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Látszat és valóság.
Megszokták az emberek, hogy a
körülöttünk és velünk történő dolgo
kat úgy Ítéljék meg, amint azt a
szemek, vagy a mélyebb, gondolat
nélküli értelem első pillantásra eléjük
vetíti. így születik meg aztán szám
talan olyan balhit és tévedés, ami
nem egyszer súlyos társadalmi vál
ságokat idéz föl és hosszú időre bénítja
meg a természetes fejlődés egyébként
automatikusan mozgó gépezetet.
Ezzel a megállapítással nem a
filozofáló okoskodás a célunk, hanem
csupán egy szakmai jelenségre aka
runk rámutatni, amely ha nem is jár
közvetlen veszéllyel a föpir.eérságre,
de adott viszonyok között nem válik
előnyére sem. Ez pedig nem egyéb
mint az általános jólétnek az a lát
szata, amely a főpincérifoglalkozásnak
ugyan természetszerű velejárója,de saj
nos egyáltalán nem következménye.
A vendéglős és kávésiparról
ugyanis általában az a fölfogás,
hogy a jólét kimeríthetetlen eldorádója
és aki valódi boldogságot keres az
életben, annak csak ide kell jönnie,
hogy azt nyomban meg is találhassa.
A főpincér ugyancsak a nagyjövedelmii ember hírében áll, akit sokszor
előkelő állású egyének is titkon meg
irigyelnek, ugyan nem az állásáért,
hanem a horribilisnek vélt jövedel
méért. És ezt csak a látszat okozza.
Mert ha valaki benéz egy elegáns,
fényesen berendezett kávéházba vagy
étterembe, aminek nyilván az a
benyomása, hogy ott jólétnek kell
lenni és eszébe sem jutna a fényesen
csillogó dekorációk mögött keresni
az egyszerű valóságot. Azt pedig
éppen nem gondolja, hogy egy ilyen
pazar berendezésü^.üzemnek a fő
pincére, ki mosolygó elegánciával
végzi teendőit és szakavatott könynyedséggel kezeli a súlyos ezreket,
sokszor küzd ma olyan anyagi ne
hézségekkel, amelyeknek az elimi
nálása talán egyetlen jobb ipari
munkás részére sem képezne külö
nösebb problémát.

A szakmán kívül állóknak ez a
téves fogalma azonban még nem
járna különösebb hátránnyal, ha nem
tapa;ztalnók ugyanezt a szakmán
belül is. A szakma munkássága jó
részt szintén hajlandó elfogadni ezt
a látszatot és azt hiszi, hogy ha
valaki főpincér lesz, akkor már Isten
tudja micsoda kincsek birtokába
jutott és milyen jövedelmekkel ren
delkezik. ítél a látszat szerint, noha
egy kis tárgyilagossággal módjában
volna megismerni a <iszta valóságot,
mint ahogy egyesek teszik is.
Sok kóros tünet táplálkozik még
ebből a merőben téves hiedelemből
Mindezek felsorolása ma talán nem
is volna célszerű. Fölkelti az irigy
kedés és gyűlölködés szellemét és
elválasztó vonalat húz azok közé,
akiknek az egymással szembeni
megértésbe éppen ezekben a napok
ban volna legnagyobb szükség.
Ámde lássuk csak, mi a valóság
mégis a látszat mögött, figyelmen
kívül hagyva az állástalanság, az
óvadékprobléma és sok más apró
de a kereseti lehetőségek szempont
jából okvetlen számításba jövő ne
hézségeit.
A kiadósabb jövedelem elérésének
az alapfeltétele a normális üzleti
konjunktúra, ami pedig ma nincs.
Ki meri állítani tehát, hogy a rend
kívül legyöngült üzleti viszonyok
fedezetet képesek nyújtani mindazok

ra a szükségletekre, amelyeket a
megélhetési nehézségeken túl éppen
ezek a rendkívüli viszonyok rónak a
főpincérekre. Nem vagyunk barátjai
a panaszkodásnak, sem a sötét
hangulatfestésnek. De viszont meg
kell állapitanunk, hogy a föpincérség
már jóideje megszűnt eszköze lenni
a meggazdagodásnak és mindaz,
amit a főpincér irigyelt helyzetéből
látunk nem egyébb mint a látszat
hamis csillogása a valóság minden
reálitása nélkül.
Bizonyos azonban, hogy akad
nak kivételek, akiknek sikerült For
tuna istenasszony szekerére fel ka
paszkodnak és igy révbe jutottak.
De amint a kivétel nem dönti meg
a szabályt, éppen úgy nem szolgál
hat e néhány szerencsésebb eset
sem zsinórmértékül az általános
helyzet megítéléséhez.
Egy szó mint száz: a főpincér
is neliéz viszonyokkal küzd, csak
úgy, mint az ipar más munkásai.
