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JOBB JÖVŐ 
reményében üdvözlöm e lap olvasó
táborát. Aladdin bűvös lámpáját sze
retném megragadni, hogy megmutas
sam nektek e nemzet rejtett kincseit 
és az utat, ame’y ennek bírásához 
elvezet. Ott betűről a szivünk vagy 
a lelkünk rejtett zugában talán mind
nyájan homályosan érezzük, hogy 
lehetnének a dolgok szomorú állása 
másként is, ha mindnyájan dolgoz
hatnánk egy magasabb cél érdeké
ben. Világjelenség e gazdasági válság 
amelyben élünk. Most győzök és le
győzőitek egyforma komoly óhajtás
sal keresik ebből a kibontakozást. 
Éppen úgy mint ahogy egy nemzet 
életén belül a társadalmi osztályok
nak egymásra való utaltsága nemzeti 
közösséget alkot; ugyanígy a világ 
népeinek együttműködése az em
beri nagy közönség gondolatát 
foglalja magában.. Nem teória vagy 
feltevés ez hanem e rohanó korszak
ban az eszmék és ideák egymást 
követő törvényszerű következménye. 
Ezen elvnél fogva mi lehet az a cso
dálatosfedezet vagy zálog, ami a népe
ket összetartsa, amely az emberi 
igények növekedésével az emberi
séget boldogítani tudná? Amely a 
világ sok, sok millió éhezőinek enni 
adjon? Az erőszak a fegyver? Ame
lyiknek torkából még békés időkben 
is a népek egymás iránti oldhatatlan 
gyűlölete gőzölög. A pénz, a valuta 
az aranyborjú, ami az embereket 
elválasztja, megkülömbözteti, Kivált
ságokat nevel még a népek köiött 
is? Nem! Semmiféle csodálatos dolog 
nincs az emberiség együttműködé
sire, boldogulására és az éhezők ki
elégítésére más, mint a teremtő 
munka. A nemzet munkavágya és 
élni akarása az a kincs, melyet meg
akartam mutatni néktek. Mert az 
erőszak eszközétől a fegyvertől a 
technika és a tudomány azon egekbe 
törő elöhaladottságában bármelyik 
nemzet teljes elpusztulására is szá
míthat. A csalfa bálvány Istennek 
az arany borjúnak misztikus erejű 
varázsa is letűnt éppen most ami
kor hatalmának tébolyi magaslatán 
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SZOLGÁLJON FEL!

erezte magát Helyét be fogja tölteni 
az emberiség bcldcgitásáia törekvő 
megszentelt munka. Szent meg
győződéssel hiszem, hogy az idők 
méhében már megfogamzott az em
beriséget megváltó eszme a mindent 
jóvátevő munka megismerése. így 
megfog születni a munka hatalma. 
Munkás testvéreim! A ti élni aka I
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A vendéglői és szállodai 
összalkalmazottakhoz!

KARTÁRSAK !
Közel két évtizede hányja-veti bár

kánkat az idők forgataga a küzdel
mek tengerén. Valamennyien érez
zük egy egészséges szervezet hiányát, 
mely nélkül sérelmeink orvoslását és 
gazdasági helyzetünk megjavítását 
célzó munkásságunk és törekvésünk 
szétforgácsolódik s eredménytelen 
marad.

Fájdalommal állapíthatjuk meg, 
hogy a régi hangzatos jelszavakkal 
politizáló egyesületek teljesen lejárat
ták magukat s ezáltal alkalmatlanná 
váltak arra, hogy a vendéglői és 
szállodai alkalmazottak érdekeit csak 
a legcsekélyebb mértékben is szol
gálni, vagy előbbre vinni tudták volna.

