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. és víz
- baráíkozása

Bennünket egyáltalában nem lepett 
meg és nern hozott zavarba a vendéglös- 
iparlestulei hivatalos lapjanak a szociál
demokrata vendéglős ipari alkalmazol tűi-, 
felkinálkozásaira adott válasza, de azt 
meg- kell állapítanunk, hogy nagyfokú 
tájékozatlanságot árul el a hivatalos, 
amikor azt akarja elhitetni, hogy már a 
szociáldemokrata alkalmazottak is r 
kezettnek látják az időt a v< ndéglosipart 
sorvasztó sérelmek vállvetett együttmun- 
kálkodással való orvoslására.

A vendéglős ipartesiüielben auim- 
nisztráló beamterek lehetnek ugyan eny- 
nyire naivak, helyesebben szórva erzem-c- 
lenek a minket közvetlenül érintő mozgal
mak elbírálásában, mi azonban a legha
tározottabban visszautasítunk minden 
olyan beállítást, mely ravasz iondoi lattal 
azt a látszatot akarja kelteni, mintha a 
vörös emigrációból visszaszádíngozott s 
iparunk békés munkáját állandóan nyug
talanító széltolóknak a legcsekélyebb ke
zük, vagy szerepük volna a vendéglős
ipari alkalmazottak tevékcnykedésének 
irányításában. Visszautasít mik minden 
gyanúsítást, abban a biztos tudatban es 
azzal a szent meggyőződéssel, hogy a ven
déglői alkalmazottaknak szakképzett és 
nemzeti szempontból értékes rétegének 
nagy többsége nemcsak most, — a vörös 
lelki ismeretlenek elvonulása után - ne n 
azonosítja magát a romboló izellem fa
natikusaival, hanem sohasem volt elvhü 
csatlósa a haza és államellenes, politikai 
zavarokban kenyeret leső handaiianda- 
zóknak. méltó maradt mindenkor Romolj 
élethivatásához. Voltak, akiket pillanat
nyilag megtévesztett a hangzatos 
vak khaosza, ezeknek annt.i keserűim 
volt a kiábrándulása s annal szilárdabb 
a meggyőződése mai erkölcsös felfogásá
ban. A szélsőséges elemek tovább verkli
zik kopott lemezükön a régi nótát, tajték
zó dühhel követelik az osztály uralom es 
kapitalizmus megszüntetését, szítják a 
gyűlöletet ember és ember ellen — a 
rendszeren keresztül, — de ez a gesztus 
már nem öir a régi varázserővel s erősen 
szembeötlő működésűknek nyilvánvaló 
célja, a dolgozni nem akarók könnyű ke
nyérkeresete, lelkiismeretlen agitációs 
munka árán.

Ugyan ki hinné el azt. hogy Marx 
zsenge tanítványai épen a mi szakmánk
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ban tudjanak működésűkkel rombolást 
végezni, ahol az alkalmazottak egyetlen 
törekvése: szorgalmas munkával az ön
állósulást mielőbb elérni 7 Épen ezért 
tartjuk naivnak, jóhiszemű felülésnek a 
hivatalosék azon hiedelmét, mintha i szo
ciáldemokrata vendéglősipari alkalma
zottak trükkökkel operaló vezetői őszin
tén belátnák a \ étidé. ■ iőslpar válságát s 
vállalkoznának a válság megoldását cél
zó harmonikus együttműködési o.

A tűz és víz két ellentétes < lem, sr.o 
sem lehet azoknak egy m 1 működéséről, 
lelketlen enyelgés azoknak e<>ymáshoz va
ló közeledése, a töke és műnk.-', örök em
beri harcában az. elemeknek ilyen barát- 
kozása nagy veszedelmet rejt magában, 
mi énen ezért, haladunk a megkezdeti 
utón és — nem barátkozunk.

Pesti Lajos hatvan
éves m u n k a j u b i l e u m a

Egy becsületes és szorgalm is mun
kában eltöltött élet munkaéveinek hat
vanadik mérföldkövén megpihenni csak 
kivételes embereknek jut osztályrészül.

Az átlagos emberi életkori magasan túl
haladó idő ez a hatvan esztendő, de külö
nös hangulatot ébreszt bennünk akkor, 
amikor a mérföldkő munkaéveket jelez.

Pesti Lajos kartársunk a gondviselés 
különös és kivételes akaratából hatvan 
éves szolgálati jubileumát ünnepli. Mi is 
vele ünnepelünk s bensőnkben ünnepi 
hangulattal végigkísérjük pályái utas/ >i.

