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R égi jelszó — uj köntös.
V felszolgáló munkásság körében
ilt-ott újból találkozunk az úgyneve
zett revierrendszer gondolatával. Bár
el kell ismernünk. hogy a munkásság
komoly és tapaszt többsége, amely már
a múltból ismeri ezt a kérdést
egye
sületi hovatartozásra való tekintet nél
kül
éppen úgy nem tartja sem
időszerűnek, sem kivételre alkalmas
nak. mint ahogy mi nem tekintjük
annak.
És hogy egyúttal mégis foglalko
zunk vele, ezt inkább újszerű csoma
golása miatt tesszük, amelynél; nvilránvalóan hamis célzatossága alkal

mas lehel arra, hogy jóhiszemű, de
laikus emberek előtt visszhangot kelt
sen vagy éppen a felsőbb hatóságok
véleményét befolyásolja károsan egy
részt a magyar vendéglős- és kávésipar másrészt a magyar főpincérsóg
iránt. Mert hiszen a kérdés szem mellátlialólug agy rím beállítva, m intha
a magyar idegenforgalomnak a ven
déglős- és kérésipírban kezdettől
fogra érrényben lérő és jó l berál.l fö pincérrendszer rolna az akadálya.
Hogy ez az állítás teljesen rossz
hiszemű elferdítése a valóságnak, azt

bárki az. első pillanatra megállapít
hatja. Mi azonban jó l ism erjük enne!;
a hátterét is. V. múltban lezajlott reviermozgalmak hangzatos szólamai a
kudarcok nyomán teljesen elveszítet
ték vonzerejüket, a mellette felho
zott érvek pedig a gyakorlati élet
szilárd falankszán törlek pozdorjává.
Szükség volt tehát az uj érvek kön
tösére. amelyet az idegenforgalm i ér
dekek hangoztatásában véltek megta
lálni. Attól eltekintve m ár most. hogy
ez a célzalos indokolás senkit meg
nem téveszthet, a kormányzati beavat
kozás pedig ilyr módon merő képte
lenség, lássuk mégis; mini festene a
revierrendszer gyakorlatilag az ipar
mai helyzetében.
Végeznünk kell mindenek előtt az
zal az állítással, hogy a külföldön
mindenütt revier rendszer van. Mert
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mi tudunk külföld iállumokal. ame
lyeknek hasonlíthatatlanul nagyobb az
idegenforgalmuk, mint a mienk, pedig
olt is főpincéri rendszer van. Azt is
tudjuk, hogy ezek az országok semmi
okot sem látnak fennforogni arra
nézve, hogy a status guol megbolygas
sák. Éppen igv nélkülözi az igazsá
got az is m intha a fejlődésnél; egv
magasabbrendü érdeke kieáinnái meg
a rendszerváltozást . Sőt merem állítani1,

hogy a múltban is éppen azért bukott
el a revier véglegesen és azért nincs
meg az életrevalósága ma sem mert a
fejlődés tervszerű rendjével szemben
a visszafelé lia'adást szolgádnál.

Bármilyen paradoxonnak látszik is
ez. de még is igy van. Mert nézzük
csak: V magasabb termelési módszer
mindenütt
ahol a termelés nagvüzemszerüen folyik
a munkások
kal csak egyes részlet munkákat vé
geztet mert ez olcsóbbá teszi az árut
és fokozza a fogyasztást. Egyik muiiikás a vasdarabol fúrja a másik gyalululja. a harmadik keményíti slb. stb.
De m indegyik vsak a maga dolgát
végzi. Nos. talán ez. alól a szintén nagy
ipari jellegű vendéglős és kávésipar

Meghívó.
A Főpincérek Országos Egyesülete
f. évi november hó 6-án (kedden)
d. e. 10 órakor a Kovács-kávéház
emeleti helyiségében

taggyűlést
tart, melyre az egyesület összes tagját
ezúton hívja meg. A napirend fon
tossága megkívánja, hogy mindenki
jelen legyen.
Kartársi üdvözlettel

Az elnökség.

kivétel lehet? Dehogy! Éppen ezért
nálunk is: egyik pincér ételt hoz. a má
sik italt, a harmadik számol és ez a
rendszer helyes és jó. mert egyik
m unkás sem kénytelen zavarólag a
másik m unkakörébe bele avatkozni.

V külföld, melynek még fejlettebb
az ipara, mint a mienk, szintén, nem
azért marad a revierrendszer mellett,
mintha a fejlődésnek előbb fölvázolt
képlete ott mást mulatna. Hanem azért
marad meg amellett, mert ott a szak
mai fejlődés csak lassú léptekkel ha
ladt előre és igy az ősi revierrendszer.
mely a kisipartól nyert örökség gya
nánt áll ma is az ipar ina már
nagy üzemű rendszeréhez hozzáido
mult. A magyar vendéglősipar viszont;
alig egynéhány év alatt változott ál
nagyiparrá.
tehát
ti
nyugattal
szembeni
kél
évszázados
hátrá
nyát heh ózandó mér földes ugrásokat
tett m eg előre tehát a régi egv pincéres revier patriotizm usát le kellett
ráznia magáiról. Ez adja tehát a tény

leges magyarázatát a külföldi revier
és a magyar főpincéri rendszer kü
lönbözőségének.
De ezek csak elvi ellenvetéseik. A
gyakorlat irész még furcsább lehelel
lenségeket tár elénk.
legyük föl. hogy a revierrendszer
rendeleti utón életbe lép, t amit újból
hangsúlyozunk
- teljesen képtelen
ségnek tartunk. Hl történik akkor?
I főpincéreket
- akiknek a számát
az üzemek után ítélve fizetőkkel egyditt
ezerre becsülöm - el kell helyezni
az üzemekben magasabb vezetői vagy
ujjonan kreált bizalmi állásokba. Néz

zél k már most a szakma helyzetét. Az
üzemek jé része teng-leng. éppen hogy
be nem zár. Meri tehát állítani bárki
is. hogy az üzemek ina elbírnák eze
ket az uj leherlételekeet? Hl tudjuk,
hogy nem bírnák el. Tehát a főnök
nek le kellene mondania azokról az.
értékes és ma már szinte nélkülözhe
tetlen szolgálatokról, amelyet a főpin
cér végez.
A főpincérségnek pedig szüksége
volna a megélhetésre azután is tehát

