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

A vendéglős — 
kőzélelmező

Budapest, április 

kormány valóban 
kifogyhatatlan lele
ményességgel szo
rítja zsákutcába a 
magyar vendég
lős ipart. A sör re
dukcióval, a jegy

rendszer útvesztőjével és a tizenegy
órai zárórával megáldott magyar ven
déglők már-már abba a hiú remény
kedésbe ringatták magukat, hogy 
keserűségeik serlege immáron csor
dultig telt és több meglepetés aligha 
érheti őket. Ismételten, mint annyi
szor bebizonyult azonban, hogy a 
balkézzel fogalmazott rendeletek a 
világot korbácsoló vihar harmadik 
esztendejében is úgy burjánzanak, 
mint eső után a gomba. A vendéglős
ipar hajója ellen a legújabb torpedót 
a „közélelmezési h ivatalihoz cim- 
zett páncélos cirkáló lőtte ki. Az or
szág közélelmezésének rendezésére 
és szervezésére hivatott fórum fel
hívta ugyanis a városok tanácsait, 
hogy létesítsenek községi étkező he
lyeket. A felállítandó „hatósági ven
déglőkének a közélelmezési hivatal 
a legmesszebbmenő támogatást Ígéri.

A keringőre hivott városi taná
csok közül Szeged lépett először a 
közélelmezési táncterem porondjára. 
Menten a felszólítás után zöld asztal
hoz ült a kupaktanács és sebtiben 
kitervelte, milyen legyen az első 
hatósági vendéglő, ahol nemcsak „ol
csó és jó" (?) ételekkel, hanem ital
lal is boldogítanák Szeged város de
rék cíviseit. A városi étterem két 
részből állana, az egyik rész nép
konyha jellegű lenne, a másik ren
des polgári vendéglő, pincérrel, sör

rel, borral és minden jóval. „Az árak 
persze jelenti a szegedi tanács a 
közélelmezés kiskirályaihoz juttatott 
tervben — jutányosabbak lesznek, 
amint a rendes és üzleti haszonra 
dolgozó vendéglőkben."

Kommentár nélkül is nyilvánvaló, 
hogy a közélelmezési hivatal a leg
messzebbmenő, egészen egy érdemes 
iparág existenciájának elevenjébe 
menő konkurrenciát szervez és íity- 
tyet hány arra, hogy azzal a vendég
lősipar roskadozó épületét döngeti, 
holott kötelessége, — igenis köteles
sége lenne e száz és egy megrázkód
tatást sinylő iparágnak segítségére 
lenni. Hogy miért lenne az köteles
sége. arról bátorkodunk pár értel
mes sorban felvilágosítani a köz
élelmezés igen tisztelt hivatalát.

Tehát: mély reverendával üdvö
zölt urai hazánk háborús közélelme- 
zésének! Méltóztattak-e valaha is 
komolyan foglalkozni azzal a gondo
lattal, mi is voltaképen a vendéglő. 
Fii, fa, hal, avagy mi a szösz? Ugy-e 
bár nem? No nem baj, majd megpró
báljuk rávezetni Önöket. Nemdebár 
a vendéglő és korcsma olyan nyilvá
nos helyiség, ahol ezer és ezer pol
gár, nős és nőtlen, családos és csa
ládnélküli, étkezik a nap bizonyos, 
e célra megállapított óráiban. Vilá
gos tehát, hogy a vendéglő és 
korcsma nem egyes emberek privát 
kedvtelését elégiti ki, hanem közcélt 
szolgál, a közt élelmezi, a vendéglős 
tehát közélelmező. Helyben vagyunk 
uraim! Önök mint a közélelmezés 
vezérei rátörhetnek-e egy hasznos 
közszolgálatot teljesítő kőzélelmező 
existenciájára? Ez lenne a cél, niely- 
lyel Önök megalakultak, avagy az, 
hogy a közélelmezési fórum a köz- 
élelmezőnek szemét ki nem vájja, 
sőt előmozdítja minden fontos köz

élelmezési szervnek hibátlan és 
csorbítatlan működését? A kérdés 
egyszerű és tiszta, egyben teljes vi
lágosságba állítja, hogy Önök a kö- 
telességteljesités fővágányáról szo
morúan lesiklottak az érthetetlen 
méltánytalanság és céltalanság mel
lék vágányaira.

A hatósági vendéglők megterem
tésének ideája még csak valahogyan 
magyarázható lenne, ha a magyar 
vendéglősöket, a magyar közélelme- 
zöket hazaárulás vádjával lehetne 
illetni, ha rájuk lenne bizonyítható, 
hogy minden kiló húsból aranyakat 
szelnek, hogy minden csepp italból 
dús értékű gyöngyöket préselnek, 
hogy pesti szóval élvén — a bőrük 
alatt is pénz csörög. De nemde jó 
uraim, ezt Önök mégsem gondolják 
komolyan, mert hiszen csak látó 
szem és más panaszai iránt fogé
kony fül kell hozzá, hogy lássuk és 
halljuk, milyen a magyar vendéglő 
háborús sorsa, amely hogy olyan, 
amilyen, nem kis részben az Önök 
„jóvoltából“ olyan.

Ha Önök tehát e kis felvilágosí
tás után tudatára ébrednek annak, 
hogy a magyar vendéglősiparral 
szemben elkövetett sok súlyos bűnt 
kell jóvátenniök, reméljük letesznek 
arról az ideáról, hogy törvénytelen 
konkurrenciával támadjanak rende- 
leteikkel megingatott léte ellen.

