi liszt- vagy ke
nyérjegy ellenében szabad kiszolgál
tatni, árusítani, vagy vásárolni“.

Jól tudjuk, hogy a háborús élelmi- 
jegyrendszert a komoly idők paran
csolta takarékosság diktálja és eb
ben a meggyőződésben viseljük is 
annak nem egyszer bonyolódott kö
vetkezményeit. Ám a közélelmezési 
fórumok szövevényes útvesztőiben 
nem mindenki bolyong azzal a meg
adással és megértéssel, mint a há
ború ezer és egy terhét viselő ven
déglősipar: az éttermek, vendéglők, 
korcsmák, melyeket most a kenyér
jegyen kívül a tésztajegyek is foko
zott munka elé állítanak. Csak az, 
aki figyelmes szemlélője annak, 
mennyi apróbb-nagyobb küzdelmet 
jelent a vendéglősre a kenyérjegy- 
kezelés, csupán az képes megérteni: 
mily újabb mizériák melegágya a 
vendéglősiparra a most életbelépte
tett uj jegyrendszer. Az éttermi ven
dég ugyanis a háború kényszerrend
szabályaitól és egyéb háborús gon
doktól zaklatott kedéllyel nyugalma

ellen elkövetett újabb és újabb „jog
talan“ merényletnek vesz minden 
egyéb alkalmat, amikor a vendéglős 
vagy a felszolgáló személyzet eléje 
áll azzal a rendelet parancsán ala
puló kéréssel: „Kérem a kenyérje
g yet!“ A türelmetlenebb vendégtől a 
felzúdulás hangjait hallja a kenyér- 
jegykérő, a türelmesebb pedig hajtó
vadászatot indít a zsebe valamelyik 
zugában lapuló kenyérjegy-blanketta 
után és ha végre-valahára jó ideig 
tartó kutatás után napvilágra kerül 
a jegy, akkor a vendég igen számos 
esetben még meg-„jegy“-zéssel ki
séri az immel-ámmal levágásra át
nyújtott, vagy sajátkezüleg leszelt 
jegy átadását.

Tessék már most figyelembe ven
ni, hogy ez a kenyérhajsza minde
nekelőtt és főképen i d ő t  rabol. 
Időt emészt akkor, amikor a ven
déglős hadilétszámra csökkentett 
személyzettel dolgozik, amikor a fel
szolgáló pincért, pincérleányt vagy 
fizetőt hatfelé csengeti és szólongatja 
a vendég türelmetlensége. No, de 
még ezzel sem telt be a mérték. Vi
ták is adódnak. Megesik igen gya
korta, hogy a vendég nem akar bele
nyugodni abba, hogy „kenyér csak 
a jegy előzetes átadása után 
szolgáltaik fel“. A vendég — talán 
nem is minden alap nélkül — súlyos 
bizalmatlanságot, sértést lát ebben 
az intézkedésben, amire pedig a ven
déglősöket és a felszolgáló személy
zetet a tapasztalatok kényszerűik 
reá.

Mindezeket az apró mizériákat 
csak azért említjük fel, mivel világo
san akarjuk ezzel igazolni, hogy már 
a k e n y é r ie te k  mennyi terhet rónak 
a vendéglőkre, akik a sze
mélyzethiánnyal keservesen kiizköd-

nek és akik a sörfogyasztás korláto
zása által anyagi exisztenciájukban 
mélyen megrendültek.

Nem megokolt, nem jogos-e ezek 
után, ha a vendéglősök sötét elkese
redéssel néznek az uj sáskajárás, a 
tésztajegyrendszer bonyodalmai elé, 
mely üzleti reményeinek gyéren sar
jadó és rendeletek kaszájával meg- 
ritkitott vetését ellepi. A tésztajegy 
most már annyira komplikálja, any- 
nyira terhessé teszi a kiszolgálást, 
hogy ember, galambepéjü ember le
gyen az, aki annak újabb keserűsé
geit le tudja nyelni. A kenyér- és a 
tésztajegyek kettős ostromát a ke
vés munkaerővel robotoló vendég
lősök győzelmesen nem állhatják. Ez 
a meggyőződés és az efölött való el
keseredés bírta arra a szorongatott 
vendéglősipart, hogy küldöttséget 
menesszenek Folkusházy Lajos ta
nácsnokhoz, a főváros közélelmezési 
ügyosztályának vezetőjéhez. Folkus
házy tanácsnok előtt azt a kérésüket 
tolmácsolták a pesti vendéglősök, 
hogy ha csak egyetlen mód lehetsé
ges arra, hogy az uj tésztajegyrend
szer megszüntethető, legyen tekin
tettel a főváros a vendéglők szorult 
helyzetére és küszöböljék ki a tész
tajegyeket. Ha pedig az nem volna 
lehetséges — bár lehetségesnek vall
juk — akkor történjék gondoskodás 
arról, hogy a vendég, aki kenyeret 
és tésztát is fogyaszt, ennek meg
felelő számú jegyhez jusson. Kérel
mük kapcsán elmondották a ven
déglősök, hogy a vendégeik egy ré
sze még mindig semmibe nem veszi 
a jegyrendszer fennállását és a jegy
kiszolgáltatást egyszerűen megta
gadja.

Folkusházy tanácsnok a vendéglős 
deputáció kérését teljesithetetlennek



Országos Vendéglős Újság ti ti 2. szám ti 4. oldal

mondta és kijelentette, hogy annak 
megszüntetéséről szó sem lehet. Mi 
mégis reméljük, hogy a közélelme
zés vezéreinek ez az elhatározása 
nem végleges. Budapestnek a há
ború alatt jelentékenyen megnöveke
dett utas-forgalma és a vendéglősök 
méltányos panaszai a tésztajegy- 
rendszert életbeléptető fórumot talán 
rábírják ez intézkedés megmásitá- 
sára.

A búzadara és a vendéglői tészta
fogyasztásának szabályozása. —

A tanács a búzadara árusításának 
és a vendéglői tészta fogyasztásá
nak szabályozásáról a következő 
rendelkezéseket teszi közzé:

]. A búzadarát csakis fővárosi 
liszt- és kenyérjegyek ellenében és 
a jegyszelvényeken megjelölt liszt 
súlyának megfelelő mennyiségben 
szabad árusítani, vagy egyébként 
forgalomba hozni és ugyanígy vásá
rolni.

2. Vendéglő, kifőző, korcsma, buf
fet, kávéház, kávémérő üzletekben 
és tejivó csarnokokban, egyesületi, 
gyári vagy egyéb közös étkezők
ben, valamint bármiféle más étke
zési üzletben, nemkülönben a nép
konyhákban és hasonló jellegű intéz
ményekben főtt vagy sült tésztát 
csakis fővárosi liszt- vagy kenyér
jegy ellenében szabad kiszolgáltatni, 
árusítani vagy vásárolni.

3. Egy adag főtt vagy sült tésztá
ért a liszt és kenyérjegynek vagy a 
pótjegynek egy darab (6 deka liszt
ről szóló) szelvényét, vagy pedig a 
napi kenyérjegynek két darab, 
egyenként 4 deka kenyérről szóló 
szelvényét kell leszedni, illetve le
adni.

4. A vendéglői étkezés szabályo
zása tárgyában 1916 október 24-én 
90859— 1916. szám alatt kiadott ta
nácsi hirdetmény 5. és 7. pontjainak 
a tésztaadagokra vonatkozó rendel
kezései akként változnak, hogy úgy 
a főtt, mint a sült tésztaadagok súlya 
legalább 12 deka legyen. Az idézett 
hirdetmény egyéb rendelkezései 
változatlanul fentartatnak.

5. A cukrászsüteményért, tortáért, 
felfujtért, valamint a húsételekhez 
adott tésztaköritésért vagy tészta
mellékletekért liszt- vagy kenyér
jegyet nem szabad követelni.

