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Megjelenik minden ötödik héten.
Vendéglőssegédek egyesületének hivatalos lapja

Elöfizetési dijak ;
Egész évre 1? P, ’/a évre 6 P.
Hirdetési dij ára centiméterekben.

ó^SCél felé
Azon sok keserű csalódás, össze

dőlt szervezkedési mozgalmak és a 
még félig élő, félig pedig halottnak 
hitt különböző egyesületek romhal
mazán, mint egy uj lehetőség, egy 
biztos vizen evező bárka közelgését 
látjuk, miként bontakozik ki, köz
életünknek szinte kaotikus, zűrzava
ros sötét köddel vastagon borított 
nagy tengerén, zárt felsorakozásunk. 
A vendéglössegédek egyesületének 
tüntető főpróbája volt az a közgyű
lés, mely az elmúlt napokban volt 
megtartva a tagoknak tömeg szintje 
előtt. E felvonulásnak valójában az 
volt a hivatása, eldönteni hogy van-e 
létalapja ennek az uj alakulatnak, mely 
mentes minden idegen fajta teoretikus 
frazológiától, cél kitűzése pedig 
tisztán szakmai alapon szolgálni az 
összetartás erejével szakmánk mun
kásságának szakmai, gazdasági és 
erkölcsi érdekeit.

A sikerült seregszemle egy erő
teljes lökés egészséges megmozdulása, 
szervezkedési akarásunknak, megér
tőén parancsolja, hogy azt, e szel
lemben becsületes lelkiismeretesség
gel vezetni kell tovább a cél felé. 
Úgy rémlik, mintha ezen közgyűlés
nek délutánján felébredt szakmánk
nak régi közvéleménye, áldozatkész 
szereplőikkel, akik egész életükön 
keresztül titáni erővel küzdöttek a 
közjavakért. A dicső múlt, a szomorú 
jelen és a bizakodó jövő képe tárult 
elénk, mint egy nagy kolosszus kibon
takozása a ködös sötétségből a vi
lágosságba.
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Pálpusztai sajt világmárka!

Felhívás a magyar szállodások és 
vendéglősökhöz

A minimumra redukálódott üzletmene
telek miatt és a közönség kénye kedvétől 
függő, borravaló alapon dolgozó, szállodai 
és vendéglői alkalmazottak, sivár kiizkö- 
déssel tengődnek egyik napról a másikra. 
A Jbi zonytalan szolgálati viszony, a kevés 
keresett és még kevesebb fizetési rendsze
rünk mellett, eljutottunk azon ponthoz, 
melyen túl már semmiképen sem tudunk a 
legtermészetesebb személyi és családi köte
lességeinknek eleget tenni.

Kételkedve hinnénk azt, hogy Önök 
mint közvetlen ismerői, sőt mondani lehet 
korona tanúi nehéz helyzetünknek, mindezt 
nem tudnák, nem látnák, s feljajdulásunk- 
nak jogosságát el nem ismernék Minthogy 
nyilvánvaló az, hogy nekünk mint a mai 
sanyarú helyzet legfőbb szenvedőinek egy
részt az általános gazdasági viszonyokat 
tekintve, másrészt pedig gyenge szervezett
ségünk folytán nem áll módunkba, még a 
legigazabb jogainkat sem megvédelmezni 
és sérelmeinket orvosolni, egy szerény ké
relemmel fordulunk önökhöz. Eme kérel
münket pedig oly tapintatossággal válasz
tottuk, ki hogy ellene senkinek sem lehet 
kifogása, sőt ellenkezőleg, minden szakma
beli — legyen az főnök vagy alkalmazott

Október hó 26-án d. u. 4 órai kez
dettel tartotta meg a vendéglőssegédek 
egyesülete rendkívüli közgyűlését, József-u. 
60 szám alatti helyiségében. A közgyűlésen 
csupán az egyesület tagjai vehettek részt, 
mégis szűknek bizonyult a zsúfolásig meg
telt helyiség.