Sőt ha már itt tartunk, a helyzet
ismeretében nyugodtan jelenthetjük
ki azt is, hogy többé-kevésbé az
üzemtulajdonosokra is érvényes ez
a megállapítás. Nem rózsás a sorsa
ma ebben az iparban senkinek, akár
munkaadó, akár alkalmazott. A gaz
dagságnak helytelen és téves látsza
tát tehát le kell küzdgnünk és pedig
céltudatos, együttmunkálkodással.
Azt a bevett szokást, hogy a
látszatot az emberek szívesen helye
zik elébe a valóságnak ugyan meg
nem változtathatjuk, de szélesebb
tevékenységgel sokat segíthetünk
szakmánkban az általános és helyes
közfelfogás kialakulásában. Hassunk
oda, hogy a kartársaknak egészséges
kritikai szemlélete legyen és hogy a
látszatok világából minden pincér
kartársunk eljusson a valóság meg
látásáig. Szükséges ez azért is, mert
ha a tárgyilagosság a mindenkori
viszonyok megítélése körül nem fog
hiányozni, több lesz a megértés köz
tünk, amely a szakmai fejlődésnek is
egyik sziikségszerü követelménye.
Hajdú Vilmos
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Adjatok! •. •
Ötszáz pincér és körülbelül ötven
főpincér van állás nélkül a Budapesti
kávésok Ipartestülete munkaközvetí
tőjének kimutatása szerint nyilván
tartva. Ezenkívül a vendéglősöknél
is van néhány száz és jó néhány
száz valószínűleg egyáltalán nincs
is nyilvántartva, miután az elhelyez
kedés körül nincsen szüksége sem
miféle közvetítő intézményre. Nem
túlzók tehát, ha azt mondom, hogy
ma Budapesten körülbelül ezer pin
cér és főpincér van, akik a szakm á
ban elhelyezkedni képtelenek, vagy
ha egyik-másik állásba jut is, akkor
ez csak azt jelenti, hogy egy másik
váltja fel az állástalanságban.
Nincsen remény tehát arra, hogy
iparunkban a munkanélküliség eny
hüljön. Igen tiszteletreméltó agili
tással indult meg az idén is a dol
gozók között a gyűjtési akció, mely
hivatva lesz a munkátlanok égbe
kiáltó helyzetét enyhíteni.
Mészáros Győző űré az érdem,
hogy ez az akció az előző évekhez
képest lényegesen jobb kilátást nyújt
az eredményre nézve egyrészt, más
részt nem kizárólag készpénzben
fognak a segélyre szorulóknak szét
osztatni, mint eddig, hanem a be
gyült összeg egy részét napi 150
ingyenes ebéd szétosztására fo g fordittatni.
Mindez azonban csak egy csöpp
olaj az égő sebre, mely ha egy pil
lanatra meg is szűnik fájni, ujult
erővel és még fájóbban fog fölsa
jogni. Elgondolni is rettenetes, 1000
munkás kényszerpihenésre van kár
hoztatva. Nagyobb büntetés, mint a
kényszermunka. És 1000 munkásnak
körülbelül 2000 családtagja: ez már
3000 ember egyetlen szakmából. Ha
hozzávetőleges számítási alapnak el
fogadható, akkor kb. 60—70 vendég
tart el egy pincért. 60 - 70.000 ven
déggel volna többre tehát szükség
naponta a budapesti kávéházi és
éttermi üzemekben, hogy a jelenleg
munka nélkül tengődőknek munkaalkalom teremtődjék. Erre azonban
sajnos, kilátás nincsen. Sőt a hely
zet egyre rosszabbodik. A modern
kor szokásai és divatjai vonták
el a kávéházaktól és vendéglők
től azt a hatalmas vendégtábort,
de legfőbb ok erre minden bizony
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nyal mégis a gazdasági viszo
nyok leromlásával
bekövetkezett
nagyfokú és általános elszegényedés.
Ezenkívül a sportolók hirtelen meg
növekedett tábora jön számításba.
A turisztika, evezés és a week-end,
továbbá az automobolismus egyre
nagyobb irányokat öltő fejlődése,
rengeteg embert, akik eddig szabad
idejüket a kávéházakban töltötték,
leszoktattak a kávéházba járásról.
A veszteségnek ez a része fájdalmas
ugyan anyagiak szempontjából, de
tagadhatatlan viszont, hogy egész
ségi szempontokat véve alapul, fel
becsülhetetlen haszonnal jár a közre.
A másik része a tömegnek, mely
megszűnt kávéházba járni, olyan
helyre hordja a pénzét, melyet
sem erkölcsi, sem anyagi szempon
tokból jó szemmel nézni nem lehet és
nem szabad. A kártya klubok és
tánc-lokálok gomba-módra elszapo
rodott tömegére gondolok. A vidám
alsós és billiárd partie-k helyett ma
bakkarat chemin de fér járja, az
asszonyok különféle néger, indián
hottentota táncokat járnak. Persze a
jazz-zene mindent tulharsogó lár
májától nem hallják az éhesek a
gémberedettek és gyermekek kenyér
után való nyöszörgését. De nekünk,
akiknek megadatott a szerencse, hogy
dolgozhassunk a mindennapi kenyér
ért, nem szabad megfelejtkeznünk
nyomorgó munkástársainkról, s bár
mily csekély legyen is az a kenyér,
melyet verejtékünkkel megszerzőink,
törjünk le egy darabkát belőle és
szeretettel adjuk oda az éhezők
nek.
