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T u d o m á s u l.

Egyesületünk a folytonosan növekvő munkák
megkönnyítése végett telefonállomást szereltetett
fel. Mostantól kezdve tehát

v a n s a j á t t e le fo n u n k .
Az irodai ő ák alatt ezután telefonon is elin
tézhetik a kartársak dolgaikat.
Hívószám: J 3 2 8 — 8 4 .

Nyugvóponton
Az a. mozgalom, melyet a Fő pincé
rek Országos Egyesülete kél évvel ez
előtt az óvadékkérdés törvényes szabá
lyozása érdekében nieginditotl,
si
keres befejezést nyert. Folyó évi szep
tember elsejétől kezdődően miniszteri
rendelet szabja meg az óvadék mérté
két, amely minden bizonnyal véget
fog vetni az óvadékok körül eddig
sok esetben tapasztalt sajnálatos rend
el lenességeknek.
Hogy milyen okok tatlék szüksé
gessé a kormánybeavatkozási ezen a
téren, azt valamennyien tudjuk és
amelyek
bár kétségkívül sporadi
kusan
még mindig előfordulnak.
Egyesületünk annak idején megindí
tott akciója főként odairánvuLl, hogy
az általános gazdasági válság követ
keztében megingott üzemekben az
óvadékok biztonsága minden eshető
séggel szemben magóvassék, továbbá,
hogy annak összege egy általános sza
bály fölállításával limitállassék. Ezt a
törekvésünket minden fórumon jogos
nak ismerték el és az ipartesté! lelek
elöljáróságai részéről is kelló mél
tánylással
találkozott.
Vkciónk
első része egyébként, mely az óva
dékok biztonságai célozta, már régeb
ben megoldódott, meri hiszen azok a
súlyos viszonyok, amelyek között ipa
runk a közelmúlt esztendeiben sinylődött, valamennyire megenyhültek és
ezzel együtt a: óvadékok jogi hely
zete is a normális állapotba esett
vissza. Az utóbbi pedig a most kibo
csátót! rendelet életbelépésével egyide
jűleg ju t a megvalósulás stádiumába.
Anélkül, hogy a rendelet értékét
túlozni akarnánk, meg kell állapítani
annak óriási jelentőségét És pedig
nem csupán abból a szempontból,
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hogy a főpincérség egy-egy betölt
hető állásnál a törvény rendelkezései
nek alapján könnyen megtudhatja,
hogy milyen összegű töke szükségel
tetik annak elfoglalásához, hanem
azért is, mert ez az első esel, hogy
szakmánkban a munkavállalás fölté
teleit, illetve részleteit kormányzati in
tézkedés szabályozza. Nagy előnye,
hogy egy olyan ügyben teremt bizo
nyos stabilitást, amely éveken Itereszliil látszott megoldhatatlannak és sok
szor indokolatlanul is oly sok félreértésre szolgáltatott alkalmat. Ezután
tudni fogja mindenki, főnök és al
kalmazóit egyaránt, hogy
mihez
tartsa magát, ha főpiacért alkalmaz,
vagy ha főpincéri állást vállai.
Az óvadékkérdés tehát nyugvó
pontra jutott, amely tény egy újabb
komoly sikere egyesületünknek. Ezen
felül sok felénk irányított nyílt és
burkolt kérdésre is érthető feleletet
ad. így elsősorban feleletet ad azok
nak, akik azt hiszik, hogy hangos,
állandó csatazaj nélkül nincs előre
haladás, másodszor azoknak, akik
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minden meginduló békés akcióval
szemben eleve bizalmatlanok. Amilyen
fikció az egyik, olyan alapnélküli a
másik. Meri nem kérdés ima már, hogy
ebben az iparban is lehet reform
törekvéseket szolgálni eredménnyel,
csak a megfelelő módot és formát
kell hozzá megkeresni. Minden újí
tás. mely ebben az iparban hasznos
és jó lehet az alkalmazottaknak, csak
békés utón, a minden oldalról elis
mert igazság i'lve alapján jöhet létre.
Ezt a fölfogást váltottuk mi eddig is,
amelyben az óvadékrendelet megjele
nése még inkább megerősít bennünket.
Nekünk e pillanatban teljesen irre
leváns, hogy ki mint ítéli meg az óvadékrendeletet, de az ima bebizony o
sodott, hogy évek óta nem hiába dol
goztunk és újabb jelentős vívmányt
szereztünk a magyar pincérségnek.
Pihenésre azonban nem gondolhatunk.
Még sok feladatot kell megoldanunk,
amihez ugyancsak csendes, kitartó, álhatalos munkára van szükség. Ez pe
dig van és éppen ezért nyugodtan
nézünk a holnap elé.
(b.)

Szégyen-e a borravaló?

GRÓF S O fíS S lO i TIH AflER
BO RG AZDA SÁG B
♦K ER ESK ED ELril K i k ö z p o n t i — IR O D A
VITERf Z-KÖRUT 9. TELEFO!N:m*A5

Borravalót elfogadni szégyen! A
borravaló lealázó! Ezektől a jelsza
vaktól visszhangzik minden tavasszal
és kora-nyáron, a pincérség háza-tája.
E kérdés körül már sokan kiválóak
és kevésbbé azok, hivatottak és hívat
lanok sokszor kifejtették álláspontjai
kat, úgy a napi. mint a szaksajtó ha
sábjain. Sajnos ma már a nagyközön
ség is. aki a borravalót adja, a napi
sajtóban kifejtett helytelen szemszög
ből nézi és látja a kérdést. Lapunk
szerény nyilvánossága nem alkalmas
arra. hogy a nagyközönség fóligineddig kialakult helytelen álláspont
ját e tekiiiletben megváltoztathassa,
azonban a legjobban érdekeltok eddigi
nézetét a borrav aló megszégyenítő vol
tától igyekezni fogunk helyes meg
világításba helyezni.
Mindenek előtt meg kell állapíta
nunk, hogy mi a szégyen. Sségyen az
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Hozzászólás

