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VENDÉGLÖSSEGÉDEK LAPJA
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Vili., JÓZSÉl-l TCA 6(>. SZÁM 
Megjelenik mir.dcn ötödik bélen.

Vendég'őssegédek egyesületének hivatalos lapja
Előfizetési dijak:

Ef.ész ét re 12 I’, 1 .■ évre 6 f* 
Hirdetési díj .iva centiméterekben

■ Uj esztendő
küszöbén mélységes és ünnepélyes ma
gú nkbaszá 11 ássál állunk meg, hogy újabb 
küzdelmeink színhelyére a megvívott har
cok tapasztalatain okulva, kellő vértezet- 
tel takarhassuk megsebezhetően érzékeny 
oldalunkat. Talán emberemlékezet óta nem 
volt olyan nehéz a feladat, mely megoldás
ra vár, nem volt reménytelenebb a hely
zet, melyet az egész világra kiterjedő gaz
dasági háború számunkra teremtett, éppen 
ezért emberi erőnket magasan felülmúló 
magasztos akarással és a jobb jövőoe ve
tett — de megsebzett — hitünket megerő
sítő idealizmussal kell felfegyverkeznünk, 
ha nem akarunk már előre egy vesztett 
csatát elkönyvelni.

hatalmas, a hasonló természetű erődök kö
zül magasra kiemelkedő — és mégis el
bukott, mégis elesett. Elesett azért, mert 
a vár védelmére kiválasztott és önkéntes 
harcosokban nem volt meg az az elszánt 
akaraterő, az a mindenek fölött való győz- 
niakarás, amely csakis a magunk egyéni 
érdekeinek feláldozása árán s az ezen ál
dozatból fakadó fenséges erőből szüiethe- 
lik meg.

Ezt a várat építjük mi most ernye- 
detlen szorgalommal, küzdelmes harcok 
közepette nemes idealizmusunk teljes lel
kesedésével, a múltak szomorú tapaszta

latainak gondos felhasználásával. Uj esz
tendő küszöbén vértezetten várjuk az el
következendő harcokat s ha az alapnak 
minden egyes követ harcok árá.i is kell 
elhelyeznünk, annál tisztább hittel, annál 
bensőségesebb odaadással fogunk a vár 
védelmére kelni a külső és belső ellenség
gel szemben egyaránt.

Aki testvéri összetartással az össze
sek érdekéért kész harcba szállni, az em
beri méltóságának megfelelő helyet fog 
elfoglalni a jobb jövő áhítozott országú 
bán. Ujesztendő hajnalán ez a harsona 
rázza fel tespedéséből mindazokat, akik
nek közöttünk a helye.

ördög Knarád.

Élni akarunk!... Ha pedig élni aka
runk, meg kell mutatni, hogv tudunk is 
élni. Tudunk egyéni érdekeket, önző el
gondolásokat félretenni s feláldozni 
azokért a közcélokért, melyek megvalósí
tása minden kicsinyes egyéni érdeknél 
előbbrevaló. Ha tudunk ilyen áldozatot

Mégegyszer a sörgyárak 
ingyenebéd-akciójáról

vendéglői ipari alkalmazottak különös figyel
metlenségnek íeKiníiK a sörgyári igaszQcitósciy 

közömbösségéi
hozni, akkor ezen áldozati oltárról fensé
ges hömpölygéssel fog felénk áradni le
mondásunk, gerinces akarásunk ünnepi 
füstje — kárpótolva bennünket mindenért, 
amit nem adhattunk.

Közel 30 éve annak, hogy politikai 
kalandorok, képviselői mandátumokra áhí
tozó vörös janicsárok lerombolták a ven
déglősipari alkalmazottak régi, tiszteletre 
méltó egyesületének várfalait, azt a vá
rat, mely egyedül volt hivatva előmozdí
tani az érdekkörébe tartozó dolgozók gaz
dásági helyzetét s Kulturális fejlődésének 
irányt szabott. Vár volt ez az egyesület,

Llgwrtia.awjrijeaeBssaass. 

NAGY IGNÁC
— pincefelszerelési cikkek —
Budapest, VII., Károlv-körut 9.
— Telefon: József 11-6-15. '

Ajánlja dúsan felszereli raktárát,
u. ni.: bors/i vattyúk, ízűrőgépek, 

\ paIackok. parafadugók ,ci in kékstb.