Mai gazdasági helyzetünk remény
telensége komoly intelem arra, hogy 
komolyan törődjünk sorsunkkal, — 
különben elveszünk s ugyanakkor 
nap-nap után láthatjuk a munkaköz
vetítés becstelen elfajulását, az ügy
nöki hiénák féktelen garázdálkodá
sát, akik csak azt közvetítik mun
kába, aki a busás honoráriumokat 
előre markukba nyomják. De lehe
tetlen észre nem venni egyidejűleg 
a vendéglösipar szánalmas vergődé
sét, beteges sorvadását is, amit két
ségkívül elősegíti egyrészt az, hogy a
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rástok sem hiába való, csak erős 
hitnek kell bennünk élni és elfog 
jönni az idő amikor az emberek élet- 
jogát az általa végzett m u li
le a t e 1 j e s i t m é n y fogja megha
tározni. Akkor elfog tűnni arco
tokról az a keserű mosoly, mellyel 
eddig a jobb jövőbe vetett reményt 
kétségbe vontátok. Koncsek István

vendéglősipar sorsával senki nem 
törődik, másrészt a gombamódra fel
bukkanó kifőzdék egyeseinek egész
ségtelen kunkurrenciája.

A hatalmas vendéglősipartestület 
behunyt szemmel tűi’ minden jog
csorbítást, nekünk viszont hiányzik 
a kenyér, a munkaalkalom. Ezek a 
kirívó igazságtalanságok áthatják 
egész valónkat, belesikoltjuk a nem
törődömség néma csendjébe, hogy 
tiltakozásunkat végre hallják meg az 
illetékesek. Bizunk abban, hogy 
egyesületünk súllyal és eredménnyel 
fogja érdekeiteket képviselni, miért 
is hivó szóval fordulunk minden ven
déglői és szállodai alkalmazotthoz :

Csatlakozzatok egyesületünkhöz ! 
Ébredjetek tudatára annak, 
csak összetartás és az ebben 
erő tudja a bajok eredő okát 
szüntetni.

Kartársi üdvözlettel :
A Vendéglössegédek Egyesülete 

vezetősége.

hogy 
re j I ö 
meg-

Csáky-féle uradalmi

MUST-MOST
Naponta

édes friss must sajtolása 
Kapható a Központi vásárcsarnokban

Telefonmegrendelés: A. 870-96

Pálpusztai sajt világmárka ! Szaktársak 
találkozóhelye
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Akorcsmárosok is fő
zési engedélyt kérnek

A budapesti korcsmárosok iparlársulatá- 
nak küldöttsége kereste fel a polgármes
tert, akitől kérték a korcsmákba való főzés 
engedélyezését. Amint előadták, egyenlőre 
megelégednének kél meleg, azaz egy hús ( 
és egy tojás étel főzésével. A kérelmüket 
ők is úgy mint a kifőzdék, az ismert allri- 
nista érvelésekkel támogatták, amivel azt 
akarják elhitetni, hogy a fogyasztó közö
ségnek gazdasági helyzete kívánatossá teszi 
a korcsmái főzést.

Ezzel szemben a tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a közönségnek nem a szerte
len főzési hely áll az érdekében, hanem 
inkább a jó és táplálékot nyújtó eledel. 
Végre tisztába kell lennünk azzal, hogy a 
kis pénzért adagoló kifőzdék semmi tápiá- i 
lékot nem nyújtanak. így tehát ez az egész i 
üzleti manőver csak arra alkalmas, hogy 
régi jó kipróbált évszázadokon kérésztől < 
beválll vendéglői főzési lehetetlenné tegyék, ' 
a szakembereket pedig mindinkább kontá- ; 
rok váltják fel akikről elsem hihető, hogy j 
megbízható jó munkát végeznek a főzés 
terén. Mindezek által a vendéglős ipartes
tületnek ügy a vendéglői ipar, mint az al
kalmazottakra való tekintettel tiltakozni kell 
a korcsmái főzés engedélyezése ellen és 
követelni kell a kifőzdék szigorú megrend- 
szabályozását is.

Miért van mindennap 
egy vendéglővel ke
vesebb Budapesten?

Most amikor a jól megalapozott üzletek 
is csak a legnagyobb körültekintéssel, szak
avatott vezetéssel s a rendkívüli gazdasági 
helyzethez való okos alkalmazkodással tud
nak helytállani, igen gyakori eset egy-egy 
ismert üzlet megszűnése, összeroppanása. 
Mégis azonban ettől függetlenül feltűnően 
gyakori, szinte beteges tünet a budapesti 
vendéglők sorozatos csődje s a létért foly
tatott küzdelemben tapasztalható elerőtle
nedése.