H. A.
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8gy sajtóper margójára.
Az ügyvéd ur beszélt. Védte a hírlap
írót, akit a pesti mondain világ ismert fog
orvosa ültetett becsületsértésér. a vádlottak
padjára. Széles gesztusokkal magyarázta
az anyagot, citálta a paragrafusokat, bizo
nyított és ellenbizonyitott, miközben álta
lános és kevésbbé általános érvényű etikai
szabályokat kerekített és dobott be jogászi
elokvenciával Juszticia mérlegének egyik
serpenyőjébe. Majd szétnézett a teremben,
ajkát mosolv-i biggyesztve, sokat mondó
malicióz-" al vágta ki a slágert: „Külön
ben i_ .intetes Királyi Törvényszék, ugyan
melyik fogorvos dicsekedhetik azzal, hogy
egy éjjeli lokál föpincérévet tegező viszony
ban lehet." És ezzel szépen visszaült az
ügyvéd ur az immunitást biztositó védői
pulpitus karosszékébe. Bizonyára abban a
tudatban, hogy kötelességét teljesítette. Mi
ezt nem is akarnák elvitatni az ügyvéd
úrtól, minthogy ránk nézve az is teljesen
irreleváns, hogy a bíróság melyik fél javára
állapította meg a szóban levő ügyben az
igazságot. De az már fölöttébb érdekel
bennünket, hogy mi is vezethette az igazság
keresés e nemesen buzgó Grál lovagját,
amikor az erkölcstelenség indoklása gyanánt
jónak látta egyik tagján keresztül az egész
magyar jöpincér társadalomra rá ütni a
tisztességtelenség szégyenbélyegét. Mert
hiszen ezt tette az ügyvéd ur nyilván azzal
a tudattal, hogy a védöszékböl elmondott
sértésekkel szemben úgy sem kötelezhetik
semmiféle szatiszfakcióra. No meg aztán
ugy gondolta, hiszen „csak" főpincéreket
érint a sértés, akik lévén társadalmon kívüli
lények, akiknek az egyéni és kari becsülete
valami rongydarabféle, amihez bárki hozzá
törölheti a sáros lábbelijét. Hát fájdalom
ebben van valami, mert hiszen a pincért a
társadalmi konvenciók orthodox magyarázói
valóban vogclfreinek tekintik, de ezt talán
mégsem illik úgy kihangsúlyozni, amint azt
az ügyvéd ur tette; — védői székből. Mert
azon a helyen — úgy tudjuk — igazságot
keresnek és adnak, az pedig, hogy egy fő 
piacért már a hivatása is diszkvalifikálna
tisztességes emberek barátságára — a leg
súlyosabb igazságtalanság. Egyébként meg
nyugtathatjuk az ügyvéd urat, hogy van
még fogorvos, aki szívesen dicsekszik fő
pincérek barátságával. De viszont — tisz
telet az ügyvédi karnak — vannak ügy
védek, akiknek a barátságával mi főpin
cérek, bizony nem igen szoktunk eldicsekedni.
(/yn)
Hátralékos tagjainkhoz. A Föpincérek Országos Egyesületének vezetősége ez
úton kéri fel mindazokat a kartársakat,
akik az egyesületijárulékokkal hátralékban
vannak, hogy sürgősen igyekezzenek ren
dezni azt, mert ellenesetben sajnálattal bár,
de az alapszabályok idevonatkozó szakaszát
lenne kénytelen velük szemben alkalmazni.
A tagsági jogok megőrzése pedig különösen
ma,amikor az egyesület értékes jogokat nyújt
minden tagnak önmaga iránti kötelessége.
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Rmerikai szállodák.
Föld, Föld! — kiáltotta Columbus
amikor megpillantotta Amerikát a nyu
gati horizonton. Történelmi tárlatból,1
még csak alig néhány esztendeje azz
uj világ felfedezésének, mégis az embe
riség fokozott érdeklődéssel tekint feléje,
mint a haladás technikai felkészültségl,
fiatal izmos bajnokára. Amerika uj lég*
kört, uj életet és valóban: uj világott
jelent az európai ember számára nagy
szerű fejlődésével és újszerű kultárájával. Amerika a tökéletes szervezés
hazája és éppen ezért talán nem lesz,
egész érdektelen, ha közvetlen tapasz'
talatból néhány sorban az amerikaiI
szállodák technikai berendezését pró
bálóm itt fölsorolni különös tekintettelj
a kényelmi viszonyokra, amely téren aj
szálloda mindenütt a világon igyekszikc
egyre többet és többet nyújtani a közön
ségnek.