2 oldal
revirpincérré alakulna ál. Mii jelentene
ez? Egyszerűen annyit, hogy a mai
amúgy is nagy munkanélküli létszám
újabb ezerrel megszaporodna. Aég
eredményében tehál: veszi fene az ipar.
amelyet a rendszerváltozás egy eredeti
vonásától fosztaná meg. veszítene a
munkaadó, akinek a rendszerváltozás
föltétlenül többféle tij kiadási jelen
tene. veszítene a főpincér meri hiszen
a rendszerváltozás az állásától fosztotta
meg. veszítene a munkás a munkahe
lyek csökkenése által, legtöbbet pedig
az állal, hogy elveszítené az előmenetel
lehelőségéi és ez megölné az ambíciót.
Es végül az idegenforgalom sem nyerne
semmit. Nem pedig azért, meri eg\részl a magyar idegenforgalom amúgy
is csak az üzemeknek egy kisebb réte
gében észlelhető, a nagv többségre
úgyszólván teljesen hatástalan marad,
másrészt a rendszerváltozás olyan
arányú rendszertelenséget vonna maga
után. amely felfogásúid,■szerint éppen
az idegenforgalomra jelentene sokkal
nagyobb veszélyt és az idegenre sokkid
nagyobb
kényelmetlenséget.
mint
amennyivel a föpincéri rendszer a mai
formájában jár.
Egyébként is a magyar főpinccrség van annyira müveit és tapintatos,
hogy ha idegen vendéggel van dolga
disztingválni tud afölött, liogv a ven
dégnek nem e okoz fölösleges molesz
tálási. a fogyasztás bediktálása. Ez
esetben ugyanis a felszolgáló pincérek
bemondása alapján készíti el u számlál
és igy már készen prezentálja udvaria
san az idegennek. Nem soroltam itt
még lel mindazokat a szakmatechnikai
okokat és a munkásság jó részének
sok-sok mn elésbeli fogyatékosságát,
amelyekből egy is elegendő volna
ahhoz, hogy a revier be ne legyen ve
zethető. nem számítva itt a közönség
és az érdekelt szakmai szervek termé
szetes ellenállását.
Az ipar munkáltatói úgy a ven
déglősök. mini a kávésok hossza éve
ken át fáradoztak egv komoly és min
den tekintetben jól képzett föpincéri
gárda megteremtésén, mert
nagyon
helyesen
ebben látták az ipari fej
lődés egyik biztosi tékát. A munkaadó
testületek tehát
és ez teljesen lo
gikus
semmiféle rendszerváltozás
hoz hozzá nem járulnak.
Azt hiszük mindezek a szempontok
teljesen elegendők arra, hogy minden
jóhiszemű ember előtt érthetővé te
gyék. hogy mennyire ártalmas a
reviermozgalomnak még csak a puszta
feltevése is. nem kevésbbé pedig az
idegenforgalommal való junkimbaállitása. I magyar föpincérségnél senki
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mindezek fedezésére nem elegendők,
az évek során tartalékolt kis tőkénkéi
viszont folyó kiadásokra fel nem
használhatjuk, mert hiszen ezzel csak
egy ideig tudnánk a bajt eliininálni.
Nem marad tehát más mód. m int az
amúgy is rég esedékes tagdíj felemelés
végrehaj lása.
I gy tudjuk egyébként, hogy a já
rulékemelés mértéke havi 50 fillér
lesz csupán, ami kar társaink részére
az áldozatkészségnek olyan minimu
mát jelenti, amely7 alig említésre
méltó. Különösen akkor nem látszik
ez áldozatnak, ha tudjuk, hogy ezzel
a néhány fillérrel mindenki annak a
törekvésnek ad szárnyal, amely a fő
pincérség gazdasági jobblélét és tár
sadalmi megbecsülletését mozdítja elő.
Áldozatkészség a legszebb munkáserény. E nélkül nincs építő munka,
nincs védekezési lehetőség a főpincérséget is szinte állandóan fenyegető
veszedelmek ellen. Az az egyesület,
amelynek a tagjaiban nincs meg az
áldozatkészségre való hajlani: elvész.
fölemelésének a kérdése vetődött fel elpusztul, de vele együtt porbahullaa választmány legutóbbi ülésén. És nak azok az érdekek is, amelyek csakis
valóban agy érezzük mindnyájan, együttes erővel védhetők meg.
\ főpincérség a múltban is mindig
hogy ezzel a kérdéssel igenis foglal
kozni kell, nemcsak azért, mert az szívesen hozott áldozatot, ha arra
ország összes alkalmazotti szervei kö szüksége volt. Tudjuk, liogv ezúttal is
zölt mi fizetjük a legkisebb tagjáru nyitott ajtókat kopogtatunk. De vi
liogv
lékot, hanem azért és csakis azért, szont — sajnos azt is tudjuk
mert a főpincérség társadalmi és gaz vannak kartársak, akik könnyedén
dasági érdekvédelme ezt múlhatatlanul dobnak ki jelentős összegeket szóra
kozásra és miegyebekre, de a közért,
szükségessé teszi.
Jó néhány év mull el az egyesület amelynek az előnyeit ők maguk is
megalakítása óla. Azt tudja minden élvezik, filléreket is sajnálnak. Egé
kartársunk, hogy a kezdetleges álla szen bátran megmondhatjuk itt: mi
potoktól mostanáig hal dmas fejlődési az ilyen karlársakal szívesen hagyjuk
futott be ez az egyesület. A kicsiny a maguk utján. \ főpincérségnek
asztaltársaságból immár 4 tisztvi sokkal jelentősebb érdekei forognak
selőt foglalkoztató, ezres taglétszám kockán, semhogy a maga egyesületét
mal rendelkező és minden irányban elhagyhatná, ha pedig ez igy'áll, ak
tekintélyt reprezentáló egyesület leli. kor semmiféle áldozathoz dal nem
A hála mögött a főpincérség érdeké sok. Ha a budapesti segédmunkások
ben elért számottevő sikerek, előtte (napszámosok) egyesületében heti 60
nagy. széles skálájú célkitűzések. És fillér a tagjárulék, akkor azt hiszmindezek mellett az egyesületi tig- szük, hogy ugyanennyit egy főpincér
járulékok semmivel sem magasabbak is megfizethet.
De nem is hisszük, hogy a javaslat
érlékben mint amilyenek az
ellenvetésre találna. A fő pincérek tud
első időkben voltak.
Az egyesületi szolgáltalmányokat ják, hogy az egyesületi élet költsé
viszont nemcsak hogy emeltük, de gekkel jár, amelyet nekik kell visel
ezenfelül a befolyó járulékok harminc niük. Egyesület pénz nélkül olyan,
százalékát kötöttük le és biztosítottuk mint a bicska penge nélkül, vagy egy
alapszabályokban elhalt tagjaink hoz vizimalom amely alól kiszáradt a
zátartozóinak. Sajtót teremtettünk, folyó. Ha tehát azt akarjuk, hogy a
irodái rendeztünk be, telefont szerel mi eddigi áldozatainkkal fentartott
tettünk fel, mindezt pedig azért, hogy egyesületünk továbbra is teljesíthesse
az egyesület erkölcsi erejét növeljük hivatását, úgy a kórt napi másfél
és a főpincérség érdekében minél fillér újabb áldozatot meg kell hoz
nunk. Nem másért, nem másnak, ha
többel tehessünk.
- önmagunknak.
Az eddigi tagsági dijak azonban nem önmagunkért
sem óhajtja jobban az idegenforgalom
fellendüléséi és senki sem csüng rajta
szeretettel jesebb féltő odaadással, mint
mi. Nem hisszük azonban, hogy az ide
genforgalom ügyének szüksége volna
egzisztenciák lerombolására.
\z a vékonyka munkásréteg pedig
aki az idegen forgalom tetszetős kön
tösét húzta föl a revier rendszer régi
jelszavára higyje el nekünk: 1 föpin
céri rendszer erős és ezt semmiféle
mesterkedéssel megdönleni nem lehel,
és 11igyjók el nekünk a revier tit
kos ra jongói, hogy amikor a föpincéri
rendszer érdekében, mint komoly fe
lelősséget ismerő szakemberek állást
foglalunk, nem a magunk zsebérdeké
nek parancsszavát követjük, hanem
óvni akarjuk ezt az. ipart minden cél
talan megrázkódtatástól, amely nem
csak nekünk nyújt megélhetést, ha
nem nekik is.
Hajdú Vilmos.