Aszódon született. J8fi1-ben. Elemi 
iskoláinak elvégzése után Budapestre .jött 
s a főváros egyik legelőkelőbb éttermé
ben, az „Arany Sas“-I>an kezdte meg mun
kás életét, mint pincértanonc. Az étterem 

tulajdonosa akkoriban Iíommer Ferenc 
volt, itt volt éthordó a későbbi jónevü 
vendéglős, Lippert Lajos. Tanoncéveinek 
elteltével a ma is fennálló és régi fénye
ben tündöklő mágnásszáilóba, a Kishíd 
uccai (ma Türr István ucca) Vadászkürt 
szállodába került mint borász. A száll ><In 
akkori tulajdonosa Kammer Ernő, főpin
cérje \z.ini:.. József, az egyedüli szakál
las pincér volt, a hajdani pincéregyesület 
jóemélkü nagy elnöke. Ugyanitt volt el
hordó Petánovits József, a mai Melrop >1 
szálló tulajdonosa.

Pestit az 1881. évben az. alsószigeli 
étteremben találjuk, ahol mint éthordó 
dolgozott. Ez az étterem gyakran látta 
vendégül József főhercegéket. Úgy lát
szik, hogy Pesti Lajos nagyon jól megáll
halta helyéi beosztásában, mert egy alka
lommal a főherceg szárnysegédje felkí
nálta neki a főhercegi családnál -a fel 
szolgáló in.isi állást. A váratlan ->s fényes 
ajánlat Pestit annyira meglepte, ■ hogy 
két napi g<mdolkozási időt kért, melynek 
ehe.lle után kjelentette. hogy megmarad 
szakmája mellett, amelyet annyira szeret. 
Ez időben az éttermet Kapsz bírta bérbe 
Ez időben az éttermet Kapsz bírta bérbe. 
Szolgálatának további állomása a ,-,Kere- 
pes-ul i Szikszai étterem, ahol Klivényi 
és Neuszid'or voltak a főé'hordók. 1SS i 
ben már mint óvadékos főpiacéi- az alsó
iét rafüredi nagyszálloda működ-kjének 
színhelye, 1'hm Józsefnél, ki azelőtt ‘Kas
sán és Pöstyénben volt nagy vendéglős. 
Ez a. hely 'lilán szerb királynak és Sán
dor trónörökösnek volt kedvenc tartózko 
dási helye. Mint érdekes apróságot em
lítjük meg, hogy a fejedelmi ve'ádé- 
egy Jiécsi előkelő mészárszékből szállítóit 
húsokat élveztek, a levest rendszerint 
három tyúkból kellett főzni, mert a trón
örökös kissé vérszegény volt. Itt élt át 
egy érdekes kalandot Pesti kartársunk. 
Egy ízben, mikor a fejedelmi vendegek 
sétára indultak, dolga végzésére a lak
osztályba lépett s az ott tartózkodó új
fundlandi kutya reárontott. Pesti nem 
veszítette el lélekjelenlétét, megnyomta ;< 
csengőt s a pillanatok alatt betoppanó 
királyi inas kiszabadította veszedelmes 
helyzetéből. . -

Az 1885. évi Miileniumi kiállításon 
a világhírű dobostorták első készítőjének 
vendéglőjében dolgozott, mint éthordó, a 
mai székesfővárosi pavillon helyén. Hat
van pincér szorgalmaskodott itt, közöt
tük igen sok német, francia és- angol 
származású

Ettől az időtől kezdve magas'ívelés
ben haladt pályáján Testvérbátyjána: 
egy hódmezővásárhelyi rendőrtisztnek 
közreműködésével feleségül- vette egv 
zentai vendéglős özvegyét, Ilondulá Ei 
zellát, aki az elmúlt évben történt eihmtv- 
fáig hűséges tái'sa volt kartársunknak 
minden vállalkozásában. 38 éven át mint 
vendéglős múló dött, Németbögsáüybái- a 
Szarvas-szállodát, Versecen a Baross- 
szállodát bírta s ntár vagyonos ember
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volt, amikor Veszprémben éveken Kévés
tül a vasúti vendéglőt vezette. Szorgal
mas tevékenységgel szei*zett vagyona 
négy ház tulajdonosát látta benne, virilis 
jogon városatya lett, öt gyermekét a leg
gondosabban nevelte fel s adta át az élet
nek.