Úgy hisszük, hogy ezzel a kérdéssel 
érdemes foglalkozni, kötelességünk a bete
ges tünet észlelt okaira rámutatni, mert 
szolgálátot kívánunk ezáltal tenni egyrészt 
a jobb sorsra érdemes vendéglősiparnak,

másrészt ezen ipar munkakörébe belekap
csolódó alkalmazottak hatalmas táborának.

Hosszú évekkel ezelőtt — a vendéglők 
fénykorában — indokolatlanul magas ét
termi és borárak mellett is hatalmas for
galmat bonyol.tollak le a vendéglők s ter
mészetesen nem maradt el a forgalomnak 
megfelelő üzleti haszon sem. Akkor még 
nem volt probléma a magas üzlelbér, nem 
okozott gondot a pénztelenség, a nagy 
rezsi sem ment az egészséges üzletmenet 
rovására.

Évek múllak, melyek során kialakult egy 
elkeseredett gazdasági háború. Uton-utfélén 
felütötte fejét a munkanélküliség réme, 
bénító hatást gyakorolva a kereskedő és 
iparostársadalom forgalmára, meggyengült 
a vendéglőket látogató polgári középosztály 
teherbiróképessége s ezá'tal automatikusan 
felmorzsolódott az addig tapasztalt egész- 

| séges üzleti forgalom. És ugyanakkor lát
juk, hogy a vendéglős-szakma tehetetlenül, 
k nba tett kezekkel, elegáns nemtörődöm
séggel nézi ezt a felmorzsolódást s apati- 
kusan (ér napirendre a fölöli a szomorú 
tény fölött, hogy mindennap egy vendéglő
vel van kevesebb Budapesten.

Nem látja, vagy nem akarja látni, hogy 
az évekkel ezelőtt még helytálló éttermi 
árak ma már nem állanak arányban a mai 
piaci beszerzési árakkal, nem veszi észre, 
hogy megcsappant forgalmához a bérelt 
helyiség terjedelme túlzott s hogy ezáltal 
lefokozott forgalmát ugyanaz a tekintélyes 
rezsi terheli, mint a régebbi gondtalan üz
leti forgalmat. Nem veszi észre, hogy a 
jobb polgári közönség egy része a kocsmák
hoz pártolt át s hogy a hatóságilag támo
gatott miniszteri étkezdék felszívják fogyasz
tóközönségét és a puszta véletlenre bízva 
magát, éli a maga régi életét abban az uj 
miliőben, amely számára csak pusztulást, 
tönkremenést jelent.

IIol van a vendéglősök ipartestülete, 
amely a kebelébe zárt tagok érdekeit meg
védeni hivatott ? Hol van az intő szó, a 
komoly figyelmeztetés, miért késik az utolsó 
órákban is a mentés munkája? Hol késik 
a minden bajok kiküszöbölésére egyedül 
alkalmas helyes gazdasági politika megin
dítása ? Ki veszi magára a nap-nap után 
facér-listára kerülő alkalmazottak kenyér
gondjait ?

Uraim! — akik erre illetékesek — cse
lekedjenek, mert ütött a 12-ik óra!

Ördög Konrád.

Kartársak I Az ügynökök a mi sírásóink. 
Minden eszközzel harcoljunk ellenük.