olyan cselekedet, amit a társadalmi
szokások ,vagy törvények tiltanak. Te
hát szégyen lopni, csalni és igy to
(A dubiozkérdés címen legutóbb
vább. Nem szégyen azonban a tisztes
megjelent cikkünkhöz)
séggel és becsülettel elvégzett munka
Tagadhatatlan, hogy manapság a
ellenértékét elfogadni, neveztessék az
akármi néven: honorárium, tisztelet- dubiozkérdés jelentősége a főpineérdij. fizetés vagy borravalónak. Az ség szempontjából sokkal nagyobb,
orvos-tanár az elvégzett műtét után mint ezelőtt bármikor volt. Éppen
liiszteletdijal kap, holott ez a kifejezés ezért csak helyeselni lehel, hogy a
sem fedi a valóságot, mert nem tiszte Főpincérek Lapja legutóbbi számában
letünk jeléül adjuk, hanem mert meg foglalkozol! vele és az ellene való
szolgálta. Egyes szerzetes rendek is eredményes védekezés egy-két módjára
jórészt könyöradományokból élnek, rámutató! I.
A dubioz eredete szerintem any
mégsem jutott még senkinek sem
eszébe .hogy a papi foglalkozást le- ucira külömböző, hogy ennek minden
alázónak tartsa. Miért volna akkor ép lehetőségét felsorolni igen bajos volna.
pen a pincérség dotációja lealázó? Ugyanígy a védekezés módjait sem
Azért, mert a pincérek egy része igen lehet általános érvényű szabá
maga kiabálja világgá, hogy megvan lyokba beleszontani. Nagyrészt üzleti
alázva a borravalóval? Sokkal lealá- nivú és főpiacért kvalitás dolga az
zobb és mrgszégyenitöbb szeréin véle egész, ami azonban nem zárja ki azt,
ményem szerint a százalékos vagy fix hogy a legjobb üzletben, a leggon
javadalmazási rendszer dacára a bor dosabb főpincéri körültekintés mel
ravaló elfogadása, mint ahogyan ez lett is elő ne forduljanak bizonyos
külföldön is szokás. Nincsen olvan differenciák. Ezek azonban sohasem
előkelő és kulturált helye a földkerek állandók és rendszerint az okozóit is
ségnek. ahol a borravalót el ne fogad kör ■,n megtaláljuk. Sokkal nehe
nák, dacára annak, hogy öles betűkkel zebb .zonban a helyzet, ha íiaprólvan kiírva a borravaló tilalom. Hi napra tisztán látjuk bár a hiány okait
szen ha nem létezne, akkor a tilalomra és mégis tehetetlenségre vagyunk kár
sem volna szükség. Igenis szégyen a hoztatva. Főként a nyári üzemekre áll
borravalót a szó betüszeiinti értelem ez, ahol rendszerint az időjárásiban
ben teljes egészében borra költeni és beállott hirtelen változás, eső vagv
szégyen, ha valaki legfeljebb a sör és zivatar idéz elő olyan zavarokat, ame
a pálinka részére tesz kivételt.
lyek a főpincér munkáját egyenesen
Az a pincér azonban, aki napi 10— megbénítják és lehetetlenné teszik,
12 órás keserves munkájának gyü hogy a fogyasztás bármi utón is el
mölcsét. melyeit borravaló formájá lenőrizhető legyen. Nem tudom, nem-e
volna helyes, az ilyen természetű
ban szedett össze, családfenntartásra,
gyermeknevelésre, önművelésre és kul üzemeknél a biztosítás bevezetése,
túrára költi, ne szégyelje magát. Csak avagy a szokásos inkasszórendszer olv
szedje továbbra is a borravalót és ha értelmű megváltoztatása, hogy a fő
ladjon felemelt fejjel, továbbra is a pincér semmiféle meglepetésnek ki
maga felfelé törekvő utján.
II. téve ne legyen.
Tudom, hogy ennek meglehetős
nagy nehézségei vannak, de mégis
meg lehelne oldani, ha ezirányban va
lamely közös elhatározásra juthat
nánk.
\ an azonban egy másik fajtája
BUDAPEST, Vili.,
a dubioznak, amely ugyancsak szoro
KENYÉRMEZŐ-UTCA 6. SZ.
san idetartozik és pedig a hitelezés,
T el. J . 395-64 é s J . 346-11.
amelynek megszüntetése vagy leg
alább is a csökkentése valóságos jó
tétemény' volna egyes főpincérekre.
Az úgynevezett régi jó világban
nem tartották illőnek beszélni a kávé
házi hitelekről, mert hiszen rendsze
rint úgy volt, hogy a hitelezett összeg
bőséges kamatokkal együtt térült meg
a főpincérnek. A letűnt világ erkölcsi
kicsi és n agy p alackok b an.
kódexében még igen szigorú kikötések
tiltották, hogy valaki a főpincérnek
Rendeléseket gyorsan
adós maradjon, vagy pláne, azt meg
ne fizesse. Ma m ár azonban a nyomát
és pontosan elintézünk
is alig találjuk ennek a felfogásnak.

BORPALOTA R .-T .

Kitűnő
minőségű
fajborok
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A régi vendég romantikus típusával
együtt elhint a régi adós típusa is.
Ma sokkal kevesebb skrupolozitással
csinálnak adósságot kávéházban az
emberek, mert tudják, hogy annak
esetleges megnemfizetésével járó kö
vetkezményei nem esnek súlyosabb el
bírálás alá, mint ha más egyébirányu
tartozásaikat hagymák rendezetlenül.
A kávéházi
adósságcsinálásnak
hogy úgy mondjam — ez a de
mokratizálódása azonban sok üzemben
teszi rend ki \ ül súlyossá kartársaink
helyzetét. Olyan üzemekről is tudok,
ahol átlagban a kereset felét kell
naponta a főpincémek fölirnia. És
ezeknek a felírásoknak a nagy része
bizony
dubioznak számit,
mert
- hogy a szakkifejezésnél marad
jak
igazán dubiozus (bizonytalan),
hogy valaha azokat meg is kaphatja.
Az ilyen felírások ellen aztán a véde
kezés sem olyan egyszerű, amint az az
első pillanatban látszik, mert hiszen
rendszerint olyan nyomós és több
nyire lokális jellegű okai vannak,
hogy azzal szembeszállni az állásvesztés kockázata nélkül teljesen lehe
tetlen. Viszont azt sem lehet kimon
dani en blokk, hogy senki sem hite
lez, inért hiszen akárhányszor a főpincér fait-aecompli elé lesz állítva
és ilyenkor alig marad más hátra,
— ha nehezünkre esik is — mint tu
domásai venni azt, remélve, hogy nem
ér bennünket veszteség.
De más irányú érdekekre is tekin
tettel kell lennünk. Ugyanis, amint
sajnos — tudjuk, a gazdasági vi
szonyok igen súlyosak és olyan ven
dégeink is hitelre szorulnak, akik évek
óta hozzátartoznak a kávéház törzs
publikumához. A hitel megtagadása
ilyenkor a fogyasztás csökkenését
eredményezi és igy természetesen a
kereset elmaradását is. Ezek tehát
olyan esetek, amelyeket ki kell vonni
a hitel korlátozásánál általánosságban
követendő eljárási módszerei alól.
Az a kérdés már most. mit tehe
tünk mégis a hitelek csökkentésére,
mert az bizonyos, hogy a mai helyzet
teljesen tarthatatlan. Nehéz javaslatot
tenni. A hitelek okai olt. ahol az
veszélyt jelent a főpincérre, - amint
megállapítottam
lokálisak. Mégis
olyan általános érvenvü a főpincérség
egyetemessége és az ipartestületetek
szankciójával ellátott generális rendel
kezésre volna szükség, amely különö
sebb zökkenés nélkül segíthetne a
mai állapotokon, amelyeket én min
den nehézségünk dacára is, csak át
menetinek tartok. Tehetnék itt kon
krét javaslatot is, de azt hi
szem, erre nincs szükség, mert azok
életrevalóságát es kereszlüh illetőségét
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ngy is az a körülmény dönti el, hogy
vájjon sikerül-e a főpincérség nagy
többségét egy egységes felfogás szá
mára e tekintetben megnyerni vagy
sem és végül, hogy egy ilyen egységes
álláspont nem találna-e munkaadóink
ellenzésére.
Javaslat helyett tehát én arra ké
rem az egyesület érdemes vezetőségét,
hogy mint a főpincérség helyzetével
egyedül foglalkozó testület, alkalomadtán vizsgálja meg ezt a kérdést is.
és ha talál lehetőséget az eredményes
beavatkozásra, agy iniciativ jogával
élni el ne mulassza.
Fúltak y Béla.