Az amerikai szálloda egész szer
vezete épugy, mint az egyes lakrészekc
kialakítása és berendezése jó példája,
a civilizált ember fejlett igényességé
nek. E szállodák rendeltetése jóvalI
szélesebbkörü és változatosabb, mint;
az európai szállóké. A központi, hatal.
mas hall találkozó helye a szálloda
lakóinak és a látogatóknak épugy, mint
az idegeneknek, kik üzletkötés, újságolvasás, pihenés, telefonálás, gépbediktálás, tisztálkodás céljából keresik
fel. A kereskedelem is szoros érintke
zésben áll a hotelekkel, erre alkalmas
szobasorokban kiálllitások vannak.
A szállodák típusa meglehetősen|
egységes. Fenti változatos célokra az
alsó 4—5 emelet szolgál, melyek a
telek teljes terjedelmét udvar nélkül
töltik be, gépi szellőzéssel és világí
tással bizfositva a helyiségek egészsé
ges volát ott, ahol természetes utón az
a teljes beépítés miatt nem vihető
keresztül. A nagy hall a földszinten
van, 2—3 emeletnyi belső magasság
gal. Csatlakoznak hozzá az adminisz
trációs irodák, posta, telefon stb. Galé
riák nyúlnak középmagasságban belé,
hol társalgók, benső kertek, iró-alkalmatosságok kapnak helyet. Az alsó
„tele“ emeleteken alkalmi helyiségek,
ebédlők, éttermek, konyhák, személy
zet, borbély, stb. helyezkednek még el,
mindég világos rend és könnyű feltalálhatóság szerint. A hall legforgal
masabb helye a lift-rész, ahol legalább
8—10 felvonó van, melyek 1—2 perc
alatt bármelyik emeletre felviszik a
vendéget. Lépcsőn nem jár senki, azok
tűzveszély esetére valók és a hotel
folyosóinak végén, az épület minden
oldalán alkalmaztatnak, vasból valók
és a szomszédos házakra, uccákra
vezetnek le. Kofferek és terhek szállí
tására külön liftek szolgálnak.
Az amerikai hotelszoba még tipi
kusabb, mint a szálloda maga. Luxusos,
fantasztikusan pazar berendezéseket
figyelmen kívül hagyva, csak az úgy
nevezett elsőrangú szállodák vendég
szobáit Írjuk le. A bútorok tartós, egy
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szerű, testetlen fabútorok, minden szo
bában teljesen egyformák, bár a felső
25- 30 lakóemeletnek átlagosan 2500—
3000 szobája van. Rendesen két ágy
van a szobában ; az ágynemű ntindennap tiszta huzatot kap, de este nem
vetnek ágyat, ez a vendég dolga. Az
éjjeli szekrényen minden szobában telefon van, mely a szállodai központ közvetítésével vidéket is kapcsol. íróasztal
is van a szobában, 2—3 szék, tágas
kommád, koffertartó, Szófa, sezlón igen
ritkán látható. A ruhaszekrény be van
építve és minden szobához fürdőszoba
tartozik.
E fürdőszobák külön figyelmet
érdemelnek és az amerikai civilizáció
értékmérőinek vehetők. Nem nagy a
terjedelmük, ablak soha nincsen rajtűk, még ha az uccai fal mellett helyezkednek is el, ajtajuk rendesen a szo
bába nyílik. Szellőzésük gépi utón tör
ténik. A préselt vasból. való, emailozott
kád 1.50 méter hosszú csupán és oly
szolid munka, hogy szakember sem
különböztetheti meg a fajansz kádtól.
Ugyanezen anyagból készül a mosdó,
mely szintén nem tulnagy, de miként
a kádnak, bősugaru melegvíz csapja
van. Az egy mosdáshoz vagy fürdés
hez szükséges melegvíz 1—2 perc alatt
nyerhető. Természetesen hidegvíz, zu
hany is szolgál kádba, mosdóba egy(exhaustor) központja a többi házi mo
sodai üzemmel együtt a több emeletes
aránt. Éjjel-nappal rendelkezésre álló
jéghidegségü ivóvíznek külön vezetéke
van a fürdőszobában, e viz 4—5° hideg
és az amerikai forró nyarak elviselését
igen megkönnyíti A "kádhoz hasonló
kivitelű w. c. csésze is itt van. A ven
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dég mindennap 2 darab higiénikusan
csomagolt, elsőrangú szappant kap
toaletthoz és fürdéshez. Naponta 2 da
rab tiszta frottierlepedő áll újra és újra
rendelkezésre. Szivacsszerü gumisző
nyeg a kád előtt, nappal a kád szé
lére felhajtva. Villanyvilágítás és a nagy
szerű mesterséges szellőzés, központi
gőz- vagy vizfütés.