A közgyűlést Gregorits István ügyve
zető elnök nyitotta meg, üdvözölve a köz
gyűlésen megjelent tagokat. Elnöki meg
nyitójában ismertette a napirendet. 1. Az 
alapszabályok módosítása. 2. A vezetőség 
újraválasztása. A módosított alapszabályok 
ismertetésére Juhász Ferenc jegvzőt kérte 
fel, aki azt egész terjedelmébe felolvasta. 
Az alapszabályok felolvasása után Bazsay 
Ferenc azt kívánta, hogy a rokkantság meg
állapításában három orvosi szavazat több
sége legyen döntő, azaz az egyik az egye
sület orvosa, második az érdekelt fél álla1 

— egyaránt csak helyeselheti. Mi ugyanis 
ez alkalommal arról szeretnénk Önöket 
ezen felhívásunkkal meggyőzni, hogy az 
ügynöki [munkaközvetítők, az amúgy is 
szánalmas helyzetünkben, valósággal kiuzso- 
ráznak bennünket és hogy ezeknek önök 
szolgáltatnak ki minket minden ok nélkül. 
Úgy érezzük, hogy ez az irgalmatlan kiszol
gáltatás mely ellen mi ezidő szerint véde
kezni nem tudunk, idegeneket pedig a mi 
ügyünkbe bele avatni nemakarva minden
napi megkorbácsoltatásunk, azért, mert 
megértő türelemmel viseljük irtó hely
zetünket. Lansiroznunk kellene az iparunkra 
roppant előnyös revrér rendszert, a heti 
pihenő napot, a rövídebb munkaidő beosz
tást, a kontárok kipusztitását és a fizetés 
megjavítását. Ehelyett azonban most csupán 
arra kérjük Önöket, hogy egy komoly elha
tározással vessenek véget ennek az ügy
nöki kiuzsorázásnak. Úgy véljük, hogy ez 
nem fog önöknek egy fillérjükbe sem ke
rülni, ellenben az alkalmazottak helyzetét 
jelentősen megvédelmezik azzal, hogy nem 
ügznöki irodákban szerzik be a szükséges 
munkaerőt, hanem más tisztességes munka
közvetítő intézetben.

vette 
lelki
jelölő 
veze-

választott orvos, a harmadik meg egy sem
leges főorvos. Bazsay módosító javaslata 
megszavazása után, a közgyűlés megsza
vazta, a módosított alapszabályt egész ter
jedelmében. Következett a napirend máso
dik pontja : a vezetőség megválasztása. Az 
elnöklést Micheller András korelnök 
át, aki felkérte a közgyűlés tagjait a 
ismeretes szavazásra. Végh Gyula a 
bizottság nevében előterjesztette az uj 
tőség névsorát, kérte azoknak megválasz
tását. A közgyűlés abszolút szótöbbséggel 
a következő vezetőségi és választmányi 
tagokat választotta meg.

Elnök: Fehér Béla. Ügyvezető elnök: 
Gregorits István. Alelnök: Glaser János. 
Pénztáros Zsolnay Kálmán. Ellenőrök: Mi 
cheller András, Csányi János. Jegyzők: 
Juhász Ferenc, Reidmar Nándor. Könyvtá
ros: Pesti Lajos. Számvizsgáló : Végh Gyula, 
Herceg Imre, László Ferenc. Választmányi 
tagok : Pintér Sándor, Farkas Béla, Horváth 
Mihály, Szénási Vince, Pólyák Mihály, Szó
déi Jenő, Dézsi László, Petrákovics Péter, 
Csathó József, Petz Zsigmond, Bogla István, 
Bella Kálmán. Pótválasztmány : Papp Imre, 
Gerencsér József, Szalánci Miklós, Nika 
Sándor, Szüts Gyula, Szíits Sándor. Az 
újonnan megválasztott vezetőség nevében 
Gregorits István mondott köszönetét, majd 
buzdító záróbeszéde után a közgyűlést be
zárta.
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Nösner pezsgő és habzóbor
Budapest, V., Lipót-körut 4. Rendelések: Tel. Aut. 194- 89

Szekszárd kereslet és kínálat közepes. 
Óborok iránt az érdeklődés megélénkült. 
20 — 25 filléres árakat Ígérnek a vevők kvali
tásáruért.