FÖPINCÉREK

LAPJA

Az Idegenforgalmi Tanács kineve
zése minden valószínűség szerint most
már gyorsabban fogja ezeket a fel
adatokat megoldani. Hogy miként, azt
majd látni fogjuk. A Tanács kineve
zésével kapcsolatban azonban volna
egy szerény észrevételünk. Úgy véljük
ugyanis, mintha a Tanács, igy, amint
van, nem a legszerencsésebb módon
volna összeállítva. A kinevezett tanácstagok egyébként igen díszes névsorá
ban közéletünk számtalan előkelősége
foglal helyet, amit teljességgel he
lyeslünk is. De annál sajnálatosabb
nak kell tartanunk, hogy úgy a kávésipar, mint a vendéglősipar képvise
lete a Tanácsból hiányzik. Nem lát
juk ott a Budapesti Kávésipartestü-
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let nagymüveltségü elnökét, Mészáros
Győzőt, nem látjuk ott a vendéglősipartestület kiváló érdemes elnökét,
Keszey Vincét. A szállodás ipar már
kapott képviseletet Glück Frigyes és
Marencich Ottó urak személyében,
akiknek szaktudása előtt mindenkor
szívesen emelünk süveget, de viszont
az ő benevezésük még sem lehet sze
rény nézetünk szerint jogos indoka a
két rokoniparág mellőzésének.
Hisszük, hogy az arra illetékesek
módot fognak találni ennek a mu
lasztásnak a kikorrigálására, ami az
idegenforgalom szempontjából is csak
hasznos lehet és igy mindenképpen
kívánatos volna.

A z idegenforgalom
irányítására és az ezzel összefüggő
problémák állandó megfigyelésére és
megvitatására az illetékes kormány
hatóságok uj szervet létesítettek: az
Idegenforgalmi Tanácsot. Az elhanya
golt és jelentőségében sokszor aláérté
kelt magyar idegenforgalom ügyének
kétségkívül nagy nyeresége ez. mert
hiszen amint ismeretes, ilyen hivatalos
szerv eddig nem működött és egy
két ankét kivételével csak testületek
és magánszemélyek foglalkoztak a ma
gyar idegenforgalom kérdéseivel.
Az ily módon elért eredmények
sem lehetlek éppen ezért mindenben
kielégítők, noha el kell ismerni, hogy
egy kisebb csoport igen dicsérelreinéltó szorgalommal igyekezett min
den lehetőt megragadni a nagy cél
előmozdítására. Es erre a szorgalomra
ezután is nagy szükség lesz, legalább
is mindaddig, amiig az idegenforga
lom állandó és szükségszerű feltételei
állami gondoskodás utján biztosítva
nincsenek. Az idegenforgalom nagy
nemzetgazdasági jelentőségét későn
ismerték fel nálunk, az erre való
modern berendezkedés pedig alapjá
ban véve még csak ezután fog elkez
dődni. A közönség köréből gyakran
halljuk a panaszokat különböző mizé
riákról. fürdőhelyek és nyaralók hiá
nyosságairól, közlekedési és egyéb za
varokról, amelyeket megszüntetni foly
tonos alkotásokkal ezután lesz majd
csak lehetséges.
Az idegenforgalom legelső és leg
fontosabb föltétele az, hogy legyen
elegendő számú, modern szállodánk
és pedig ne csak Budapesten, hanem
vidéken is mindenütt, ahol ilyenre
szükség van. Tehát építenünk kell.
Ha magántőke ehhez nincs, ám jö j
jön az állam segitőkeze, de minden
körülmények között meg kell terem
teni a nagyjÖYŐjü magyar idegenfor
galom pilléreit.

A z óvadék-hitelegylet köréből
A hitelegylet szervezését és igazgatását illető általános tudnivalók
A hitelegylet — amint már inegmegirtuk — a Disconto Bank kebelé
ben alakult, és kiváló típusa a biza
lomra méltó, keresetképes, de tőke
hiányban szenvedő emberek hitelin
tézményének. A békebeli hitelegyletek
mintájára alakult, azzal a külöinbséggel. hogy azoknak tagjai rendszerint
csak kereskedők lehettek, inig a szóbanforgó óvadékhitelegyletnéi főpin
cérek tömörüléséről van szó. tehát
olyan emberekről, akik a mai bankfelfogás szerint rendes pénzintézetek
ben különben hitelekhez nem juthat
nak. A hitelegylet szervezését és ad
minisztrációs ügyeinek intézését a l)iskontó Bank végzi.
Az óvadékhitelegylet a hitelt igény
be vevő tagok egyetemleges kötele
zettségén épült fel. inig a hitelt
igénybe nem verők csupán a bizto
sítéki alapra befizetni vállalt összeg

erejéig felelősek. Ezen intézmény fel
építésénél is szépen nyilvánult meg
az a kartársi szolidaritás és altruisztikus érzület, melyre a főpincérek
kara valóban büszke lehet. Az egylet
nek egyelőre mintegy kétszáz tagja
van. melynek eddig csak körülbelül
negyed része jelentkezett hiteligé
nyekkel. Egyébként az eddigi tapasz
talat azt mutatja, hogy ebből a tö
mörülésből nemcsak, hogy senkinek
kára nem lesz. hanem az úgy az egye
seknek, mini az összességnek mérhe
tetlen előnyére szolgál. A bank kö
rültekintő és óvatos üzletpolitikája
folytán maga is vigyáz arra, hogy
csak hitelképes és erkölcsileg kifo
gástalan kávésoknál, vendéglősöknél
legyenek az óvadékok letehetők. de
fokozott gondosságot tanúsít e tekin
tetben a halelegylet vezetősége is,
melynek legfontosabb feladata éppen
az. hogy megakadályozza, hogy a ta
gok olv helyre adjanak óvadékot,
ahol az esetleg veszélyeztetve lenne:
valamint, hogy csak a feltétlen hitel
képes tagok juthassanak hitelekhez.
A hitel egylet választmányát a Főpin
cérek országos egyesülete delegálja.
A hitelegylet nemcsak hitelt nyújt
tagjainak és megvédi azokat minden
károsodástól, hanem működésének
eg\ik igen fontos eredménye, hogy
a főpincéreket takarékosságra szok
tatja, sőt
kényszeríti. A tagok hi
teligényük bejelentésével a hitelegylet
tisztviselőjéhez vagy közvetlen a hi
telegylet elnökéhez fordulhatnak.
Az a tag, ki hitelt vett. igénybe,
heti 1 o/o-os részletekben köteles azt
törleszteni, ami azt jelenti, hogy két
év alatt kifizette tartozását, megszüszíinik kamatfizetési terhe és a lelett
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óvadék egészben az ő tulajdonát ké
pezi. Kétségtelen, hogy a lieti fizetési
kötelezettség terhel is jeleni, de vi
szont meggyőződésünk, hogy száz és
száz főpincér lesz még hálás az in
tézménynek, amiért akár könnyelmű,
vagy luxus kiadások leépítésével, akár
a szükséges kiadások iuég lehetséges
megszólalásával hozzásegíti őket, hogy
1— 2 év alatt rendes üzleti tőkét ta
karítsanak meg maguknak. De ugyan
ez áll azokra is, akik jobb anyagi
helyzetük ,vagy megfelelő elhelyezke
désük folxtán hitelre nem szorulnak.