6. A vendéglőkben étkezők részé
re kiosztott kenyérjegyek, valamint 
a szállodai vendégek eddigi napi
jegyeinek érvénye ez év január hó 
28-án megszűnik és e naptól fogva

Az idén
nem lesz idénysőr

mióta fegyverzajtól 
hangos a világ, 
sok apróbb és na
gyobb nélkülözés 
tövise sebzi a 
csendes örömökre 
vágyódásunkat. 
Beletörődünk, bele

nyugszunk, mert hiszen megnehezült 
az idők járása az egész világ felett. 
De azért kevéske szomorúság mégis 
csak ott szorong az ember szive mé
lyén. A megszokott apró élvezetek
ről való lemondás pláne, ha — úgy 
véljük, — hogy azt nem elkerülhe
tetlen szükség parancsolja, bizony 
nehezünkre esik. Ilyen megpróbálta
tásnak készül az is, hogy az idén a 
friss és habzó idénysör színes pla
kátjai is, melyek ilyen tájban már 
sokatigérően mosolyogtak reánk a 
vendéglők ablakaiból, most tarka 
pompájukkal nem incselegnek a sze
münkkel. A harmadik háborús szűk 
esztendőt sinylő sörivók csendes bo
rúval töprengenek azon, hol késnek 
a sörtavaszt jelző plakát-fecskék, az 
idénysöröket hirdető falragaszok. 
Kötelességszeriien és illendő eiszomo- 
rodással jelentjük, hogy az idén a ki

tűnő magyar idénysörök sürü és 
izes habját aligha értékelhetjük elé
gedett nyelvcsettintéssel, - -  ha csak 
Bachus őfelsége, az italok atyja vá
ratlan fordulattal nem segít a sör
ivók gárdáján. Úgy áll ugyanis a do
log, hogy sörgyáraink nem szándé
koznak forgalomba hozni az első
rangúan bevált és várva-várt ma
gyar idénysöröket. Erre az elhatá- 
zásra az a mostoha helyzet kénysze- 
ritette őket, amelybe a kormánynak 
a sörgyártást korlátozó rendeletéi 
miatt kerültek. Ez a mindenképen 
csüggesztő eset annál sajnálatosabb, 
mert a magyar sörgyárakból az 
utóbbi években oly príma minőségű 
idénysörök kerültek ki, hogy azok a 
hires Salvator sörrel és társaival 
teljes eredménnyel vették fel a ver
senyt s a magyar sörbarát közönség 
soraiból évente növekvő gárda es
küszik fel a magyar idénysörök lo
bogója alá. A fogyasztóközönség és 
a vendéglősök nevében kérjük a 
sörgyárakat, vegyék tekintetbe, 
hogy a sörivókra szomorú nélkülö
zést, a vendéglősökre pedig újabb 
érzékeny csapást jelentene, ha az 
idén idénysöröket nem hoznának for
galomba. Kérjük, ha csak egyetlen
egy mód is kínálkozik arra, hogy a 
magyar söripar fejlettségét hirdető 
idénysöröket, ha korlátolt mennyi
ségben is, forgalomba hozhassák, le
gyenek tekintettel a háború terhei 
alatt roskadozó magyar vendéglős
iparra és juttassanak a számára 
idénysöröket.

A sörkampány. A magyarországi 
sörfőzdékben 1916 december havá
ban 53.038 hl. sört termeltek, szem
ben 268.515 hl.-rel az előző év ha
sonló havában; 1916 szeptember 1- 
től dec. hó végéig 168.481 hl.-t ter
meltek, szemben 894.444 hl.-rel az 
előző év megfelelő időszakában. 
Ugyanezen idő alatt söradóban be
folyt 1,906.343 korona, szemben 
3,810.334 koronával az előző évben.

A Temesvári Polgári Serfőzde 
gyárvétele. A Magyar Bank és Ke
reskedelmi r.-t. konszernjébe tar
tozó Temesvári Polgári Sörfőzde 
megvásárolta a németbogsáni sör
gyárat. E sörgyár tulajdonosa Pa- 
najoth Mihály takarékpénztári igaz
gató volt.

Nagyszabású sörgyár alapítása 
Fiume városában. Értesülésünk sze
rint már a legközelebbi napokban 
nyilvánosságra kerül az uj sörgyári 
alapítás terve. Az uj sörgyár alap
tőkéje több millió korona lesz és egy 
konzorcium fogja létesíteni, melynek 
tagjai a Kőbányai polgári serfőző r.-t. 
és anak érdekelt két bankja: a Ma
gvar Általános Hitelbank és a Ma
gyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, 
továbbá Fiume városa és egy fiumei 
tőkésekből álló érdekcsoport. A tár
gyalások jelenleg Fiúméban folynak

minden fővárosi lakos napi 24 deka 
liszt, vagy 33 deka kenyér vásárlá
sára jogosító liszt- és kenyérjegyet, 
a szállodai vendégek pedig az eddigi 
háromszelvényes jegy helyett négy 
szelvényes napi kenyérjegyet kap
nak.

7. A tésztaételekért beszedett 
'jegyszelvényekkel az üzlet, illetve 
az étkező tulajdonosa, a központi 
liszthivatalnak (IV., Szervita-tér 9. 
sz.) elszámolni tartozik, mert újabb 
lisztet csak az elszámolt jegyszelvé
nyek ellenében kap.

8. A vendéglőkben és egyéb étke
zési üzletekben a rántás céljára 
szükséges lisztet ugyancsak a köz
ponti liszthivatal utalja ki.

9. A vasúti pályaudvarokon levő 
vendéglőkben tésztákat továbbra is 
jegy nélkül szabad kiszolgálni .

10. A fenti összes rendelkezések 
ez év január 28-án, vasárnap, lépnek 
életbe.

11. Aki a fenti rendelkezések ellen 
vét, vagy azokat kijátssza, az — a 
mennyiben cselekménye súlyosabb 
beszámítás alá nem esik, — kihágást 
követ el és az 1914. évi L. t.-c. 9. S-a 
alapján két hónapig terjedhető elzár 
rással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. E kihá
gások elbírálása a kerületi rendőr- 
kapitánvságok hatáskörébe tartozik.
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és azokat tószegi Freund Antal, a Kő
bányai polgári serfőző r.-t. ügyveze
tő igazgatója, egyrészt és Fiume vá
ros polgármestere másrészt vezetik. 
Az uj gyár Fiume környékén épül 
fel; bankári teendőit a két érdekelt 
pénzintézet fiumei fióktelepe bonyo
lítja majd le.

A bajor sör. Münchenből jelentik: 
A bajor belügyminiszter az esetre, 
ha a február 15-én megállapítandó 
kenyér- és gabonakészlet megengedi, 
a termelők szükségletének 30 szá
zalékról 35 százalékra való fölemelé
sét mondotta kívánatosnak; egyelőre 
azonban, úgymond, a kenyér fonto
sabb a sörnél. Egyébiránt rendsza
bályokat készítenek elő a sör kivite
lének csökkentésére és a minőség 
gyengítésére. A sörkészletek igazsá
gos elosztása szempontjából a sör
jegy kérdését is megfontolás tárgyá
vá teszik.

A Heidsieck“ pezsgőgyár pőre.
Az orleánsi hadbíróság a napokban 
hozott ítéletet abban a nagy feltűnést 
keltett pörben, melyet a „Heidsieck 
und Co“ pezsgő cég tulajdonosa, 
Qoulden Ágost ellen indítottak. A hi
res pezsgő cégnek három tulajdonosa 
volt: a francia Walbaum és Qoulden 
és az angol Lewthweile. Waldbaum 
a háború kitörésekor bevonult kato
nának. Lewtweile érdekeltségén sze- 
kvesztrálták és igv a pezsgő cég ve
zetése teljesen Qoulden kezébe ment 
át, akit a sorozáson katonai szolgá
latra alkalmatlannak minősítettek. 
Qoulden ellen egyik elbocsátott ügy
nöke azt a vádat tette, hogy az el
lenséges külfölddel üzleti viszonyt 
tart fenn. A pezsgőgyáros ügye a 
chalonsi haditörvényszék elé került. 
Az ellene tett egyik vád szerint egy 
olasz pezsgőgyár közvetítésével 
pezsgőt küldött Argentiniába, ahol 
egy német gyár képviselője vette át 
a pezsgőt. A másik vád azt olvasta 
rá, hogy a bécsi „Monopol Cham
pagne r.-t.“-gal szállítási szerződést 
kötött. Az első vád alól felmentették, 
mert bebizonyult, hogy az olasz gyár 
megtévesztette, a másik vádat iga
zoltnak vették és ezért öt évi bör
tönre Ítélték, valamint polgári jogai
nak tiz esztendei elvesztésére. A 
megfelebbezett Ítéletet a bíróság

megsemmisítette és az orleánsi hadi- 
törvényszéket uj tárgyalásra utasí
totta. Az orleánsi törvényszék Qoul- 
dent 20 ezer frank pénzbüntetésre 
ítélte.