A megtérés még nem késő, a be
látás még jókor érkezhetik. A köz- 
élelmezési hivatal kötelességét, majd
nem azt mondtuk: kutyakötelességét 
teljesiti, ha a hatósági vendéglők torz 
és kegyetlen tervét, még mielőtt 
megvalósítanák, visszahessegeti oda, 
ahonnan elöbátorkodott. A magyar 
vendéglősipar, mely a közélelmezés 
fontos szerve, ezt elvárja, —  ezt 
megköveteli.
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\kidMovipar
Legyen vége az  egye- 

sületesdi-játéknak
magyar vendéglős 
ipar szaporán fel - 
burjánzó bajainak 
kétségtelenül egyik 
forrása a vendég

lősipar szervezet
lensége. Van ugyan 
a vendéglősöknek egyesületük, de 
éppen az a baj, hogy nem egy, 
hanem több is. Van egyesülete a 
nagyvendéglősöknek, a közép- és kis 
vendéglősöknek és ezek az egyesüle
tek ahelyett hogy közös célra irányí
tanák a tekintetüket, farkasszemet 
néznek egymással, sőt feledve csapot 
és papot, feledve minden fontos eélt, 
beérik azzal, hogy egyesületesdit já t
szanak, megfestetik egyesületi had
vezérek arcmásait, szobrot faragtat
nak egyesületi disztagokról, szóval 
a hiúság vásárára szállítanak porté
kát.

Ez az egyesületi széthúzás régi 
eredendő nyavalyája a magyar ven
déglős iparnak és mélyen fekvő 
okai vannak. Nálunk ugyanis nem 
egy nagy vendéglős valami alsóbb 
rendű lénynek tekinti a kis vendég
lőst, aki viszont a nagyvendéglőssel 
nem akar egy tálból cseresnyét enni. 
Ezek a hiúságból és kicsinyességből 
fakadó ellentétek idézték azután elő 
azt, ami különösen a háborúban mu
tatta szomorú hatását, hogy a ven
déglősök, nem lévén egy közös és 
erős szervezetük, védtelenül kerültek 
szembe a háború minden mizériájá
val. A szétforgácsolt erők képtele
nek voltak közös fellépéssel javítani 
az iparág sorsán.

Meggyőződéssel merjük állítani, 
hogy a vendéglősipart sorvasztó 
borredukció és sörhiány nemi lenne 
olyan existenciákat fenyegető vesze
delem, ha egy közös és alaposan 
megszervezett vendéglős egyesület 
szállt volna síkra a vendéglős érde- 
kk mellett. 'lessék csak visszaemlé
kezni a bajor kartársak példájára. A 
bajorok együttes fellépéssel el tud
ták érni a kormánynál, hogy ele
gendő árpát bocsátottak a sörgyárak 
rendelkezésére. Hasonló közös fellé
pés a mi kormányunkat is rá tudta 
volna venni hasonló engedményekre.

Hogy a bor olyan megfizethetlen

áru, mint amilyen az is a szervezet
lenség. a különböző egyesületesdit 
játszó vendéglős szervezet bűne, 
melyek tétlenül nézik, hogy mint 
folyik a bor árdrágítása.

A magyar vendéglősöknek első
rangú érdeke, hogy kicsinyes sze
mélyi szempontokat és torzsalkodá
sokat félretéve egy táborba tömörül
jenek, egy nagy, érdekeiket igazán 
reprezentáló egyesületbe és ennek 
az egyesületnek élére olyan vezető
séget állítsanak, melynek tagjai szív
vel és lélekkel tudják képviselni a 
magyar vendéglősipart. Az egyesii- 
letesdi játéknak mielőbb véget kell 
vetni, mert különben az elkövetkező 
válságért magára vessen minden 
vendéglős.

Maximálják a vendéglői ételára
kat. A rendőrfőkapitányságra az 
utóbbi időben tömegesen érkeztek 
panaszok egyes vendéglősök ellen 
árdrágítás címén. A feljelentések 
dolgában a főkapitányság nem birt 
minden esetben eljárni, mert az étel
árakat eddig nem maximálták. Nem
régen azután megalakult a vendéglői 
ételárak ellenőrző bizottsága, mely
ben a rendőrség, a főváros tanácsa 
és a vendéglősök ipartársulata is 
képviselve van, most pedig konkrét

csának az az intenciója, hogy a jö
vőben a niaxiámlandó ételárakat 
csak az „ellenőrző bizotság“-nak le
gyen joga megváloztatni.

Korlátozzuk
a sörfogyasztást

int megmásítha
tatlan ténnyel, 
számolnunk kell 
azzal, hogy a 
küszöbön lévő 
nyári idény alatt 

egyre jobban 
apad a sörkészlet. Már pedig nyá
ron. a sörfogyasztás főszezonjában 
szomorú mizériák forrásává válhat a 
sörhiány és a vendéglők ki lehetnek 
téve annak, hogy egész napokon át 
sör nélkül maradnak. Egy a viszo
nyokkal számitő vendéglősnek azon
ban gondillái kell erre és helyes be
osztással kell, hogy elejét vegye an
nak, hogy a sörfogyasztás főidényé
ben vendégei teljesen sör nélkül ma
radjanak. Igen ám, csakhogy egy 
ember csak egy ember, aki magában 
édes-kevéssé tud segíteni olyan ba
jokon, mint az általános sörhiány. A 
vendéglősipar egyöntetű eljárására 
van tehát szükség, hogy a közelgő 
sörválságot valahogyan meguszhas- 
sák. A legelső teendő mindenesetre 
az egységes sörkirnérési idő meg
állapítása, amit Némtországban és 
Ausztriában, ahol idejekorán felis
merték a bajt és egyetlen ellenszerét, 
ezt már rég be is vezették. A német 
és osztrák vendéglőkben sört csak 
délben és este szolgálnak fel és akkor 
is korlátozott mennyiségben.

Szívleljék meg a magyar vendég
lők e még idejekorán érkező taná
csunkat és közös megállapodással 
állapítsanak meg egységes időpontot 
a sörkimérésre. Ha ezt nem tennék, 
a mulasztás szomorúan megbosszul
ná magát és épp oly időpontban ma
radnának sör nélkül, amikor arra 
legnagyobb szükségük lenne.

Kérelem a t. Előfizetőinkhez!
Minthogy lapunkat a nagyközön

ség is szívesen olvassa, kérjük a t. 
előfizetőinket, függesszék ki lapun
kat helyiségükben. ígéretet te
szünk, hogy békeidőben el fogjuk 
látni előfizetőinket megfelelő újság- 
tartóval.
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A dalmát borkészlet rekvirálása.
Zárából jelentik: A Narodni List 
Írja, hogy a katonai hatóság elhatá
rozta az 1916. évi dalinál bortermés
ből még megmaradt készlet rekvirá- 
lását. A kerületi hatóságokat utasí
tották, hogy a készleteket kutassák 
ki és írják össze. A borkészlet rekvi- 
rálásának kérdése tudvalévőén Ma
gyarországon is felmerült, de in
kább csak szüret idején, amikor a 
borkereskedők ilyen hirek közlésé
vel akarták befolyásolni a borpiac 
alakulását.