LAPJA

Befizetéseiknek méltányos (a uagy
banki betétkamatnál magasabb) ka
matozása biztosítva van és a beli 5 •
10 pengős kényszerű befizetések már
kél alatt is
mint amennyi időre
a befizetési egyelőre vállalták
je
lentékenyebb ő-szeget fegnak kitenni.
A főpincérek érdekében áll. hogy
az intézménybe minél többen lépjenek
be, részint mert nagyobb anyagi erő
vel nagyobb célokat érhetünk el. ré
szint pedig azért is. mert hitelre csak
azok tarthatnak igényt, akik az egy
letnek már régebben tagjai.

Az automata telefonok ügye
Uj, pénzbedobásos rendszerű automata telefonnal szerelik fel a
kávéházakat. — Fölöslegessé válnak a telefonkezelők.
Életbelépett a már jóideje tervbe
veit önkapcsoló rendszer a budapesti
távbeszélő hálózatában. Az ember már
természeténél fogva örül minden újí
tásnak, pláne ha az jobb. tökéletesebb
mint a régi volt. noha köztudomású,
hogy minden uj vívmánya a modern
technikának kezdetben egész csomó
dolgos kezet tesz fölöslegessé és ke
nyérteleimé.
Az önkapcsoló rendszer megfosz
totta rendes foglalkozásuktól a tele
fonkezelőnőket. akikről valószínűen a
posta mégis csak gondoskodik majd.
.Mi azonban illő tisztelettel azt kérdez
zük: ki fog gondoskodni arról a
néhány száz idős vagy rokkant pin
cérről. akik a kávéházakban és ven
déglőkben eddig mint telefonosok• ke
resték meg mindennapi sovány ke
nyerüket? Mert ezeket is fölöslegessé
tette az uj rendszer ,bár nem közvet
len. hanem közvetett módon. Ugyanis
az uj rendszer mellett könnyen válik
lehetővé, hogy a telefonfülkébe niélyedő vendég ellenőrzés nélkül egy
másután több beszélgetést is lebonyo
lítson, ami hónap végén tekintélyes
differenciát tesz ki a telefonkezelő
kárára. A telefonos igy képtelen meg
élni, tehát akarva, nemakarva meg
kell válnia szerény alkalmazásától.
Látva ezt a helyzetet jelentkezett
egy társaság a Magyar Telefonauto
mata Gyár R. T. és koncessziót kért,
hogy automata telefonokat szerelhes
sen föl a mostani nyilvános állomáso
kon. igy a vendéglőkben és kávéhá
zakban is. Ez esetben nem volna szük
ség a telefonosra.
A koncesszió ügyében megindultak
a tárgyalások és valószínűen már per
fektuáltál; is a megállapodásokat. A
tervek szerint a társaság állítaná föl a
kávéházakban és vendéglőkben szük
séges fülkéket, amelyekben hirdetése
ket is neki lenne joga csak elhelyezni.

A beszélgetési dij is őt illetné meg,
amelyből fedezné a készülékek árát és
az állomások alapdiját.
A megejtett számítások azt igazol
ják, hogv a társaság horribilis nye
reségre tenne ilv mádon szert, ami
minden esetre éles kontrasztban áll
azzal a körülménnyel ,hogy emiatt jó
néhány száz öreg kartársunknak kell
a kenyerei elvesztenie. Ugyhatljuk
egyébként, hogy a társaság a fülkék
beállítása ügyében tárgyalást kezdeti
vagy fog kezdeni a Kávésok Ipartes
tületének elnökségével is. Nem tudjuk,
hogy mi az álláspontja e tekintetben
az ipartestülel elnökségének, de e hely
ről is arra kell kérnünk', hogy az
amúgy is rendkívül nehéz megélhe
tési viszonyokra való tekintettel a tár
gyalások■során ne feledkezzen meg az
eddigi telefonos alkalmazottakról. Sze
rény felfogásunk szerint az volna a
leghelyesebb, ha az automata készü
lékeket a nevezett gyár a kávéházak
nak és vendéglőknek bizonyos meg
határozott dij ellenében kölcsön adná
vagy egyszerűen készpénzért eladná.
A beszélgetések dija ez esetben a ki
adások levonása után megmaradna az
üzlettulajdonosnak, aki igy könnyen
megtalálnál a módját az eddigi telefo
nos valamilyen foglalkoztatásának.
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Egy szerény óhaj
tör fel belőlem mindannyiszor ami
kor e hitelegylet dolgaira gondolák.
Az óvadékhilelegylet megalakulása
óta hat hónaptelt el'. Ez ugyan rövid
idő egy intézmény életében, de ne
künk mégis sokat jelent, mert ez a
félesztendő foglalja magában a hitelegylet megteremtése és megszervezése
körüli teendőnk legnehezebb részét. A
fölvetődött eszme, a nyers gondolat
testelöl léséig bizony sok mindent kel
lett elvégeznünk. Alá, mikor nagyjá
ban már túl vagyunk rajta, látjuk
csak igazán; mennyi kétség, mennyi
gondterhes óra fűződik ehhez a rövid
múlthoz és mennyi hitre és önbiza
lomra volt szükségünk, hogy féltve
őrzött munkánk eredményét meg
tartva, kitűzött célunkhoz mindig kö
zelebb és közelebb jussunk.
És a szorgos munka tovább folyik
megállás nélkül, mert a végcél még
mindig meglehetős távolságban fek
szik. A lefolyt hat hónap azonban
mindenkit meggyőzhet arról, hogy jó
utón haladunk, amely minden bizony
nyal célhoz fog vezetni bennünket. Az
óvadékhitelegyletnek azonban
úgy
anyagiakban, mint erkölcsileg erősnek,
hatalmasnak kell lennie, hogy minden
irányban megfelelhessen a további és
egvre f okozódó igényeknek. Az anyagi
erő pénzügyi biztosítékai adva van
nak, az erkölcsi erő pedig a tagolt
egymást megértő szolidaritásában rej
lik. Alinden kartársunknak ezután még
fokozottabban kell átérezni a hitelegylet mély horderejűt és annak a
szükségességét, hogy erős bástyája ez
csak úgy lesz a főpincérségnek, ha
a tagok egyenként és összesen, mint
egy jól megszervezett gárda, állanak
testvéri megértésben és összetartásban
az eddigi vívmányok mellé. Ez a pél
dás testvéri összetartás az én óhajom
melyeket azáltal is igyekszem nyo
matékossá tenni, hogv e sorok elé
irtain.
Az összetartás gondolatának fej
lesztése és ápolása megkívánja, hogy
egymással állandóan érintkezzünk. Ezt
a célt szolgálja a lapunk más helyén
hirdetett tagösszejövetel. Ezek az
összejövetelek módot nyújtanak m ajd
arra, hogy megismerjük, megbecsül
jük egymást, hogy minden közös ér
dekünket megvitassuk és igy szép las
san kialakul majd közöttünk az a
harmonikus, családias állapot, amit
valamennyien elérni szeretnénk. De az
is bizonyos, hogy sok értékes munka
társat is fogunk találni ezeken az
összejöveteleken, akik szorgalmukkal
és hozzáértésükkel hathatós segítsé
günkre lehelnek az intézmény további
kiépítésénél.
'
U
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A z ó v a d é k :—h i t e l e g y l e t t a g j a i h o z I
K a r t á r s a k T A hitelegylet m egalakítása, valamint az ezzel
kapcsolatban elért eredm ényeink m egőrzése és kifejlesztése a tagok
szorosabb együttműködését teszik szü k ségessé. E végből f. évi
a u g u s z t u s h ó 1 4 -é n , k e d d e n délelőtt tiz órakor a Kovácskávéház em eleti helyiségében