Áz egyesületi járulékok.
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J^ánó ])ezsö.

Főur.

Tizenöt esztendővel ezelőtt kapcsolódott be
a mi szakmánkba, amikor a békebeli Buda
pest legnagyobb kávéházi üzemének vezetését
átvette. Az elképzelhető legnehezebbfeladatra
vállalkozott akkor, midőn a New-York kávé
házat átvette, mert olyan kávésok u'.án,
mint a Harsányt testvérek voltak, igen
nehéz feladat volt az olyan közönség szi
véhez közelférközni, mint amilyen közönség
akkoriban a New-York kávéházat látogatta.
Magyarország szellemi arisztokráciája adott
naponként találkozót akkoriban a New-York
márványoszlopai között, Magyar-Mannheimer Gusztáv és Lodz Károly világszép
freskói alatt és ezekben a legendás szép
időkben, a New-York-kávéház gomolygó
füstfelhőiben született sok-sok világsikert
aratott irodalmi mü. Egy egész irodalom
és művészettörténeti lexikonra való név
tulajdonosa képezte akkoriban a kávéház
törzsközönségét. Ennek a vendégseregnek
nem lehetett ukárki a házigazdája, külö
nösen olyan előd után, mint Harsányi Adolf
volt. bánó Dezső azonban a hitetlenek és
fejcsóválck legnagyobb meglepetésére belopódzoit illusztris vendégeinek szivébe és
rendkívüli szeretetreméltósága, magas szín
vonalon álló irodalmi képzettsége és nobilis
gavallériája folytán nemcsak házigazdája,
de barátja is lett vendegeinek. Négy éven
át vezette a kávéházat a legnehezebb hábo
rús körülmények között, mikor vendégei
és több mint 100-tagu személyzetének leg
nagyobb sajnálatára megvált a kávéháztol,
hogy munkaerejének és nagystílű koncep
dójának megfelelőbb munkakört válasszon
magának. A balatoni fürdők vezérigazgatói
székét foglalta el. Ennek a székfoglalásnak
volt most 10 esztendeje, melyet csendes ün
nepség keretében ültek meg Bánó Dezső
nagyszámú barátai és tisztelői. A foly
tonos alkotó munkában lezajlott 10 esz
tendő eredményét szaktársaink előtt fölös
leges vázolnunk, mert hiszen mindannyian
tudjuk, hogy a balatonkultusz mit fejlődött
az utolsó 10 esztendőben. Azt hiszem, leg
jobban érzékeltethetem ezt a fejlődést, ha
azt mondom, hogy a káposztáskertből
virágospark lett. Bánó Dezső teremtő ener
giája fellendítette, rentábilissá, eleven, lük
tető, európai jellegűvé tette a Balatont és
ezzel olyan szolgálatokat tett a hazának,
mellyel minden hazafit méltó és örök há
lára kötelez.
És itt érkeztem el ahhoz a ponthoz,
melyben magyarázatát adhatom, hogy szak
mánk sajtója miért kell, hogy részt köve
teljen magának Bánó Dezső jubileumi ün
nepléséből. Bánó Dezső munkálkodásának
köszönhető, hogy kartársaink ezrei talál
hatnak némi kárpótlást az ideiglenesen
elveszett tátrai és erdélyi fürdőkért, mert
Bánó Dezső vezérigazgatótói tevékenysége
alatt a balatoni fürdők szállodái, éttermei,
kávéházai megsokszorozódtak és azok a
pincértömegek, melyek azelőtt a Tátra és
Erdély fürdőiben taládák meg boldogulá
sukat és megélhetésüket, szerencsétlen ha
zánk feldarabolása folytán a megélhetésnek
ettől a lehetőségétől elestek. A magyar
pincérség számára a Balaton jelenti ma
mindazt, amit nemzeti tragédiánk folytán
elvesztettünk.
Áldást és tettekre kész munkaképességet
kívánunk tehát az elkövetkezendő évtize
dekre is Bánó Dezsőnek, és kívánjuk, hogy
magvető kezei nyomán sok-sok kenyér
fakadjon a Balaton partján.
Hajdú Vilmos.