Villányban kereslet szünetel kínálat 
közepes. Az első időjárást gyönyörű meleg 
időjárás váltotta fel, a must cukortartalma

Hurcoikodás 
futólépésben 
a Ráday utcából
A mellényszabó hurcolkodási szeren
cséje rendőri beavatkozással

Már többször voltunk kénytelenek fog
lalkozni a Kér. Szoc. szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalmazottak egyesületi ezégére 
alatt évék óta ügynöki garázdálkodást foly
tató, mellényszabó néven ismert áltitkári 
műveleteivel, de amint látni, az e célból jó 
megválasztott Kér. Szoc. cégér elég széles 
ahhoz, hogy sorozatos visszaéléseit takar
gassa. Az ügynöki manipuláczíót és alap
szabály ellenes ‘működésűket, a felügyelő 
hatóság is megállapította. Bebizonyítottuk 
azt is, hogy ez a mellényszabó, az általunk 
keservesen összekuporgatolt pincérotthon 
elaptőkéjét elkótyavetyélte és hogy ebben 
a manipuláczióban segítő társa, Horváth 
Géza kebelbeli barátja. Most ennek fejében 
Horváth az egyleti főpincérséget kapta meg 
szolgálatainak jutalmául. Tékozló eljárá
sukkal sikerült nekik ezt a jobbsorsra méltó 
intézményt, egyesületi mivoltából teljesen 
kiforgatni, de ez alatt gondoskodtak arról, 
hogy nekik azért megmaradjon üzleti bázis
nak. Jó iskola példájának, egy éjjeli enge
délyt eszeltek ki, hogy ezáltal alkalmat 
nyújtsanak az amúgy is könnyelmű hajlamú 
társadalmunk további elzüllésére. Ebben 
merült ki tulajdonképpen az egész műkö
désűk. Evvel az engedéllyel az utóbbi évek
ben végig hömpölyögtek egész Budapesten, 
egyik kocsmából a másikba házalnak és 
üzérkednek vele. Legutóbb a Ráday utcá
ban voltak. Rövid ottlétük után, innen is 
elmenöben voltak, érezve, hogy eleget vol
tak ott, tehát újabb üzlet után kell nézni. 
Minthogy, azonban az eltávozásban aka
dályozva voltak, nevezetesen azért, mert a 
mellényszabó sok piszkos adósága nem 
volt rendezve és azért is, mivel a szerző
déses kötelezettségüknek nem teltek eleget 
igy aztán kilesték a kedvező alkalmat, ami
kor éppen hurcolkodás volt a házban és 
azt arra használták fel, hogy futólépésben 
ezzel a hurcolkodással ők is feltűnés nélkül 
kíosonjanak szorongatott helyzetükből, mert 
már máshol megkötötték az uj üzletet. Vé
gül is rendőri beavatkozásra volt szükség.

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

„Nekem nincs Szerencsem" 
mondja sok ember meggyőződés nélkül, 
mert a szerencséjét még nem próbálta ki. 
Itt az alkalom ! Kevés pénzzel szerencsés 
esetben 40.000 pengőt nyerhet. Még ma 
siessen és vegyen jótékonycélu „Államsors
jegyet" egész 3.— pengő, fél 1.50 pengő. 
Húzás deceber 10-én s önből egycsapásra 
gazdag ember lehet.

Sörgyárak ingyenebéd 
akciója és a szállodai, 

vendéglői alkalmazottak
Amint a napilapok hírül adták, hogy 

a budapesti sörgyárak, a németországi sör
gyárak jópéldáját követve, egyszázezer in
gyenebédet ajánlollak föl, az Ínségesek szá
mára. Ez az áldozat készségük, mindenek 
felett szép, nemes és mondanunk sem kell, 
mily jó hatással lesz, úgy az ínségben szen
vedő széles néprétegek számára, valamint 
azokra a vendéglősökre nézve, akikhez 
ezen beutaltakból háromhónapon keresztül 
legalább öt ven személyt osztanak be.