NAGY IGNÁC 
pincefelszerelési cikkek 

Budapest, V1L, Károly-körut 9 
Telefon: J. 11-6-15

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. in: 
borszivatlyuk, szürőgépek, palackok, 

parafadugók, címkék, stb. slb.
------- ------ -- *

UJ SZELLEM
\ által mélyen áthatva, a változott életviszo

nyok miatt megél tő és komolyan érző han
gulattal, elszánt akarással, lankadhatallan 
lelkesedéssel indul küzdelmes útjára a ven
déglőssegédek egyesülete. Küzdelemre indul 
az egyesület s erre a küzdelemre az er
kölcsi alapot a múlt tapasztalatai, a mai 
rendkívüli helyzet s az elkövetkező lehető
ségek perspektívája adja meg; a végcélja 
pedig: győzelemre vinni azt a zászlót, 
melyre célkitűzéseit az uj szellemtől áthat
va feljegyezte. Ezeknek a céloknak meg
valósításához okszerű, lassú energikus munka 
szükséges. Nem elég a reklámszerü hajrá
zás, nem elég a pillanatnyi lelkesedés, nem 
elég az alapköveknek hevenyészett elhelye
zése. Ahhoz, hogy az egyesület falai szik- 
Iaszilárdan álljanak, tartalmas, gondos, 
meg alapozás szükséges. Az egyesületbe 
tömörült erők szakszerű megszervezése, a 
kor igényeinek megfelelő nevelése és irá
nyítása elengedhetvtlen feltétéi, — természe
tes következménye ennek a kollegiális ösz- 
szetartás, egymás megbecsülése. Akik tehát 
az egyesület zászlaja alá sorakoznak, alá 
kell vessék magukat úgy az egyesületi élet 
mint a kenyérkereső munka által megkí
vánt vasfegyelemnek, mert csak ilyen fe
gyelmezettséggel lehet eredményes munkát 
végezni s az egyesület megerősítésén ke
resztül az egyes tagok megerősödését elérni. 
Csak komoly embereknek szóllnak célkitű
zéseink, Távoltartunk magunktól minden 
konkolyt, az egység és eredményes munka 
ellenségeit. Nincs tehát szükség konkoly
hintő „éceszgéberek‘‘-re, a „csenevész klik
kek" hadára, Az örökösen elégedetlen, 
könnyelmű elemek félrevezető aknamunká
jára. Ezeket erőszakkal is távol kell tar
tani az egyesülettől, nehogy bekövetkez
zék a múlt idők meddő szervezkedése, az 
igaz akarások és követendő ideálok elgán- 
csolása. Közös ügyeink intézésére csak az 
jogosított tehát, aki magáévá teszi munkás
ságunk vezérelveit, aki munkásságát nem 
üres demagógiával meríti ki, aki az ered
ményeket nem a politikai fordulatok sze
szélyétől várja, hanem aki értékes egyéni 
közreműködésével az egyesületnek vasfe- 
gyelmezettségű katonájává szegődik. Min
denkit szeretettel vár az egyesület, aki 
ilyen szándékkal közeledik s mindenki 
ellen felveszi a harcot, ki ellenségévé 
szegül.

Pluhár-féle
must kapható
augusztus 29-töl egész szezon idő 
alatt, napi árban, házhoz szállítva. 
Pontos kiszolgálás. Becses rendelésüket 
a telepen is felvesszük. Tisztelettel
Piuhár Konrád VII., Wcstelényi-utca 69. szám. 

Tele'onnzám József 3—95—67
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Kedves Szerkesztő Ur — jó napol, 
Siófokról írjuk e lev.-lapot.
Ahol dolgozunk pár hetet fényesen, 
Mi is járunk a strandra — kényesen. 
Fürdöpapucs a lábunkon, 
Dreszben — evező a váltunkon.
Szöszi módik fogják a kezünket 
Pestről ismerik a nevünket!
Elvetünk most minden gondot, 
Halljuk, hogy Bethlen lemondott. . 
írja továbbá Pestről a mama, 
Hogy e héten nem volt panama.
S hazamegyek, nagy öröm vár rám,
Mert az autók nem járnak már a járdán ! 
A tó fölött röpködnek a sirályok, 
Úgy élünk itt mint a mese királyok. 
Búcsúzunk taljánul: hogyhái rivadercsi; 
Köszöntjük mindhárman. Pisla, Jenő, Karcsi.

Csernyés Jenő.