A magasan lévő szobákban nyitott
ablak mellett oly nagy a huzat, hogy
gyakran ezeket is mesterségesen kell
szellőztetni. A szellőző berendezés
pincében van. Az elektromechanikus
exhauster az óriási bankett-termekben
például óránként 8-szor, konyhákban
20 szór, toalettekben 10-szer cseréli ki
a levegőt a szabadból szívott, megszűrt,
portalanitott levegővel. így a benső,
társasági helyiségek levegője összehasonlithatlanul jobb, mint magáé a sza
bad uccáé. A toalettek, fürdőszobák
az általános szellőző rendszertől el van
választva. Az ebédlőkben és más nyil
vános tartózkodásra szánt termekben
a szállított levegőnek csak 85°/o-át ve
zetik el és cserélik állandóan újra,
ami azt eredményezi, hogy a konyhák
és egyéb mellékhelyiségek felé állandó
túlnyomás létesül, a légáramlás min
denünnen a szagos mellékhelyiségek
felé irányul és ezekből minden levegőt
leszív az exhaustor, ablakaik igy nem
is szükségesek és légpótlást a környe
zetből kapnak.
Ha ehez még hozzátesszük, hogy a
szálló mosóüzeme bármely mennyiségű
ruhát kifüggesztett árakon (más felírás
a szobákban nincs is) 10 óra alatt
mos és vasal, öltönyt 20 percen belül
szállít tisztítva vasalva, mindezen mun
kát elsőrangúan végzi, csak aprósá
gokra szorul a kép, hogy teljes fo
galmunk legyen az amerikai szállóról.
Az íróasztalon például hoteljelzés
nélküli és ezzel ellátott irópapir és
boríték halmazát, külön női és úri,
külön magán- és üzleti formátumban ta1álja az uj vendég. Nagy, erős üzleti
borítékok, csomagolópapír, repülőpostakuverták, képes- és közönséges postai
levelezőlapok, egy csomó uj irótoll,
tollszárak, tiszta, kidönthetetlen, mindig
friss tintával teletöltött tintatartó, töltő
toll útra, ehez pumpa, több iv hasz
nálatlan itatóspapír található az Író
asztalon. Többféle varró- és stoppoló
készlet, gombok, cérnák, pamutok a
kommódon. Kiakasztható felírás: „Please
don’t disturb me“ („ne zavarjon senki").
Minden szekrény, ajtó, bútor egyugyan
azon kulccsal nyílik, melynek egyik
oldalán a szálloda cime, másikon ez a
felírás van begravirozva: „Ha elfelej
tette a kulcsot nálunk távoztakor le
adni, dobja a legközelebbi postaládába".
(A vendég Amerikában állandóan magá
nál hordja a kulcsát.)
Mindenütt határtalan tisztaság és
gépies pontosság. Ilyen az amerikai
szálloda — ma. De minthogy a fejlő
dés útja szinte kiszámíthatatlan, min
den bizonnyal fog még igen sok érde
kességgel szolgálni ezen a téren a
F. P.
modern civilizációnak.
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Főúri szegénység.
Ha arról ismerjük meg a szegény
embert általában, liotiy nincs annyi
pénze, amennyire okvetlen szüksége
lenne, akkor nyugodtan elmondhat
juk, hogy a m ai föpincér gárda tag
ja in a k nagy résre valóban szegény
ember.
Ezt a megállapítást azért is me
rem ilyen határozottsággal ideírni,
mert sajnos, nap-nap után tapasz
talni vagyok kénytelen, hogy mennyi
főpincér lohol egy-egy elhelyezkedési
lehetőség nem is éppen csábos inté
sére pénz után, hogy a szükségelt
óvadékot letehesse. De a mi hitel
egyletünk egyébként igen örvendetes
fejlődése szinte logikus folyamánya
a főpincérség tőkeszegénységének.
Az óvadékhitelegyletnek ide s tova
kétszáz tagja van. Ebből a kétszáz
ból — eddig! — száztizén vették
igénybe a napokban összeállított sta
tisztika szerint a hitelegyletet, ami
azt jelenti, hogy a tagoknak több
m int ötven százaléka volt kénytelen
bankkölcsön igénybevételével meg
szerezni a megélhetés lehetőségét —
a munkaalkalmat. Már most ha
tekintetbe vesszük azt, hogy a meg
fogyatkozott létszámú üzemek mellett
mennyivel kevesebb főpincér dol
gozhat, mint békében, úgy a főpin
cérség akkori és mai helyzete között
meglepő ellentétet találunk. Bár
egészen kétségtelen, hogy békében
is volt olyan főpincér, aki idegen
tőkével volt kénytelen dolgozni. De
ezeknek a száma megközelítően nem
tett ki olyan nagy százalékot, mint
ma. Rendszerint inkább kezdő fiatal
kartársak szorultak ilyen idegen segít
ségre. De m a ? . . .
Ha mindezek konstatálása után
kutatjuk a viszonyok különbözősé
gének okait, nem lesz nehéz dol
gunk, hogy azokat meg is találjuk.
Nem akarnék senkinek sem kelle
metlen igazságot mondani, éppen
ezért csak a legsúlyosabb indokokra
mutatok rá, mint olyanokra, amelyek
a főpincérségnek azt a nagymérvű
elszegényedését előidézték. Ezek kö
zött mint általános gazdasági ható
tényező áll az a körülmény, hogy a
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pengő forgalm i értéke ha számsze
rűleg viszonylik is a háború előtti
koronához, annak belső értékét és
vásárló erejét meg sem közeliti.