Ámde öt is elérte a sors kérlelhetet
len mostoha bánásmódja. A pénziniláció 
teljesen kiforgatta vagyonából s mire ma
gához tért, már csak annyi tőkéje volt, 
hogy a jól megérdemelt pihenőt abban- 
hagyva iBmét munkába lépjen. Előreha
ladott kora s a mostoha gazdasági viszo
nyok azonban mindinkább megnehezítet
ték helyzetét, hozzájárult az is, hogy nem 
talált megértésre. Gundel Károly, majd 
GÍitenberg Antal utóbbi működésének 

.színtere, de ez már csak alkonya a nap
sütéses. változatokban gazdag 60 eszten
dős munka programmnak.

■Jellemző példája a sorstragédiáknak, 
hogy miként lett az aszódi kis piccolóbol 
dúsgazdag vendéglős, és hogyan semmisí
tették meg egy munkás élet megérdemelt 
gyümölcsét a háborút követő zilált gazda
sági viszonyok.

Becsületes munkában eltöltött pályájá
nak hatvanadik mérföldkövén simogassuk 
meg kartársi szeretettel Pesti Lajos mun
kás kezét, hogy érezze és tudja meg: nem 
veszett d minden vagyona, megmaradt a 
becsülete, ez pedig egy olyan tőke, mely
nek segítségével méltó befejezést tud ad1 
ni ritka — tüneményes életének.

Ad multos annos.
Cím: Pesti Lajos, VI. kér. Csengery 

ucca 70.

Fokozatosan megszű
nik a föpincér rendszer

A vendéglői alkalmazottak mintegy 
negyedszázaddal ezelőtt mozgalmat indí
tottak sérelmeik orvoslása érdekében. A 
mozgalom egyik sarkpontja volt a föpin- 
céri rendszer megszüntetése, minthogy az 
a jelenlegi borravalórendszer mellett fö
lösleges teher és így alapjában véve igaz
ságtalan. Ez a mozgalom a későbbi idők 
során vissza-visszatért, sajnos azonban 
nem tudott komoly eredményeket felmu
tatni, mert hiányzott belőle az erő, az 
egység, a helyes irányítás, a kitűzött cél 
elérése érdekében megkívánt egészséges 
lendület. A sérelmek változatlanul fenn
maradtak, megmaradt a főpincéri rend
szer is, ámde most már nem áll olyan 
rendületlenül. Az idő, a gazdasági válsáir 
megérlelte a minduntalan elgáncsolt igaz
ságos törekvéseket s igazol ja a megindí
tott mozgalmak jogosságát.

Van valami a főpincéri rendszerben, 
amit sajnálni fogunk a rendszer meg
szűnése esetén, amire mindig szívesen 
fogunk mindenkor visszaemlékezni. Mert 
ha megszünjk a főpincéri rendszer, el-
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tűnik egyidejűleg az aranyhid, amelyen 
keresztül rövidebb volt az ut az önállóság 
felé. És ennek a várható fordulatnak a to- 
pincérek maguk voltak okai egy szeren
csétlen törvény kierőszakolásával, mely 
az óvadékot szabad prédává tette. Ezzel s 
az egvéb még felsorolható ellogulatlan él
vekkel megdől a rendszer, megevett az 
elbukásra. Hisz kinek kerülte volna el a 
figyelmét az a körülmény, hogy az egy ke
nyéren élő kollegáktól a főpincérek elkü
lönítették magukat s minden tehetségük
kel — jobb meggyőződésük ellenére — a 
munkaadói érdekek kizárólagos szol*, na 
tába állottak.

Védelmi eszközeik anyagi téren szin
te teljesen megsemmisültek, a munkás
társi szolidaritás hiánya az erkölcsi ösz- 
szeroppanást is eredményezte számukra, 
betetőzésül a munkaadók egy részének 
szociális életfelfogása is pálcát '.őrt 
'rendszer felett. Mindinkább több azok
nak a munkaadóknak száma, kik belátják 
azt, hogy üzletüknek semmi szüksége 
nincs a főpincéri rendszerre, sőt a mai 
válságos viszonyok mellett egyenesen ká
ros következményeket rejt magában a 
rendszer fenntartása. Innen ered az, 
hogy úgy a fővárosban, mint vidéken fo
kozatosan megszüntetik a főpincéri rend
szert, miáltal jelentős mértékben teher
mentesítik egyrészt az üzletet, másrészt 
az azt látogató közönséget.