Mert bármilyen csekély haszonnal 
járó akciónak ígérkezik, mégis igen komoly 
jelentősége van, mindazon kissebb és közép 
vendéglők részére, melyek az utóbbi évben, 
éppen a megfelelő fogyasztók hiányában, 
már képtelenek voltak a meleg konyha 
működését fenttarlani.

Mindeddig talán rendben is van az 
egész akció és valószínűleg, hogy a sörgyá
rak is megfogják célszerű számításunkat 
találni, mert az egészen bizonyos, hogy 
mindazon vendéglősök, akik ezen akcióból 
kiveszik részüket, jelentős mértékben fog
jak, a sörgyárakkal szemben fennálló adós
ságaikat csökkenteni. így aztán a kecske 
is jólakik és a káposzta is megmarad. Le
het, hogy ez az akció igen sok bajba ju
tott kis exiztenciát fog, további munkára, 
kitartásra segíteni, amíg jobbra fordulhat a 
világ sorsa. De mily feltűnő az a siri csend 
a hallgatás némasága, a nagy számú, szen
vedő munkanélküli szállodai és vendéglői 
alkalmazottak, iránt az akcióval kapcsolatban. 
Pedig ha valaki rávan szorulva, és utalva, 
úgy ezek elsősorban is, és joggal igényel
hetnek, minden támogatást, különös kép- 
pen a jótékony sörgyárakkal szemben.
—— twm    i ■ iimii bii

Borgazdaság
Csengődön kereslet és kínálat közepes. 

Eladatott: 64 hl. 14.5 Malligand fokos óbor 
literenként 28 fillérért, 200 hl. 11.5 fokos 
óbor 17 fillérért. Környéken a must cukor- 
fokonkinti ára 0.5 fillér literenként.

Nagykő ősön kereslet közepes, kínálat 
élénk. Osztrák borkereskedő vett össze 
nagyobbmennyiségü parasztbort klosterneu- 
burgi fokonkinl 0.5 filléres árban.

Pacsán kereslet szünetel, kínálat élénk. 
Eladatotl kis tételben 12 fokos, literenként 
14 fillérért.

Csak éttermi sebédeknek x 1.16-X1Ln 6.
j ga|iér tisztítása 7 fillér. 1 puhaing tisztítása 36 fillér 

1 keményített ing tisztítása % 56 fillér. 1 bécsi szelet tisztítása 24 fillér

i söíwosó, festő és vegytisztító gyár
csak: Vili. Jozsef-körut 16. VII. Dohány-utca 48. V. Klotild-u. 10/a sz. alatti Üzletben 

A lapia hivatkozni kell, különben nem adnak kedvezményt !

egyszerre felugrott 18 fokról 24 fokra (olasz 
rizling). Igaz, hogy a bogyóhéj erősen meg
bámult s csodálatosképen a puhahéju faj
ták, u, m. a mézesfehér, oportók, kadarka, 
teljesen épek és egészségesek, úgy, hogy 
utóbbiakból nagyon szép vörösbort készít
hetünk. A kékfajták csak a jövő héten 
kerülnek szüretelésre.

Mór. A következő eladások történ
tek : 200 hl must á 25 fillér, 1 vágón óbor 
38 fillér, 200 hl must á 20 fillér, 200 hl 
must á 20 fillér, 300 hl óbor á 40 fillér. 
Kisebb tételekben elkelt autón és kocsin 
kb. 600-800 hl á 20-22 fillér. A must cukor
tartalma 20—25 százalék kloszterneuburgi 
szerint.

Étlapok /
ÉS MINDENFÉLE NYOM
TA tv Anyóka t legol
csóbban

Gyarmati Ferenc
KÖNYVNYOMDÁJA 
KÉSZÍT.

BUDAPEST,
VIII., HUNYADI-U. TÍZ SZ.