A jómulkortájban megígértem e lapok
hasábjain, hogy fogok még majd írni erről
themáról. Amit most irok, az visszaemlé
kezés, én már leginkább csak emlékezé
seimről tudok beszélni.
Hogy honnan származott a főur meg
szólítás ? Ki tudja pontosan mikor vette
kezdetét. Mert a németek már régtől fogva
„Herr Ober“-nek szólítják a föpincért.
Azelőtt keresztnevén szólították nálunk:
Gyuri, Károly, Zsán, Gyula, Vilmos stb.
De az utóbbi időben csak a „föur“ meg
szólítás járja. Megpróbálom tehát valahogy
leszármaztatni, honnan ered ez a megszó
lítás.
Ennek a századnak az elejetáján történt
dologról regélek, úgy érzem, mintha egy
évezred múlt volna el azóta, mikor még a
New-Jorknak voltam a gazdája boldogult
öcsémmel együtt. Egy szép napon — amint
mondani szokás — beállított hozzám egy
magas termetű elegáns megjelenésű úri
ember Az első pillantásra már meglátszott
rajta, hogy vérbeli arisztokrata. Bemutat
kozott : Báró Wallburg Ernő.
— Mivel lehetek szolgálatára a báró
urnák ?
Elbeszélte, amit már napjában az újsá
gokból és tudtam hogy Ernő főhercegnek a
fia, aki morganntikus házasságot kötött
Grácban anyjával, a híres szép Shublier
Laurával. Annak idején nagy port vert fel
az esemény. A házasságból két gyermek
származott, ő és nővére, kik törvényesen a
báró Wallburg nevet kapták.
Wallburg báró ifjúkorát az udvarnál töl
tötte Bécsben, ahol katonának nevelték.
Föhadnagyságig vitte, de akkor kifogások
jelentkeztek életmódja ellen, amiért elhagyta
a katonai pályát. Megnősült és elvett egy
polgári származású nőt. Hét gyermeke
született. Egyik szebb mint a másik, sok
szor voltak aztán nálam vendégségben,
elégszer láttam őket.
A pártfogást akkor megvonták tőle.
(Ugylátszik rászolgált erre). Szorultságá
ban többször is fordult az udvarhoz, de
nem talált meghallgatásra. Itt állt kenyér
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nélkül. Én persze nagyot néztem előadá
sára és nagyon kezdett érdekelni: miféle
kenyérkeresetre gondol vájjon és miért
fordul ép hozzám e szándékával ? A be
szélgetést tovább fűzve azzal fordult hoz
zám, hogy ö jól beválna portásnak a kávé
ház ajtajába. Igényei szerények, csak annyi
jövedelme legyen, hogy családjával szű
kösen megélhessen. Aztán, majd megjavul
a sorsa. Észhez kap majd az udvar Bécs
ben, majd röstelli ezt az állapotot . . .
— Hát gondoltam magamban: ez nem
is lenne rossz attrakció 1 Nagy feltűnés,
nagy reklám, az üzletnek óriási fellendülés !
De azért jól meg kell rágni a dolgot,
gondolkozni kell rajta: nagyon kényes ter
mészetű volt az ügy. Az udvarnak frontot
csinálni; — ki hallott ilyet az akkori
időkben!
— Azt mondtam hát Wallburg bárónak :
kérem, majd gondolkozom ajánlkozásáról,
tessék holnap eljönni a válaszért.
Abban az időben a New-York biztosí
tónak a vezérigazgatója boldog emlékű
Gajáry Ödön képviselő, a kormánynak legmeghittebb pártembere, az Az Újság alapí
tója és főszerkesztője volt. Bölcs nagybefolyású ember volt a legmagasabb
régiókban is. Felkerestem tehát és elő
adtam neki Wallburg ajánlkozását. Mit
tehetett, merjem-e megkockáztatni ?
És Gajáry Ödön derűsen hallgatta
végig előadásomat, aggályaimat.
— Sohse törődjön vele, csak alkalmazza
egész bátran, — tanácsolta aztán Gajáry
Ödön — nem lesz attól b aj! Nem törődik
már vele sem az udvar, sem a hatóság,
csak keresse meg a kenyerét becsületes
utón. Csalódni fog abban a reményében,
hogy majd kiemelik alárendelt foglalko
zásától.
Nekem se kellett más mint ez a biz
tatás, hogy nem kell tartanom kellemetlen
következményektől. Így hát másnap, amikor
beállított Wallburg báró a válaszért, jól
átgondolva az ügyet, felvetettem a kérdést,
hogy nem-e volna jobb neki, ha főpincéri
állást vállalna a portási helyett? Sokkal
többet kereshetne mint főpincér!
Felragyogott a szeme ajánlatomra, pláne
mikor hallotta, hogy megkereshet naponként
20—30 koronát vagy talán még többet is.
— Látszott rajta a meghatódottság és
örült, hogy hét gyermekének kalácsot, húst
is kereshet és ruhára, cipőre is telik majd.
Csak az volt az aggodalma, hogy el
tudja-e látni teendőit ?
Eziránt is megnyugtattam azzal, hogy
majd segítünk a dolgon. Kap egy had
segédet, aki árnyékként kiséri útjában és
ellátja mindenféle útbaigazítással, amig
csak begyakorolja magát uj mesterségébe.
Szóval készen volt a megegyezés és
mert pénze nem volt, én csináltattam neki
frakköltönyt. Mondhatom, délcegen festett
benne. Váltópénzre valót is adtam neki és
két nap múlva már munkában volt. Az
első fizető vendége Solymossy Elek, a
Népszínháznak nagyhirnevü komikusa volt.
A fizetésnél borravalóul tizenegy ezüst
koronát adott neki azzal a megckolással,
hogy tizenegyágu korona dukál neki, a
föurnak. Mert öt hallottam először ezzel
a megszólítási formulával: Főur! Innen
eredt az általánosságba átment megszó
lítás. így tudom én.
Wallburg báró főpincérsége óriási hirhullámokat vetett fel. A hazai lapok egytöl-egyig hosszú cikkekben foglalkoztak
vele. De nemcsak a hazai lapok, hanem
a világ mondhatnám összes hírlapjai, az
illusztrált lapok hozták a fényképét és
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ugyancsak a New-York kávéházról készült
felvételeket. Megbíztam a .Figyelő" című
vállalatot, hogy gyűjtse össze a megjelent
közleményeket. Ez meg továbbította meg
bízását a külföldi vállalatoknak és rövid
idő alatt rengeteg ujságközlemény gyűlt
össze a világ minden tájáról.
A New-York pedig ment. Zsúfolt házak
voltak egy jó darabig. Vonzotta a született
főherceg föpincéri szerepe a publikumot.

LAPJA

Ö meg mint egy fess generális-főpincér,
mint igazi föur látta el hivatását egy fél
évig. Azután — minthogy szerzett egy kis
pénzt is — megunta a fáradságos munkát
és elment Budapestről.
Azt hiszem egyébként, hogy a határ
talan lehetőségek hazájában, Amerikában
sok ilyen karriert lehetne találni. De nálunk
mégis csak ö volt az első Föur!
Harsáayi Adolf.
l aaaaaaaaaaaaaaa

jftz óvadék-hitelegylet köréből.
Határozatok a tagfölvétek ügyében. — Ünnepi vacsora a Császárfürdőben.
A hitelegylet megalakulásakor a
tag-sági föltételeket a választmány a
F. 0 . E. vezetőségével egyetértőleg
állapította meg.
Történt azonban, • ami egyébként
előre látható volt — hogy a kezdő si
kerek felbukkanása után a beiratko
zások és ezzel egyidejűleg persze az
óvadékigénylések is olyan nagy szám
ban indultak meg. hogy teljesen meg
dőltek a legvérmesebb számítások is.
A hitelegylet választmánya azon
ban egyéb tapasztalatokat is szerzett.
Megtörtént ugyanis, hogy a mai be
iratkozott és azelőtt az egyesülettől
is távol álló kartárs óvadékot kapótt.
ami után éppen úgy elhagyta az egye
sületet, mint ahogy azelőtt nem ér
dekelte.
Ezek az esetek azután végre arra
kényszeritetlék a választmányt, hogy
a tagságra, illetve a: óvadékhitel
igénylésére vonatkozólag u j határozatot
hozzon. Ez megtörtént az október

másodikén tartott együttes
mányi ülés kimondotta:

választ

1. u j tagot egyelőre a hitelegylet

nem vesz fel.
2. a régebbi tagol.' is csak az eset
ben igényelhetnek hitelt, ha legalább
3 havi tagsággal rendelkeznek.