H m n e t n ü e k r o l
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A szaláiniforgalom korlátozása.
Mint értesülünk, a szalámigyárosok 
most minden követ megmozgatnak, 
hogy jövedelmező üzletüket az ál
lami beavatkozás minél kevésbbé 
korlátozza. Legutóbb fölterjesztést 
intéztek a kormányhoz, amelyben 
kérik, hogy a maximális ár megálla
pításán kívül egyéb forgalmi korlá
tozást ne léptessenek életbe. A föl- 
terjesztés szerint a szükséglet ará
nyos elosztását nem segítené elő, 
ha a beraktározott készárut például 
rekvirálná a Közélelmező Hivatal, 
avagy ha a szállítását igazolvány
hoz, a termelését pedig időszaki ki
mutatáshoz kötné.

A sertéshizlalás beszüntetése Ko
márom megyében. Komárom vár
megye alispánja a folyamatban levő 
rekvirálásokra való tekintettel el
rendelte, hogy a sertések hizlalását 
szüntessék be és a kukoricát emberi 
élelmezésre használják föl. E rendel
kezés alól sertések hizlalására a 
vármegye aispánja adhat kivételes 
engedélyt. A rendelkezés helytelen 
és veszedelmes. A kukorica elvoná
sa emberi élelemre még nem jelenti 
azt, hogy a sertéshizlalást megtilt
sák, mert sertéseket kukorica nélkül; 
is lehet hizlalni. Sok mindenféle pót
ló, helyettesitő anyag van, ami a ku
korica helyébe megszerezhető hizla
lásra. Némeországban is nagyon 
megbánták, hogy a burgonyakészle
teknek emberi élelemre való fölhasz- 
nálhatása érdekében a sertéspuszti- 
tást mintegy forszírozzák. Annál in
kább sajnálni való a sertéspusztitás 
előmozdítása mesterséges eszközök
kel nálunk, ahol a nehezebben érő és 
szaporátlanabb anyagot pótolni ösz- 
szehasonlithatatlanabbul nehezebb. 
Az alispánnak nem is a sertéshizla
lás megszüntetése a föladata, hanem 
csak a kukorica rekvirálása.

Life
rontos reform a szállodaiparban.

A háborús állapotok végre meghoz
ták azt a fontos reformot a szállodák 
körül, amelyre mind az utasok töme
ge, mind pedig az alkalmazottak 
egész hadserege esztendők óta any- 
nyira áhítozott. Az újítás Németor
szágban tört utat és arra irányul, 
hogy a szállókban szokásos borra
valórendszert vágképp megszüntes
sék. A német szállótulajdonosok és a 
szállóalkalmazottak a napokban kö
zös nagygyűlést tartottak Erfurtban, 
amelyen idevonatkozóan kötelező ha
tározatokat hoztak. Eszerint a német 
birodalom terheltén levő összes szál
lókban és vendéglőkben a közönség 
önkéntes adózását megszüntetik, va
lamennyi alkalmazottat fix javadal
mazással alkalmaznak és a munka
adók akként fedezik kiadásukat, hogy 
a számlákban bizonyos százalékos 
pótlékot csatolnak a fél tartozásához. 
Amennyiben egyes üzemekben a 
megszabott fizetés rendszere nem al
kalmazható, a munkaadók kötelesek 
a százalékos pótlékot a személyzet 
között megfelelő arányban, esetleg 
az elért forgalom arányában felosz
tani. Az erfurti határozat a békekö
tés után lép érvénybe és igy a há
borúból hazatérő alkalmazottak már 
megszabott fizetés mellett foglalhat
ják el régebbi állásaikat és meg lesz
nek kiméivé a borravaló lealacso
nyító rendszerétől.

A tésztajegy és a vendéglősök. A 
közélelmezési ügyosztály vezetőjé
nél, F o l k u s h á z y  L a j o s  taná
csosnál az elmúlt napokban a ven
déglősök küldöttsége jelent meg a 
tésztajegyek miatt. A vendéglősök 
egyik kérése az volt, hogy ha lehet, 
a tésztajegyrendszert küszöbölje ki 
a főváros, ha pedig nem lehet, gon
doskodjék arról, hogy a vendég, aki 
kenyeret és tésztát is fogyaszt, en
nek megfelelő számú jegyhez jusson. 
Elmondoták azt is, hogy a vendégek 
egy része a tésztajegyrendszert még 
mindig semmibe veszi s vagy a ke
nyérjegyet, vagy a tésztajegyet ta
gadja meg. Folkusházy tanácsos ki
jelentette, hogy az uj rend kiküszö
böléséről szó sem lehet. A lisztfo
gyasztást arányosítani kell, már pe
dig a tésztajegy nélkül igen sok vi- 
szásság történt a kenyérjegyekkel s 
aránytalanul több liszt fogyott el,
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mint ahogy az előirányzatban szá
mítottak. A jegyrendszer nem csu
pán korlátozás, hanem főképp ellen
őrzés s a közönség, mint sok egyéb 
dolgot, ezt is meg fogja szokni. Ma 
az a legfontosabb, hogy ahol és ami
vel lehet, takarékoskodjanak.

Pályázat a Gellért-fürdő és a szálló 
vendéglőjére. A Gellért-fürdő és 
szálló működésére felügyelő bizott
ság Bódy Tivadar dr. alpolgármes
ter elnöklésével ülést tartott, ame
lyen Kemény Géza főjegyző volt az 
előadó. Az ügyosztály részéről Bér
ezel Jenő dr. tanácsos azt javasolta, 
hogy a főváros a gyógyszállót házi
lagosan kezelje, inig a vendéglőt bér
beadás utján értékesítse. A bizottság 
elfogadta a javaslatot azzal, hogy a 
vendéglői üzlet bérletére nyilvános 
versenytárgyalást írjanak ki. A ta
nács a javaslathoz hozzájárult és 
megbízta a városgazdasági ügyosz
tályt a nyilvános versenytárgyalás 
meghirdetésével.

Vendéglői árak szabályozása. Sze
gedről Írják: Br. Szalay József fő
kapitány értekezletre hívta össze a 
szegedi vendéglősöket a vendéglői 
árak szabályozása céljából. Megálla
pítást nyert, hogy a város öt előkelő 
vendéglőjének árai viszonylag nem 
túl drágák és egymástól csak kevés
sé térnek el, ámde annál tarkábbak 
a másod- és hafmadrendü vendéglők 
étlapjai. Az értekezleten egyelőre 
csupán elvi megállapodás történt, 
hogyh árom csoportba osztják a 
vendéglőket és ezek között 10— 10 
százalék különbözet lesz. Az árakat 
a főkapitány a beszerzett információk 
alapján saját hatáskörében állapítja 
meg.

Lesz bőven citrom. A citromim
port dolgát most a Haditermény r.-t. 
vette a kezébe és felszólította a vár
megyéket és a városokat, hogy je
lentsék be szükségletüket. Valószí
nűleg hamarosan több és olcsóbb 
citrom kerül forgalomba, bár citrom 
most is van elég, de ijesztően magas 
áron kínálják.

Polgári hadikonyhák Ausztriában.
Bécsböl jelentik: A cs. és kir. nép
élelmezési hivatal a politikai hatósá
gokhoz rendeletet intézett hadikony
hák felállítása iránt. A rendelet hi
vatkozva az élelmiszerpiacnak egyre 
nehezebbé váló helyztére és a há
ború hosszú tartamának eshetősé
gére, hangsúlyozza, hogy a legmesz- 
szebbmenő takarékosságra van szük
ség. Már most elő kell készíteni a 
városokban és nagyobb központok

ban a keretet, amelybe szükség ese
tén a hadikonyhák kényszerszerve- 

izése, esetleg a kisháztartásban való 
.ételkészítés tilalmának kibocsátása 
árán is helyet foglalhasson. A hadi- 
konyhák előnyben részesülnek az 
élelmiszerek kiutalásában olyképp, 
hovv a meglevő mennyiségekből a 
konyhák szükségletét elégítik ki elő
ször. A hadikonyhák nem jótékony 
intézmények, hanem kereskedelmi 
irányelvekkel vezetett vállalkozások 
lesznek. Szóval konkurrencia az osz
trák vendéglősöknek.