Valódi
HCI I PM dobozenientálit 
HELLLIX szolgáljon fel!

Pálpusztai sajt világmárka!

Már egy alkalommal megemlékeztünk 
a sörgyárak igazgatósága által gyakorolt 
ingyenebéd-akcióval, miért is szívesen 
mellőztük volna annak újabb pertraktálá 
sát lapunk hasábjain, ha arra nem lát
nánk elégséges okot fennforogni. Az akció, 
tudvalévőén teljes mértékben folyamatban 
van és amint hírlik, az arra méltán rá
utalt, középosztálynak hiánytalanul meg
elégedésére szolgál, ami főleg onnan van, 
hogy a vendéglős-kar is emberbarátilag 
értelmezi a dolgot és ugyancsak úgy a mi 
dolgozó karíársaink, akik teljesen díjta
lanul szolgálják fel a beutaltakat. Egyéb
ként azt hisszük, nem igen lehetne róla 
még a legnagyobb jóakarattal sem dicsérő 
himnuszt zengeni, mert a sörgyárak által 
nyújtott nyolcvan filléren a mai viszo
nyok közepette vendéglőbe még egy főze- 
lék-feltétes ebédre sem lehet bemenni. Az 
akciónak ez a része tehát rendben is vol
na, de amilyen hallgatag, a látszólagos 
megelégedés ez oldalról, éppen oly nagy 
okot szolgáltatott a háborgásra a vendég
lői ipari alkalmazottak körében. És mi en
nek a szerintünk is tagadhatatlanul .jogos 
háborgásnak helyes elbírálása kedvéért 
foglalkozunk ismételten ezen kérdéssel 

Nem akarunk meddő harcot, amint hogy 
nem akarunk egv mellőzéssel megsértett 
munkástársadalom véleményét sem elhal- 
gatni. Mert kétségtelen az, hogy a sör
gyárak igazgatósága az akció kezdemé
nyezésének gondolatával úgy ez, mint 
minden más alkalommal is, ha nem is 
tervszerűen, de feltűnő közömbösséggel 
meg felejtkeztek a munkanélküli vendéglői 
ipari alkalmazottakról, mint olyanról, 
akik eredetileg a legközelebb állnak a sör
gyári iparhoz. Annak idején felemlítettük 
ezirányu okszerű kívánságát, de amint 
látjuk, nem járt sikerrel még a legcseké
lyebb méltánylás sem, mert, a kérüíeti 
elöljáróságok illetékes közegei a felsőbb 
utasításnak megfelelően csak a középosz
tálybeli ráutaltaknak igénylését vették fi
gyelembe, ellenben a vendéglő ipari alkal
mazottakat erre jogosulatlanoknak minő
sítették.

A sok ezer munkanélkülinek semmi
féle kimagyarázás sem szolgai megnyug
tatásul, mert tudják, hogy a sörgyárak 
mindenkivel szemben, szinte mondható, 
reklámszcrűen nagylelkűéit csak éppen 
akkor öltenek fanyar, a panasztól eltelt 
arcot, amikor a vendéglő ipari alkalma
zottaknak valamiképpen támogatásáról 
esik szó. Valljuk meg azonban őszintén azt, 
hogy a vendéglői ipari alkalmazottaknak, 
a külképviselete mindehhez megfelelőén 
éppen eléggé gondtalan és a semmivel 
egyenlően szerény. Így tehát ha az ügynek 
ezt a részét is mérlegeljük, könnyebben 
megfogjuk érteni ezt a kisemmiző figyel
metlenséget is. .

Z. F. főpincér.
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kódik, ami bizton megöli a tüdőt, a testet 
pedig lassan, de biztosan elsorvassza, 
ehhez párosul es elősegít a itistös le
vegő.

Café Club tles Champs i ly sées
V., Kossuth Lajos-tér 15. Telefon: 282-36

ÜNNEPI MEGNYITÓ 
Szilveszter éjszakáján
Púrisias közvetlenség — Angolos 
kényelem ~ Magyaros vendégsze
retet — Új szín, új stílus — 

Művész jazz trió.