A segéd győztes szere. Párdi Ferenc 
Budapesti vendéglősnek a segédje egy évi 
szolgálata után beteg lett. Amikor nyolc 
napig tartó betegsége után újra jelentke
zett munkára, Párdi nem fogadta vissza, 
de felmondási időt sem adott neki, azért a 
segéd jogigényt adott be a munkaügyi bí
rósághoz 14 napi felmondás és az azzal 
járó összes javadalmazásait illetően. A be
fejező tárgyalás szeptember 9-én volt és a 
bíróság a segéd kérelmének helyt adva, 
megítélte az összes követeléseit. Ezen per
rel kapcsolatosan jellemzés képpen felakar
juk említeni, hogy Párdi a két másik segéd
jével akart tanúskodni magának, akiknek 
azonban szavahihetőségét, a „bölcs magyar" 
biró nem fogadta el. Kollegiális szempont
ból pediglen igen súlyosan megítélhető 
azoknak az eljárása, akik saját kollégájuk 
rovására mennek tanúskodni.

Minden üzemben ki kell függeszteni 
a munkarendet. Az 1930. évi december 
hó 30-án kelt 150443—1930. K. M. szánni 
rendelet értelmében a munkaidő rendet 
valamint az alkalmazottak szolgálati idejük 
kezdését és befejezését, úgymint az évko
rukat tartalmazó jegyzéket tartozik minden 
üzem vezetni és oly helyen kifüggeszteni, 
ahol könnyen hozzáférhetőleg mindenki 
elolvashatja.

Spolarich György R.-T. megvette a 
debreceni Bika Szállodát, amelyik nem 
csak Debrecen híressége, hanem az egész 
országnak is nagy nevezetessége. A Spo
larich R.-T.-nak ez a negyedik kávés-ven
déglős nagyüzeme, ezidő szerint birtokuk
ban tartják a József-köruti hávéházat, a 
Ferenciek tere 7. alatt levő éttermet és a 
szigeten levő Sziget Club éttermet és most 
mint negyedik, kezébe került a debreceni 
„Arany Bika" Szálló.

A Flórián kávéház kapunyitása. A 
Régíposta-utca 5. alatt létező Flórián ká
véház szept. elsejével megnyitotta üzemét. 
A nyári szünet után uj erő és ambícióval 
kelt munkára Fiala Ernő, e kávéház meg
alapító tulajdonosa, hogy az eddigi sikeres 
működését fokozza, a nagyközönség igé-

nyeinek a kielégítése tekintetébe, mely 
munkássága bízvást meghozza a fáradsá
gának eredményét.

A Pluhár-féle must préselése. Az év
tizedek óta közismert Pluhár-féle must ez- 
idén fokozatos munkásságot fejt ki, hogy 
a régi megszokotlsággal teljes kielégítését 
érdemelje ki úgy a vevő, mint a fogyasztó
közönség részéről e közismert és népszerű 
név nem szorul ugyan reklámra, csupán 
rokonszenvböl említjük fel, hogy ez is 
egyike azon cégeknek, akik mindig is helyt
álltak a működésűk igy ezúttal is különös 
figyelemre érdemes.

Uj szálloda épül a Svábhegyen. Amint 
hírlik, Kovács János, a közismert és nép
szerű svábhegyi Normafa-vendéglős egy uj 
szállodát épít saját telkén, a Normafa elölt. 
Ez a kies táj ezáltal egy gyönyörű épít
ménnyel fog gazdagodni és aki ismeri a 
svábhegynek jelenlegi viszonyait, az méltán 
elismeri azt, kogy egy ilyen szállodára 
nagy szűk ég is van. Tudvalevőleg az 
utóbbi időben úgy' a nyári, mint a téli ki
ránduló közönség, valamint a téli sportot 
élvezők sok ezrei nagyon megkedvelték a 
m ig islalnak ezt a legegészségesebb táját, 
megérthető tehát, milyen nagy kényelmükre 
fog szolgálni az uj szálloda, mely' barátsá
gos otthont fog nyújtani mindazok részére, 
akik olt hosszabb időn át tartózkodni 
óhajtanak. Ezzel a szállodaépítéssel egy 
régi vágy valósul meg Kovács János ter- 
vezgcléséből és a közönség egy hiányt 
pótló olyan kényelemhez jut, melyet mind
eddig nélkülözni volt kénytelen. Reméljük 
tehát, hogy úgy az épülendő szálloda, mint 
a kiváló szakértelemmel és figyelmességgel 
vezetett vendéglő a nagyérdemű közönség 
további támogatására tarthat számot.