A müncheni hadi-étlap. München
ből jelentik, ho™ a városi tanács tit
kos ülésén elhatározta, hogy kivétel 
nélkül minden vendéglőben — nagy
ban és kicsinyben, előkelőben vagy 
polgári vendéglőben — életbelépteti 
a hadi-étlapot. Ezzel a rendelkezés
sel a városi tanács — mint megoko- 
lásában mondja — meg akarja szün
tetni azt a visszás állapotot, hogy 
némelyik vendéglőben a fogások igen 
nagy választékban állanak a közön
ség rendelkezésére. Kétféle hadi-ét
lapot ad ki a városi tanács: az egyi
ket rendes napokra, a másikat hús
talan napokra. Külső lapján rajta van 
a vaskereszt halvány rajza és a 
„Müncheni Hadi-étlap" felírás. Leg
közelebbi számunkban eredetiben 
mutatjuk be t. olvasóinknak.

Hennefeld Ign. jégszekrény és sör- 
kimérő-készülék gyár értesíti a t. vi
déki vendéglő és korcsmatulajdono
sokat, hogy saját érdekűben a szállí
tási viszonyok miatt már most ren
deljék meg szükségletüket, nehogy 
fennakadás történjen. Örömmel érte
sülünk, hogy ezen kiváló magyar cé
get vasúti vendéglőseink tömegesen 
keresték fel megrendeléseikkel. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy a 
Hennefeld-cég pontosan és jól fogja 
a t. kartársakat kiszolgálni.

Kevesebb vendéglő, több sör. A 
pilseni polgári sörfőzde körülbelül 
160 piseni vendéglőt lát el sörrel. 
Most képtelen többet szállítani, mint 
maximálisan tiz hektolitert. A sör
főzde felhívta vevőit, hogy egyezze
nek meg, miszerint azt a sörmennyi- 
séget, amelyet hárman-négyen ad
nának el, egyszerre egy mérje ki és 
a többiek ez időre üzletüket zárva 
tartanák. Így megtakarítanák a rezsi 
költségeit és kárpótlást is kapnak. A 
vendéglősök elfogadták az ajánlatot 
és február 1-e óta azok a sörcsarno
kok, melyek heti 7 hektoliternél ke
vesebbet kaptak, átadják sörüket an
nak, akit a bizottság kijelölt.

Élelmiszerjegyek Kassán. Kassá
ról táviratozzák: Blanár Béla pol
gármester február 10-től kezdve az 
összes élelmiszerre behozza a jegy
rendszert. Kassán tehát élelmiszert 
ezután — hús kivételével -  csak 
jegy ellenében lehet vásárolni.

A Tokaji bortermelők társasága
r.-t. 1916. évi december hó 27-ikt 
közgyűlése elhatározta, hogy a rész
vénytársaság alaptőkéjét 6500 darab 
100 korona névértékű részvény ki
bocsátásával 500.000 koronáról 1 mil
lió 200.000 koronára fölemeli és ezeh 
6500 darab kibocsátandó uj rész
vényből 1100 darab teljesen befize
tett részvényt, még pedig 5— 5 régi 
részvény után 1— 1 uj részvényt a 
részvényeseknek juttat. Az uj rész
vények átvétele iránti igényüket a 
részvényesek március 6-ig érvénye
síthetik.

Előfizetési felhivás.
Teljesen független, minden vendéglős 

egyesülettől és ipartársulat támogatásától 
ment lapot adunk a magyar ven
déglős testület kezébe; olyan lapot, amely 
mindig bátran és kitartóan fog küzdeni a 
magyar vendéglősök és korcsmárosok ér
dekeiért. ü gy érezzük, hogy erre a mai ne
héz körülmények között szükség van, mert 
olyan Jelenségek mutatkoznak, amelyek ké
pesek arra, hogy vendéglős exlsztenciát 
tönkretegyenek.

Az ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG 
nem függ senkitől; bátran és nagy kitartás
sal fog haladni affelé a cél felé, amelyet 
maga elé tűzött. Ez a cél: békesség a ma
gyar vendéglős iparban és a magyar ven
déglős ipar temérdek bajainak orvoslása.

Jól tudjuk azt, hogy a mostani háborús 
időkben nehéz ezeknek az Ideáloknak a 
megvalósítása, mert hiszen a magyar ven
déglősök és korcsmárosok nagy része 
harcban áll rengeteg ellenségeinkkel, de - 
a ml hitünk szerint —  most kell előkészíteni 
a talajt, hogy az a jövendőre biztos alapo
kon állhasson.

Abban a hitben, hogy ezt a magyar ven
déglősök meg fogják érteni; kérjük szives 
támogatásukat. Az ORSZÄGOS VENDÉG
LŐS UJSÄG előfizetési ára egész évre fr 
korona.

Kiváló tisztelettel
az ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG 

kiadóhivatala.

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű természetes, tzénsavdus asztali gyógyvíz.

Főrakfár: Péczely Antal &%v&£Üe%*y‘
Budapest, II. kér., Margít-körut 50-5Z . szám .
Telefon: 40-97. Ш  Telefon: 40-97.



7. oldal Ь 2. szám ki

„Wrucke" 
az uj főzelék
Répakenyér. Répaleves. Répasült.

Az elmúlt héten uj főzelékkel is
merkedtünk meg. Az uj főzelék a 
,,W rucke“énak nevezett német „ka
rórépa“, mely olcsóságánál fogva 
különösen a szegényebb néposztály 
eleiméül szolgálhat. Az uj főzelék 
kilójának ára 40— 46 fillér közt vál
takozik, a községi elárusítóhelyeken 
pedig 26 fillér. A „W rucke“ ize nem 
épen Ínycsiklandó, de a gyomor hoz
zászokhat. Körülbelül a kel és a hol
land répa közt álló főzelékfajta a 
„W rucke“. Ekészitése nagy gondos
ságot igényel. Legelőbb is lemosás 
és lekaparás után — hámozni nem 
tanácsos - meg kell kóstolni. Ha az 
ize nagyon kesernyés, akkor forró 
vizbe kell tenni és a vízhez gyógy
szertárban 20 fillérért kapható étel
szódát, vagy „pottas“-t teszünk. Az 
igv vegyitett forró viz teljesen elve
szi a répa keserű izét és meglehető
sen kellemes izt ad neki. Ezután lá
basban három-négy szem cukor hoz
záadásával zsírban kifőzzük a fel
szeletelt répát, megsózzuk és addig 
pároljuk, mig puha nem lesz. Ha már 
puha, akkor némi liszttel behintjük 
és vízzel leforrázzuk.

A karórépa, ha nem is teljes pót
léka, de mégis pótléka a burgonyá
nak. A „Roliő“ nevezetű bécsi minta
konyhán végzett kísérletek alapján 
meállapitotta az uj répa apostolnője, 
Z a c k  Melanie asszony, hogy a 
„W rucke“ pirulva, kinyomva és liszt 
hozzáadásával „nockedli“- és gom
bóctésztának igen alkalmas anyag, 
csak mindig ugyanannyi liszttel kell 
keverni, amennyi a répapép. Zack 
Melanie asszony egyébként még a 
következő répa-recepteket állította 
össze:

A curburgi répaleves
У kilogramm répát kis darabokra 

kell szelni, leforrázni, jó sok hagy
mát adni hozzá, aranysárgára pirí
tani, egy evőkanál liszttel behinteni, 
forró vizzel felönteni, sót, borsot, 
egy pár Maggi kockát vagy egy 
gombát tenni hozzá és félliter víz
ben kifőzni.

Répagulyás
Egy kilogramm répa kis darabokra 

vágva, hagymával aranysárgára pi
rítandó, némi köménymag, majorána, 
kevés foghagyma és petrezselyem 
hozzáadásával párolni kell, azután 
réna- és burgonyaszeleteket kell be
ledobni, kissé meglisztezni, langyos 
vizzel leönteni és kevés paprika be-

lehintésével párolni. Ha a gulyást 
különösen élvezetessé akarjuk tenni, 
akkor kevés pirított „fasirozott“ húst 
vagy gombát adunk hozzá. Megfelel 
a piritott hal is.