Ebből következik aztán az, hogy az
ugyanannyi idő alatt és ugyanolyan
viszonyok mellett megkeresett ugyan
annyi pénz sem fedezi a főpincér
szükségleteit, mint amennyi az úgy
nevezett boldog békében fedezte.
Ennek tulajdonítom, hogy a fő
pincérség nagy része idegen tőkére
van utalva. Ugyancsak ide tartozik
— mint ennek a helyzetnek eg.ik
következménye az, hogy a gyakori és
nem egyszer hosszabb ideig tartó
állástalanság hamarább emészti fö l
a föpincér megtakarított pénzecskéjét,
részint azért, mert kevesebbet tehet
félre, részint pedig azért, met a mai
megélhetési költségek mellett sokkal
hamarább jut el a nullához.
Harmadik ok gyanánt áll az, hogy
amig békében 3 —4 ezer korona sajat
tőkével már igen tekintélyes állást
tudott egy-egy kolléga elnyerni, addig
ma ez az összeg persze pengőkben
távolról sem elegendő egy jobb állás
betöltéséhez. Teljesen figyelmen kívül
hagyva amellett azt, hogy ma ezt a
3 —4 ezer pengőt sokszorosan nehe
zebb — ha egyáltalán lehetséges —a keresetből megtakarítani és meg
őrizni, mint békében volt. Ebből
folyóan a Főpincérek Országos Egye
sületének egyik föprogrammja éppen
az, hogy ebből a sorscsapás számba
menő szegénységből a kartársakat
kivezesse.
A hitelegylet fölállításával ez az
első lépés megtörtént, ahol o köte
lező heti befizetésekkel a mód min
denkinek adva van a takarékosságra.
De ezen tulmenőieg takarékossági
napok rendszeresítésével . közelít
hetjük meg, úgy vélem a legjobban
a célt Ezt azonban közös feladattá
kell tennünk és önmagunk és jövőnk
iránti morális kötelességgé avatnunk.
Mert csak igy fogjuk elérni azt, hogy
a pénztelen szegény főpincérek száma
egészen minimálisra fog leapadni.
Ha ezt a kitűzött programmot
elértük, akkor mondhatjuk csak iga
zán, hogy egész munkát végeztünk.
Karcag Béla.

1928 november 28

FiDV.D KÖZLEMÉNYEK
M egszűnt szállodák. Az elmúlt
napokban ismét két budapesti szálloda
szálloda zárta be kapuit. A Baross
téri József föherczeg szálloda az egyik
és az Aggteleki utcai Deák Ferenc
szálloda a másik. Mindkét szállodát
az Országos Társadalombiztosító Inté
zet vette meg az öregségi és rokkantbiztosítás életbeléptetésével kapcsolat
ban szükségessé vált, uj hivatalok és
rendelők elhelyezése céljából. A két
üzem megszüntetése egyébként újabb
jellemző bizonyítéka iparunk növekvő
válságának.
Szűcs József tagtársunk, kapta
meg a Népligeti Vendéglő bérletét. Az
egész főpincéri kar örömének adunk
kifejezést akkor, rnidő Szűcs kartár
sunknak ez alkalomból szerencse kivánatainkat tolmácsoljuk.
Palkovics Ede ünneplése. A múlt
hó 29-én ünnepelte a Budapesti
Szállodások és vendéglősök ipartestülete Palkovics Ede m. kir. kormányfőtanácsos, az ipartestület diszelnöke
70-ik születés napját. Ez akalomból
az ipartestület megfestette Palkovics
Ede művészi arcképét. A díszes ünnep
ség a Nemzeti Kaszinó különhelyiségében zajlott le nagyszámú, előkelő
közönség részvétele mejlett. A magyar
szakácsság szintén részt kívánt az ün
neplésből és egy művészi kivitelű ok
levelet nyújtott át az ünnepeknek,
mely szerint az egész magyar szakács
ság nagymesterének tekinti a valóban
legnagyobb élő magyar szakácsot
Palkovics Edét. A főpincéri kar nevé
ben mi is szeretettel köszöntjük az
agg Mestert, mint a magyar vendéglős
ipar megbecsülésének és elismerteté
sének egyik legnagyobb úttörőjét.
Meghívás. A Budapesti Szállodások
és Vendéglősök elnöksége, f. hó 27-én
délben meghívta egyesületünket a
péceli rokkant vendéglős „Otthon"
megtekintésére. A rendkívül megtisztelő
meghívásnak egyesületünk vezetősége
testületileg fog eleget tenni és az ottani
tapasztalatairól legközelebbi számunk
ban fog beszámolni.
Jub leum. E hó 10-én ünnepelte
Fekete János kartársunk a szakmában
eltöltött munkásságának 25-ik évfordu
lóját. Csendes, feltünésnélküli de annál
bensőségesebb, volt ez az ünneplés
lakomák és toosztok külső dekorációja
nélkül, hűen az egyszerű jubiláns igazi
puritánizmusához. Fekete János 1903ban került a szakmába és Komárom-

Budapesti Központi általános Tejcsarnok R. T.