tacfösszejövetelt

A fogadó, (szálló, penzió), ven
déglő, korcsma, kifőző, kávéházi, tartunk. Az összejövetel célja a hitelegyleti ügyek m egbeszélése és
munkaadók alkalmazottaiktól olyan a jövőre vonatkozó tennivalók egyöntetű meghatározása. Minden
kávémérési és tejivó üzemekben egyes hitelegyleti tagnak érdeke, hogy megjelenjen ezen a fontos össze
Kartársi üdvözlettel
esetekben is kívánják óvadék szolgál jövetelen.
a h it e le g y le t i v á la s z tm á n y .
tatását, amikor az alkalmazott szol
gálatának minősége óvadék vételét
nem teszi indokolttá s az óvadékot zott naponként elszámol. A naponként tok hiányában nem állapítható meg,
egyébként is aránytalanul magas ösz- elszámolásra kerülő összegként az egy az ugyanazon iparághoz tartozó ha
szegben szabják meg. A kifogás alá hónap alatt elszámolásra kerülő ösz- sonló terjedelmű más üzem adatait
eső ilyen eljárás megakadályozása cél szeg napi átlagát kell számításba kell alapul venni.
jából az 1922. évi XII. törvénycikk venni.
t. §. Ha az alkalmazott óvadéká
58. §-ában kapott felhatalmazás alap
Az anyagkezelés esetében az óvadék nak összegét a felek e rendelet életján a következőket rendelem.
összegét az alkalmazott kezelése alatt beléptetése előtt állapították meg, vagy
1.
§. A fogadó, (szálló, penzió), álló anyagok értékének legfeljebb 10 e rendelet életbelépése után a 2. §.
vendéglő, korcsma, kifőző, kávéházi, százalékában szabad megállapítani. Az rendelkezéseinek megfelelő összegben
kávémérési és tej ivó üzemekben a érték megállapításában az egy hónap állapítják meg, az óvadék összegét a
munkaadónak csak attól az alkalma alatt az alkalmazott kezelésébe kerülő munkaviszony tartama alatt az 1. §.
zottjától szabad óvadékot követelni anyagmennyiség értékének napi átla második bekezdésének esetén kívül, az
vagy elfogadni, aki rendes munka gát kell számításba venni.
óvadék legmagasabb összegének meg
körében :
Berendezési és felszerelési tárgyak állapításában irányadó adatok válto
1. a szolgálatadót illető pénzt vagy kezelése vagy gondozása esetében az zása esetében is csak változatlan öszaz üzemben használt, illetőleg fel óvadék összegét legfeljebb a kezelt szegben szabad fenntartani, kivéve,
szolgálásra vagy elkészítésre kerülő vagy gondozott vagyontárgyak beszer ha az alkalmazott eddigi munkaköré
olyan anyagokat elszámolás kötelezett zési értékének 5 százalékában szabad től lényegesen eltérő, vagy az óvadék
sége mellett kezel, amelyeket a szol megállapítani.
összegének megállapítása tekintetében
gálatadó költségére szereznek be;
Az üzemet látogatók (vendégek) ér más elbírálás alá eső munkakör ellá
2. az üzemhez tartozó berendezései téktárgyainak és egyéb ingóságainak tására kap állandó jellegű megbízást.
és felszerelési tárgyakat elszámolás kezelése, őrizete vagy7 gondozása ese
5. §. Amennyiben cselekménye
kötelezettsége mellett kezeli, vagy tében az óvadék összegét legfeljebb súlyosabb büntető rendelkezés alá nem
gondozza ;
az üzem egy havi bruttó bevétele alap esik, kihágást követ el és tizenöt napig
3. az üzemet látogatók (vendégek) ján kiszámított napi átlagában szabad terjedő elzárással, valamint pénzbün
értéktárgyait és egyéb ingóságait a megállapítani.
tetéssel büntetendő:
szolgálatadó szavatossága mellett ke
Ha az alkalmazott rendes munka
a) az a fogadós, (szállodás, pen
zeli. őrzi vagy gondozza.
köre az előbbi bekezdések több ren ziót fentartó iparos), vendéglős, korcsHa az alkalmazott tevékenysége delkezése alá esik, az óvadék összegét maros. kifőző, kávés, kávémérést vagy
ideiglenes megbízatás folytán terjed legfeljebb a külön kiszámított óvadék tejivót fentartó iparos:
ki az előbbi bekezdés alá eső műkö összegek együttes összegében szabad
1. aki olyan alkalmazottjától kö
désre, óvadékot csak az ideiglenes megállapítani.
vetel vagy fogad el óvadékot, akitől
megbízatás tartamára szabad köve
3.
§. Újonnan keletkező fogadó, a jelen rendelet 1. §-a értelmében
telni vagy elfogadni.
(szálló, penzió), vendéglő, korcsma, óvadékot követelni vagy elfogadni
2.
§. Pénzkezelés esetén az óvadékkifőző, kávéházi, kávémérési és tej nem szabad, vagy az üzemben alkal
összegét legfeljebb annak az összeg ivó üzemek esetében, ha az átvehető mazást az 1. §. ellenére óvadék letéte
nek háromszorosában szabad megál óvadék összege a 2. §. első, második létől teszi függővé:
2. aki alkalmazottjától olyan óvalapítani, amely összegről az alkalma és negyedik bekezdésében említett ada
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BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZSÉGI KENYÉRGYÁRÁNAK
TÉSZTAGYÁRTÓ ÜZEME

ni

a főváros tulajdona saját kezelésében

Budapest, X., Százados-út 16.