TELEFON: J. 39-3-40

57. Magy. kir. állami sorsjáték
17.000 nyereményt sorsolnak ki 
250.000 arany pengő értékben

főnyeremény
40.000 arany P

Nyeremények: 20.000 P.
10.000 P. 2-szer 5.000 P. 4- 
szer 2.500 P. 6-szor 2.000 P.
10-szer 1.000 pengő, stb. stb.

melyek mind készpénzben fizettetnek ki

Húzás: December 10-én
Sorsjegy árak :

Egész 3.— P Fél: 1.50 P
Kapható minden bank, sorsjátéküzletben és do- 
hánytözsdében. Postai rendeléseket a pénz előze
tes beküldése után azonnal teljesít a M. kir. 
Pénzügyigazgatóság. Budapest, V. Szalay-utca 10.
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hírek
— A szöllő konzerválása. A kecs

keméti szöllészeti intézet azzal kísérletezik, 
hogy a szöllőt konzerválja, hogy azt üde- 
ségében, hosszú időn át maradandó legyen. 
Ha ez a kísérlet tökéletesen sikerül, akkor 
hosszú éveken át módunkba lesz hazai jó 
szöllöt fogyasztani.

—• A háztartási kifőzdék is szaba
don burjánzanak. Az egyik vidéki ipar
kamara kimondotta, hogy a háztartásban 
gyakorolt főzés öt koszt ellátásáig nem
tekinthető ipargyakorlásnak. Ily módon 
ezek is szabadon burjánzanak, akárcsak 
az étkezők. Kérdezzük, nem-e különös, 
hogy a vendéglős ipart herdálhatja min
denki úgy ahogy akarja. A papirkereskedők 
keresztül vidék azt, hogy este 6 óra után, 
amikor ők bezárják üzleteiket, egy szál 
papirost nem szabad eladni senkinek. A 
háztartásban dolgozó varrónőnek egy pár 
idegen harisnyát nem szabad pénzért meg
stoppolni. ha nincs iparjoga ‘'és nem fizet 
adót. Tehát csak éppen a vendéglőipar az 
a közpréda, amivel mindenki foglalkozhat 
ahogy tetszik. Ez tehát az egyetlen ipar, 
melynek ninch gazdája.

— Öngyilkos lett a vendéglösipar- 
testület pénzbeszedője. Hajba József a 
budapesti vendéglősipartestület pénzbesze
dője az elmúlt napokban Zugligetben fel
akasztotta magát. Élettelenül függött a fán 
mikor az ara járó erdöőr meglátta Szomorú 
elhunyténak okául annyit sikerült megtud
nunk, hogy Hajba József az utóbbi időben 
mindinkább adóságokba verte magát, Ami
kor pedig hivatalos elszámolásra került 
volna a sor, felakasztotta magát. Hajba 
Józsefnek igen sok ismerőse volt a ven
déglői társadalomban s bárhol megjelent a 
tagdijak beszedése céljából, szívesen kínál
ták meg egy kis vinkóval. Úgy hírlik köze
lebbi ismerőseitől, hogy ez vitte a sírba.

— A vendéglőssegédek beadványa 
a sörgyári egyesülethez. A vendéglős
segédek egyesülete beadványt nyújtóit át a 
magyar sörgyárak egyesületének. A bead
vány utal arra, hogy a nagyszámú munka
nélküli vendéglősipari alkalmazottak is igényt 
tartanak a sörgyári ebéd akcióra.

— Spolarich György r. t. igazgató
sága a múlt 1-én megjelent lapunkban 
téves információ alapján megjelent közle
ményünkre helyreigazítást kért, arra vonat
kozólag, hogy a debreceni „Arany Bika" 
nagyszálló megvételével komoly formában 
az igazgatóságuk nem foglalkozott.

— Ingyenes Olasz tanfolyam. Az 
olasz királyi követség védnöksége alatt álló 
ingyenes olasz nyelvtanfolyamok igazgató
sága közli, hogy a tanfolyamra bármikor 
lehet beiratkozni a Prohászka Oltokár-ulcai 
leányiskolában, naponként délután 5—7 
óra közölt.

— Szita Lajos a Spolarich éttermei
nek üzletvezető föpincére, mint megbízható 
forrásból megtudtuk, f. év december havá
ban, a VII. kér., Iluszár-u. és Munkács-u. 
sarkán lévő, volt Haggenmacher vendéglőt 
újonnan és pazarul átalakítva megnyitja.