Répa-snidli

30 dekagramm répát nudliszerüen 
fel kell szeletelni és köménymaggal, 
meg sóval párolni. Hozzáadandó ez
után 15 dekagramm bab-pép, 10 de
kagramm főtt burgonya, árpakása, 
egv fej piritott hagyma, petrezse
lyem, kevés bors. Ezenkívül egy evő
kanál liszttel behintendő, megsózan
dó. Negyedóráig állni kell hagyni, 
ezután kenyérkéket formálni belőle, 
és tepsiben aranysárgára sütni.

Répakenyér

'- kilogramm répát nudliszerüen 
fel kell vágni, leforrázni, kevés víz
ben párolni, azután teljesen kihűlni 
hagyni s kávéskanál zsir, só és kö
ménymag adandó ezután hozzá. Az 
igv elkészített répaanyaghoz annyi 
liszt adandó, hogy gyengéd kenyér
massza legyen belőle. Ezt a kenyér
anyagot egy csomag sütőporral ele
gyítjük, öt-tiz percig állni halm uk; 
sütőformát adunk neki, vizzel beken
jük és köménymaggal, meg darabos 
sóval behintjük. A répakenyeret há
romnegyed óráig kell sütni.

szük a cukrot, tojást és a sütőport, 
és langyos vizzel lágy rétestésztát 
készítünk. Pihentetjük, kinyújtjuk, 
megzsirozzuk és száradni hagyjuk. 
Töltelék: И kg. borjúhúst sós vízben 
megfőzünk, 10 deka sonkával finom
ra összevágjuk, hagymás zsírban egy 
pár percig párolni hagyjuk, sóval és 
borssal fűszerezzük, hüni hagyjuk és 
azután 2 kanál tejfölt teszünk bele. 
Ezzel töltjük a rétestésztát, zsírral 
megcsöpögtetjiik és szép világosra 
sütjük.

Burgonya-fánk (kedvelt előétel).

6 darab sárga, áttört burgonya, 2 
tojás sárgája, 5 deka vaj, kevés só, 
К csomag dr. Oetker-féle sütőpor és 
annyi liszt, amennyi jó kemény tész
ta elkészítéséhez szükséges. A tész
tát kinyújtani, fánkvágóval kivágni, 
vagdalt sonkával va"v jól elkészített 
fasirozott hússal, vagy gomba farc- 
cal megtölteni és úgy, mint más fán
kot, forró zsírban kisütni. Tálalás 
előtt reszelt parmezán-sajttal behin
teni.

Egyszerű tészták
Burgonyás metélt.

I kg. burgonyát főzzünk puhára, 
hámozzuk meg és reszeljük a gyúró 
deszkára, tegyünk hozzá egy tojást, 
egy kevés sót, gyúrjunk bele annyi 
lisztet, amennyit felvesz s végül I 
csomag dr. Oetker-féle sütőport. Ké
szítsünk e tésztából kisujjnyi vastag 
darabokat, főzzük meg azokat sós 
vízben és hengergessiik zsírban pirí
tott zsemlyemorzsában.

Tepertős pogácsa.
У* kg. vagdalt tepertőt, egy egész 

tojást és annyi lisztet, amennyit fel
vesz, К liter tejet hozzáteszünk és 
1 csomag dr. Oetker-féle sütőport, 
azután jól kidolgozzuk. Kinyitjuk, k i
szaggatjuk, tetejét a kés fokával meg
vagdaljuk és szép pirosra sütjük.

Vajas pogácsa.
Készítsünk 40 deka lisztből, 1« de

ka vajból (vagy fele vaj, fele zsir), 
3 tojásból, 2 deka sóból és 1 csomag 
dr. Oetker-féle sütőporból tésztát 
Sodorjuk azt ujjnyi vastagságúra és 
szarjunk ki belőle kis pogácsákat, 
kenjük meg tojással és süssük meg 
jó meleg sütőben.

Tepertős pogácsa, igen finom fajta,
^ kg. lisztet, У kg. apróra vagdalt 

tepertőt, 10 deka libazsírt 3 tojás 
sárgáját, У* liter tejfölt, negyed liter 
savanyítás bort, cukrot és sót ízlés 
szerint, továbbá 1 csomag dr. Oet
ker-féle sütőport. Jól összegyúrni, a 
kemény tésztát kis tejjel átdolgozni, 
kiszaggatni, késsel megvagdalni, a 
tetejét tojással megkenni és szép pi
rosra sütni.

Palacsinta.
6 tojás sárgája, 5 deka vaj, У liter 

liszt, nyolcad liter tej, 1 evőkanál cu 
kor és egy kevés sóból tésztát keve
rünk, melyhez a tojás fehérje habját 
és végül У csomag dr. Oetker-féle 
sütőport adunk. A palacsinta-sütő
ben egy kis zsirt teszünk s a tésztá
val a sütőt teljesen befödjük; ha lent 
már szint kapott, megfordítjuk. T et
szés szerint barackizzel vagy túró
val töltjük, összegöngyöljük és be
cukrozzuk. Ezen keverék 6 közép
nagyságú palacsintát ad.

Burgonya lángos.

5 darab megfőtt és áttört sárga 
burgonyát két egész tojással és И 
kg. liszttel, kevés sóval és У csomag 
dr. Oetker-féle sütőporral összegyú
runk gyönge kenyértésztára, Kis ci
pókra vágjuk és ezeket tányérnagy
ságra és késfoknyi vékonyra kinyujt- 
Palacsinta-sütőben forró zsíron pi
rosra sütjük és forrón tálaljuk.

И Országos Vendéglős Újság
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A konyha újdonsága
Nagyon kedves és 

■ ötletes reklám ra
gadta meg figyel
memet egyik elő
kelő csemege-üzlet 
fényes kirakatában. 
Fehér tollú tyukült 

egy fészekben és csillogó tollai alól 
a tojások helyett — mint a konyha 
legújabb újdonsága — a tojást pótló 
„Kot-Kot“ tabletták csinos fehér do
bozai kandikáltak ki.

Akaratlanul is eszembe jutott gyer
mekkori nagy képes könyvem, mely
nek egyik lapján baromfi-udvar volt 
sok-sok színes tollú tyúkkal, apró 
csibékkel és hogy a könyv szépsége 
mellett hasznosat is nyújtson és hogy 
a nagyvárosi gyermekek megtanul
ják, hogy a tojást, — mellyel a finom 
süteményeket készítik, — nem va
lami nagy, füstös kéményü gyárban

Irta : Szomaházy István

Egy főpincér emlékiratai: ez lesz 
a cime annak a furcsa memoire-nak, 
melyből — ha nincs kifogásuk ellene 
— közölni fogok önökkel néhány 
részletet.

A pálya kezdetén

Már az előző sorokban, amelyek
kel az én szokatlan irodalmi munkás
ságomat mentegetni próbáltam, rövi
den jeleztem, hogy szerény pályafu
tásomat egy kis tuladunai mezővá
roska fogadójában kezdtem meg, a 
söntéstől jobbra fekvő, fehérteritékes 
szobácskábán, ahova a helység ho- 
noráciorai jártak: a jegyző, a gyógy
szertáros, az orvos, néha a reformá
tus tiszteletes ur s azok a falusi föld- 
birtokosok, akik könnyű bricskáikon 
olykor behajtattak a városba, hogy 
a takarékpénztárnál elvégezzék a 
dolgukat, aztán betérjenek egy ital 
borra az Arany bárány-ba. Tizenhá
rom éves fiú voltam akkor, emlék
szem rá, szegény apám csak nagy 
gondok után tudott szerezni a szá

készitik; a kép alá egy kis vers volt 
irva:

..Kot-kot, kot-kot, kotkodács
Minden napra egy to jás!“

Ki gondolta volna a háború előtt, 
mikor a kamarában kosár számra ál
lott a tojás, hogy lesz idő, mikor még 
a legegyszerűbb háztartás minden
napi cikkét is nélkülözni fogjuk és 
gondoskodni kell annak pótlásáról.