E határozatok pontos betartására
szigorú utasitást kapott az elnökség,
a jövőben tehát a kartársak minden
fölösleges fáradságot megkímélnek,
ha maguk is ehhez igazodnak. Elég
idő állott eddig mindenkinek rendel
kezésére. hogy beléphessen a hitelegyletbe és annak munkálataiból ki
vegye a maga részét. .4 határozat
egyébként nem jogszükilésl jelent,
hanem a kitartó egyesületi hűség kö
teles elismerését.

*

Másik eseménye a hitelegyleti élet
nek az a valóban szép. családias öszszejövetel volt. melyet f. hó 16-án
este rendezett a hilelegylet választ
mánya a Császárfürdő éttermében.
A kellemes, meghitt összejövetelen
megjelentek Harsányt Adolf ur, a
Diszkontó Bank képviseletében, lla jd u
Ede igazgató ur. a F. O. E. részéről
llajdu Vilmos elnök, valamint meg
lehetősen szép szánni hölgyközönség
és még sokan a tagok közül. A va
csora végeztével az első felköszöntőt
llajdu
1 ilmos mondta
Harsány i
Adolfra, a nemesen gondolkozó, ön
zetlen és fáradhatatlan férfiúra, aki
a hitelegylet megteremtése körül el
évülhetetlen érdemeket szerzett. Kö
szönti ezután a Diszkontó Bank igaz
gatóját. Hajdú urat és méltatja a
bank tevékenységét, amely lehetővé
tette, hogy főpincérség az uzsorások
tól megszabaduljon. Harsányi Adolf
Hajdú \ ilmost köszönti fel, poharát
a hitelegylet jövőjére és annak veze
tőire emeli.
H ajdú Ede igazgató a Diszkontó
Bank nevében kíván a hitelegylet to
vábbi működéséhez sikert. Dr. !\oIl
máim Dezső egyesületi ügyész mon
dott ezután lendületes szép pohárköszöntől. Még több felköszöntő hang
zott el ezután, éltetve a hitelegyletet és
annak agilis elnökét, Karczag Bélát.
Az esléH kitűnő hangulatban zaj
lott le. az összes résztvevők osztatlan
megelégedésére.
Sajnálattal kellett
azonban látnunk, hogy erről az iga
zán szép, családias összejövetelről ép
pen azok hiányozlak most is, akik
rendszerint csak akkor ismernek kol
legiális közösséget, mikor attól vár
nak valamit, de érte semmit sem tesznek.
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Értünk — helyettünk.
Sajtótámadások célpontjába került
a m ár végén a vendéglős- és kavésipar. Ezek a támadások különböző vo
natkozásokban telték szóvá az ipar vi
szonyait és szinte megdöbbentő fe lü 
letességgel foglallak ellene állást. Kü
lönösen éles és szokatlanul agresszív
módon irt A‘agy Emil volt igazság
ügyminiszter a vendéglősök ellen,
amelynek keretében a revisrrsndszer
mellett tört pálcái.
A kegyelmes úri megnyilatkozását
a vendéglős és kávésipar főnöki ér
dekképviseletei
természetesen nem
hagy ták szó nélkül és elismerésrem él tó becsületes nyíltsággal védték
meg ennek során a főpincérséget is.
A Kávésok Lapja ebből az alka
lomból vezető helyen hozza Mészáros
Győző, az ipartestület elnökének cik
két. melyből a főpincérséget érintő
részt az alábbiakban közöljük.
A föpincéri rendszer ellen és a revier rendszer mellett szól egyexoellenciás tollából eredő cikk.
Bár vendéglős kartársaink e kérdés
sel már foglalkoztak, úgy vélem nem
lesz felesleges egy-két szót erről is
bővebben mondanom. A magyar ven
déglős- és kávésipar nem a jövőbeli
és a forgalom tört részét alkotó ide
genforgalomra van beállítva, hanem a
hazai közönség látogatására, amely a
ma Rendszerhez ragaszkodik és annak
minden megbolygatását zokon veszi.
Kétségtelen, hogy minden rendszer
nek vannak hibái cs előnyei, nálunk
ez illő szerint a föpincéri rendszer
felel m eg a legjobban. Minden na

gyobb ipari üzem munkamegosztására
és az egyes szolgáltatásoknak minél
jobban való teljesítésére törekszik. Az
a felszolgáló pincér, akinek más gondja
nincs, mint a rendelések teljesítése,
kétségtelenül gondosabban végzi a fel
adatát, mintha a fizetés és a számomolás munkája és gondja sokszor
hosszú percekig feltartóztatja.
A revier rendszer nem ad módot
az egyes vendékkel való foglalkozásra
és lehelnek időszakok, amikor minden
pincér el van foglalva, még olyan
sincs, aki a vendégek elhelyezéséről
gondoskodnék. Ezt végzi a főpincér,
ki mindig a színen van figyel, fogad,
helyet mutat, ellenőriz, a vendégek
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speciális kívánságait teljesíti és végül
a fizetést is teljesiti. Végre minden
nagyobb üzemben van egy pénztáros,
aki a pénzt kezeli és ezért felelős.
Hogy pedig ez kész a konyhában ki
állított számla ellenében vagy a ven
dég bemondására történik, nem lehet
oly nagyjelentőségű, hogy erre a kor
mányintézkedést kellene sürgetni.
\ égre ahány ház annyi szokás. Ha
a hazánkban megforduló idegeneknek
többé nem lesz panasza a beutazási
engedély, vámvizsgálat, meg rendőri
jelentkezési kötelezettségek es egyéb
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hatósági intézkedések ellen, ezt a kis
kényelmetlenséget, (ha az?) el tudja
viselni.
Ennek az Írásnak minden mondata
egy-egy darab megdönthetetlen igaz
ság és egyben annak az igazi meg
becsülésnek a dokumentuma is, amely
ben Mészáros Győző ur a magyar főpincérséget mindenkor részesítette.
Megkapóan szép és ránk nézve sokat
jelentő állásfoglalásáért e helyről
küldjük el Mészáros urnák az egész
magyar főpincérség háláját és köszö
netét.