H3RM0TVI7 a Hungária lithiumos gyógyforrás
11 Vb Hl fial I ■ 1m szénsavval telített ásványvize.
Megrendelhető: I., Gellért rakpart 1. szám. — Telefon: Aut. 530-03.

Szita Lajos nem mai ismerős kartár
saink előtt és éppen ezért, mert kartársa
inkat mindig, mint főnök is megbecsülte, 
erkölcsi kötelességünk, hogy Szita Lajost 
erkölcsileg és anyagilag támogassuk.

Szita Lajos uj vállalkozásához sok 
szerencsét kívánunk.

A szobaföpincér, fontosabb teen
dőkkel megbízott íparossegéd. A soproni 
iparkamara egy szoba’főpincér peresügyében 
foglalkozott azon kérdéssel, hogy a főpin
cér egyenlő elbírálás alá esik-e, a rendes 
iparossegéddel.Tanácskozásának eredménye
képpen megállapították, hogy a szoba- 
főpincér fontosabb ügykörrel megbízott 
iparossegéd, ami azt jelenti, hogy felmondás 
esetén elsőéves szolgálata után három, 
további szolgálat után pedig hathavi fel
mondással szűnik meg szolgálata. Vélemé
nyünk szerint ez a felmondási idő min
den főpincér részére jogos.

Kugler Ferenc, vendéglős és bor
kereskedő. Baross-u, 127. szám alatti 
Hanák László vend i glőjében hitenként 
egyszer 50 ebédet ajánlott fel a inségakció 
keretében. Szakmabeliek a Vili. Elöljáró
ság fszt 14 alatt érdeklődhetnek. Reméljük 
hogy Kugler Ferencnek nemeslelkü példáját 
mások is követni fogják.

— Halálozás. Szita I.asos a Spolarich 
éttermek üzletvezető főpincérjének sógora 
néhai Horváth István, a központi vásár
csarnok melletti vendéglő tulajdonosa özve
gyének fia Horváth István rövid szenvedés 
után 31 éves kzrában elhunyt.

Egyesületünk a gyászoló családnak a 
legmélyebb • íszvétét ezúton is tolmácsolja.

Vendéglönyitás.

Özv. Árvay Imréné és Keresik 
Gyula, Vili., Sándor-utca 36. szám alatt 
nyitottak jóforgalmu vendéglőt. A Helvécia 
szölőtelep borait mérik. Literje 60, 80, 90, 
100, 120, 150. A szakmabeliek találkozó 
helye Szichlnecher Gergely Kecskeméten a 
Kaszinóvendéglőt nyitotta meg. Plechl Ist
ván Kőszegen átvette Freinreisz Istvántól 
a Strucc szálló bérletét.

Hivatalos közlemények

A vendéglőssegédek egyesületének 
ügyésze naponta d. u. 4 — 6-ig fogad feleket. 
Bármilyen ügyben mindenek előtt fordul
janak hozzá felvilágosításért.

A vezetőség felhívja az egyesület tag
jait, hogy a szervezkedés érdekében min
denki dolgozzon és agitáljon.

Egyesületünk a szakmába vágó bár
mily személyzetet helyez. A honyha sze
mélyzetre nagy súlyt fektet, mert ezek fon
tos szerepet töltenek be az üzemekben.
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— Adományok. Brüller Kálmán ipar
testület tagja 300 pengőt adományozót Nyug- 
dijegyesületiinknek. Nemesszivü és köve- 
tésremélló elhatározásáért ezúton is leghá- 
lásabb köszönetünket nyilvánítjuk. Ezen 
adományon kívül Nyugdijegyesületünk még 
Habesser Károly takarékpénztári igazgató 
úrtól 100 és a Popper bornagykereskedelmi 
rt.-tól 20 pengő adományt kapott. Hálásan 
köszönjük.

— Vidéki zárórakérdés. A soproni 
vendéglősök, tekintettel a nehéz gazdasági 
viszonyokra, foglalkoztak a záróra kérdé
sével. — Hivatkozással arra, hogy egy óra 
után már nem érdemes nyitva tartani, mert 
úgy sincs vendég, akciót indítottak az egy
órás záróra mellett.