Boreladás. A kolozsvári magy. kir. 
telepítési felügyelőség közhírré teszi, 
hogy összesen 645:46 hl. 1916. év
ben termelt bor a felügyelőség hiva
talos helyiségében (Kolozsvár, Bocs- 
kay-tér 19. szám) 1917. évi április 
hó 26-ikán délelőtt 11 órakor zárt 
írásbeli ajánlattal egybekapcsolt 
nyilvános árverezésen el fog adatni. 
Bánatpénz 10%.

Házasság. Néhai ihász György 
barátunknak, a Vendéglős Lapja 
megalapítójának leánya Ihász Pósa 
Sári, lidértejedi dr. Kiss István 
magyar királyi államrendőrségi fo
galmazóval házasságot kötött. Fri
gyükhöz szerencsét kívánunk.

Halálozás, nemes Németh Titusz, 
az Első Magyar Részvényserfőződe 
alelnöke, március hó .41-én, 73 évé
ben meghalt. Temetése e hó 3-án 
volt, amelyen a vendéglősök nagy 
számban megjelentek.

Nemes adomány. A Hirschfeld S. 
sörgyár részvénytársaság Pécs, múlt 
hó 15-én tartotta rendkívüli közgyű
lését dr. Visy László pécsi főispán 
elnöklete mellett. A közgyűlés hatá
rozatot hozott, amelyben a céget 
megváltoztatta, még pedig a céget 
ezentúl „Pannónia“ Sörfőző Rész
vénytársaság Pécsett, jegyezték be. 
Ezen cégváltozás, melynek indító 
oka kizárólag azon szempont volt, 
hogy minden izében magyar vállalat, 
magyar jellege cégében is megfele
lően kifejezésre jusson. Ebből az al
kalomból 500 koronát küldött a Pécsi 
vendéglősök ipartársulatához, hogy 
ezen összeget egy a harctérről visz- 
szatérő vendéglősnek, ki arra érde
mes utalják ki, hogy existenciáját 
újból lehetővé tegye. E nemes pél
dát reméljük sokan fogják követni.

Irenreisz István a Geliért-türdö 
vendéglőjének bérlője. A főv. város- 
gazdasági ügyosztálya végre egyszer 
helyese nválazstott. A Szent (jeliért 
fürdő vendéglőjének bérletét F r e  n- 
r e i s z Istvánnak, főváros egyik 
legkedveltebb vendéglősének jut
tatta. E választást már csak azért 
is helyesnek tartjuk, mert az ügy
osztály ez alkalommal egy széles 
körben ismert és jeles szakembert, 
nem pedig p é k e t  választott. Fren- 
reisz István, bizton hisszük, érde
mesnek fog mutatkozni és Gellért- 
fürdő vendéglőjének olyan jó nevet 
szerez, mint minden eddigi vállal
kozásának. Ebbéli meggyőződésün
ket az sem ingatná meg, ha a nagy
szabású üzlet sem maradna meg
kímélve az olyan vállalatok „gyer
mek betegségeitől“. A kiváló ven
déglős szakértelme ezeken az eset
leg majd felmerülő bajokon is győ
zedelmeskedni fog.

Meghosszabbítják a zárórát. A 
belügyminiszterhez intézett múlt 
havi nyiltleveliinkben tolmácsoltuk 
ama kérésünket, hogy a nyári idő
számítás életbeléptetésre való tekin
tettel ne mellőzék újból a vendéglős
ipar jogos érdekét és számos ven
déglős existenciáját fenyegető tizen
egy órai zárórát, legalább egy órával 
hosszabbítsa meg. Ez a kérelmünk 
ugylátszik teljesülni fog. A belügy
miniszter ugyanis közölte a napok
ban, hogy ha nem is mindjár az uj 
időszámítás napján április hó 16-án. 
Mihelyt azonban a napok hosszabbak 
lesznek — és pedig minél előbb — 
előterjesztést tesz a minisztertanács
nak a zárórának egv órával való 
meghosszabbítására. Bizton remél
jük, hogy a minisztertanács ezen 
méltányos kérést el is fogadja. Az 
uj zárórának életbeléptetését nem 
csak a vendéglősipar, hanem az ösz- 
szes kereskedelmi tényezők, sőt 
maga a főváros is kívánja, még pedig 
oly képen, hogy a zárórát egy órával 
hosszabbítsák meg — az általános 
zárórát éjfél után egy óráig tolják ki. 
A záróra meghosszabbítása érdeké
ben számos deputáció járt a belügy
miniszternél, ott voltak többek kö
zött a kávésipar társulat küldöttei 
— csak a vendéglősök egyesületei
nek küldöttei hiányoztak — talán 
nem is gondoltak arra, hogy a ven
déglős iparnak valóban életbe vágó 
érdekeit küldöttség utján tolmácsol
ják a belügyminiszternek.

A záróra kiterjesztése Bécsben. 
Mint bécsi tudósítónk telefonozza, 
a nyári időszámítás kezdetével, 
vagyis április 16-ától fogva a ven
déglőkre a zárórát fél 11-ig terjesz
tik ki, a kávéházak pedig 12 óráig 
tarthatnak nyitva.

Varjupecsenyét Becsnek. A bécsi 
népélelmezés javítása érdekében, 
mint Bécsből jelentik, mozgalom 
indult meg, hogy nagy tömegben 
biztosítsanak varjakat a népéleltne-
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zés számára. Szó van arról, hogy a 
hatóság fogja segíteni nagyobb 
mennyiségű lövőszerrel és más mó
don a vadászokat, hogy megköny- 
nyitse a varjuvadászatot. A varjú- 
pecsenye, úgy mondják, eléggé Ízle
tes és különösen tápláló leves ké
szíthető belőle. Németországban 
már mindenütt vadásszák és eszik a 
varjut.