jrfz üzemstatisztika fontossága az
üzemellenőrzés körül.
lyebb bepillantást az üzem menetébe.
A modern üzemvezetés elsőrendű
Különösen az üzemnek kisebb részei
követelménye, hogy az üzemben forgó
nem domborodnaak ki belőle. A staértékekről, azok állandó változásának
■tiszlisetikában egyesülnek a könyvvitel
dacára is pontos és könnyű áttekintést
és a kalkuláció adatai, amelyeknek
nyerhessünk.
összegyűjtése, részekre bontása és egy
Az egy szerű könyvvitel nagyobb üze mással való szembeállítása állal ve
mekben nem felel meg s ezért nem is hetjük■ észre az esetleges rendellenesajánlatos. Ilyen hely7en a tökéletesebb bégeket s láthatjuk meg azon eszközö
kettős könyvvitelt kell alkalmazni. ket, amelyekkkel azon segíteni tudunk.
Néha még ez sem mutatkozik elegen Mindazok a változások, amelyek egy
dőnek, mert a kettős könyvvitel sem üzem rendlabilitását befolyásolják —
védhet meg bennünket az esetleges mint például a nyersanyag drágulása,
veszteségektől, ha azt állandó s minden a személyzet fizetésemelése avagy7 a
üzemágra kiterjedő kalkulációval nem forgalom csökkenése stb. a statisztikai
támasztjuk alá. A mai kereskedelmi
szellem parancsolóan megköveteli azt,
hogy egy többüzemágból álló vállalat,
mint a szálloda — minden egyes ága
zatra kiterjedő statisztikát vezessen,
amelynek révén mindig pontos bete
kintést nyerhet az üzem vezetője az
üzem minden ágazatába. Minél na
gyobb s minél több ágra tagozódik
valamely üzem, annál nehezebb, de
egvben annál fontosabb is azáttenkintés. Ennek az áttekintést nyújtó össze
állításnak mindig olyannak kell lennie,
hogv nemcsak világos képet adjon
minden helyzetről, de egyben meg is
jelölje az üzleti életnek azt a pontját,
amely sürgős segítségre szorul.
Láthatjuk ebből, hogy a statisztika
az üzleti életben a könyvvitelnek ki
egészítését adja. Alit nevezünk azon
ban statisztikának? Mindazoknak az
adatoknak halmazát, amelyek az üz
leti életben előfordulnak, amely ada
tok összehasonlításra alkalmat szol
gáltatnak. Az adatok egymással bizo
nyos összefüggést mutassanak, mert
igy nyerhetünk tiszta képet az üzem
gazdaság iviszonvainak mibenlétéről.
A könyvvitel az üzem forgalmát
számokban tünteti fel. de - az évi
mérleget leszámítva — nem enged mé
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összeállítás révén rögtön szemünkbe
tűnnek s az üzem vezetője mindjárt
megfelelő intézkedést foganatosíthat!
így az üzemstatisztika az üzemvezetés
legfontosabb és nélkülözhetetlen segéd
eszköze lelt.
A szállodai könyvvitel rendszerei
között külföldön az olasz-amerikai
rendszer van leginkább ellerjeedve.
Ez; a rendszer elég kielégítő, minthogy
azonban az önköltségszámitást kizárja,
ellentétbe kerül a legfontosabb keres
kedelmi alapelvvel. A félévi avagy évi
mérleg ugyan reámutat az esetleges
nyereségre avagy veszteségre, de arra,
hogy ezek honnan erednek s mik az
előidézői, nem ad felvilágosítást. Főhátránya az, hogy a különböző üzemszámlák nincsenek egymástól elkülö
nítve, az egyes üzemágak kiadásai ha
bár részletezve vannak, de nincsenek
megfelelőleg csoportosítva. A szál
loda-, de főleg a konyha-, pince- és
kávéházi számlák gyakran egymásba
folynak. Fizetés, mosás, karbantartás
stb. mint számlák kerülnek a teherrovatba, anélkül, hogy széttagolva len
nének. Leglöbbnyire azt tapasztaljuk,
hogy a szálloda bevételi tétele nélkü
lözi a specializált tehertételt, mert ezek
csak az eredeti számlákban jutnak ki
fejezésre és a konyha-, pince- és ká
véházi számlákkal együtt könyveltetnek el. Ez maga után vonja azt a je
lenséget, hogy a konyha-, pince, stb.
számlákban aránytalanságok keletkez
nek és leglöbbnyire magasabb terhe
ket hordoznak, mint ami a valóságnak
megfelel. A szálloda-számla pedig
ezzel szemben a bevételi gyűjtést kép
viseli. Mindezekből láthatjuk, hogy egy
nagy szállodai üzemben, amelynek
megvan az éttermi, kávéházi stb. ága
zata, olyan könyvvitelre van szükség,
amely a kereskedelmi könyvvitel mel
lett logikus és gyakorlati tapasztalaton
nyugvó üzemi statisztikáról is gondos
kodik. A statisztika sohase legyen sab
lonos, hanem mindig az üzemhez al
kalmazkodó. Lényeges benne az, hogy'
az egyes üzemágak bevételeivel szem
ben kifejeződésre jussanak lehető leg
nagyobb részletességgel, azt az ágat
terhelő kiadások is. így az ellenőrzés
megfelelő módon keresztülvihető. Az
ellenőrzést úgy teszik lehetővé, hogy7
a legfontosabb üzemköltségek teljesen
külön számlát kapnak összegben és
százalékban kifejezve, amely eknek ter
jedelme tetszés szerinti nagyságú, ami
a
rendszeres
ellenőrzést
lehe
tővé teszi. Ennek fontosságát iparunkban csak a legutóbbi időkben kezdik
megbecsülni, mert kezdenek arra a
meggyőződésre jutni, hogy legnagyobb
gazdasági előny ez utón érhető cl leg
jobban.
Mareneich Olló.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK
Katona Gyula jubileuma. Meghatóan
kedves családi jellegű ünnepély színhelye
volt a múlt hó 25-én a Lipót-köruti Club
kávéház. A megjelent nagyszámú közönség
Katona Gyulát a kávéház tulajdonosát
részesítette meleg ünneplésben abból az
alkalomból, hogy 25 éve vezeti egyfolytá
ban a kávéházat. A kávésok ipartestülete
Katona Gyula érdemeinek elismeréseként
a kávéház egyik falára egy márványból
készült emléktáblát illesztett be. Mészáros
Győző nagyhatású ünnepi felköszöntö kere
tében méltatta a jubiláns érdemeit, aki
mindenkor megtestesült mintaképe volt a
dolgozó polgárnak. Egyesületünk az ün
nepségen testületileg jelent meg és a föpincérség nevében Dr. Kollmann Dezső az
egyesület ügyésze mondott felköszöntöt.
Este az ünnepség a Britannia szálló étter
mében az ipartestület által rendezett fényes
bankettel folytatódott.
Az alkalmazott azonnali hatálylyal
való elbocsátása egy minap hozott bírói