Indítványozták, hogy bízzák minden 
vendéglős szabad akaratára, hogy mikor 
zár be, ha nincs vendég.

A

Gutmann-féle
„Elszakíthatatlan" 
Munkaru hák,
Munkaköpenyek,
Szövetruhák,
F ehér neműek

Müller Adolf főpincér Vili., Mátyás
tér 6 szám alatti Dekkerl féle vendéglőt 
vette át.

Nikara Sándor a Pesti vigadó fő
pincére a VII., Dohány-utca 5 a szám alatt} 
Bölőnyi I, vendéglőjét \etle át.

Rajai Espressa. K
Szaktársak 1 
találkozóhelye

Elsőrendű 
kiszolgálás |

világhírűek !

Budapest, VII., Rákóczi-ut 16.

Deák kávéház

Helcz József

József-körut cs 
sarok. Tihaméry

Baross-utca 
tulajdonos.

vendéglője. Vili., 
utca 2. szám.

Bükk Szilárd

Borszivattyuk, bortömlök 
Mimi és pincegazdasági cikkek
Budapest, V., UlIfflOS C S 3 S Z 0 Ml t ?8. Tel.: Aut. 28-92.

Bádogra litografált bortörvény kapható.
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Verébfogás
Az Országházban szóba került a mun

kanélküliek pénzbeli segélyezésének ügye, 
amit az ismert vöröslobogós szakszervezet 
agitátorjai arra használtak fel, hogy egy 
oly értelmű agitációt konstruáltak maguk
nak, mintha a szóbanforgó segélzezés csak 
szakszervezeti tagoknak lesz kiutalható; sőt 
odáig merészkedtek népbolonditó széltolá
saikkal, hogy kizárólag csakis egyedül az 
ö szakszervezetük tagjai részesülhetnek 
segélyezésben.

Talán szükségtelen felemlítenünk azt, 
hogy milyen hitelt érdemlő ezen ismert 
vöröslobogós társaság köréből kiröppent 
verébfogó hirecske. Egyben kérdezzük, 
hogy ki tudna pontos statisztikát lefektetni 
arról, hogy hány esetben kísérleteztek már 
ezek a felelőtlen elemek ilyen és hasonló 
porhintésekkel a vendéglős és kávés ipar 
munkásságát megtévesztőleg.

Reméljük, hogy ez alkalommal talán 
mégsem sikerül a vöröslobogósoknak, hogy 
az ilyen maszlaghireknek a munkásság 
felüljön, mert azzal már rég tisztában van 
a munkásság, hogy ez a bevitézlett társa
ság ezzel az újabb trükkel csupán néhány 
szegény munkanélküli embert akartak az 
amúgy is gyér tagjaik sorába beugratni.

Megnyugtatásul közöljük, hogy a szó
banforgó munkanélküli segélyezést az erre 
illetékes és megbizhaté hatóság fogja kiosz- 
táni annak idején.

Ugyancsak elmondhatjuk, hogy a 
Szállodai és vendéglői munkásság már rég 
mcgelégelté a díszes társaság istápolását, 
mert még semmifsle egyesület nem élt vissza 
ilyen durván a tagjai bizalmával mint a 
vörös jelző.

Főpincéri számoló táskák
Belső oldalt táska ... ... ... ... 10 P
Hátsó négyes táska ... ... ... ... 12 P
Hármas táska .......................................... 10 P
Kapni Kálmán pincér táska készítőnél

Vili., József-utca 61.
Qncc vendéglője. Főherceg Sándor-u.
üdaa OcUlUvl 21 sz. Este hangulatos zene.

Crovitz Gábor vendéglője, VII. kerület. 
Akácfa-utca 3. szám.

SZENT ISTVÁN

Po rte r- sör
Folgári Serfőzde sörkülönlegessége.

ínyenc mesterség
Erdélyi konyha.

Lucskos káposzta.