Pedig ha háziasszonyaink figyel
mét az éttermek és a vendéglőknek 
nem csak külső fénye, a terítékek 
csinos kiállítása, az ételek Ízléses tá
lalása, — no meg a jelenlevő vendé
gek — kötötték volna le, hanem ér
deklődésüket a vendéglői konyhákra 
is kiterjesztették volna, —• mert hi
szen ezek nem egyszer egész látvá
nyosságszámba vehetők, — tapasz
talták volna, — különösen külföldi 
nagy éttermek konyháiban, — hogy 
még béke időben is, amikor minden 
élelmiszer könnyen és olcsón volt 
beszerezhető, használják az ilyen 
pótló szereket, kivonatokat, mert 
ezek célszerö használata mellett 
gyorsabban, olcsóbban és igen gyak-

momra egy fekete lüszter-kabátot s 
eleintén sehogyse tudtam mit csinál
ni a szalvétával, amit Mojzer ur, a 
vendéglő tulajdonosa, a kezembe 
adott. Ambícióm legelső föllobbaná- 
sának vagy tizenöt-husz pohár s két- 
három palack esett áldozatul, sőt 
egy Ízben az asztalkendővel együtt 
az összes tányérokat, evőeszközöket 
lerántottam, ami harsogó kacagást 
keltett az urak között, bár nekem 
csöpp kedvem se volt a nevetéshez, 
mert Mojzer úrtól ekkor kaptam éle
tem legelső pofonját. Az urak általá
ban nagyon jól mulattak az ügyet
lenségemen, gyakran tréfásan szóba 
álltak velem, többnyire olyan dolgo
kat beszélve, aminek hallatára min
den vérem a fejembe szállt. A gyógy
szerész, aki nagyon jókedvű ur volt, 
néha barackot nyomott a fejemre s 
hangosan megkérdezte tőlem:

—  Aztán van-e már szeretőd, kis 
fiam ?. . .

Én a homlokomig elpirultam, s 
lángoló arccal kezdtem tisztogatni a 
szalvétával az egyik asztalt, mig 
Mojzer ur, aki együtt szokott mu
latni az urakkal, komolyan igy szó
lott:

— Mért nem felelsz illedelmesen a 
tekintetes ur kérdésére?

A gyógyszertáros látva, hogy 
majdnem sirva fakadok, három kraj
cár borravalót adott, én pedig, mikor 
jóval éjfél után, majdnem leragadó

ran izletesebben lehet az egyes éte
leket előállítani.

A háború azonban erősen érezteti 
hatását a konyha körül is. Az élelmi
szerek hiánya, drágasága, nagy gon
dot okoz a háziasszonyoknak és a 
szükség rákényszeritette őket, hogy 
az eddig, — minden előnyei dacára, 
— mellőzött pótlószereket kipróbál
ják. És a próba eredménye a legtöbb 
esetben várakozáson felüli volt s ma 
már nemcsak használják, hanem 
megismerve ezek számtalan előnyeit, 
meg is szerették azokat.

De a pesti gyermekek, akik a tyú
kot csak a képes könyvekből isme
rik, akik baromfi-udvart soha sem 
láttak, ha meglátják ezt a reklámot, 
nem fognak többet hitelt adni a képes 
könyv kis versének, szentül meg 
lesznek győződve, hogy a tojásokat 
is füstös kéményü nagy gyárakban 
készítik, mert hát ezekből a „Kot- 
Kot“ dobozokból kikerülő labdacsok
kal készített tészta ugyancsak olyan 
jó, mint régen — a háború előtt —  a 
tojással készíttettek és ha háború is 
van, a tyúkok még sem tojhatnak 
dobozokat. —ner —gu

szempillákkal, az evőeszközöket tisz
togattam, hosszan elgondolkodtam 
rajta: hogy tulajdonképp mit is je
lent az, ha valakinek szeretője van. 
s hogy a nőknek egyáltalában mi ke
resetük is van közöttünk, férfiak kö
zött? Az asszonyok hivatása felől bi
zonyosan még csak annyit tudtam 
ekkor, hogy gonoszul megrontják a 
férfiak minden örömét, állandóan 
pörlekednek és nyelvelnek, s néha, 
mikor egyedül vannak, a tükörben 
nézegetik magukat. . .  Szegény ma
mám, aki pedig áldott jó asszony 
volt, reggeltől estig szidta az apámat, 
mert a kávéházban ült, ahelyett, hogy 
a mesterségét folytatta volna, a többi 
nő pedig úgy bánt a férjével, mintha 
mint most szabadult volna ki a fegy- 
házból. . .  Emlékszem, hogy egy este 
mikor az egyik falusi ur kocsisához 
kimentem az udvarra, a sötét kocsi
szín mellett egy fejkendős asszony
sággal találkoztam, aki durván meg
ragadta a karomat.

—  Odabenn van az a gazember 
uram? — kérdezte, mig nekem a fo
gam is vacogni kezdett ijedtemben.

Nem bírtam volna egyetlen szót is 
válaszolni, annál kevésbbé, mert azt 
se tudtam, hogy kiről beszél, de az 
asszony mérgesen folytatta:

Mondd meg neki, hogy ebben 
a minutában itt legyen, mert ha én 
bemegyek érte, hát a fülénél fogva 
hozom k i . . .
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Nyílt kérdés br. Kürthyhez
Most, hogy и tej és vaj 
Miatt oly sok a baj,
Nem értjük, hogy báró Kürthy 
Élelmezési politikájával 
Hogy fér ez mégis össze 
S miért tűri,
Hogy némely hadseregszállitó 
A feleségét tejbe-vajba fiirössze?

Előzékenység
A minap történt az eset:
Lefogtak Becsben sörcsempészeket, 
Akik osztrák sört akartak behozni. 
Mily szép dolog a bécsi rendőrségtől, 
Hogy a csem pészek kezére rárakta a 

békolyt.
Úgy látszik, ő is tudja,
Hogy nem szeretjük az osztrák koty- 

valékot.

Aztán -  kérdő pillantásomat látva
- hozzátette:
— A gazember uramról beszélek, 

Vojtek állatorvosról. . .
Mikor az állatorvos, láthatólag 

megszeppenve, később kalap nélkül 
kiment az udvarra, én kíváncsian 
utána leskelődtem, s láttam, amint 
az asszony a karjánál fogva elcipeli 
magával. X kalapját is nekem kellett 
utána vinnem, mert az asszony nem 
engedte meg, hogy az ura visszatér
jen a szobába . . .

Ezek a jelenetek nagyon elidegení
tettek a női nemtől. Sokat tűnődtem 
azon, hogy mi szükség van a földön 
asszonyokra, mikor nélkülük oly 
ideális csöndben és boldogságban él
hetünk a világon. De egy dolog 
mégis szöget ütött a fejembe: az, 
hogy a nők egy bizonyos korig, 
mondjuk a tizenhatodik-tizennyolca
dik évükig, egészen tűrhető perszó- 
nák, akik szerényen lesütik a szemü
ket, s hangos szót egyálalában nem 
mondanak, bár ha módját ejthetik, 
azért szívesen hencegnek azzal, hogy 
a férfiak az utcán megfordulnak utá
nuk . . .  Mert csodálatos, mindenki 
megfordul utánuk, különösen, ha csi
nosabb arcocskájuk van, s ezek a kis 
libák erre módfelett büszkék . . .  En 
tulajdonkép nem is tudtam, hogy mi 
nézni való van rajtuk, alapjában tisz
tára megvetettem őket, — és mégis, 
akárhányszor valóságos tüzláng let
tem. mikor a gazdám tizenötéves

Uj rendelet készül
Tejről lévén szó,
Halld ó 
Nyájas olvasó,
Égy rendelet készül,
Isten úgyse!
Maholnap megtiltják a közönségnek 
Azt is, hogy háza ablakait 
Tejüvegből készítse!

Seidl, az árdrágító
Ma már csuk az szenzáció,
Ha az árdrágító
Seidl Vencelt el nem ítélik.
Bizony isten illik 
A szóbeszéd rája:
Maholnap belefullad a saját 
Zsírjába!