Telefon: Igazgatóság J. 10-34.

Rendelés: J. 10-30.

Gyárt elsőrendű festékmentes szárított tésztát kg-ként 2 drb. tojás hozzáadásával. Gyártmányok: tojásos
81
tojásos levestészta (finom metélt és kis kocka) tojásos metélttészta, tojásos kockatészta. — Kapható : a főváros
51 tarhonya,
saját kezelésében lévő elárusítóhelyeken és jobb füszerüzletekben. Nagyobb mennyiség közvetlenül a gyártól rendelhető.

81

51

Vendéglőknek, szállodáknak, étkezdéknek árengedmény.

Gyártól eszközölt rendelések kölcsönzsákban, kölcsönládákban vagy eredeti csomagolásban házhoz szállíttatnak.
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(.lékot követel vagy fogad el, amelynek
összege nyilvánvalóan meghaladja a
jelen rendelet 2., 3. és 4. §-ai szerint
szedhető óvadék mértékét, vagy az
üzemben alkalmazást az említett sza
kaszokban megállapított mértékeket
nyilvánvalóan meghaladó óvadék leté
telétől teszi függővé;
b ) az az egyén, aki fogadó, (szálló,
penzió), vendéglő, korcsma, kifőző,
kávéházi, kávémérési, vagy tejivó
üzemben alkalmazása esetére:
1. óvadékot ad vagy ajánl fel, noha
a jelen rendelet 1. §-a ért elmében óva
dék nem adható;
2. olyan óvadékot ad vagy ajánl
fel, amelynek összege nyilvánvalóan
meghaladja a jelen rendelet 2.. 3. és
4. §-ai szerint szedhető óvadék mér
tékét.
Pénzbüntetés alkalmazása tekinte
tében a büntető igazságszolgáltatás
egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló
1928. évi X. törvénycikk rendelkezé
sei irányadók.
A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, múlt rendőri
büntető bíróságnak hatáskörébe tar
tozik. Harmadfokon a kereskedelem
ügyi miniszter bíráskodik.
6. §. A jelen rendelet 1929. évi
november hó 1. napján lép életbe.
Budapest, 1928. évi július hó 4én.
Herrmann Miksa s. k.
m. kir. kereskedelmi miniszter
Mikor bontható fel azonnali ha
tállyal a tanoncszerződés ? Az uj

ipartörvény értelmében a tanviszony
rögtöni hatállyal felbontható, ha a
tanoncnak kérdéses foglalkozásnál való
megmaradása, vagy kiképzés folytatása
a tanonc egészségét, fejlődését vagy
életét veszélyezteti és ezt a körülményt
hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolja.
Megszüntethető a tanviszony akkor is,
ha a tanonc az illető foglalkozás meg
tanulására, vagy annak üzésére alkal
matlanná válik. Az ilyen tanoncot
azonban a tanviszony megszűnésétől,
illetőleg felbontástól számított egy éven
belül abban a szakmában, amelyből
kilépett, a szülő üzletét kivéve, tanoncul
nem lehet szerződtetni. A törvény
különös súlyt helyez arra, hogy a szín
lelt egészségi állapotot a tanviszony
felbontására álürügyül felhasználni ne
lehessen.

FÖPIN CÉREK
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tÖViD KÖZLEMÉNYEK
Személyi hirek. Egyesületünk el
nöke Hajdú Vilmos kartársunk Hévizfürdőn tölti nyári szabadságát. Helyette
az elnöki teendőket visszatértéig Fiala
handor társelnök látja el.
— Karczag Béla kartárs az óvadékhitelegylet elnöke szabadságáról vissza
érkezett és ismét átvette az ügyek
intézését.
Porolt, mert nem kártyázhatott.

Érdekes ügyben Ítélkezett a múlt hó
napban a budapesti járásbíróság. X ur
a Vígszínház kávéházban egy régebbi
alkalommal, a szokásos módon part
nereivel leült a kártyaasztalhoz és kár
tyát kért. A pincér azonban utasításra
hivatkozva megtagadta X ur részére a
kártyateritést, aki ezt magára nézve
sértőnek találta és emiatt pert inditott
a kávéház tulajdonosa, Reiner Mór ur
ellen. A biróság azonban helyt adott
Reiner ur érvelésének és fölmentette
öt. Kiderült ugyanis, hogy az illető ur
azért nem kapott kártyát, mert egy
előző alkalommal partnerét súlyosan
inzultálta. Az Ítélet indokolásában ki
mondta a biróság, hogy a kávéház
tulajdonos jogosan járt el, amikor a
renitenskedő vendégtől megtagadta a
kiszolgálást.
A világ legnagyobb

szállodája.

Chicagóban most épitik a világ leg
nagyobb szállodáját. Negyvenöt eme
letre van tervezve az óriási épület,
amely 175 méter magas lesz, tehát
kétszer olyan magas, mint a mi Szent
István-templomunk tornya és még
ebben a magasságban is kiadó szobák
lesznek. Az építés költségeire 17 millió
dollárt szántak. A szállodaóriásnak 3400
kiadó szobája lesz.
Halálozások. Vészi Tibor a Fővá
rosi Sörfőző R. T. igazgatója elhunyt.
A megboldogultban a magyar söripar
egyik érdemes reprezentánsát veszí
tette el.
Andorffi József kartársunkat és nejét
súlyos csapás érte, szeretett kislánykájuk Pancika elhalálozásával.
Somogyi Miklós kartársunkra és
nejére is mély csapást mért a sors.
Forrón szeretett egyetlen gyermekük
Rózsika 13 éves korában elhunyt.
A gyászoló szülők fájdalmában mi
is osztozunk és ezúton küldjük el nekik
igaz részvétünket.
Uj tagok. Julius hó folyamán az
egyesületbe uj tagként a következők
vétettek föl: Lefkovics László Sándor,
Bende András, Izsák István, Jelenffy
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Sándor, Székely Imre, Deutsch Farkas
Ferenc, Moritz Albert, Nagy Lajos
Fuchs Frigyes.
Nyugtázás. „Neumann KároIy“siremlékre ezideig a következő ado
mányok érkeztek az egyesülethez: Hajdú
Vilmos 10, Fiala Nándor 10, Breuer
Sándor 10, Karczag Béla 10, Lebeda
Ferenc 5, Suba Andor 5, Dubrora
Károly 5, összesen 55 pengő.
A magán munkaközvetítő irodák