Nem fog sok idő eltelni, amikor a 
negyedszázaddal ezelőtt megindult moz
galom diadalra fog jutni s ez a diadal az 
igazságos ügy kézenfekvő jutalma, csupán 
az. a sajnálatos, hogy igazságunk elisme
rése annyi elgáncsolás és küzdelem árán 
késett és késik mindaddig, míg a i-’b'• 
belátás a munkaadók nagy többségéi meg 
nem ihleti.

Árpáiét igyunk-e vagy 
bort ?

A magyar sörgyárak a vendéglősök 
lapjában beszámoltak sokat emlegetett s 
a közvéleményt élénken foglalkoztató 
ebédakciój tikról.

A beszámolóban jónak látták elhall
gatni a beszámolásnak azt a részét, mely 
fényt derített volna arra, hogy kik része
sültek az akció során az ebédekben. Ez 
az elhallgatás további tápot ad az eddig 
is elkeseredett szemrehányásoknak és ta
lálgatásoknak.

Meg kell állapítanunk, hogy a sör
gyárak az általuk megindított ebédakció
ban teljes joggal érvényesítették inten
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cióikat s hogy ennek ellenére mégis bizo
nyos felháborodással vegyes szemrehá
nyással kísérjük az akció jelenségeit, an
nak is megvan a jogos alapja és kézen
fekvő magyarázata. A hosszú tél nehéz 
hónapjaiban ezrével lézengtek munkanél- 
kül a vendéglői alkalmazottak s mikoi 
azzal a kéréssel fordultak a sörgyári ak
ció vezetőihez, hogy az alkalmazottak 
egyrészét szintén részesítse az akció ked
vezményeiben, a kérelem süket fülekie 
t Iáit.

önkéntelenül is felmerült bennünk a 
gondolat, miért legyünk mi a leghűsége
sebb reklamirozói, mondhatjuk fogyasz
tói az árpalenek, amikor ezzel szemben 
a legcsekélyebb megértést sem tapasztal
juk méltánylást érdemlő érdekeinkben 
sem? Hiszen az árpáiénál sokkalta jobbak 
és o/csóböufc boraink. Nem fenyegető
zünk, de mindenkor élénk emlékezetünk
ben marad a sörgyárak mellőzése, melyet 
meg nem érdemeltünk s amely épen 
akkor sújtott bennünket, amikor az a leg
fájdalmasabb volt.

A munkaközvetítés 
államosítása.

Aligha van a föld kerekségén meg 
egy szakma, amelyben olyan rendezetlen 
a munkaközvetítés ügye, mint épen a mi 
szakmánkban. Épen ezért szeretettel es 
megértéssel kell fogadnunk az állami 
munkaközvetítő hivatalnak ama törekvé
sét, mely iparunk munkaközvetítésének 
kérdését államosítás utján kívánja ren
dezni. Égj- évtizeddel ezelőtt már történ
tek lépések ilyen irányban, sőt az érdekelt 
testületek jóindulatú magatartást tanúsí
tottak az ügy érdemére, ennek eredménye
ként meg is indult egy rendszeres állami 
munkaközvetítés. És hogy ez a rendes me
derben megindult folyamat mégis meg
szakadt, hogy a helyes utón elindult tö
rekvés hajótörést szenvedeti, annak kizá
rólag a bürokrata beamteri szellem volt 
az oka. Mindaddig, míg az igazgatóság 
méltányolta a közvetítés szakszerű irányí
tását céizó intenciókat, örvendetes es 
eredményes működésről számolhatott be a 
közvetítő hivatal, ámde abban a percben, 
amikor aktaszerüen, minden szakértelmet 
nélkülöző maradi szellemben kezdték ér
dekeinket eladminisztrálni, holt pontra 
jutott a közvetítés ügye; megvolt a köz
vetítő szerv, mégis nélkülöznünk kellett a 
közvetítést. A kényszerhelyzet természet
szerűleg kereste a munkáselhelyezés lehe
tőségeit s igy alakult ki egy évtizedes

Borszívatiyuk, boriéiul lök és 
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gyakorlat során a közvetítés mai rendsze
re, mely bár sok kívánni valót hagy ma
ga után, mégis inkább megállja a helyét, 
mint a közvetítést hivatásszc-rutm ü/.o 
ügynökök zsebre menő közvetítése. Az 
igazgatóság jónak látta a szakmai közve
títő megszüntetését, azonban azt nem tar
totta szükségesnek, hogy az úgy nöki köz 
vetítők túlkapásait megszüntesse. Ki va
gyunk szolgáltatva kenyérgondjaink 
miatt egy sérelmes és beteges rendszer
nek. — a helyzet mar-mái tűrhetetlen.