Jó tanács
Az élelmiszerhiány folytán 
Ha máma jól akarsz enni,
Ahoz, hidd el oh, nem kell más semmi 
Csak a szó igazi értelmében — 
Élelmesnek kell lenni!

leánya, rövid szoknyácskájában, 
melyből térdig kilátszott a szürke ga- 
máslija, szemtelenül bejött a vendég
szobába . . .  Ez többnyire vasárnap 
délelőtt történt, mikor egy-két ur bé
késen sörözött nálunk, tréfálva és 
sóskifliket ropogtatva, csupa komoly, 
meglett férfi, aki már a méltóságán 
alulinak tarthatta volna, hogy eféle 
éretlen tacskókkal szóba álljon . . .  Es 
mégis: valamennyien kipirultak, mi
kor az affektáló kis fruska az ajtó
ban megjelent, majdnem fölfalták a 
szemükkel, s a sör habja ott maradt 
a bajuszukon, annyira kihozta őket 
a sodrukból ez a pöffeszkedö cukor
baba . . .  Aztán, mikor kiment, ebédig 
arról beszéltek, hogy milyen gyö
nyörű bokái vannak már, s hogy a 
szeme csupa huncutság, csupa ha
miskodás . . .  Akkor nagyon igazság
talannak tartottam mindezt s nem 
bírtam megérteni, hogy például en
gem, aki körülbelül ugyanannyi idős 
vagyok, mint ő, s aki kettővel több 
iskolát is végeztem nála, miért nem 
néznek ugyanakkora érdeklődéssel? 
Talán mert ő leány, mig én fiú va
gyok? Én ezt nagyon furcsának ta
láltam, bár magam is izgatottan, 
szinte remegve hallgattam, mikor az 
urak a gyönyörű bokáiról meg a hun- 
cutkodo szeméről beszéltek . . .

Egy évig voltam az Arany bárány
ban egész addig, mig szegény apám 
váratlanul meghalt, s anyámat a test
vérbátyja Pestre vitte. Valamennyien

Radikális megoldás
Máma
Már kilenc a 
Jegyek száma 
Az ember mindig csuk 
Kutat.
A zsebében: máskép élelemhez 
Nem juthat.
Oh, van más 
Megoldás
Az élemezési kérdést illetőleg.
Főleg
Ajánlom
És várom,
Hogy a hatóság 
Az összes jegyeket 
Bevonja 
S nyomba'
Az összes jegyek helyett, 
Bocsásson ki csak egyszerűen \ 
Mérsékelt számú 
„Étvágy"-jegyet!. . .

Gáborius

Országos Vendéglős Újság

ott hagytuk a kisvárost, én két-há- 
rom hétig tétlenül lebzseltem, mig 
egy léggel a nagytácsim  azzal a hír
rel álliott be hozzánk a Stáció-utcába, 
hogy kitűnő állást talált a számomra: 
a Velszi herceg-hez címzett előkelő 
szálloda íöpincére, egy többszörös 
háztulajdonos, hajlandó rá, hogy bor
fiának szerződtet az étterembe. A 
Velszi herceg akkor Budapest legelső 
hotelje volt, a gazdag börzei játéko
sok odajártak a feleségeikkel, s több 
országos hirü embernek, hires szí
nésznőnek rendes asztala volt a Dur 
nára néző gyönyörű teremben. Az 
édesanyám persze tulboldog volt, s 
én másnap reggel már kemény ing
ben, újdonatúj frakkban jelentkeztem 
Rochier urnái, a Velszi herceg min
denható főpincérénél. Itt már aztán 
hamarosan tisztába jöttem vele, hogy 
miben rejlik az asszonyok ereje, — de 
erről majd egy következő fejezetben 
beszélek.

Megismerkedem az asszonyokkal

Ebben az időben kezdtem kissé be
lelátni az asszonyok leikébe, — per
sze nem azt a fajtát gondolom, ame
lyikből az „Arany bárány“-beli állat- 
orvosné kikerült, hanem a kacér, 
előkelő pesti asszonyokat, vérbeli 
testvéreit a párisi hölgyeknek, akiket 
később oly alaposan megismertem...

(Folyt, köv.)
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A szórakozottság csimborasszója.

Sok érdekes esetet jegyeztek tel 
már a szórakozott tanárról, a szóra
kozott orvosprofesszorróí, de mi 
ezeknek az embereknek a szórako
zottsága annak a vendégnek a szó
rakozottságához képest, akiről alább 
(esz szó. Maga az eset egyik buda
pesti vendéglőben történt meg. A 
vendéglőbe évek óta járt egy törzs
vendég, aki a pincérek előtt, mint 
szenvedélyes újságolvasó volt isme
retes. A vendég rendesen két óra 
felé szokott betérni a vendéglőbe s 
ilyenkor, amikor az ajtón belép, a 
kezében már ott tartja az Az Est leg
frissebb számát. És alighogy az asz
talához leül, gyorsan bemondja a 
menüt, aztán rögtön neki esik az ol
vasásnak. Az olvasást persze akkor 
sem szokta abbanhagyni, amikor az 
egyes tál ételeket elfogyasztja s at
tól kezdve aztán a vendég se nem 
iát, se nem hall. A pincérek ismerve 
a vendég szórakozottságát, egyszer 
összebeszéltek, hogy megtréfálják. 
A felszolgáló pincér felvette a leves
rendelést, elsietett s anélkül, hogy 
visszatért volna a levessel, a tiszta 
tányért otthagyta a vendég előtt. 
Majdnem öt perc telt e lig y , anélkül, 
hogy a vendég felnézett volna az 
újságjából. Végre mégis felpislantott 
és odakiáltotta a pincért:

— Hát mi lesz a levesemmel?
— Hiszen már rég el tetszett fo

gyasztani —  felelte a pincér nyugod
tan. — Hiszen már a hús részére is 
kikészítettem a tiszta tányért. Már 
azt hittem, hogy ma nem tetszik 
többet rendelni.

— Ú gy?! — szólt a vendég kissé 
gondolkozva, majd a tiszta tányért 
meglátva maga előtt, gyanútlanul 
mondta: —  Hát akkor hozza gyor
san a húst!

Azzal ismét belemerült az újság
ba. Újabb tiz perc telt el, majd az 
előbbi jelenet megismétlődött:

— Mi lesz a hússal? — kérdezte a 
pincért a vendég türelmetlenül.

— Hiszen már rég meg tetszett 
enni! — magyarázta a pincér a ven

dégnek s á tiszta tányérra mutatott.
— Hát akkor kérem a tésztámat! 

felelte a vendég.
És belemerült újból az Az Estbe.
Tiz perc múlva ismét türelmetlen

kedni kezdett a vendég.
— Mi lesz azzal a tésztával?
— Még evy adagot tetszik talán?
—• Hogyan? Hát egy adagot már

megettem?
— Oh, igen! De hozhatok még 

egyet, ha m éltóztatik?!
— Nem. Ellenben fizetek.
És a szórakozott vendég szó nél

kül kifizette a fizetőnek az ebéd árát, 
abban a boldog hitben, hogy nagy
szerűen megebédelt. Fizetés után 
sietve távozott.

És másnap, amikor a vendéglős 
mosolygó arccal az iránt érdeklő
dött tőle, hogyan Ízlett a tegnapi 
sertéspecsenye, szórakozott vendé
günk a legártatlanabb arccal megje
gyezte:

— Nagyon jó volt. De azt hiszem, 
hogy egy: kicsinyt elrontottam tőle a 
gyomromat.

A tésztajegy és a tészta.

A minap egy kávéháztulajdonos 
állott a kerületi kapitányság előtt.

— önt — kezdte el a szigorú 
rendőrkapitány szigorú vádbeszédét

azért jelentették fel, mert egyik 
vendégének a rendelet ellenére tész
tajegy nélkül tésztát szolgáltatott ki. 
Mit hoz fel a védelmére?

— Ugyan, kapitány ur! Hát tessék 
csak megkérdezni a vendégeimtől, 
hogy tészta-e az, amit én nekik ki
szolgáltatok ? . . .

A maximált spriccer.

Valamelyik este két ur beült az 
egyik vendéglőbe és vacsorát ren
deltek. Az egyik ur sört rendelt a 
vacsorája mellé, a másik spriccert. 
Annak a vendégnek, aki a spriccert 
rendelte, feltűnt, hogy az ital alig 
g y ö n g y ö z i k .  Odaszólitotta hát 
a borfiut.

—  Mond öcsém, szódavíz van 
ebben a spriccerben, vagy csupán 
tiszta viz?