Olcsó hus állatni segítséggel. Áp
rilis 16-ától kezdődőleg Németor
szágban csökkenteni fogják a ke
nyérfogyasztást, aminek fejében 
azonban mindenkinek joga lesz egy 
font húshoz. A heti 250 grammnyi 
húsául a got 500-ra emelik föl és az 
állam a sajátjából járul hozzá, hogy 
a mai drága húsárak mellett is min
denki megkaphassa a font húsát. Az 
árkülönbözetet maga a kincstár té
ríti meg a mészárosoknak és a ke
nyérpótló husadagokról külön jegye
ket állítanak ki. Mindenkinek be kell 
iratkoznia egy-egy mészáros vevő
névsorába, még azoknak is, akik 
vendéglőben étkeznek. Az államilag 
kiegészített áru husért ilyen össze
geket kell kifizetnie a fogyasztónak: 
250 gramm marhalapockáért 90 pfen
niget, roasbeefért 60 pfenniget stb. 
A többi marharészek ára 65 és 40 
pfennig között lesz. Sertéshúsból 
250 grammot 45—40—20— 10 pfen
nigért lehet vásárolni. Ez az utóbbi 
ár a has, pofa és nyelv részekre vo
natkozik. A vendéglőben étkezőknek 
azt ajánljuk, hogy hozzák magukkal 
a nyers húst és készíttessék ott el, 
de a vendéglős enélkül is köteles 
lesz arra, hogy a kenyérpótló olcsó 
husadagot a megállapított áron szol
gáltassa ki vendégének.

A Csillaghegyi forrásvíz r.-t. 1916. 
évi mérlegét 100.000 К alaptőke 
mellett 45.329 К veszteséggel zárta 
az előző évi 61.686 К veszteséggel 
szemben annak a ‘ révén, hogy véd
jegyét és a viz bevezetettségét ma
gasabban értékelte. Az igazgatóság 
az április 22-én tartandó közgyű
lésnek azt fogja indítványozni, hogy 
mondják ki a fölszöámolást, vagy 
adjanak fölhatalmazást a csődön kí
vül való kényszeregyezszégi eljárás 
megindítására.
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Egységes étlapot!
egigértiik olvasód 

inknak, hogy be- 
szerztink egy né
met egységes ha
di étlapot, amely 
példaadó mintája 
annak, hogyan le
het kellő beosz

tással, okos takarékossággal, egysé
ges szervezéssel segíteni a közélel
mezés bajain. Fáradságot nem ki
méivé, kiadást nem tekintve, teljesít
jük ime Ígéretünket.

Az egységes hadi étlap húsos na
pon a következő szabályokat Írja elő: 
Minden vendégnek csuk egy húsétel 
szolgálható fel egy étkezés alkalmá- 
vul. Egyes személyeknek zsirrul k é 
szített meleg ételekhez külön tányért 
vugy edényt felszolgálni tilos. Tojást 
nyersen, vugy főzve és tojásrántot- 
tát csuk tojás jég у ellenéhen szubud 
felszolgálni. Egyes tésztát ajtóknál 
kenyérjegyek kérhetők.

A müncheni egységes hadi étlap
nak ez az utolsó paragrafusa fel
világosit bennünket arról, hogy a né r 
ineteknél, akiknek példáját követen
dőnek hirdetik, nincs meg a tészta*; 
jegyrendszer kényszere, mely a ma
gyar vendéglőknek annyi keserűsé
get, bajt és fölösleges, terhes mun
kát szerez.

A bajor hadi étlap bemutatásával 
kapcsolatban felemlítjük, hogy már 
nálunk is virradóban van az egysé
ges étlap rendszere. S  a közel jövő
ben ugyanis kormányrendelet jelenik 
meg, mely utasítani fogja az összes 
közintézményeket: kórházakat, elme
gyógyintézeteket, gyermekmenhelye- 
ket stb., hogy egységes élelmezési 
rendszert vezessenek he. A rendelet 
részletesen közölni fogja, hogy mi
lyen ételadagok adhatók egy-egy  
embernek s azt is megállapítja, hogy 
a különböző ételek készítéséhez mi
lyen mennyiséget szabad felhasználni 
az egyes élelmiszerekből.

A rendelet kibocsátását az teszi 
szükségessé, hogy a legtöbb közin
tézménynél nem tartják be azokat az 
élelmiszer-alapszabályokat, amik az 
egyes ételek készítésénél szokásosak. 
Ezért a rendelethez konyhareceptet 
is mellékelnek, amely aprólékosan 
felsorolja, hogy például száz személy 
részére készülő leveshez, húshoz
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vagy tésztához milyen mennyiségű 
élelmiszeradagok használhatók fel.
' Az egységes élelmezési reformot 
most készítik elő a belügyminiszté
rium közegészségügyi osztályában. A 
rendelet célja, hogy a hússal, liszttel 
és zsírral való pazarlást megakadá
lyozza.

A kormányrendelet megérkezését 
mi is szívesen fogadjuk, mert az egy
séges étlap megteremtése bizonyára 
lényegesen enyhíteni fogja azokat az 
élelmezési bajokat, melyek az egyen
lőtlen elosztásból és a hús és zsir 
takarékosság nélkül való felhaszná
lásából erednek.

Hadi hal.
A halnak a pikkelyét a bőrével 

együtt lehúzzuk, kettéhasitjuk, belét 
kivesszük, kimossuk, szeletekre vág
juk, egy edénybe tesszük, szép göm
bölyűre kivájt burgonyát helyezünk 
a tetejére, 3 deka zsírban egy fej ap
róra vágott hagymát megpirítunk, 
egy kávéskanál paprikát, egy deci
liter paradicsomot, félliter vizet ön
tünk rá.