Tánc reggelig
— Szilveszteri vacsora 8 órától.
Extra Spéciül italok. GÖNCZI LÁSZLÓ mixer.

az egyik 
elő, hogy egy 

közben szétrob- 
megsebezt.k a 
a pezsgődug'ot

A soproni rendőrség 
kitoloncolta a női fel 

szolgálókat
Sopronból írja szerkesztőségünknek 

egyik kartársunk, hogy az ottani rendőr
ség általános razziát tartott vendéglőkben 
és kávéházakban a kiszolgáló nőket illető
leg és az összes női alkalmazottakat leiga
zoltatták. A szóbanforgó razzia azzal az 
eredménnyel végződött, hogy erkölcsren
dészeti szempontból több kiszolgáló nőről 
megállapították, hogy vérfertőzésben szen
vednek, de orvosilag egy sem kezeltette 
magát; miért is a rendőrség kitoloncol tat
tá őkét — mint kellemetlen idegeneket, az 
őket alkalmazó vendéglő és kávéházlulaj- 
donosok ellen pedig megindították a bűn
vádi eljárást.

Ezzel kapcsolatosan az egyik fővárosi 
szaklapban 1’. F. aláírási! úr pártfogó jel 
légii védekezését olvastuk, aki védelmébe 
veszi a fentemlítelt nőket. Csodálkozá
sunknak adunk kifejezést, hogy ez a 1’. i* - 
úr védelmezi az oly fertőző betegségü nő
ket, akik a tisztességes, dolgozó polgári 
hivatásuknak egyszerűen halat fordítot
ták csak azért, hogy olyan életmódot foly
tassanak, ami bő alkalmat nyújt a több 
pénzszerzésre és a henye életmódra. El
képzelhető, hogyan virult Sopronban a 
közegészséget mételyező prostitúció, ha 
a rendőrség figyelmét is magára vonta.

Érdekes, hogy az Annonymus I’. F. 
in- vakmerő bátorsággal teljesen egyen
rangúvá emeli ezeket az ,,nmerrációs“ ) 
nőket azokkal a vendéglős és kávéssegé
dekkel, akik mái- zsenge gyermek koruk 
óta tanulják és űzik eme tisztes foglalko
zat.

Ez utón is felhívjuk az „absztrak- 
ciozó"”*) 1’. F. úr figyelmét arra, hogy 
mamái- a szivarosnők, a kenyoresleányok 
és a cech lányok rejtett célja és „autobm- 
gráfiája,,,;'**) minden gondolkodni tii'lo 
ember előtt tisztán áll.

P. hajszál veszélyessége
Körülbelül kél évvel ezelőtt 

belvárosi lokálban fordult 
pezsgősü vég szerv i 1 -oz.ás;t 
bánt és az üvegszilánkok 
kiszolgáló kart ars kezet,
körül kötő huzal pedig a vérző sebhelyhez 
ért és a sebet a rozsdás huzal megfertőz
te, ami a szegény kartársunk halálát 
okozta. A halált okozó drámai eset lesújtó 
hatással volt a szakma társadalmára, a 
napisajtó meg hónapokon ál foglalkozott 
vele: a bíróságon pedig még most sincs 
vége ;sz eljáró igazságszoigáilatasnak.

Ezen szomorú esetei péiuaiu ppen em
lítjük lei, mert a vigyázatlanság sokszor 
előidézője a tragikának.

A női hajszálról kívánunk egyet- 
mást felemlíteni. A hajszál véletlen le
nyelése olyan veszélyes, hogy soha ki nem 
orvosolható gyomorbetegségei, idézhet elő, 
és ami a fő, nincs reá orvosság.

Orvosaink csak a legritkább esetben 
tudják a gyomorba kerüli és az olt elfek
vő hajszalat fel fedezni és annái kevésbbé 
képesek azt életveszélyes operáció nélkül 
onnan eltávolítani és így a hajszál geny- 
nyesedést idéz elő, innen veszi kezdetét az 
ismert gyomorrák stb.

Az elmondottakból vonjuk le a tanul
ságot és asszonyainkat, valamint a ven
déglőkben a tűzhely körül foglala
toskodó női személyzetet oktassuk ki, 
hogy lejüket főzés közben állandóan ken
dővel kössék be, ruházatukat pedig fésül- 
ködés után keféljék le. Soraink záradé
kául még meg kell jegyeznünk, hogy 
ugyancsak fertőző betegséget idéz elő a 
padlózatra való Röpködés, mert a kiköpött 
váladék meg. illetve felszáradása után 
porrá képződik, belevegyül a levegőbe, 
innen pedig belélegzés közben a tüdőre ra

’ Aberráció erkölcsiével; edclt. 
" Absz.rakció általánosító.