VII., ROTTENBILLER-UTCA 31.
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bán, a régi Korona kávéházban kezdte
meg pályafutását. Innen 1908-ban
Budapestre került és mint elsőrendű
képzett szakmunkás azóta állandóan
üt dolgozik. Kedvelt egyénisége, modora
és intelligenciája, nemcsak munkás
társai előtt szereztek neki megbecsü
lést, hanam munkaadóinál is. Jelenleg
a Budapesti Központi Általános Tej
csarnok Palócz Gyula ur vezetése alatt
álló Károly körúti üzemében dolgozik
mint fizetőpinczér. Fekete szaktársun
kat ebből az alkalomból mi is üdvö
zöljük és tiszta szívből kívánjuk neki,
hogy mielőbb learathassa 25 éves,
szorgalmas és becsületes munkásságá
nak méltóan megérdemelt gyümölcsét.
Külföldi sör. A kávéházi és ven
déglői ipar ismét egy lépéssel jutott
közelelebb ama kitűzött czéljához,
hogy a fogyasztó közönségnek egyre
több és több szolgáltatást nyújtson és
fokozatosan visszaállítsa a régi békebeli
állapotokat. Hogy ezen a téren a legu
tóbbi időkig bizonyos hiányosságok
voltak az főként a gazdasági helyzet
adottságából, nemkülönben az árube
szerzés nehézségeiből származtak. Ezek
a nehézségek azonban ma már meg
szűntek, melynek örvendetes jele, hogy
a kávéházakban és éttermekben ismét
kaphatók külföldi sörök is, amely kö
rülmény azért is fontos, hogy lehetővé
teszi, hogy a közönség ezirányu igé
nyeit is kielégíthessük. A külföldi
sörökből Magyarország régebben is
tekintélyes kvantumot fogyasztott és
ez az érdeklődés fonnál ma is. Schcitz
József általánosan ismert (Práter-u. 47.
sz.) sörnagykereskedő élelmességét di
cséri, hogy a kitűnő és európaszerte
kedvelt sörkülönlegességek hozzánk is
eljutottak és megállapíthatjuk, hogy
nagy részét hódították vissza régi
közönségünkek. Ezek a sörök termé
szetesen nem tartoznak a hazai sörkartel érdeklődésébe. Egyébként fel
hívjuk kartársaink figyelmét a czég
jelen számunkban megjelent hirdetésére.
Becsületsértési pör a kávéházi ki
szolgálás megtagadása miatt Tarján

Vilmost, a Newyorkkávéház igazgató-tulaj
donosát becsületsértés miatt jelentette fel
Schuller Vilmos artistaügynök. A feljelen
tés oka az volt hogy egy este megjelent
a kavéházban és a főpincér megtagadta
kiszolgálását Tarján utasítására. — Tajnel büntetőjárásbiró előtt a tárgyaláson
Tarján azzal védekezett, hogy a kiszolgá
lás megtagadására jogos oka volt. A meg
előző napon ugyanis Schuller éjjel háromig
kártyázott a kávéházban és amikor a főpincér kérte, hogy a kávéházi szabályok
szerint a kártyapénzt fizesse meg, mielőtt
tovább játszanék, az artistaügynök kiabálni
kezdett és botrányos jelenetet okozott a
helységben. Azt hangoztatta, hogy Tarjánt
fel fogja jelenteni árdrágításért. Ekkor ő is
odament hozzá és figyelmeztette, hogy
többé ne jöjjön a kávéházába, mert bot
rányt okozó magatartása miatt nem fogják
kiszolgálni, Schuller a figyelmeztetés elle
nére másnap este megjelent a kávéházban
és akkor történt, hogy a főpincér Tarján
utasítására megtagadta a kiszolgálást.
Schuller tanukat nevezett meg annak bizo
nyítására, hogyan sértette meg őt a kávé
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háztulajdonos, azonban a tanuk kihallga
tására nem került sor, mert Schuller is
elismerte, hogy megelőzőleg Tarján figyel
meztette, hogy többé ne jöjjön a kavéházba. Ennek alapján a bíróság felmentette
Tarján Vilmost. Az indokolásban megálla
pította a biró, hogy bűncselekmény nem
forgott fenn, hiszen Tarján megmondta
Sohulleruek, amikor a kártyapénzt nem
akarta kifizetni, hogy többé nem fogják
kiszolgálni. Így tehát nem követett el becsü
letsértést akkor, amikor ennek a figyel
meztetésnek megfelelően járt el.