Hüvelyesekből készült sült.
Veszünk hozzá 12 deka száraz ba

bot, 10 deka sárgaborsót, negyedkiló 
sárgarépát, negyedkiló vöröshagy
mát, sót, borst, kevés zöld petre
zselymet. A vöröshagymát apróra 
vágjuk és kevés zsírban pirítjuk. A 
sárgarépát megreszeljük és finomra 
vágott zöld petrezselyemmel együtt 
a hagymához vetjük és azzal elke
verve, kevés ideig pároljuk és meleg 
vízzel feleresztjük, azután hülni tesz- 
sztik. A babot, a borsót, hogy hama
rabb megpuhuljon, egv nappal előbb 
megáztatjuk. Megfőzzük, ha puha. 
szitán áttörjük és hozzákeverjük a 
hagymás péphez. Verünk bele egy 
tojást, adunk bele szükség szerint sót, 
kevés törött borsot és ha nem elég 
kemény a keverék, kenyérmorzsát 
is adunk hozzá. Apró pogácsákat for
málunk belőle, kenyérmorzsában 
megforgatjuk és zsírban megsütjük. 
Salátához, káposztához vagy bár
mely más főzelékhez kitűnő húspótló.

Porhanyós kifli tojás nélkül.

Negyvenkét deka lisztet huszon
egy deka vajjal vagy tizennyolc deka 
zsírral, egy kis sóval összedörzsö
lünk. Sütőport annyi langyos tejben,

SZÁNTÓI
SAVANYÚVIZ

elsőrendű lermészetes, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: Péczely Antal
Budapest, II. kér., Margít>kőrut 50-5Z. szám.
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amennyit körülbelül a tészta felvesz, 
feloldunk, a lisztbe egy kis fészket 
csinálunk, az élesztős tejet aprán
ként beletöltve, összegyúrjuk, vala
mivel keményebbre, mint a rétes
tészta. Mindjárt kinyújtjuk, kockára 
felvagdaljuk, dióval vagy ízzel meg
töltjük, kiflialakra összehajtjuk, te
tejét tojássárgájával megkenjük s 
amikor megszáradt a teteje, jó meleg 
sütőben kisütjük. Hozzávaló diótölte
lék: nyolcad kiló cukorból s kevés 
vaníliával szirupot főzünk s amikor 
kész, egy nyolcad kiló őrölt diót ke
verünk bele.

Keverjünk 14 dg. cukrot 6 tojás- 
sárgájával jól el. Tegyünk ehhez X 
csomag dr. Oetker-féie vanillincuk- 
rot, a 6 tojásfehérje habját és végül 
lő dg. lisztet, X csomag dr. Oetker- 
féie sütőporral vegyítve. Süssük meg

Fűszeres lapocskák.

2() dg. lisztből, 15 dg. cukor, egy 
kevés finomra vágott cukrozott na
rancshéj, 10 dg. finom mandola, egy 
kevés fahéjból, egy kevés szegfű
szegből (törött), 2— 3 tojás, 2 dg. vaj 
és 1 csomag dr. Oetker-féie sütőpor
ból gyúrjunk egy jó erős tésztát, 
esetleg, ha tulkemény, adjunk hozzá 
még egy kevés tejet. Sodorjuk ki 
egy lapra, vágjunk belőle kis lapokat 
és süssük meg jó csőben. Azután

К kg. mandolát őröljünk nagyon 
finomra, szitáljuk meg s a vissza
maradt gorombáját daráljuk meg 
még egyszer. Adjunk ehhez 40 dg. 
cukrot, 5 dg. dr. Oetker-féie „Gus- 
tint“, X csomag dr. Oetker-féie va- 
nillincukrot, X csomag dr. Oetker- 
féie sütőport s keverjük mindezt jól 
el 6 8 tojásfehérjével. Alakítsunk 
ebből papirosra, vajjal vagy viaszok
kal kent pléhre avagy ostyára, kis 
csók formákat és süssük meg mérsé
kelten meleg sütőben. Mandola he
lyett mogyorót is vehetünk hozzá.

Élelmiszerekről
Budapesten. A székesfőváros ta
nácsa elhatározta, hogy ápr. 22-én 
a burgonyajegyrendszert életbelép
teti Budapesten. A burgonyajegyet 
a lisztjegyhez csatolják, még pedig 
4 szelvény alakjában. A jegy elle
nében hetenként és fejenként a ta
nács által hétről-hétre megállapí
tott mennyiségben lesz kapható a 
burgonya. A tanács minden héten a 
hírlapok utján fogja közölni, hogy a 
szelvény ellenében arra a hétre 
mennyi burgonya kapható. A bur
gonyajegyek szétosztása és kezelé
se a lisztjegyekkel kapcsolatban 
történik. A burgonya árusítását 
ezentúl a hatósági zöldségüzem 
árusító helyein kívül a fűszeresek 
is el fogják látni. A fűszeresek első- 
izben megkapják a nekik járó meny- 
nyiséget, azután azonban csak 
annyi burgonyát kapnak, amennyi 
jegyet szolgáltatnak be. Az intézetek 
és internátusok ellátásáról a ható
sági zöldségelárusitó üzem továbbra 
is gondoskodni fog.

A tojás nagybani bevásárlási ára 
1917. április 17-től április 23-ig lá
dánként (1440 darab), csomagolva, 
helyt bevásárlási állomáson átvéve, 
osztályozott áru: Bácskai, bánáti, 
tiszavidéki, erdélyi és nyugatma
gyarországi 410 K, felsőmagyar
országi 400 K. Eredeti minőségű áru 
ládánként 20 K-val olcsóbb.

TOKAJI COGNAC
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A hatalom
Mennél nagyobb 
hatalom adatott 
valakinek, annál 
több előnyt jelent 
ez az illető szá
mára, de annál 
nagyobb a fele

lőssége, annál nagyobbnak kell lenni 
kötelességtudásának, mert ha hatal
mát valaki nem használja fel okosan, 
előrelátóan, bölcsen, annak terhe 
könnyen agyonnyomhatja.

A fehér asztal 4
-  Elbeszélés -
Irta: Szomaházy István

Ф
A két férfi a fizetéssel volt elfoglal

va s az asszony, amint a nagy kamasz 
mögötte állt, kacérul hátraszegte az 
aranyfürtös fejét s egy másodpercig 
szembe nézett a remegő fiú val. . .  Ez 
a pillantás, mely csupa csábítás, ígé
ret és érzékiség volt, egyszerre meg
magyarázott nekem mindent: most 
már tisztában voltam vele, hogy Lu- 
nitzerné mind a két férfit megcsalja 
a harmadikkal, a senkivel. . .