1 íz hosszú esztendőnek kellett ilyen 
körülmények között lemorzsolódni, míg 
az igazgatóság . neszmólt arra, hogy nagy 
bajok vannak és hogy a bajok megszünte
tése érdekében komoly, gyöj. >res meg I- 
dást kell találni. Ámde a jó s.-.ánd'. \ ,st ■< 
elcsúszott a bürokrácia útvesztőjében, a 
kiindulás tökéletes képtná.-a volt a. >?z 
evvel ezelőttinek, mi sem te; mészelesebb, 
az eredmény is ugyanaz. Hallatnunk keil 
tiltakozó szavunkat, éltesére kell adnunk 
az igazgatóságnak, hogy a szakmai közve
títés megszüntetésébe soha nem nyug
szunk bele, mert ez még mimiig többet ér 
az érdekelteknek, mint egy hatósági köz
vetítés.

Most mar az a kérdés, hogyan lehetne 
a kibontakozás lehetőségeit megtalálni 
oly módon, hogy az igazgatóság és a 
szakmabeli érdekeltek megértő egy üttmű
ködése megteremtse a regen áhított 
egészséges munkaprogrammot. Elgondo
lásunk szerint a helyes megoldás az tolna, 
ha egy szakmabeliekből álló zotlság ak>- 
kulna, mely bizottság az. igazgatóság el
lenőrző .e mellett bár, mégis azonban ön
álló hatáskörrel intézné a munkaközvetí
tés ügyét. Így egy harmonikus együttmű
ködés alakulna ki, melynek során egy 
részt érvényesülne az államhatalom tekin
télye az ellenőrzésben, másrészt kellő 
módon védelemben részesül .e a szakma
beliek egyetemes érdeke a szakszerű irá
nyításban.. Azt ugyanis nem engedjük be
következni, hogy a magunk < rdekeit más 
hozzánemértő szerv képviselje, azon az ol
dalon a hivatali hatalom, emezen a szak 
tudás és csak e két tényező okos párosí
tása hozhatja meg a kívánt eredményt.

Orovitz Gábor VII. kér.
3. szám.

QvSaPi, vendéglője. VI. kerület
OAíijGl Jókai-tér 6. szám.

DAWLPTTPfc’ ünnepélyek alkalmából por* 
D/Vl í\13 1 1 cellán evőeszköz, asztal, szék

kölcsön kapható; SINGER JÓZSEFNÉ,
K.irály-u. 28 a-z udvarban I . A. 23-7-72

Megnyílt! a „SZfiM05“ söröző 
és borozó.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy a Vörösmarty és Aradi-u. sar
kán. fenti cím alatt sörözőmet és 

borozómat megnyitottam,
Szives pártfogásukat és b. látogatásukat 

tisztelettel kéri FEHÉR FF.RENCNÉ.
ÁRJEGYZÉK.

Csalt HMTVHN a finom kadar, 
alti issza sokat akar 
SZHMOSGYöNOYE mindent inegec, 
ezt mérjük mi csak NYOLC. VfINER. 
Egy pengő a zöld Szilványi. 
ettől haza nem fog vágyni 
HUSZONHAT a legtöbb söröm, 
benne van a BHNHT-ÖRÖM

v 1. \!DÉGLÖSSi:.GÉl >tiK l aPJÁ

.Megrendelhető: Gellert rakpart 1 szám — Telefon Fiút 530 03

fi 1 R t: K
Bliilvan esxzütendő

Mennyi szép remény —
És mennyi csalódás egy életen; 
Hajótörés az élet tengerén
És keil uj erő, jön uj küzdelem.

Kimondani sok,
Egy lisztes emberöltő átélni 
S aki ennyi időt átdolgozott. 
Csodálat, hódolat jár néki.

Édes pihenés —
Csak ez lehet a munka jutalma, 
De hogy hatvan esztendő is kevés. 
Ez a millióknak mai harca.

Megbecsülésünk
Szerény ünneped legszeoo záloga, 
Csüggedésben ősz lejedre nézünk 
S így repülnek éveink is tova.

— Eljegyzés. Anuner -Íalíos Tagyine 
nyosi vendéglős llly leányát eljegyez.- 
Táiay János székest óvárosi tanár.