—  Miért tetszik ezt kérdezni?
—  Mert alig látni az italban a 

gyöngyöket. Ha szódavíz lenne ben

ne, bizonyára több gyöngy futna 
felfelé a pohárban.

Hát nem tetszett hallani, hogy 
a szódavizet is maximálták. Ezután 
meg fogják szabni azt is, hogy hány 
gyöngynek szabad lenni egy spric
cerben. Hát azért van oly kevés 
gyöngy ebben a pohárban is — fe
lelte a borfiu szemérmetlenül.

Két ur a kávéházban.

—  Vari már kenyérjegyern, tészta
jegyem, lisztjegyem, babjegyem, cu
korjegyem, petróleumjegyem, csak 
épen a legfontosabb jegyem hiányzik 
még.—  ?

— A b a n k j e g y e m !

Találó felelet.

Van Budapesten egy jóforgalniu 
vendéglő, amelynek tulajdonosát a 
bíróság egyre-másra bünteti a kü
lönböző élelmezési rendeletek meg
szegése miatt. Amult hónapban nem 
telt el nap anélkül, hogy a vendéglős 
valamilyen kihágást el ne követeti 
volna. A hét valamelyik napján az 
egyik vendég vacsorára sültet ren
deltet ao vendéglősnél.

— Parancsolja valamivel urasá- 
god, vagy pedig minden nélkül? — 
kérdezte előzékenyen a vendéglős.

Igen . . .  Hozza csak úgy — к i- 
h á g á s  n é l k ü l !  — felelte gúnyos 
mosollyal a vendég.

A cenzúra.

Egy vendég betért a minap egyik 
körúti vendéglőbe, hogy jól meg
ebédeljen. Leült az asztalhoz és az 
étlapot kérte. A pincér felvette a 
szomszédos asztalon levő étlapot, de 
mielőtt átnyújtotta volna azt a ven
dégnek, elővette a ceruzáját és sorra 
kezdte kihúzni az elfogyott ételeket. 
A vendég, mikor kezébe vette az 
erősen meghuzogált étlapot, bosszú
san ípv szólt:

— No, máskor ha ebédelni akarok, 
egyenesen a cenzúrához megyek.

— Miért, nagyságos ur? — kér
dezte csodálkozva a közelálló tulaj
donos.

— Mert még a cenzúra sem töröl 
annyit a lapokból, mint amennyi!: 
maguk törölnek az étlapból.

. I
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Rajcsányi Mihály Adony-Puszta- 
szabolcsi vasúti vendéglős Gyéké
nyesre költözött.

Szigethy Imre Uj-Dombovári vas
úti vendéglős Pécs, Gyár-utca 4. sz
aki költözött.

Demkó Mihály Kőrösmezői vas
úti vendéglős átvette a Nagykárolyi 
vasúti vendéglőt.

A Máv. aradi iizletvezetösége ver
senytárgyalást hirdet a Belényes ál
lomáson levő vasúti vendéglő bérle
tére. A bérlet 1917. február 20-ával 
kezdődik és tart 1922 január 31-ig. 
Az ajánlatot február hó 15-én déli 12 
óráig az aradi üzletvezetőség általá
nos osztályának (I.) osztály főnöké
hez kell beadni. Február 14-ig 200 К 
bánatpénzt kell letenni a gyűjtő- 
pénztárnál.

A Máv. szabadkai üzletvezetöségc
a Máv. zentai állomásán levő vasúti 
vendéglő bérletére zárt ajánlatu pá
lyázatot hirdet. A bérlet 1917. ápri
lis 1-vel kezdődik és tart 1922 már
cius hó 31-ig. Az ajánlatok 1917. évi 
február hó 15-én déli 12 óráig a sza
badkai üzletvezetőség általános (1.) 
osztálya főnökénél nyújtandók be. 
Bánatpénz fejében 500 korona feb
ruár 14-én déli 12 óráig a szabadkai 
üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál te
endő le.

A Máv. budapest-balparti üzletve- 
zetösége a következő pályázati hir
detményt közli: Pozsony rendező
pályaudvar állomásunkon levő pálya
udvari vendéglőüzletre 1917. évi áp
rilis hó 1-től számítandó 5 évi idő
tartamra ezennel nyilvános pályáza
tot hirdetünk. Az ezen üzletet bérbe 
venni szándékozók felhivatnak, hogy

szabályszerűen felbélyegzett és a 
kellő bizonyítványokkal felszerelt 
ajánatukat legkésőbb 1917. évi feb
ruár hó 15-én déli 12 óráig a segéd
hivatalunk vezetőjénél (Budapest, 
VI., Teréz-körut 62. sz. földszint 10.) 
a következő megjelölés mellett adják 
be: „Ajánlat a Pozsony rendező pá
lyaudvar állomáson levő pályaud
vari vendéglő bérletére 3393/1917. 
számhoz“. — Az ajánlattevő köteles 
ugyanezen üzletvezetőség gyüjtő
pénztáránál 1917. évi február 14-én 
déli 12 óráig bánatpénz fejében 300, 
azaz háromszáz koronát készpénz
ben, vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban letétbe helyezni, il
letve oda posta utján külön bontók
ban beküldeni. A bánatpénzről nyert 
pénztári elismervény az ajánlathoz 
nem csatolandó. Bánatpénz letétele 
nélkül beérkezett ajánlatot figyelem
be nem veszünk. Bérbeadatik: 1 hi
vatalnoki, 1 altiszti és 1 szolgai ét
terem, 1 előszoba, 1 folyosó, 1 ud
var, 1 főzőkonyha, éléskamra, 1 mé
szárszék, 2 pince, 1 padlás, 1 jégve
rem, 1 gazdasági udvar, azonkívül 2 
lakószoba, 2 cselédszoba és 2 ár
nyékszék. A bérbevett helyiségek 
fűtéséről, világításáról és tisztításá
ról, valamint a helyiségekben levő 
kályhák és takaréktüzhelyek tisztí
tásáról bérlő saját költségén maga 
tartozik gondoskodni. A fűtésre és 
világításra szükséges anyagokat a 
bérlő — ha azt kívánja — önköltségi 
áron az állomáson kaphatja. A bér
letre vonatkozó részletes feltételek 
az alulírott üzletvezetöség forgalmi- 
és kereskedelmi osztályába (Buda
pest, VI. Teréz-körut 62. félem. 12.) 
hétköznapon a hivatalos órák alatt 
megtudhatók. Az ajánlattevőkről fel
tételezzük, hogy a feltételeket isme
rik és azokat magukra nézve egész 
terjedelmükben kötelezőknek elfo
gadják. Fentartjuk magunknak azon 
jogot, hogy az ajánlattevők közül 
függetlenül a felajánlott összeg ma
gasságától, belátásuk szerint szaba
don választhassunk.

Vasúti vendéglős, Szöreg. Beküldött h. 
előfizetését köszönjük. A postautalvány 
szelvényére irt kedves soraiban értesíti la
punkat, hogy 21 napi szabadságra haza ér
kezvén. siet előfizetőink táborába lépni. 
Büszkék vagyunk reá, hogy felismerte la
punk célját. Kívánjuk, hogy a legjobb egész
ségben térjen vissza a harctérről.

Harctéren van az uram. Ez még nem je
lenti azt, hogy ön ne járasson szaklapot. 
Éppen ellenkezőleg; szüksége van au a, 
hogy tájékozva legyen a szakma dolgairól. 
Eizessen elő lapunkra; egész évre 6 korona, 
mely összeg postautalványon beküldhető, 

ő r t  áll! a vendéglős és korcsmáros ipar
ban az „Országos Vendéglős Újság“. Bátor 
szószólója a szakmának, miért nem siet elő 
fizetni csekély 6 koronáért egész évre. — 
Mutatványszámot folyton küldünk címére, 
s lapunkat megtartja. Ha nincs szándéka 
lapunkat előfizetni, ne fogadja el.

I P A R S Ó

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózátára, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli 
kérdezősködésekre díjm entesen nyújt

A M agyar Királyi Sóiövedék Vezérűgynöksége
Ipa r só oszt ál у :

Budapest V., Vilmos Császár-ut 32. Telelőn 73-40

Felelős szerkesztő és kiadó :

Böhm  Ármin.

Vendéglős Újság vasúti vendéglős előfizetői