Ekkor már, tizenhatéves korom
ban, rájöttem arra, hogy a világ leg
nagyobb színésze is közönséges kon
tár az asszonyhoz képest. . .

A borzas Hennin
Az asszonyok természetrajzával, 

mint a múltkor már megírtam, korán 
módomban volt megismerkedni, de 
igazán csak Adler Hennin tanított 
meg arra a nagy igazságra, hogy e 
világon minden csak az asszonyok
tól függ. Adler Hermin, aki negyedik 
leánya volt egy foltozó szabónak, s 
akinek alakja, mint az írók mondani

talmát nem a család érdekeinek meg
felelően használja fel, ha annak csak 
előnyeit használja ki. de az abból 
eredő kötelességeket nem ismeri fel, 
vagy ezek teljesítéseit elhanyagolja, 
ha hatalmának gyakorlásakor meg
nyugvást kelteni nem tud, méltatlan 
a hatalomra és elbukik éppen úgy, 
■mint az az államfő, aki hatalmának 
gyakorlásánál a közérdekről, a köz
megnyugvásról elfelejtkezik.

A francia forradalom története 
gyönyörű példával igazolja ezt.

Koronás fők hullottak le, mert a 
földi hatalom eme birtokosai nem is
merték, vagy nem akarták teljesíteni 
kötelességüket. És hogy e fejek le
hullottak, annak oka nem a csillogó 
korona volt, hanem a hatalommal 
való visszaélés, mert hiszen a nemzet 
ítélete a forradalom vezéreire is le
sújtott, amikor azok a hatalom bir
tokába jutva, elfogultakká, lelkiisme
retlenekké, türelmetlenekké, önzőkké 
- gyöngékké lettek, mikor e koroná
zatlan királyok elfelejtkeztek azok
ról, akik őket a hatalomhoz juttatták. 
Csodálattal és borzalommal olvassuk 
a történelem e fényes és rettenetes 
sorait. Lelkünk az érzések skáláján 
hullámzik, a kitörő lelkesedéstől a

szokták, vörös fonálként húzódott 
végig az én tarka és eléggé változa
tos életemen . . .

Említettem, hogy mint boriin ke
rültem fel Pestre s tizenötéves ko
romban, amikor más fin a Jules Ver
ne regényei fölött alszik el, én már 
megkezdtem azt a furcsa és kifordí
tott életet, mely a mi branche-unkat 
jellemzi. Én akor fordultam a falnak, 
ho"v a szemeimet álomra hunyjam, 
amikor a szorgalmas kis iskolás 
gyerekek, hátukon a táskával, már 
frissen, kialudva indultak az iskolá
ba s akkor keltem föl az ágyból, mi
kor a velem egykorúnk már az ebéd
jükkel is régen végeztek. Eleintén vö
rösre dagadt szemekkel borzalmas 
kínok közt virrasztottam végig az é j
szakákat, de utóbb gyönyörűen meg
szoktam különös életmódomat; s paj
tásaimmal, a többi borfiuval együtt, 
még hajnali háromkor be-betértem
egy-eo'v külvárosi kávéházba, hogy
török basa módjára eregessem a fiist- 
fcllegeket a plafond felé . . .

Ebben az időben történt, hogy Ad
ler Hermint megismertem. Az öreg 
Adlernek szabóüzlete volt a második 
udvarban, s cégtábla hijján, az ot
romba, sárga falon volt kiírva hatal
mas vörös betűkkel a fölirás: Adler 
Mór, polgári szabó. A nyitott ajtón 
át egész nap kiáradt a folyosóra a 
vasaló fülledt szénszaga, s minden

borzadásig, az utálatig.
Az orosz nemzet megtagadta cár

ját, e nagy család atyuskáját, aki 
vagy nem tudta, vagy nem akarta 
teljesíteni azon kötelességeket, me
lyek a reá ruházott hatalomból ered
tek.

Cár és atyuska! Trónterem, gyer
mekszoba, mily távoleső fogalmak! 
A kiváló emberi tulajdonok mily 
nagyszerű együttléte kellene ahhoz, 
hogy e két fogalom a valóságban is 
egyesüljön és nemcsak a névben.

A történelem fogja majd megálla
pítani, hogy a trónfosztott cár cár
nak volt e rossz, vagy atyuskának, 
vagy talán mind a kettőnek.

Azonban mindannak dacára, hogy 
ragyogó koronája elveszett, hogy 
millió és millió gyermeke megtagad
ta, nem lehetetlen, hogy a cár mégis 
boldog ember, mert elveszett bár 
mindene, de mikor ártatlan kis fia 
gyönge karjaival szivéhez szorítja 
koronában fejét és igy szól hozzá: 
„Atyuskám!“ Kárpótolva érezheti 
magát mindenért, mert e gyermeki 
szív azt nyújtja neki, amit a hatalom 
soha sem szerzett meg számára, a 
legnagyobb hatalmat a szeretetek 

—ner —-ga.
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nap négyszer láttam az öreg, pápa
szemes Adler apót, amint görnyedő 
háttal javítgatta a környék összes, 
züllött ruhaneműit. A négy leány kö
zül kettő masamód-iizletben dolgo
zott, egyik a földszinten lévő kávé
mérésben (mely az Adler nénjéé 
volt) szolgálta ki a vendégeket, Her
min pedig, a negyedik Adier-leány; 
naphosszat ott lustálkodott a folyo
són, s almát evett, meg francia 
ponyvaregényeket olvasott. Kócos, 
sápadt leány volt, akiről akkor kon
statáltam legelőször, hogy nagyon 
szemtelen teremtés, amikor egy dél
után, amint éppen az üzletbe indul
tain, halkan megszólított a folyosón:

Maga ugy-e pincér? kér
dezte tőlem hunyorgatva.

Miért kérdi?
Mert tudom, hogy a pincérnek 

nagyon jó keresete van. Maga is kap 
borravalót?

—  Persze, hogy kapok.
— fis mennyit keres egv nap 

alatt?
Az nem egyforma. Néha csak 

egy forintot, de néha kettőt, sőt hár
mat is.

Aztán mit csinál azzal a sok 
bénzzel?

Nagyot nevettem.
— Sok pénz? Hát ez is sok pénz? 