ítélet szerint csak akkor érvényesíthető,
ha az azonnal az alkalmazott szabálytalan
ságának, vagy szerződésszegés megállapí
tásának fényekor történik. Az akut eset
ben az alkalmazott 22-én ette követett el
szerződésszegést és a cég 23-án reggel
akarta elbocsátani, a második fokon a bíró
ság azonban kimondotta, hogy a cég a fel
mondással elkésett. — Egy másik konkrét
esetből kifolyólag viszont a budapesti kir.
törvényszék kimondotta, hogy azonnal el
bocsátható az az alkalmazott, aki a cég
üzletbarátja előtt felebbvalójáról lekicsiny
lőén nyilatkozott.
Űzletváltoztatás. Kovács Kornél kar
társunk az újonnan mugnyilt igazi világ
városi pompával berendezett Asztoria
szálló éttermének és kávéházának üzlet
vezetői állását foglalta el. Amikor Kovács
kartársunkat ez alkalomból mi is üdvözöl
jük. hisszük, hogy az ö nagyszaktudásával
és kiváló egyéniségével csak emelni fogja
az Asztoria egyébként is jó hírnevét.
Kiraboltak munkaközben egy fopincért. Különös bűnténynek lett áldozata

Dudorovics József kartárs az Erzsébet
királynő szálló éttermi főpincére. Dudoro
vics kartársunkhoz ugyanis szeptember
18-án délután 3 órakor beállított egy fiatal
ember, akit az üzletből mint vendégét
ismert és vele — már annyira munkaköz
ben ez lehetséges volt — barátságosan
beszélgetett. Később Dudorovics a félre
eső helyre ment, ahová követte ismerőse
is. Pár pillanat múlva a helyiségből
támolyogva jött ki a föpincér, a ruhája
szét volt szaggatva a fiatalember pedig
futva menekült a helyiségből. Mikor a
főpincér néhány perc múlva visszanyerte
önuralmát elmondotta, hogy az ismerőse,
kit Pilissy Lászlónak hívnak, valami bóditó-
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K c z p o n ií iro d a :
Budapest, V., Zrínyi-utca 7.

Telefon: Aut. 810-37, 812-14.
Magyar palackos borkülönlegességek.

szert tartott az orra alá és attól szédült
meg. Közben azonban rémülettel konsta
tálta, hogy a zsebei üresek és hiányzik az
oldalzsebtárcája is. Minthogy kétséget nem
szenvedhetett egy pillanatra sem, hogy
vakmerő rablásnak lett áldozata, azonnal
a rendőrségre sietett és feljelentést tett.
Pilissyt hamarosan el is fogták és mindent
beismert. Kiderült azonban, hogy meg
rögzött morfinista és a rablást is napi
morfiumadagjának hosszabb időre való
biztosítása végett követte el. Letartóztatták.
Nem szabad részeg embernek sze
szes italt adni. A fennálló rendelkezések

értelmében szigorúan tilos ittas emberek
részére szeszes ital kiszolgáltatása. Ennek
ellenére az utóbbi időben többször előfor
dult, hogy a vendéglők — a rendőrfőka
pitány szerint — a tilalmat megszegték.
Ezért a főkapitány napiparancsban szigorú
utasítást adott a rendőrőrszemélyzetnek,
hogy a fennálló rendszabály betartására
szigorúan őrködjenek.
Nyugtázások. Neuman Károly sír
emlékére újabban a következő adományok
érkeztek az egyesülethez: Hautzinger Károly
60 P, Kovács Ignác 10 P, Ádám Imre 10
P, Kovács Adolf 5 P, Kovács Kornél 5 P,
összesen 90 P. — A régebbi kimutatott
gyűjtés 180 P, végösszeg eddig 270 P.
Üzletátvétel. Budapest egyik régi,
előkelő kávéháza, a Venezia-kávéház gaz
dát cserélt az elmúlt napokban. Az uj

főnökök : Haller Ferenc és Szlavek Károly.
Minket főpincéreket különös öröm tölt el,
midőn azt látjuk, hogy egy régi és érdemes
kartársunk, mint Szlavek Károly, révbe
érkezett. Fölfelé való pályáján további
sikereket kívánunk neki.
Strausz Miksa, a Szabadság kávéház
közszeretetben álló tulajdonosa elhunyt. A
megboldogultban a pincérség egy minden
kor jószivü, atyai támogatóját veszítette el.
Végtisztességén egyesületünk testületileg
vett részt és Dr. Kollmann Dezső föv.
bizottsági tag, egyesületünk ügyésze búcsúz
tatta kiemelve az elhunyt hervadhatatlan
érdemeit. Egyesületünk választmánya leg
utóbb tartott ülésén jegyzőkönyvben örökí
tette meg Strausz Miksa emlékét.
Egy magyar főpincér filmje. Egy éles
szemű kollégánk — Nagy Imre — érdekes
eseményre hívja fel olvasóink figyelmét. „A
szálloda őrangyala" címén egy filmet ját
szanak manapság a főváros mozijában. A
film szerzője Vajda Ernő, világhírű hazánk
fia. A főszerepet Menjon Adolf látsza és
művészies kidolgozott alakításával minden
főpincérnek mintegy Útmutatást nyújt az
iránt, hogy miként kell megjelenni, mozogni
és előkelő emberekkel érintkezni, egy fő
pincérnek, aki súlyt helyez arra, hogy a
„föur“ megszólítás a szó szoros értelmé
ben illő legyen hozzá.
Szabad-e a korcsmában billiárdot
felállítani ? Ez a kérdés a szegedi keres

kedelmi és iparkamara területén merült
fel és elbírálásában a kereskedelemügyi
miniszter kimondotta, hogy nincsen olyan
jogszabály, amely billiárdoknak korcsmák
ban való felállítását megtiltaná. Ilyen jog
szabály felállítását a miniszter annál
kevésbé tartja kívánatosnak, mert a bil
liárdoknak egy korcsmái helyiségken való
felállításából senkire nézve hátrány nem
származhatik és a bilhárd felállítása a
korcsmái üzleti jellegét nem változtatja
meg.
Az etoni sörivók rekordja. Etonban,
a világhírű egyetemi városban meghalt a
minap egy Thomas Anna nevű asszony,
aki diákkocsmát tartott fenn az. egyetemi
hallgatók részére. Az asszony hagyatéká
ban érdekes naplót találtak, ameiybe
Thomas Anna feljegyezte hogy melyik diák
mennyi sört ivott nála. Egész sereg köz
szereplő angol politikusról kiderül, hogy
diákkorában egy-egy hangulatos este tiz
liter sörnél sem adtak alább. Összefüggés
ben ez azzal az ősrégi angol diákszokás
sai, amelyet „long glas“ néven ismernek.
Ez a szó egy magas, felfelé szűkülő üveg
korsót jelent, amely fenn kupakra záródik.
A kancsóba három liter sör fér bele. Min
den diáknak, aki valamely egyesület tagja
akar lenni, meg kell tanulnia előbb, hogy
egy hajtásra kiigya ezt a kancsót. Az ivás
közben a többi diák stoperórán méri, hogy
mennyi idő alatt tud megbirkózni a jelölt,
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Budapest, X., Százados-út 16.