*** Autobiográfia — önéletrajz.

II munkanélküliek segélyezése
Szakmánk sajátosságánál fogva is 

eléggé indokolt az, hogy a téli időszakban 
a tehetősebbek pénzbeli segélyezéssel tá
mogassák azokat a szakképzett pinceie
ket, 
kanélkül. A régi, 
volt ez. nálunk, 
mek a 
számú 
utóbbi 
nagy változás állott be, mert ayuyári üze
mek óriási számban megsokszorozódtak, 
miáltal ugyancsak így az alkalmazottak 
száma is gyors tempóban gyarapodott es 
ma egy nagytömegű munkanélküliséggel 
állunk szemben, s ezek a kora ősztől kezd
ve a legcsekélyebb kereseti lehetőség nél
kül a niiicsíeienség és a nyomor lengéié
ben fuldokolnak, belekapaszkodva a mon
dabeli szalmaszálba, mert még él bennük 
a remény egy parányi szikraja, hogy 
„hátha**!

Ezt a kérdési most emberbaráti szív
vel és lettel kell kezelni, s ezt elsősorban 
is a vendéglős ipartestület mulatta meg 
jópéldával oly módon, hogy az ipar mun
kanélküli munkásairól tiszteletreméltó mó
dón emlékezett meg. A karácséig i 
pekre ötezer pengő szétosztásával 
az Ínségesek enyhítésére és ezen 
és emberbaráti teltükért csakis a 
köszönet 
dacára, hogy 
viszonyok teszik 
dasági viszonyaink. Alig hisszük tehát, 
hogy akadna közöttünk, aki nem méltatna 
a vendéglős ipartest illet jótéteményét.

De kérdezzük azokat a szerencsés 
kartársakat, akik munkában vaunak, hogy 
őket nem-e érdekli ez a nemes ügy: — a 
munkanélküliek sorsa, mert még fennáll 
a régi közmondás, hogy máma neked, hol
nap nekem! Igen nagy tévedés volna 
azonban azt hinni, hogy az ily adhock ka-

a szakképzett
akik önhibájukon kívül vannak műn 

jó békeidőben is így 
lwgj a nyári idényül űző

iéi i munkaalkalomhoz képest feles
alkalmazottakat vettek lel. Az 

időben azonban e tekintetben is

állilC- 

siettek 
nemes 

hála és
szavával kell megemlékeznünk, 

a vendéglős ipart is súlyos 
próbára — pusztító gaz-

5.
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SYLVESTER NAPJÁN MEGKEZDŐDÖTT 
a világhírű, minőségben utólérbetetlen

MÜNCHENI
kimérése a következő

Bánni János éttermei, \ I.. Aticlráisv-iit 51.
Erzsébet pince és étterem, öxv. Szabó Imréné,

Erzsébet király né szállodájában, IV. Egyetem u.
Keszey Vince éttermei VII., Rákóczi ül 44.
Kis piszkos sörcsarnok (Scbwetz és Babochy),

IV.. Kúria utca I.
Lond tfsxállodu éttermei (özv Döhkcr Ferencné),

VI Berlini-lei- I
Mctvorole-szállod? éttermei. VJI.. Ral .óczi-úl "»S.
Ntiger.étterem, VI Terez-körút 4.

Ügyeljünk a címekre nir l a valóJi, minden versenyt íclülmú’ó SALVATOR-SÖR csak a fenti helyeken kerül csapolásra 
Pa’nckozva a ItAvébAznkben, a Köztisztviselők összes árudáiban és minden jobb (íls?cv» és csemegeüzletben, 

VÉRSZEGÉNYEKNEK ELSŐRENDŰ TÉPSÖR
Vezérképviselet: MEZEY ÉS THRSH, Budapest, VII., Egressy-út 20 a.

Telefonrendelések: Automata 93-8-71

Ul \ IDÉNYSÖRKÜLÖNLEGESSÉG
helyeken, amíg a készlet tart:

Noflczer Béla él termei, IX.. Mester ti Ica 8. 
Pozsgay Endre éttermei, Vili. Pr«ler-utca 2S. 
Sípos balászleett, Ili., Litjos utca 46.
Vlczay Jenő éttermei (volt Deckerwendégló), 

Vili.. Mátyás-lér ».
ü .i r e s t r x:

Étterem az OH Oltóhoz, Árpád-ól 84.
K 1 S I.’ E s T L: x : 

Lukács Béla éttermei. I Hóiul l-l J.