— Halálozás, l’etrákov its r'erem, . 
régi generáció gyik jonevtt fopincere 
éves korában elhunyt. — trziváK i-'tu 
nagykőrösi vendéglős eíiuiláiuzot-U — — ><d. 
Jiggendoiler József ol eves kólában meg 
halt.

— Jubileum. Asz íiCi •! j VC1 «i ICJ4 us 
és neje folyó hó 9-en ünnepeitek vendég
lőiparos onailoságuk 25 eves évfordulóját. 
.-v ritka üiniepiiez szívből giatuiaiuns.

— t eauegiőnyii.ts. Miciielier András 
íopincer kartarsunk a v ;•>. . uuvi <«* 
42. sz. alatti vendéglőt átvette. Kispestéit 
a „Alagyai Király” szálloda V ebei iáit- 
személyében kapott uj gazdát. A Józsej 
ucca 26. alatti Fultioki-lele vendéglőt 

aisovszky János fopincér vette keze
lésbe.

— Ej kávéliázaa iiuttapesícii. Az. <■: 
műit napokban uj és fényesen berende 
zett kávéház nyiit meg és tanúskodik az 
ebben a szakmában Közmondásos vállal
kozó széliemről. Az ■egyik a Hungária 
szálló mellett Aegresko, a másik a Vil
mos császár utón Zürich címen várja Bu
dapest szórakozni vágyó közönségéi.

Borgazdaság. A borp.acon a hely
zet változatlan, az árak nem emelkedtek. 
Hm árak az Állóidon 121/2 Z -os ieliér e.-> 
kadar ió lillér, 131/2%-os 22 fillér,
i 1 (/2 -os 24—25 filter. Heves megyeoen 
12</2O/o-os kadar ló fillér, 121/o'ó-os riz 
ling 13—20 fillér, Othello vörös 18—20 
lillér. tolna megyében jobb minőségű te
her, kadar es vörös borok Itt—20 fillér; 
Zala megyében balatonfüredi, révfülöpi, 
badacsonyi stb. asztali borok 35 fillér. 
14%-os fehér 11—5: fillér. Baranya me
gyében pécsi, siklósi, villányi, nagyhar- 
sányi stb. könnyű fehér és siller borok 
10 - 12 fillér, primo <»- és ujbrook itt—20 
fillér.

HÜTTL TIVADAR
P( )RCEL I, A NGY A ROS

Budapest, ÍV., Dorottya-utca 14
Telelőn Nagy választék parcellán kú\«
23-1 -3. h:i/j ctíermi edciiyeAir»i.

— .,Sza:irs.-;‘ vendé •ló megnyila-ri. \
főváros igen forgalmas helyén Aradi ucca 
és Vörösmarty u. sarkán „Szamos" címen 
nyitott vendeg.öt Fehér Ferenc. e-z t peel.-t 
vendéglős.

Legújabb. A Károly körút es 
Szemmelweir-z ucca között lévő Harison- 
zárban évtizedek óla fennállot t Schtesm- 
ger irodát bezárták. Ez az iroda tudvale
vőleg' vendéglői a ÍKahi mzottak eitiviyezc- 
sével foglalkozott, inig a gazdasági iii’iy/ci 
vihara élném söpörte.

Élelmiszerárak: felsál 120—-220. 
leveshus 80—140, borjucomb 20b— -300, 
vésés 116—2 10, bárány hátulja i _>■ •. 
eleje 100—160, sertéskaraj —2 10, .tar
ja, comb lapocka 140- 170, oldalas i 1-0- 
100. zsírszalonna llo—130, háj 1.2<-> 
148, csirke dt-b. l lo—300, iud és »ruca 
100- 1000, tisztított nagyban: lyuk 13.U— 
150, csirke 130—150, pulyka 100—-ion. 
iud és ruca 120—AHti. kicsinyben: osirkv 
180—320, Ilid és ruca 180— 210, •l.efU.gj.as 
ó- ó, főző és apró A- 7, eio „l>P.u.sy j_^ 
240, jegeit ponty és nem élő 100—-480, 
tej It. 32, tejfel 100—200,- lóavaj ÍOÜ-.- 
400. tehéntúró 40—120, hagyma 10—00, 
fejeskáposzta 18—30. kelkáposzta 26--51, 
külföldi kai t iol liO—120, rózsaburgmiya 
10—20, Ella 14—18, közönséges lo- 12, 
tisztított paraj 16—-20, savanyu káposzta 
20—30, fokhagyma 36—80, hollandi fe
jeskáposzta 30—38, alma 00—200, körte 
120— 240, narancs 70 — 140. fejessaláta 
drb. 10—36, hónapos retek csomója 10— 
50, olasz zöldborsó 140—180.