Megszűnik a kávésok munkaközvetí
tése, Amint bennünket beavatott forrásból 
értesítenek, a közeli napokban meg fog 
szűnni a Budapesti Kávésok munkaközve
títője. Mely intézmény 1908-ban létesült s 
azt tűzte ki célul maga elé, hogy a mun
kaközvetítés terén tapasztalt hiányosságo
kat küszöbölje ki, de már születése korán 
is alkalmatlannak bizonyult erre és nép
szerűtlenné vált, a kávéházi alkalmazottak 
pedig egyszerűen kutyaólnak nevezték 
és aki csak tehette, a legmesszebbmenőleg 
kerülte. így ment ez egész húsz éves mű
ködésén keresztül, mig végre a kávés ipar
társulat is belátja azt, hogy ilyen semmire- 
való intézményt fentartani nem érdemes, 
de nincs is joga a kávésipartestületnek 
ahhoz, hogy súlyos közköltségeken fenlar- 
tását erőszakolja, amikor voltaképpen csak 
elvétve akad még valaki, aki annak szol
gálatát igénybe veszi. Az alkalmazottak 
pedig nem sajnálni, hanem örülni fognak 
mielőbbi megszűnésén.

A nemzetközi kiállítás személyzetének 
fizetési ügye a bíróság előtt. Az elmúlt 
tavaszkor megtartott nemzetközi kiállításra 
Bam Já.ios vendéglős és Szalay Ferenc 
főpincér a vendéglői személyzetet egy heti 
stabil időre vették fel és ezért egy heti 
stabil fizetést akartak adni. A kiállítás be
fejezésével a személyzet ezt a fizetési nem 
fogadta el és követelték, mivel egy heti 
stabilság a gyakorlati szokásainkban nem 
található fel, hogy úgy mint a napi kisegi- 
tési dijat fizessék nekik, igy az ügy az 
ipartestületi panaszbizottságtól a bíróság 
elé került, ahol a közeli napokban fogják 
tárgyalni. Ez ügyben a panaszos személy
zetnek a létszáma cc 150. Az ügy kimene
tele már annál inkább is nagy érdeklő
désre tarthat számot, mivel a személyzet
biróilag fogja megsemmisíteni a kitervelt 
machinációt, hogy egy heti stabil fizetéssel 
fizessék ki a voltaképpen kisegítő embere
ket. Egy kegyetlen precedens akart ez 
lenni a személyzeti fizetések teljes lerom
bolására, de amint látjuk, ez nem sikerülhet.

A

Gutmann-féle 
„Elszakíthatatlan" 
í mn-rmif—n ~r w inirfinrimruT- '-v.

Munkaruhák, 
Munkaköpenyek, 
Szövetruhák,
F ehérnemüek

világhírűek !

Budapest, VIL, Rákóczí-ut 16.

ENGEL JÚLIA UTÓDA

ANDORF JÓZSEFNÉ
A Keszey-éttcrmek főpincérének neje

keztyük gyári lerakata
Budapest, Vll., Erzsébet-körút 5. sz- 
Saját gyártmányú keztyük. öz- és szarvasbőr- 
kiilönlegességek. — Fűzők. — Gyágyhaskötők 
mérték után. — Melltartók. — Harisnyák — 
Tánc- és selyemharisnyák. — Vidéki rendeléseket 

postán. — Tisztítási és javítást vállal.

Deák kávéház

Helcz József

József-körut és 
sarok. Tiliaméry

Baross-utcu 
tulajdonos

vendéglőj-. Vili., 
utca 2. szám.

Rökk Szilárd-

Borszivattvuk, bortömiök 
és pincegazdasági cikkek

” Vilmos ssászái’-ut US. iei.:Budapest, V., V 11 Ili U □ LűÜöóülUi
Bádogra litografált bortörvény kapható.