Kedvezmény csak éttermi segédeknek!
1 gallér tisztítása 7 f, 1 puliaing tisztítása 36 f, 1 keményített ing tisztítása % 56 f, 

1 bécsi szelet tisztítása 24 fillci.

Király" gözmosó-, festő- és vegytisztítógyár
csak: VIII., József-körut 16. VII., Dohány-u. 48, V., Klotild-u. 10 a sz. alatti üzletben. 

A lapra hivatkozni kell, különben nem adnak kedvezményt!

»» és vegytisztítógyár
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rácsonyi egyoldalú segélyezéssel ez a kér
dés el vau intézve, meri nálunk így van 
ez mint minden más szakmánál, hogy el
sősorban saját magunknak kell gondos
kodnunk munkanélküli kartársaink segé-„ - I
lyezéséröl. Gyökere--- megoldás . p -dig es ’.h 
olyképpen lehetséges. hogy ogv t ásó.-- ; 
bizoiL.-ág kezében é> j-inliára bízzuk in 
tézését közös akarat és erősei. Ilyen ala
pon rém*. i'n to egy komolyabb megoldás.

hírek
Karácsony es/c

Irta: D. Kolosovszky Félix

Kelj fel. anyám !
És lérj magadhoz
E szent magasztos éjszakán . .
Légy újra itt.
őrizzél engem —
Mint kis madár a fiait . . .

Ébredj Anyám!
Karácsony van ma
És üres, hideg a szobám . . .
Künn hull a hó,
S itt benn nálam
Nem zeng dalod — az altató . . .

Siess Anyám!
Én nem tudom mér!
Ma úgy vágyom egy csői; után . . .
Beteg vagyok . . .
Csak jöttöd várom,
Aztán nyugodtan meghalok —
E szép éjszakán . . .

— Százhat vanaii kaplak segélyt. A 
karácsonyi ünnepek előtt kiosztott munka
nélküliekéi segélyező alapból, a vendéglős- 
segédek egyesületének százhatvan tagja 
vette ki a részét. Azt talán felemlítem 
sem kell, hogy az egyeseknek kiosztott 
összeg- igen csekély volt, de ha a rendelkező j 
összeggel szemben vesszük a rendelkezés
re álló összeget, akkor nem is lehet rossz 
néven venni, hogy egyeseknek oly kévés 
lett kiutalva. Különösen a nőtlen emberek 
kaptak elenyészően keveset. Mindez ter
mészetesen azért történt így, mert nem 
számítolt tömeg jelentkezett igényi sóvei, 
miiül olyanok, akiket nem lehetett abból 
kizárni. Végül tehát morzsákra kelleti ap
rítani az egyébként tekintélyes összeget, 
hogy mindenkinek jusson valami.. Minden- | 
nél valószínűbb, hogy az adott helyzetben 
mégis csak ez az eljárás volt böicsebb a 
szétosztó bizottság részéről, mintha pél
dáiul rövidebbre fogták volna a dolgot os 
csak a jelentkezők negyedrésze közt osz
tották volna fel a rendelkezésre álló ősz- 
szegei.

— Mert nem engedett mií’l élni, el- I 
veszítette* állását. Németh Sándor kávésse
géd, alkalmaztatás! helyén a főnök azt 
óhajtotta, hogy a segédmunkások tartsák 
meg rendesen a heti szabadnapot, miáltal 
még egy ember hozzájut kenyérkereseti ; 
lehetőségéhez. Németh Sándor ebbe nem | 
akart beleegyezni és tiltakozott az ellen, 1 
hogy ő a szabad napját megtartsa. A fő
nök mint vérbeli szakmunkása e szakma- > 
nak, felháborodva Németh Sándor mun- I 

kásellenes állásfoglalása miatt és büntet'-- 1 
sül kétheti kényszerszabadsággal sújtot
ta. Ezt a nagyon is megérdemelt megtor
lást, azlá.i pláne nem akarta elfogadni, 
hanem inkább kilépett a munkából. Ma- i 
kacssága folytán elveszítette áilását, arni- 
áltai most már két ember jutott kenyér
keresethez.