<rniíriinrYiiíi"7frtíkhiíiwiiiiími

— A soproni vendéglősök és kávésok 
ipartársulata február hó 10-án tartotta 
meg Tschida István elnöklésével évi ren
des közgyűlését.

X miskolci vendéglősök é - szál
lodások közgyűlése március hó 9-én /.ál
lott le a szokásos érdeklődés mellett. A 
Hiszekegy e neklése és Máyer József el
nök üdvözlő szavai után Barcsik .lozsel 
titká1 térj- tette elő az egyesület évi 
működéséről szóló jelentését.

*• bf •->mcgyei \er. iiar-
cius hó 30-án Resica János elnöklésével 
évi rendes k gyűlést tartottak.

HÜTTL 1SÁN ÉS MIHALIK
PORCl.l.l.A 's (IVIÍGÁRI KERI SKi DÍ-.S 

lludap .t, V., «JózSc£*-tér 11
. I.'íon: Alit 80-2»0t>

Natív választék éttermi es kávéházi porcellán 
cs üvegárukból!
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nSw
Magyar Királyi Állami 

Sorsjáték
17 ezer nyereményt sorsolnak ki 250.000- 

aranypengö értékben.
Főnyeremény

40.000 ar. pengő
Nyeremények:

2C.000. — P. 10.000.- P, 2-szer 5.000. 
P. 4-szer 2.500.— P. 6-szor 2.000 — P.

10-szer 1.000.-- P; 
melyek mind készpénzben 

fizettetnek ki.
Húzás junius 7-én

sorsjegy árak:
Egész P 3. Fél P 1.50
Kapható minden bank, sorsjegyárusitónál 
és dohány tőzsdében. Postai rendeléseket 
a pénz előzetes beküldése után azonnal 
teljesít a M. Kir. Pénzügyigazgatóság 

Budapest V. Szálnyit. 10.

— A pécsi vendéglősök március ho 
10-én tartották meg rendkívüli módon lá
togatott tisztújító közgyűlésüket. Megvá
lasztották örökös díszelnöknek Radacsay 
Imrét. Elnökké Schmidt Jánost, alelnökké 
Kétterer Lajost, ügyésszé dr. Frankó Zol- 

tártt, jegyzővé Schrifflinger Mátyást, 
pénztárossá Rothermel Heinwichet vá
lasztották meg. A választmány uj tagjai 
lettek: Radocsay Imre, Jusztus Samu. 
Máté Antal, Kajza Ferenc, Negele Ferenc. 
Böröcz István, Matisz Béla, Palaics Ja 
nos, Pap József Schubert Adám, Aparácz 
Dénes, Egyed Mihály, Kiss Gyula, Nagy 
György, Keller Pál és Balázs Pál. A vá
lasztmány póttagjai: vitéz Kasznári Má
tyás, Bálics György, Katona András, 
I>ászlő Hugó, Skergula Ferenc és l'irgl 
József.

— A debreceni vengéglősök f. év
ben megtartott közgyűlésükön Németh 
Ijtjost választották meg elnöknek, akinek 
működésétől remélik és várják az ipar 
érdekeinek az eddiginél hatékonyabb vé
delmét.

Sass Sándor

Szajer György sSS. ,vU,rü"*

Özv. Betkovits Károlyné
BUDAPEST, VI., Síp-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 áton.

— keresztényszocialista szállódul, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak orszá
gos szövetsége március hó 22-én tartotta 
évi tisztújító közgyűlését Eszes Lajos al- 
elnök elnöklése mellett. Nem hagyhatjuk 
megemlítés nélkül, hogy a közgyűlés — 
úgy mint az előbbi is — alapszabály
ellenesen lett megtartva s az azon hozott 
határozatok természetesen érvénytelenek. 
Jellemző, hogy az. alkalmazottak a mull 
tapasztalatain okulva, sem tanulnak meg 
rendesen szervezkedni, nem tudnak egy 
érvényes közgyűlést összehívni és levezet
ni. Hogy is várhatnának a szövetség mű
ködésétől eredményeket? Sajnálattal kö
zöljük ténymegállapításunkat és csak azon 
csodálkozunk, hogy annyi eredménytelen
ség után még mindig nem tudnak lemon
dani a mellényszabó Propper Móricok po
litikai bolondér iáiról, melyek minden 
rendelkezésre álló eszközzel igyekeznek a 
a test vét viszály magvait gondosan elhin
teni. Kívánatos volna, hogy' az alkalma
zottak mielőbb jobbik eszükre térjenek s 
belássak azt a megdönthetetlen igazságot, 
hogy csak politikamentes gazdasági törek
vések eredményezik érdekeik előbbrevite- 
lét.