Ha azt látná, hogy egy főpincér 
mennyit keres, akkor nem beszélne
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A mai helyzet.
Fényképész (a felvétel előtt a 

megrendelőhöz):
Kérem egy kicsit mosolyogni, 

képzelje hogy ön előtt áll egy sült 
csirke és egy korsó sör.

Megrendelő (szomorúan):
Ha arra gondolok úgy csak sírni 

tudnék.

Akkor már rendben van.
Egy paraszt beállít a takarékpénz

tárhoz, előveszi a takarékkönyvét és 
kér ezer pengőt.

A pénztárnok annak rendje szerint 
leolvassa a kért kétezer koronát.

A paraszt kezdi utána olvasni: 
Egyszáz, kétszáz, háromszáz, 

négyszáz, ötszáz koronánál zsebre 
vágja az összeget.

A pénztárnok kérdi tőle, miért nem 
•számolta tovább?

A paraszt hetykén odaszól neki:
— Ha eddig stimmolt, akkor már 

rendben van .

ilyen bolondokat. Az néha forintos 
borravalókat is kap, mig nekem csak 
három-négy krajcárt hagynak ott az 
asztalon.

A kócos leány csodálkozva tekin
tett föl reám.

— Két forint napi kereset magá
nak nem sok? Az apám egész nap 
dolgozik és mégse igen keres többet 
egy forintnál napjában. Én meg se 
tudom érteni, hogy egy akkora fiú, 
mint maga, mit csinálhat annyi ren
geteg pénzzel. . .

Elővettem egy cigarettát és rá
gyújtottam, aztán komolyan igy 
szóltam:

— Ha tizszer annyit keresnék, 
akkor se jönnék zavarba. Először is 
sokat küldök haza az édesanyám
nak, aki semmivel sem gazdagabb, 
f  int a maga szülei. Aztán ruha, 
koszt, cigaretta, meg a sok kávéházi 
költség . . .  Tudja, hogy én minden
nap ötven krajcárt költők el a kávé
házban ?

- Hát mikor jár maga kávé
házba?

- Mikor? Kettőkor, háromkor, 
amikor az üzletet bezárjuk. A kávé
házban grogot meg csáját iszunk, s 
gyakran öt-hat óráig is billiárdo- 
zunk. Az ilyesmit pedig nem adják 
ám ingyen . . .

Hermin tűnődve nézett rám, egy 
darabig összeszoritotta az ajkát és

.lavithatatlan.
Egy tekintélyes kereskedőnek az 

apja arról volt hires, hogy életében 
•sohasem volt józan. A kereskedő 
restelte a dolgot, elment tanácsért a 
plébánoshoz.

A plébános azt tanácsolta neki, 
hogy amikor az öreg ismét nagyon 
elázik, adják reá a halotti ruhát, he
lyezzék egy koporsóba és vigyék ki 
a temető halottas házába, állítsanak 
•mellé egy őrt.

A plébános tanácsát a kereskedő 
elfogadta, annak rendje és módja 
szerint az öreget kivitték a halottas 
házba, mellé állították a kiszemelt 
őrt.

Másnap hajnalban az öreg feléb
redt, megpillantotta a mellette lévő 
őrt és kérdi tőle:

Barátom, maga idevalósi? 
Miért kérdi az ur?
Mert akkor maga csak tudja, 

hogy merre van itt egy korcsm aУ
Ismeri magát.

Árdrágító (aki a háború alatt nagy 
vagyont szerzett a feleségéhez:

Legfőbb ideje, hogy becsülettel az 
üzlettől visszavonuljak, mert még a 
végén, — bezárnak 
Humor.

Vendég (zsirtalan napon):
— Miért olyan száraz ez a hús? 

Éttermi segéd: Szabad talán 
néhány zsíros viccet hozzászolgálni?

gondolkodott, aztán egyszerre csak 
közelébb hajolt hozzám:

— Nem haragudnék, ha megkér
ném valamire?

— Nem, csak szóljon.
- -  Nézze, adjon nekem ajándékba 

ötven krajcárt. Ha egyszer ötven 
krajcárom volna, én lennék a legbol
dogabb nő az egész világon.

Mit csinálna a pénzzel?
Legelőbb is szaloncukrot ven

nék ötért, mert veszettül bukom az 
édességekre. Aztán vennék a bazár
ban tízért egy gyöngyházfésüt. . .  
Maradna még harmincöt krajcárom, 
s ezért beváltanám magam a szín
házba . . .  Nézze, már most is ráz a 
hideg, ha arra gondolok, hogy a szín
házba elmehetnék. . .

Habozva tekintettem magam elé s 
a borzas Hermin — látva, hogy most 
fogok határozni a sorsa fölött — iz
gatottan megfogta a kezemet.

— Drága, kis mucikám, ajándé
kozzon nekem ötven krajcárt 
Majd meglátja, hogy meghálálom, ha 
egyszer nagy színésznő lesz belő
lem . . .

Hát maga színésznő akar lenni?
— Az Is leszek, mert én nem va

gyok bolond, hogy harminc kraj
cárért kalapokat díszítsek egész nap, 
mint az ostoba testvéreim. .  Adler 
Hermint úgy fogják egyszer ismerni 
az országban, mint most a Qallmayer

Az önként jelentkező.

Egy vidéki atyafi a laktanya előtt 
posztoló rendőrhöz fordul:

Biztos ur, önként akarok jelent
kezni, hová forduljak?

Rendőr (az atyafihoz): Az attól 
függ, hogy kendet miért, körözik?

Elővigyázatosságból.
Egy tanár felolvasást tartott az 

élelmiszerek pótló anyagairól. A fel
olvasáson nagy számú közönség je 
lent meg. csak épen a tanár felesége 
nem.

Barátja kérdi a tanártól: miért nem 
jelent meg a feleséged?

Tanár: elővigyázatosságból meg
tiltottam a megjelenését, nehogy 
másnap — pótló anyagokat tálaljon 
fel — ebédre.

A jótevő.

A tisztelendő a szószékről prédi
kál:

— Ebben a nehéz időkben minden 
embernek jót kell tenni embertársai
val.

Az előtte álló János gazdához for
dulva, kérdi:

— Jót tesz-e kend valakivel?
János gazda:
- I g e n ,  a feleségem m el... Na

gyon örül, ha korán megyek haza a 
korcsmából.