— l-.lise Club i-eslauraiH megnyitási). I 
A Lipótváros kies táján, K iviiif Lajos- : 
tér 15. szám alatti palotában, egy uj élte- i 
rém és kávéház nyílt meg. Elise Club ei- i 
mén.. Ez a pompásan szép és a finom íz
lésről tanúskodó helyiség egvik büszke
sége szakmánknak. Gönczy László kariar 
sunk vállalkozott arra a nag ? feladatra, 
hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok kö- 

’zepete, egy ily nagyszabású pazar alko
tást produkáljon, miért is megérdemli, 
hogy munkáját siker koronázza.

— Megjelent a genfi csoport karácso
nyi körlevele. A genfi szövetség budapesti 
csoport vezetősége ez idén is úgy, mint az 
utóbbi években, karácsonyi körlevelet 
adott ki. igen szép és tartalmas formában. 
A körlevél első oldalán az érdemes veze
tőség csoportképe van. Nevezetesen /mi
mért Ferenc, Kicntser Ferenc, Csik .Jó
zsef, Tac!ih i Lajos (a jelenlegi elnök). 
Zah:ti\-scii Mikl’s, l.idarits Béla, llolley 
Károly, Szabó Béla, Jovich Jenő, Mosko- 
vieh Hugó. Azután a győri csoport képvi
selete Alate János, Varga János es Göncz 
t'ál szerepelnek a szövetségi főcsoporthoz 
intézett levelük kíséretében. Különböző 
szakmai cikke!; után pedig sm iába közlik 
szakmánk kitűnőségei elsőnek Gundel 
Karoly vendéglős es csaladja. Marencsiéii 
Ottó a Hungária és Ritz szállodák vezér
igazgatója, Keszey Vince ipartestületi el 
nők, Bandi Ferenc és József vendéglősök 
és Dr. Kritsfalusy István szakiskolai ta
nár fotográfiáját. Végül a csoport adomá
nyai, bevételei, kiadásai és az 1930—1931 
évek zárszámadásának kimutatását közli. 
Elpanaszolják sorvadó helyzetüket, ami 
azért van így, mert a szakmabelieknek te
hetősebb köreiben nagymértékben csök
kent a felebaráti szeretet iránti fokmérő, 
mert még a legcsekélyebb áldozattól is 
konokul elzárkóznak, meg hozza a leglebo 
keresetűek.

Herz szalámi
Budapest, IX.. Soroksáriéit 76.

Telefon : 863-50 és József 396-3C.

t IJÓN NAN WKON YII.T
DEKKEÍlTtéle vendéglő
Mátyás-tér 5. szám. Mtiller Sándor és 

Viczay Jenő vezetése alatt.
Naponta

Neményi és Fehér 
zeneka ra ha n gve rse11 yez.

Szajer József X.
Szajer György^SX^.
lloálf lfŐlfŐh^7 J" -".’í-l'Ui'Kl c.*> l>4i'i>.-.-ulc.>UGCIn ti<lVGII<l£ snrok. Tiliam.-n tulitidouo*.

Helcz József Sgígl AA'1’1 s”

Szeren esés u/esz/endiM/
V-aI*.mennyi tsz<<k-mabelivek és »í*szak

mához tartozó vállalatok képvisetetóndL. 
szerencsés uj esztendőt kíván a vendJa;- 

. lőssegédek egyesülete neveljen 1-> hár Ítélt' 
thiök. (ír( i/orits Isí !'(iu ügyvezető, elnöl*. 
(thi.-i, János alelnök, Ittháxz Fetienc és 
Rctdmái Nándor jegyzők.

1» > 
1J.

* í

A*

B. ÍJ. É. K. • ' • •'
f/iixz láz-t. í üzletvezető főfHtioérpG-Öi- 

lért-szál ló.

U. É. K.
J-hux Ixlrán főpincér, Korvin BiiPfv 

étterem. Andrássy ut.
B. U. É. K. . ' ./V.*’* 

Zolnity Kálmán főpincér, MagyáT lét
rái y-szá 1 ló, Kispesl.
B. C. É. K.

Tá.ltm Iá./ főpincér, Wágner-étly.- 
rém, \ ndrássy-ut.
B. U. É. K.

Koppért .hizae) főpincér, Debreceu- 
étterem, Rákóczi-ut.
B. U. É. K. ..•. .W-a

Zttirox Páter főpincér, I >ekkerl*fék* 
Mátyás-tér.

I’■ L- K. . , -
K’oxiás páll főpincér, I forlhy. Miklós- 

1 I. étterem.

étterem,
B.

ni

llovál-száljp.
B. U. É. K.