JÖN A NYARALAS

és talán még soha sem volt oly kevés a 
pénz, mint most. Gondoskodjék előre, 
hogy szeretettéinek gondtalan üdülést va
rázsoljon. Fillérenként megtakaríthat 3.— 
pengőt és ha egy kis szerencséje van, az 
58. Államsorsjátékon, melynek húzása 
már junius 7-én feltétlenül meg lesz, 

40.000 pengőt nyerhet.

HOTEL CRRLTON ^aJJr°±
IV. kér., Mária Valéria-utca Dunapart
Tulajdonos: I L. 1 TS GYŰL A szállodás. 

Telefon: Automata 889 -70.

Deák kávébáz

ízléses,
Olcsó, 
nyomtatvány

a

Nagy Testvérek
nyomdában készül
Vili.. Bérkocsis u. 20. sz

Ínyenc mesterség.
Erdélyi konyha.

l.ucskos káposzta.
Veszünk egy lej szép Káposztát 

felvágjuk szép szeletekbe, sós vízzel ieiui 
rázzuk, nehogy Keserű legyen. t.gya., > 
léikóver uisznoliust es lelkiíu marna Há
gádét a Káposztává! együtt, Hidegvízzel 
lelöntve, sózva, puhára főzzük. iveves 
csomborfüvei, vagy kaporral, kévés vilá
gos rántással tejföllel berántjuk, kévés 
ecettel, vagy borkővel savanyítjuk, tála
láskor tejfölt öntünk rá és karbouádlit a 
tetejére.

I alkonyon bárány.
Gyenge bárányhust bő lében, sózav 

puhára főzzük, s ha megfőtt bőven tej
föllel, kevés liszttel behabarjuk, ecelUs 
savanyítjuk, fűszer tetszés szerint. Tár
konyt a Lerántás után 5—6 percig benne 
főzzük.

Édes omlós tészta.
Zsír, cukor, egyforma mennyiség, a 

liszt, mint mind a kettő együtt 2 dkg. 
élesztő 1 tojás sárgája, egy késhegynyi 
tört szegfűszeg, kél késhegyni törött fa
héj és annyi tej, mivel gyengére gyúrjuk. 
A tésztát ellapítva tepsibe tesszük a fe
lét, a másik feléből rudakat készítünk. 
Bármivel tölthetjük, gyors tűznél pirosra 
kisütjük.

Vendéglő joggal a Józsefvárosban ol
csón eladó. Vendéglő joggal eladó a Li
pótvárosban. Cirn a kiadóban.

Ilaposa vendéglő VII., Akácfa u. 10. 
Egész éjjel nyitva. Szakmabeliek talál
kozóhelye.

Fel. szerkesztő és kiadó, laptulajdonos: 
GREGORITS ISTVÁN

Nagy Sándor és András könyvnyomdája 
Budapest, Vili. Bérkocsis-u. 20.

József korút cs Baross-u. 
sarok Tihaméry tulajdonos

Állandóan reggelig nyitva

Arany János 
vendéglője 

Budapest, VII. kér. Izabella tér 2. 
A Magyar Sxinhéx mellett

Leveskülönlegesség. <$£'■ Szakmabeliek 
találkozó helye.

Helcz József Vili.. Rökk
2. szám

\ endv'jlóje, 
Szilárd-utca

Érzékeny, Fájós 
Lábakra készítek 
orvosok által el
ismert uj találmá
nyi! gyógycipö-

ket, lúdtalp, fagyás, izzadás tyúkszem, bőr- 
keményedések ellen, garancia mellett a leg
újabb fazonban és színben 30 pengőtől. 
Nyáry, gyógycipész Szondy-utca 25. 
Gyógycipők egyesüli készítője. Címet ké

rem megőrizni. Kérjen ismertetőt.

MICHELLER ANDRÁS 
vendéglője 

VIII. kér., Préter-u. 42.
Tágas kerthelyiség. Kitűnő italok és ételek, esténként cigányzene hangversenyez.