Pepit, vagy még jobban . . .  De most 
adjon ötven krajcárt én megígérem, 
hogy este, mikor senki sem látja, 
megcsókolom é rte . . .

Mégegyszer végignéztem a kócos 
leányt őszintén szólva, azon töp
rengtem: megér-e nekem az Adler 
Hermin csókja ötven krajcárt? — 
aztán hosszasabb lelkiküfcdelem után 
kinyitottam a kötött erszényemet. 
Mikor a pénzt átadtam neki, a bolond 
teremtés őrjöngve borult a nya
kamba.

— Ja j, drága mucikám, hogy a jó 
Isten áldja meg! . . .  Nem is egy csó
kot kap tőlem, de tizet, százat vagy 
akár ezret is . . .

A következő pillanatban már eltűnt 
a hátulsó lépcsőn, hogy a sarki bolt
ban ötért szaloncukrot vásároljon, 
másnap pedig becsületesen letörlesz
tette a kikötött csókokat is . . .  Isten 
tudja, hogyan történt: a csúf, kócos 
leány csókjára egyszerre csak végig
futott a hátamon a h id egség ...

Ez volt az első találkozásom Adler 
Herminnal, a nagy színésznővel és 
cocotte-tal, akinek lábainál valaha 
egy orosz nagyherceg feküdt s akit 
en is később oly gyakran kiszolgál
tam . . .  Ennek a története azonban 
már az emlékirataim egy másik lap
jára tartozik. . .

(Folyt, köv.)
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Icnlegi vendéglőik nyújtotta anyagi hely-' 
zetiikkel és ezért igyekeznek más, több 
jövedelmet nyújtó bérlethez jutni. A pályá
zatok sorsa felett döntő vasutigazgatósá- 
goknak az ajánlatok elbírálása alkalmával 
figyelembe kell azonban venni, hogy a bér
letet régi, kipróbált erőknek, olyan vasúti 
vendéglősöknek juttassák, akiknek neve és 
működése a vendéglő kedvező üzemmene
tének garanciája. Hinni akarjuk, hogy a 
vasúti igazgatóságok nem hagyják figyel
men kivid a méltányosság e szempontjait 
és hogy ehhez e felszólításunk is hozzá 
fog járulni.

Vasúti vendéglős Rózsahegy. Vasúti ven
déglős előfizetőink rovatába cime kima
radt, mert az utalvány szelvényen nem je
lezte, hogy vasúti vendéglős, kipótoltuk.

özv. Olajos Károlyné vendéglős Kecs
kemét. Mutatványszámot küldöttünk, levél

К. I. Szatuiár. A Budapest-Nyugoti pá
lyaudvari vasúti vendéglőt Neményi Béla 
vendéglős nyerte el.

Gy. L. Miskolcz. Kondos Mihály nagy- 
károlyi vasúti vendéglős uj cime nincs ná
lunk bejelentve. A nagykárolyi vasúti ven
déglőt Demkó Mihály volt kőrösmezői vas
úti vendéglős kartárs birja.

K. Lajosné Mezőkövesd. Fivérét hely
hiány miatt a vöröskereszt kórházba he
lyeztük a vöröskereszt kórháza Budán van 
II. kerület, Qyőri-ut 17. sz. a. Adományát 
küldje be közvetlenül az Igazgatósághoz I. 
Disz-tér 1. Írja rá a posta utalvány szel
vényére hogy mily célra küldi. Lapzártakor 
értesültünk, hogy k. fivére jól érzi magát.

Vendéglős Pozsony. Nagyon köszönjük 
szives fáradozását az On által gyűjtött elő
fizetőknek a kívánt példányokat niegkiil- 
döttiik.

B. Elemér Nagyvárad. Palugyay J. és fiai 
pezsgőgyáros cég Pozsony, borkereskedés
sel is foglalkozik.

R. A. vasúti vendéglős Fogaras. B, leve
lét megkaptuk. Előző levele értelmében 
fogunk eljárni. Szives türelmét mig az ön 
részére megfelelő lesz.

NAGYKÁROLY
NAGYSZEBEN
NYÍREGYHÁZA
PÁRKÁNY-NÁNA
PELSÖCZ
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁRVÁR
SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZATMÁR (I. oszt. étterem!
SZFGED-RÓKUS
SZÉKELYKOCSÁRD
SZERENCS
SZOLNOK
SZÖREG

teljesen független, minden vendéglős 
egyesülettől és ipartársulat támogatásától 
ment lapot adunk a magyar ven
déglős testület kezébe; olyan lapot, amely 
mindig bátran cs kitartóan fog küzdeni u 
magyar vendéglősök és korcstitárosok ér
dekeiért. ügy érezzük, hogy erre a mai ne
héz körülmények között szükség van, mert 
olyan jelenségek mutatkoznak, amelyek ké
pesek arra, hogy vendéglős exiszienclát 
tönkretegyenek.

Az ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG 
nem függ senkitől; bátran és nagy kitartás
sal fog haladni afielé a cél felé, amelyet 
maga elé tűzött. Ez a cél: békesség a ma
gyar vendéglős iparban cs 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 cs korcsmárosok nagy része 
harcban áll rengeteg ellenségeinkkel, de - 
a mi hitünk szerint — most kell előkészíteni 
a talajt, hegy az a jövendőre biztos alapo
kon állítasson.

Abban a hitben, hogy ezt a magyar ven
déglősök meg fogják érteni; kérjük szives 
támogatásukat. Az ORSZÁGOS VENDÉG
LŐS ÚJSÁG előfizetési ára egész évre 6 
korona.

Kiváló tisztelettel
az ORSZÁGOS VENDÉGLŐS ÚJSÁG 

kiadóhivatala.

i P A R S Ó
fagylalt, jegediávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózáár.., valamint 
hűtőkészülékekhez. Mi d. n felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vrgv írásbeli 
kérdezősködésekre díjm entesen nyújt

A Magyar Király, Sójöverték Vezéríígynöksége
I p a r i é o s z t á l y :

Budapest V., Vilmos C>ászár-ul 32, Telefon 73-40
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