Veszünk egy fej szép káposztát és fel
vágjuk szép szeletekbe, sós vízzel leforráz
zuk, nehogy keserű legyen. Egykiló félkövér 
diiznóhust és félkiló marha dagadót a ká
posztával együtt, hidegvízzel felűntve, sózva, 
puhára főzzük. Kevés csomborfüvei, vagy 
kaporral, kevés világos rántással tejföllel 
berántjuk, kevés ecettel, vagy borkővel 
savanyítjuk. Tálaláskor tejfölt öntűnk rá és 
karbonádlit a tetejére.

Tárkonyos bárány.

Gyenge bárányhust bő lében, sózva 
puhára főzzök, s ha megfőtt bőven tejfölei 
kevés liszttel behabarjuk, ecettel savanyít
juk, fűszer tetszés szerint. Tárkonyt a be- 
rántás után 5-6 percig benne főzzük.

Édes omlós tészta.

Zsír, cukor, egyforma mennyiség, a 
liszt, mint mind a kett ü együtt 2 dkg. elesztü 
4 tojás sárgája, egy késhegynyi tört szegfű
szeg, kél késhegynyi törött fahéj és annyi 
tej, mivel gyengére gyúrjuk. A tésztát el- 
lapitva tepsibe teszük a felét, a másik felé
ből rudakat készítünk -ácsnak. Wármivel 
tölthetjük, gyors tűznél pirosra kisütjük.

Túrós gombóc.

7 dkg, vajat elkeverni egy egész tojás
sal, 3 tojássárgását ezeket félkilüt szitán 
áttört túrával jül elkeverjük. 4 tojásfehérjét 
habbá verve, kevés sót, zsemlyemozsát, 
lisztet adunk hozzá, gyenge gombóc tésztát 
formálva kifőzzük. Zsemlemorzsát forró 
zsírban kissé pirítva tejfölei együtt tálalás
kor leöntjük.

Eladó 24 drb Thovek szék drb.-ja 5 P,

Hurka töltőgép jókarban lévő. Cim 
a kiadóban. Tel.' 309-54.

Vendéglő joggal a józsefvárosban ol
csón eladó. Vendéglő joggal eladó a Lipót
városban. Cim a kiadóban.

Helvécia vendéglő Vili., Sándor- 
utca 36. szám Keresik Gyula vezetése alatt. 
Szakmabeliek találkozó helve.

Nikara Sándor vendéglője Dohány
utca 5/a. Szakmabeliek kedvelt helye.

Rápora vendéglő VII., Akáczfa-u. 10. 
Egész éjjel nyitva. Szakmabeliek találkozó
helye.

HErz-szalflini ff-
Budapest, JX., Soroksári-ut 76.

Telefon : 863—50 és József 396—30.

Felelős szerkesztő és kiadó, laptulajdonos: 
GREGORITS ISTVÁN

Készitette Gyarmati Ferenc könyvnyomdája. 
Budapest, Vili., Hunyadi-utca 10 szám

Szajer József Vl’ kerülcl Jókai
Szajer György ^ca'í'Sm.1'kerülct Eölvös'

Érzékeny, Fájós 
Lábakra 

készítek orvosok ál
tal elismert uj talál
mányi! gyógycipő-

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

rem megőrizni. Kérjen ismertetőt.

Állandóan reggelig nyitva

Arany János
vendéglője

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

Leveskülönlegesség -:- Szakmabeliek 
találkozó helye.

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

TELEFON : J. 43-5-35.

Hektograph, papírszalvéta, blokk, étlap, fog
vájó, billiárdgolyók, dákók, sakkok és az 
összes vendéglői és kávéházi kellékek leg

olcsóbban. Játékkártya gyári áron.

HÜTTL 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 

BANKETTEK ünnepélyek alkalmából por
cellán, evőeszköz asztal, szék

kölcsön kapható: SINGER JÓZ8EFNÉ,
Király-u. 28. az udvarban. Tel.: A. 23-7-72

HÜTTL TIVADAR
POPCELLÁNGYÁROS

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

HOTEL CARLTON s**"’*1* i — Budapest
IV. kér., Mária Valéria-utca (Dunapart) 
Tulajdonos: ILITS GYULA szállodás.

Telefon : Automata 889—70.