Telefon: Igazgatóság J. 10-34.
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Rendelés: J. 10-30.

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

eszközölt rendelések kölcsönzsákban, kölcsönládákban vagy eredeti csomagolásban házhoz szállíttatnak.^
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vagy a versenyző a kancsóval. Thomas
asszony feljegyzése szerint az ő élete alatt
kilenc másodperc volt a rekord. Ezt a
rekordot egy jóiismert angol sportférfiu
érié el, qe nevét diszkrécióból nem köz
ük a lapok.
Idegenforgalmi kongresszus. A nem
zetközi idegenforgalmi szövetség ez évben
Budapesten tartotta meg szokásos évi
kongresszusát, mely néhány nappal ezelőtt
fejeződött be. A kongresszus, melyen a
legtöbb európai állam képviseltette magát,
foglalkozott mindazokkal a problémákkal,
amelyek az idegenforgalmat egyik állam
ban úgy mint a másikban egyformán érintik.
Beható vita tárgyát képezte ez útlevél és
vizumkérdés a közlekedési ügyek és az
idegenforgalom sok külömbözö organikus
ágazata. A kongresszuson számos külföldi
előkelőség vett részt. Az elhangzott beszédek
és ünnepi felköszöntők sok értékes meg
nyilatkozásra adtak alkalmat, amelyek harmónikusan olvadtak eggyé abban a gondo
latban, hogy a nemzetek egymásközti békés
együttélése szempontjából az idegenfor
galmat mindenütt erösiteni, fejleszteni kell.
A kongresszus tagjai ellátogattak Balatonfüredre is és szinte egyhangú elragadta
tással beszéltek mindarról, amit Magyarországon, főként Budapesten láttak. A kon
gresszuson ott láttuk közéletünk sok ki
magasló egyéniségét, valamint az idegenforgalmi szervek képviseletét. A magyar
kormány képviseletében Hermann Miksa
kereskedelmi miniszter ur jelent meg és
mondott üdvözlő beszédet.
Kiadja a Főpincérek Országos Egyesülete.
Felelős kiadó : Guttmann Dező.
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elismerten legolcsóbb

Berkovitsnál
VII.. Sip-u. 4. Telefon : J. 425-34.

papirárugyár, hektograph és az összes kávéházi és vendéglői kellékek.

F ŐVÁROSI SÖRFÖZÖ R.-T. KŐBÁNYÁN
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:

F ő s ö í , Extra v i l á g o s kiviteli márciusi sör,
Mátyás király sör, Fősör maláta
pezsgő, Kőbánya gyöngye,
Nektár gyógytápsör

M eg ren d elh ető : Városi raktár: Vili. T a v a sz m e z ő -u tc a 7.
T elefo n : J ó z s e f 4 6 3 —8 3 . -» G y á rtelep : X. M aglódi-ut 4 7 .
szá m . T elefo n : J ó z s e f 4 6 3 —8 9 .

fis

fin o m
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s ü tö d é je

I V ., R e á l t a n o d a - u t c a ÍO.

Este 7 óráig minden időben szállít friss sütem ényeket.
T e l e f o n : A u t . 8 5 0 —42 .

BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRUT 38.
TELEFON : JÓZSEF 392-77.
Saját kávépőrkölde és f ü s z e r m a l o m-üzem

Naponta frissen pörkölt kávé nagykeres
kedelmi áron. Kizárólag általunn 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
n agyke r es ke del mi áron:

Egyedül elism ert világ
m á rk a és szabadalom

„SEBREL“ illeg és

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

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

P o statakarékpénztári csek k szám la: 52.368.

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

„Imperial I.“ különleges tea

keverékünk tízféle fajtából, ki
válóan aromatikus.
„Royal I.“ kiváló zamatu tea
keverékünk h a t f é l e fajtából
összesítve.
Darjiling igen finom minőség.
Ceylon dróllevelükülönlegesség
Ceylon Pecco drótlevelü la.
Kinai teák különfélék.
Jáva teák különfélék.
Congó teák különf. (különleg.)
Lipton teák.
Eredeti garantált angol-rum 76°/o
egyliteres palackokban kapható.

Mindennemű játékkártya
kapható

jtöagyar játékkártyagyár rt.
piatnik fíánöor és piai
cégnél
BUDAPEST, VII.,
ROTTENB1LLER UCCA 17.
TELEFON: J. 310-63 és J. 453-71.

FÖPINCÉREK

8. oldal.

1928. október 20.

LAP J A

BORPALOTA R.-T.

H
E

BUDAPEST, .VIII.,
KENYÉRMEZŐ -U TCA ...6._ SZ.
g ^ T e l . ^ 3 9 5 ^ 6 4 ^ f e ^ 3 4 6 d i . ""

I

M

Kitűnő
minőségű
tájborok

s ü t ö d e S z o n d y - u . 96 a
V endéglőknek és kávéházaknak
bevezetett szállítója.

kicsi és nagy palackokban.

Utolsó sütés este

7

R endeléseket gyorsan
és pontosan elintézünk
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Italszükségletét
b e lfö ld i é s k ü lfö ld i it a lo k b a n a le g e lő n y ö s e b b e n
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beszerző csoportunknál fedezheti.
V E N D É G L Ő S Ö K B E S Z E R Z Ő C S O P O R T J A RT.
B U D A P E S T , IV., V A W I H Á Z - K Ö R U T 8. S Z Á M .
Kívánatra

árjegyzéket

küldünk.

rtK ^i» .T K T E S 2 » ® zafi:T S S t» t» .-S 3 tsr.,a a ’5Ei«!ísr.Ta3t3

A világhírű

Kristály ásványvizet
eredeti töltésben, kizárólag a Szent-Lukácsfürdő
Részvénytársaság Kristály kűtváílaíata
hossa forgalomba. Budapest
II. Zsígmond ucca
Telefon aut. 521 — 17.
521 — 18.
521 — 19

25
Neuwald Illés utódai könyvnyomdája, Budapest.

521— 17 telefon aut.
521— 18
521— 19
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