Aut. 28-92.
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V endéglőny itás
Glaser János budapesti főpincér szept. 

5-én vendéglőt nyitott VIII., Thék Endre-u. 
17. sz. alatt. Vendéglő helyiségét szépen 
átrenoválta, ami kitűnő Ízlésről tanúskodik 
s reményt táplál arra nézve, hogy a leg
jobb szakavatottsággal vezetett üzlete meg- ' 
hozza a remélt és joggal elvárt sikert. 
Glaser kartárs hosszú éveken keresztül a 
legjobbhirü budapesti vendéglőkben volt 
mint főpincér alkalmazásban. Legutóbb a 
József-köruli Posch étteremnek volt üzlet
vezető főpincérje.

Lamos Géza budapesti főpincér Kazincy - 
ucca 3 alatt nyitott üzletet. Szakmabeliek
nek máris igen kedvelt helye lelt és fel- ■ 
éledt benne a régi jó hírnevű Manus pin- | 
cértanya kartársi hangulata. Odajár a szak- j 
mabelieknek színe-java és otthoniasan érzik 
magukat.

Megkezdődött a Csáky-féle uradalmi 
édes must préselése. A központi vásárcsar
nokban ismét megkezdődött a közismert 
Csáky-féle must kora reggeltől késő estig 
tarló préselése. A városszerte elterjedt 
Csáky-féle must mindig is kitűnőnek bizo- j 
nyúlt, ezidén azonban a jó és bőséges tér- j 
més folytán egyike a legjobb forrásoknak. 
Bizalommal fordulhat hozzá mindenki.

Qnec Qónrlny vendéglője, Főherceg Sándor-u.
Ocloo Odllilvr 21 sz. Este hangulatos zene.

Orovitz Gábor

Héra- szalámi ff
Budapest, IX., Soroksári-ut 76.
Telefon : 863—50 és József 396—30.

i

«

Italszükségletét
belföldi és külfölei italokban a legelőnyö
sebben beszerző csoportunknál fedezheti : 

ÍBndéglősöli Bbszepző Csoportja 
Rész vény társaság

Budapest, IV., Vámház-körut 8. szám. 
Kívánatra árjegyzéket küldünk.

SZENT ISTVÁN

Po rte r- sör
A Polgári Serfőzde sörkülönlegessége. ■

Panaszok a házi Zupringerek ellen. 
Manapság egy ujtipusu Zupringerség nőtte 
ki magát. Az úgynevezett házi Zupringerek 
személyében, akik ugyanis arra vállalkoz
nak, hogy egyes üzemekbe beférkőzve és 
ott az esedékes munkához szükséges alkal 
mázolták összeírásának a megbízatását ké
rik, ami ellen még akkor is jogos kifogás
sal lehet élni, ha ezt a feladatot a legtisz
tességesebb módon végeznék. Mert tudva
levőleg közvetítéssel csak iparilag jogosí
tott intézmények foglalkozhatnak. De mint 
bennünket több oldalról tájékoztattak, ezek 
is kezdik magukat kinőni az egyszerűség
ből és már mint hivatásos ügynökök ko
pogtatnak és- kilincselnek egyes ajtókon és 
különböző költségek cimén honoráriumot 
szednek.

Erzsébet-körut 4. sz. alatti vendéglőt 
Varga János átadta Pasits kollégánknak. 
Mindkét név igen jó hangzású a szakmá
ban és igy méltán remélhetjük, hogy a 
város szivében fekvő, jól berendezett ven
déglő a középosztály legkedveltebb talál
kozó helye lesz.

Üzleti hírek
Budapest. Rellinger Márton, a jól ismert 

fővárosi vendéglős, megvette a VII., Iza- 
I clla-utca 3 szám alatti jóforgalmu polgári 
vendéglőt.

Ma zura Rezső vendéglős a Lipót-körut 
10 szám alatti .sarokhelyiségben egy ven
déglőt nyitott és azt teljesen újonnan be
rendezve, múlt hó 29-én ünnepélyesen 
megnyitotta.