Zakocx .hi'iá főpincér.
Győr.
B. H. É. K.

Szála Ia .láizxcl főpincér, . J JÓydsétté- 
rem, Győr. ... , . ...:.
B. 1 L É. J<. . !•..

Sát/hy Ixlnán főpincér,. Spolanich-k’á- 
véház. .
B. U. É. K. . ’i

Mixkolczi Járnod vendéglős^ Mikszáth 
Kálmán-tér °
B. U. Ií. K.

B.

Egyesülete.

/utcán kávés és neje, Pesti

Fővárosi sörfőzde igazgatósága. . .«•.
U. É. K. .: A V

Nitl/y .lyná.cz piuggga^dasági $/.aküz- 
let, Károly kórul 9. .,
B. U, É. K.

Dreher Részvény és .1 laggenmacjjjn 
serfőzdék igazgatósága.
B. U. É. K.

Al agyar Serfőzök
B. U. É. K.

}'<i bocxtiy 
Vigadó.
B. U. É. K.

.1 mlreirx
B. V. I .. K.

Llerlcovilx
B. U. É. K. * .**.*••»

,,Júlia** sütöde igazgatósága.
B. U. É. K.

Ordosxy l'erenc. Horthy 
gium.
B. U. É. K.

Pólyák Milláity főpiacé? es neje’.-Tí 
dapest. •- -
B. Vi. É. K.

Milixits /vtlátiii és Keitroritx 
lopincérek. O Jende kávéház. 
B. U. É. K.

R< chtorinz
ttcca 32.

•i ■ 
r- •<

Kát rol y vendéglős.

Ká l olyilá, Sip-l-l. -1; ..... _
• *4

M.
• »

Knlc-

57 ifióTy

Ixtrrin vendéglős,- Szív-
f

lyn%25c3%25a1.cz
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;;m•W-.“

B. U. fi. K
Mészáros Sándor vendéglős, Tompa* 
és Ferenc körút sarok.

XXfcX4
aa összes szakmabelieknek Szita. Lajos és 
neje vendéglős, Huszár-u. 7.
KO k.

Singer Ferenc vendéglős, Erzsébet 
királyné ut 7.
U U 'fi. K.

iticheUer András íöpincér és neje,

. L.

Budapest.
f’OK. ”

Dumimk Gyula vendéglős, Eszter- 
há^y-u. 18.
irirTk. ■4'’• -:" ■■ '7*7;

Gebauer fibzeö vendéglős és kávés.
snönrKT’.......• -......

üöwesy István képviselőház éttermei.

Mocznik L. Mustár és Konzerv-gyár,
Aiföldi-u. 10.
B7UB.k. ’

Urber János vendéglős, Jánoshegy.
B. U. fi. K.
KurK

Göncig János Munico kávéiiáz, Kos- 
áulh Lajos-téi 14.

1 ••• ............
Az'azry János vendéglős, Lzabelia-tér 

& Srfrám,
•Brvrk'K.^... .... •’... ............... ;

ifj, Sckuhajda György vendéglős,
DobAuy-u. 38.

Gönozg László Café Club des Cham- 
pes Elysées V. kér. Kossuth Lajos tér lő.

Jígi/er Sándor és Viczay Jenő, Má
tyás-tér 5. vendéglősök.
rv.iK ■ ;

VwrgMis Vilmos vendéglős.
'iTtL'áric' '

Bergmann József kávés. Deák kávé
fiáé,

<<rü ; ö . k. ...........
Havasé cukrász, Krisztina körút 75.

B. u fi: K.
'' ‘ ‘ ' Sándor főpincér, Kolofon-ven-
défciő, Vármegye^.!. 3.

........ ..................••••-——
Bvrtáe György vendéglős, Liszt Fe- 

teac-tér 7.
‘trix'fi. kt -.. ..............

Harangi István vendéglős, Akadémia- 
4<cca 8.
lorfc-K:.... ’....................................

Németh Lajos főpincér, Nóficzer- 
étterem, Hester-u. 8.
kv/’é-k: .........

Polgári serfőzde igazgatósága.

H a r m fa t ír i » a Hungária lithiumos gyógyforrás 
MMáJáZámLlMiLlőa szénsavval telített ásványvize.
M*£r«m<i«lhető: L, Gellért rakpart 1. Telelőn: Aut. 530-03.