és az állami munkaközvetítő hivatal
összeműködésének biztosítására most
jelent meg a kereskedelemügyi minisz
ternek 85.237. sz. rendelete. A rendelet
szerint az egyesületek és testületek,
amelyek akár székhelyükön, akár azon
kívül ingyenes munkaközvetítést végez
nek, erről a tényről a rendelet hatályba
lépésétől számított 15 nap alatt, vagyis
junius 8-ig az állami munkaközvetítő
hivatalnál (Budapest, VIII., József ucca
33.) kötelesek jelentést tenni. A ren
delet további részében részletes szabá
lyozást nyújt az ingyenes köz- és
magánközvetitő irodák összemüködésére vonatkozólag.
Gőzm osógyárat létesítettek a
budapesti kávésok. A magyai kávés
ipar közcélú alKOtásainak száma ismét
megszaporodott. F. é. julius 4-én tar
totta alakuló közgyűlését a Neptun
gőzmosógyár rt., melynek célja és ren
deltetése elsősorban a kávésipar fehér
és asztalnemű szükségletének mosása
és ilyeneknek kölcsönképen rendelke
zésre való bocsátása. A részvénytársa
ság alakuló közgyűlését Mészáros Győző
ipartestületi elnök vezette, aki az aláirt
alapítási tervezetet ismertetve, bejelen
tette, hogy a részvénytársaság 1000 drb
100 pengő névértékű részvénnyel, tehát
100.000 P alaptőkével alakul meg. Ez
után az elnök felvetett kérdésére a
jelenlevők egyhangú lelkesedéssel el
határozzák, a részvénytársaság meg
alakítását, mire dr. Rendi Sándor ügy
véd, az alapítók megbízottja ismertette
az alapszabályokat, melyek megjegyzés
nélkül elfogadtattak. Az igazgatóság
tagjaivá Bittner János felsőházi tag,
kamarai alelnök, Bánó Dezső m. kir.
kormányfőtanácsos, Mészáros Győző,
Losonczi Gusztáv, Steuer Marcell,
Terényi Dezső, Bodó Adolf, Strausz
Miksa, Tarján Vilmos, Hajós Samu,
Katona Gyula, Frenreisz Antal, Reiner
Mór, Gál Arnold, dr. Rendi Sándor,
Rónai Miklós urak neveztettek ki. Majd
a felügyelőbizottság választása követ
kezett, melynek tagjaivá: Vigh János
Vili. kér. elöljáró, Kemény Imre igaz
gató, Dr. Havas Nándor főtitkár,
Kammermayer Antal cégvezető, Böhm

Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R. T.
VII., ROTTENBILLER-UTCA 31.

T elefon: J. 322-07. J. 323-07. J. 338-91. J. 350-16. J. 346-68

SZÁLLÍT : Pasztőrözött tejet, Tejszínt, Tejfelt, Túrót, I-a lámpázott tojást, Joghurtot. Jövőt, Ovolát, Pasztőrözött
vajat, Sajtokat.
Sürgönyeim : KÖZTEJ BUDAPEST.
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Ferenc, Steuer Lóránt, Neufeld Károly,
Liszauer Gyula ipartestületi tagok vá
lasztattak ineg. A közgyűlést igazgatósági ülés követte, melyen a részvénytársaság elnökévé Losonczi Gusztáv, a
végrehajtó bizottság tagjaivá Mészáros
Győző, Reiner Mór, Steuer Marcell,
Hajós Samu és Frenreisz Antal, ügy
vezető-igazgatóvá
Terényi
Dezső,
ügyésszé dr. Rendi Sándor ügyvéd
választatott meg.

A csokoládé története
— Kis csók' habbal, vagy szűrve nélkül,
- nagy csokoládé ! Ki tudja hányszor
hangzik el a megrendelés a kávéskonyhák
előtt naponta a budapesti kávéházakban
anélkül, hogy sokaknak eszébe jutna kutatni
a kellemes izü barna folyadék eredetét.
Annyit körülbelül mindenki tud, hogy a
csokoládénak kakaó az alapmasszája,
amelyet különböző gyártási eljárásokkal
alakítanak át csokoládévá.
A kakaó egyébként cserjeszerü növény,
mely a mérsékelten forró égöv alatt tenyé
szik. Gyümölcse az úgynevezett kakaóbab,
amely megszáritva és megőrölve kerül for
galomba és az egész világon elismert,
kedvelt élvezeti cikk.
A kakaóbabról és a belőle készülő
csokoládéról az első hirt Fernando Cortez,
Mexikó meghódítója küldte Európába.
Cortez 1519-ben kötött ki Mexikóban és
két évvel később a legrettenetesebb véreng
zések között sikerült a spanyol korona
számára elfoglalnia Montezumát, az aztekek császárának birodalmát. Cortez V.
Károly császárhoz küldött egyik jelenté
seben megemlékszik a mexikói babról, ami
pénzként forog az országban és „amiért
mindent lehet vásárolni, amire az ember
nek csak szüksége van“. Hogy milyen
magas volt a kakaóbab értéke, látható
abból, hogy 10 babért már egy nyulat
lehetett kapni és 100 babért egy rabszol
gát adtak. Hamis babpénzek is voltak,
földdel töltötték meg a kakaóbab üres
héját és úgy keverték a többi jó bab közé.
A kakaócserjék kizárólag a gazdag kacikák, a nemes családok birtokában voltak
és csak ők engedhették meg maguknak
azt a luxust, hogy a készpénzből készült
csokoládét (babvizet) ihassanak. „Ha a
mexikói fejedelmek és urak között kakaót
isznak, — jelenti Cortez — senki sem
iszik többet egy-két kortynál, kivéve a
fejedelmeket, akik három-négy kortyot
ihatnak. Aki többet iszik, azt mohónak és
szerénytelennek tartják."
A kakaóbab nemcsak Mexikóban, hanem
egész Közép Amerikában fizetőeszköznek
számított és az ércpénz mellett a közel
múltig meg is maradt annak. A múlt év
század hetvenes éveiben 16 bab megfelelt
egy negyedreálnak, a papnak a gyónásért
15 kakaóbabot és 10 cső kukoricát fizettek.
Ebből azt is láthatjuk, hogy az évszázadok
folyamán erősen csökkent a kakaóbab ér
téke, aminek magyarázata, hogy időközben
hallatlan módon elterjedtek a kakaócserjeültetvények. A kakaó tulajdonképeni hazája
Mexikó, ma ntár alig jön tekintetbe a
kakaóexport szempontjából. Óriási kiter
jedésű kakaóültetvények vannak egész DélAmerikában, a Nagy- és Kis-Antillákon,
Ázsiában, főleg Holland-'ndiában és Afriká
ban. A fejedelmek itala népszerű és elter
jedt élvezeti cikk lett, mig a XiX. század
elején a világ kakaóaratása mintegy 11.500
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tonna volt, addig az 1924. évi termést
500.000 tonnára becsülik.
A spanyolok először a gyarmatokról
kapták a csokoládét, később ők maguk is
készítettek csokoládét a kakaóbabokból.
Először spanyol borssal keverték a kakaó
port, később cukorral édesítették. A cso
koládé a cukorral való elkészítés fölfede
zése után lett népszerű. Mint a dohánynak
és a kávénak, a kakaónak is akadtak tudo
mányos alapon álló ellenségei. Madame
Sévigné szerint a csokoládé halálos méreg,
amely hideglázt okoz. A XVI. század
közepén a csokoládé mégis divatba jött az
előkelő társaságban. Ünnepélyes alkalmak
kor XIV. Lajos udvaránál étkezés közben
csokoládét is szolgáltak fel. Flessis marsall
Pralin nevű szakácsa készítette először az
úgynevezett pralinékat. Londonban 1657ben nyílt meg az első csokoládé-kávéház.
Ebben az időben több európai ország
ban csak a patikákban árullak drága áron
csokoládét. A csokoládé csak száz esz
tendő múlva lett népszerű. Nagy Frigyes,
a nagy német császár nemzetgazdasági
okokból, erősen csokoládéellenes volt, amit
külön dekrétumban is leszögezett.
Hogy nálunk Magyarországban mikor
jelent meg legelőször, az teljes pontos
sággal nem lehet megállapítani, de az
bizonyos, hogy már a XVII-ik század végén
kedvenc itala volt a kényes Ízléssel veze
tett főúri háztartásoknak.