Horváth Andor, a kelenföldi pályaudvari 
vendéglő főpincére elnyerte a lökösházai 
vasúti vendéglő bérletét.

Baja. Takáts Vilmos, a „Nemzeti Szálló" 
tulajdonosa, ipartársulali és szakosztályi 
elnök, szállodáját átalakíttatta és moder- 
nizáltatta, központi fűtéssel és hideg meleg 
vízszolgáltatásra rendeztette be a 65 ven
dégszobát, valamint újonnan butoroztatta 
azokat.

Barcs. Rosich Antal főpincér elnyerte 
az „Iparos-Otthon" vendéglőjének bérletét, 
amelyet célszerű berendezéssel és tataroz- 
tatása után julius 2-án ünnepélyesen meg
nyitotta.

Harkány fürdő. Weisz Ferenc régi kar
társunk, ki mar nagykanizsán és a háboru- 
előiti években Sarajev >ban, Szávabródban 
volt szállodás, bérbe vei le e kies fürdőhely 
nagyvendeglőjét s mint régi szakember, a 
fürdőközönsig legkényesebb ízlésének meg
felelően vezeti üzletét.

Felhívás
a vendéglői iparral kapcsolatos 

vállalatokhoz.
XIII. évfolyamában megjelenő lapom ki

bővítése érdekében a szerkesztési és kiadó
hivatali vezetési a lapon nevezetteknek 
adtam át. Egyesületünk, valamint igaz 
ügyet szolgáló lapunk érdekében utólag 
tisztelettel kérem a vendéglői szállító cége
ket, hogy hirdetéseikkel és előfizetésükkel e 
nehéz időkben továbbra is támogatni és 
azokat megújítani szíveskedjenek.

Gregorits István. 
Kiad ^hivatali vezető: KOMÁSY GÉZA. 
Laptulajdonos: GREGORITS ISTVÁN. 

Gyarmati-nyomda, Budapest, Vili., Hunyadi-utca 10

Szajer József ,7r^X.V1, ■,ól‘*
Szajer György I‘'r‘11" E61vS‘

Érzékeny, Fájós 
Lábakra 

készítek orvosok ál
tal elismert uj talál- 
mányu gyógycípö-

ket, lúdtalp, fagyás. izzadás tyúkszem, börkeménye- 
dések ellen, garancia mellett a legújabb fazonban és 
színben 30 pengőtől. NYÁRY gyógycipész Szondy- 
utca 25. Gyógyc pők egyedüli készítője. Címet ké

rem megőrizni. Kérjen ismertetőt.

Állandóan regge’íg nyitva

Arany János
vendéglője

Budapest, VII., Izabella-tér 2. 
A Magyar Színház mellett

Leveskülönlegesség -:- Szakmabeliek 
találkozó helye.

Özv. Berkovits Károlyné 
BUDAPEST, VI., Sip-ulca 4 szám 

TELEFON: J. 43-5-35.
Ilektograph, papírszalvéta, blokk, étlap, fog
vájó, billiárdgolyók, dákók, sakkok és az 
összes vendéglői és kávéházi kellékek leg

olcsóbban. Játékkártya gyári áron.

HŰTTL BÁN ÉS MIHAL1K
PORCELLÁN és ÜVEGÁRUKERESKEDÉS 

Budapest, V., József-tér 11 
Telefon : Aut. 80-2-06

Nagy választék éttermi és kávéházi porcellán 
és üvegárukból 1

DAMVCTTVlf ünnepélyek alkalmából por- dAINKEI 1EK cellán evöeszl,ő2 asztai, SZék 
kölcsön kapható: S INGER JÓZSEFNÉ,
Király-U. 28. az udvarban. Tel.: A. 23-7-72

HÜTTL TIVADAR
PORCEL1.ÁNGYÁROS

Audapest, IV., Doiottya-utca 14
Telefon : Nagy választék porcellán kávé-
23-1-53. házi és éttermi edényekből

HO TEL CARLTON
IV. kér., Mária Valéria-utca (Dunapart)
Tulajdonos: ILITS G Y U L A szállodás.

Telefon: Automata 889—70.