------------ CIFKA JÓZSEF -------------
Baraalvatiyákt bortömlők és pincegazdaságfl cikkek
Budapest, V., Vilmos császárját 48. Tel. A.: 28-92

Bágogra litografált bortörvény kapható.

Főpincérí számoló táskák

Belső oldalt táska — — — — 10 P
Hátsó négyes táska — — — 12 P
Hármas táska — — - — — 10 P

SZENT ISTVÁN

Portét-sör
Polgári Serfőzde sörkülönlegessége.

1
ROYAL ESPRESSO

Rovat Orfeum épület Egész éjjel nyitva.

| Szaktársak találkozó helye.
| j :: Elsőrendű kiszolgálás! ::

Özv.BerkovitsKárolyné
Budapest, VI., Sip-utca 4. szám 

Telefon: J. 43—5—35.
Hektograph, papírszalvéta., blokk, 
étlap, fogvájó, billiárdgolyók, dá 
kők, sakkok és az összes vendég
lői és kávéházi kellékek legolcsób

ban. .Játékkártya gyári áron.
Érzékeny, 

fájós lábakra 
készítek orvosok 
által elismert új

találmányi! gyógycipöket, lúdtalp, fagyás iz-
zadás, tyúkszem, bőrkeményedések ellen, 
garancia mellett a legújabb fazonban és szín
ben 30 pengőtől. NYÁR Y gyógycipész, 
SZONDY-UTCA 25. Gyógycipök egyedüli 
készítője. G1MET KÉREM MEGŐRIZNI.

Kérjen ismertetőt.

Sacc Sánrlnr vendéglője, Főh, Súndor-u, 
uaao UailUVL 211 Este hangulatos zene,

Orovetz Oábor Akácfa ucca 3, szám,

Vendéglő joggal a Józsefvárosban ol
csón eladó. Vendégi joggalő eladó a Li
pótvárosban. Cím a kiadóban.

Kapósa vendéglő VII., Akáczfa-u. 10. 
Egész éjjel nyitva. Szakmabeliek találko
zóhelye.

Nikora Sándor vendéglője Dohány
utca 5—a. Szakmabeliek kedvelt helye.

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

Kapui Kálmán pincér, táska készítőnél 
Vili. József -utca 61.

Vendéglönyitás
Megnyílt, a pesti hági. A huszár uccu

ban lévő Haggenmacher házban, alig pár 
lépésnyire a Rákóczi-uttól, pazarul be
rendezve megnyílt a pesti hági söröző. 
Szita Lajos a Spolarich-éttermek üzletve
zető főpincérje ambiconálta magának, 
hogy ezt a környéken hiánytpótló vendég
lőt megnyissa.

Müller Sándor kartárs a Mátyás-tér 
5. szám alatti Deckert-féle vendéglőt vet
te át. Remélhető, hogy szakszerű jó veze
tése alatt ismét fel fog lendülni ez a régi 
jóhírnevű vendéglő.

Vezér Antal vendéglőjét megnagyob
bítva és szépen átalakítva ujjonnan meg
nyitotta.

Felelős szerkesztő és kiadó, laptulajdonos: 
GREGORITS ISTVÁN

Nagy Testvérek könyvnyomdája
Budapest, VUL. Bérkocsis ucca 20. szám.

Hüttl Tivadar
povcellángyávos

Budapest, ÍV., Dorottya-utca 14. sz.
TeldOII Nagy választék porcellan kávé-
23-1-53 házi és éttermi edényekből.

Ríinifpftolí ünnepélyek alkalmából porcellán, 
DOlInvllwlvy evőeszköz, asztal, szék kölcsön 

kapható;
S1NGER JÓZSEFNÉ
Király-u. 28 az udvarban. Tel: H. 23-7-72
Híitíl, Hón és MiffaliK 

'Porcellán- és üvegárukereskedés 
Budapest, V., Jőzsef-tér 11. szám.

Telefon : Aut. 80—2—06.
Nagy választék éttermi és kávé
házi porcellán- és üvegárukból!

Állandóan reggelig nyitva

Arany János
vendéglője

Budapest, VII., lzabella-tér 2. 
a Magyar Színház mellett.

Leveskülönlegesség. Szakmabeliek 
találkozó helye.

Hotel Carlton Szálloda 
Budapest, IV., Mária Valérlautca (Ounapart) 
Tulajdonos : I L I T S GYULA szállodás

Telefon : Automata 88/-70,