Vidéken dolgozó hitelegyleti tagokhoz!
A hitelegylet választmánya felhívja
mindazokat a tagokat, kik ezidőszerint vidéken, vagy fürdőhelyeken
dolgoznak, hogy a hetijárulékokat
ne hagyják összegyűlni, hanem
esetröl-esetre küldjék be postautal
ványon. Ezzel nemcsak a későbbi
fizetést könnyűik meg önmaguknak,
de sok fölösleges zavartól kímélik
meg a hitelegylet adminisztrációját is.

S z e r k e sz tő i ü z en etek .
Érdeklődő, Kaposvár. A Főpincérek
Óvadékhitelegylete nem azonos az ön által
kérdezett budapesti óvadékbankkal, annál
kevésbbé, mert ez a bank még a háború
alatt tönkre ment és felszámolt.
Debreczeni kartárs. Az óvadékhitelegylet
vidéki fiókot nem létesít, ami azonban
nem zárja ki azt, hogy vidéki kartársak
részére is ne folyósítsunk óvadékhitelt,
amelynek alapfeltétele természetesen a
Főpincérek Országos Egyesületébe i való
tagság.
K. /. Szeged. A fenti válasz önnek is
szól. A beiratkozásra egyébként az ősz
folyamán ott helyben is alkalmat nyújtunk.
T. B. Balaionföldvár. Rendezheti, ha
visszajön egyszerre is, vagy küldje be
utalványon. A tagavató vacsora szeptember
elején lesz. Lapjáért köszönet. Kellemes
nyaralást.
H á tra lé k o s ta g ja in k h o z 1 Az eg y e
s ü le t v á la s z tm á n y a fe lh ív ja m in d a z o k a t
a k a r tá r s a k a t, a k ik ta g s á g id ij fiz e té 
sű k n e k p o n to sa n e le g e t nem te s z n e k ,
h o g y h á tr a lé k a ik a t ig y e k e z z e n e k r e n 
d e zn i, m e rt e lle n e s e tb e n az a la p s z a 
b á ly o k re n d e lk e z é s e it fogja v e lü k sz e m 
b e n a lk a lm a z n i.

Kiadja a Főpincérek Országos Egyesülete.
Felelős kiadó : Guttmann Dezö.

BUDAPESTI KÁVÉSOK.
Á R U F O R G A L M I R.-T.
BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRUT 38.
TELEFON : JÓZSEF 392-77.
Saját kávépőrkőlde és f ü s z e r m a l o m-üzem

Naponta frissen pörkölt kávé nagykeres
kedelmi áron. Kizárólag általunk kipró
bált kiváló minőségű és zamatu kávét
hozunk forgalomba. Különféle különle
ges összetételű k á v é f a j k e v e r é k
állandóan kapható.
Az összes kávéházi és éttermi cik
kek közvetlen importja és eladása

Ajánlunk á l t a l u n k k ö z v e t l e n ü l
importált l e g k i v á l ó b b fajú teákat
na gy k e r e s ke d e l m i áron:
„Imperiaí ii.“ különleges tea
keverékünk tízféle fajtából, ki
válóan aromatikus.
„Royal I.“ kiváló zamatu teakeverékünk h a t f é l e fajtából
összesítve.
Darjiling igen finom minőség.
Ceylon drótlevelü különlegesség
Ceylon Pecco drótlevelü la.
Kinai teák különfélék.
Jáva teák különfélék.
Congó teák kiilönf. (különleg.)
Lipton teák.
Eredeti garantált angol-rum 76°/o
egyliteres palackokban kapható.

\ J I T N f I Q étolaJ
w

V. és V,

kilogr.

kókuszzsir csm agolásban is.
Gyártja: Olajmüvek R,-T. Kohn Adolf és Tsa
E a I 1 V I

B u d a p e s t, V ., Z o lt á n -u t e a 16.
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IV ., R e á lt a n o d a -u t c a ÍO.

Este 7 óráig minden időben száliit friss sütem ényeket.
T e l e f o n : A u t. 8 5 0 -4 2 .
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FŐVÁROSI SÖRFŐZŐ R.-T. KŐBÁNYÁN

I

Fősor, Extra világos kiviteli márciusi sör,
Mátyás király sör, Fősör maláta
pezsgő, Kőbánya gyöngye,
Nektár gyógy tápsör

k ö z k e d v e lt s ö r k ü lö n le g e s s é g e i:

M
s ü t ö d e S z o n d y - u . 9 6 /a
V endéglőknek és kávéházaknak
bevezetett szállítója.
Utolsó sütés este

7

Ó R A K O R

M e g ren d elh ető : Városi rak tár: Vili. T a v a s z m e z ő -u tc a 7
T elefo n : J ó z s e f 4 6 3 —8 3 . * G yártelep : X. M aglódi-ut 4 7
szá m . T e le fo n : J ó z s e f 4 6 3 —8 9 .

Xártyatisztitást

. B E R K E T l i l é i és

úgy helyben, mint vidékre
szóló megbízásnál jutányos

Egyedül elismert világ
m árka és szabadalom

áron p o n t o s a n

Sok m i l l i ó mérleg és sonkavágógép van már forgalomban. Számos, a világ
minden részéről származó nagy díjjal és aranyéremmel kitüntetve

M o d e rn

teljesít.

gépekkel felszerelt
vállalat

BERKEL mérleg és sonkavágógép Részvénytársaság
BUDAPEST, VI. Teréz-körut 3. T elefon : T. 154-00. L. 901-79.

B R Ü N N E R N É

Távirati e im : LEKREB.

B u d ap est,
V I I . , D o h á n y - u . 8 0 . 1/11.

Postatakarékc énztári cse k k sz á m la : 52.3 68.

Kívánatra ingyen küldünk kimerítő, illusztrált prospektust
és gépeket díjmentesen és kötelezettség nélkül bemutatjuk.
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A világhírű

Kristály ásványvizet
eredeti töltésben, kizárólag a Szent-Lukácsfürdő
Részvénytársaság Kristály kútváííalata

hozza, forgalomba. Budapest
II. Zsígmond ucca
Telefon aut. 521 — 17.

25

521 — 18.
521 — 19.

mm
Neuwald Illés utódai könyvnyomdája, Budapest.

521— 17 telefon aut.
521— 18
521 — 19

m m