G yom orbajosok m egváltása. A
gyomorégés, amely a savtultengésből
ered, még az életkedvét is elveszi az
embernek. Sok mesterséges készitménynyel kísérleteznek, ami ideig-óráig eny
híti a maró fájdalmat, de gyökeresen
és véglegesen megszüntetni ezekkel
vajmi ritkán sikerül. Az idősebb orvosi
gárda előtt nem ismeretlen egy termé
szetes forrásvíz, amelynek szerencsés
összetéte e a kinzó gyomorégés vég
leges megszüntetésére hivatott. A Tudo
mányos Akadémia egész irodalmat őriz
erről a forrásvízről és néhai Hankó
Vilmos dr., nagynevű tudósunk áldásos
gyógyhatásánál fogva a világ legérté
kesebb ásványvizének tartja a Cigelka
községben fakadó „István" rendkívül
hydrocarbonatumos jódos gyógyvizét.
A Cigelka „István" vizének étkezés
után mérsékelt mennyiségben való
fogyasztása az emésztést pompásan
elősegíti, a fölös savakat közömbösíti
és a víz jódtartalma még külön is
használ a szervezetnek. A viz teljesen
bacillusmentes, kiválóan jóízű, erősen
étvágygerjesztő. Nagyon üdvös volna
tehát, ha ez a viz a vendéglők és
kávéházak közönsége körében is meg
honosodna már csak azért is, hogy a
gyomorbántalmakkal küzdő vendégek
italigénye ezáltal is könnyebben volna
kielégíthető. A viz egyébként kapható
minden jobb füszerüzletben, vagy a
magyarországi főlerakatnál: V., Sas-u.
29. Telefon Aut. 120—20.

SPORT
Rovatvezető : Braun Lajos.
Mozgalmas, eseményekben változatos
napjai zajlottak le a közelmúltban a ma
gyar pincérsportnak. Az ESC futballszak
osztálya egymásután két jelentős mérkő
zést játszott le, az atlétikai szakosztály
pedig megrendezte ez évi mezei futóver
senyét. Az elért eredmények, melyeket
alább közlünk, minden tekintetben kielé
gítők és élénken tükrözik vissza azt a
nagyszerű sportszellemet, amely az ESCben uralkodik.
Egyetértés—MAFC 3:1 (0:1). Kő-

bányai-ut. Biro : Glück. Egyetértés: Csúcs
— Zboznovits, Rosenau — Szabó, Mázló,
Dobó — Barna, Nagy, Kreutz, Vojtek,
Presovszki. — Ünnepi aktus vezeti be a
meccset. Az Egyetértés selyemzászlóval
kedveskedik a MAFC-nak, amit a MAFC
ezüstplakettel viszonoz. A mérkőzésen
egyik csapat sem mutatott valami nagy
formát. Az Egyetértés akciói azonban átgondoltabbak voltak s ez azután el is
döntötte a meccset. Változatos támadások
után a MAFC szerzi meg a vezetést Varga
révén, mig Kreutz Egyetértés egalizál.
Szünet után már mindinkább kifejezésre
jui az Egyetértés nayobb technikája s
Nagy, majd Kreulz góljával megnyeri a
meccset. Az Egyetértésben a haltsor és
Kreutz, míg a MAFC-ban Tóth, Herdy és
Szedlák volt jó.
Egyetértés—RUAC 2:1 (1:0). Kö-

bányai-ut. Biró; Vadnay. — Egyetértés :
Csúcs — Blázs, Rosenau — Szabó IV.,
Zboznovits, Schwartz — Dobó, Nagy,
Kreutz, Petykó, Vojtek. — Rendkívül izgal
mas mérkőzés megérdemelt győzelemmel.
A gólokat Kreutz (2), illetve Zuber lőtte. —
Egyetértés II.—RUAC II. 2 : 0 (0 : 0).
Feldntann György, az Egyesület kitűnő
csatára ballábát törte. A mentők kórházba
szállították.
Budapest mezei bajnoksága. Csa
patban : 1. MAC 36 pont, 2. MTE 52 pont,
3 ESC (Majorosi 3, Gégény 9, Hufnágel
12, Hegedűs 18, Fehér 21) 63 pont.
Hitelesítik Fekete Mihály 10 km.
gyalogló rekordját. 10 km. gyaloglás:

Fekete Mihály (ESC) 47 p. 59'2 mp. Az

Kartelen kívüli külföldi
••

SOR.
Piíseni Ősforrás csak palackokban.
Gössi sör hordóban és palackban.
Budweisi Részvény sör palackban.
ALAPÍTVA
1875.
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utóbbi rekordot még 1924-ben állította fel
Fekete, alaki hibák miatt azonban csak
most lehetett hitelesíteni.
Sakkverseny. Szólanunk kell még e
sorok keretében az ESC vezetőségének
arról a törekvéséről, amellyel a sakk nemes
szórakozására igyekszik a pincérséget rá
nevelni. A téli időszak különösen alkalmas
erre, amikor a szabadban való mozgás
és sportolás szünetelnek. A pincérség szem
pontjából pedig csak üdvös lehet, mert a
sakk nemcsak káros szokásoktól szabadit
meg, hanem pallérozza az agyat, emeli a
műveltséget és ezáltal magát az embert
teszi értékesebbé. Éppen ezért különös
figyelmébe ajánljuk minden kartársunknak
és olvasóinknak az ESC itt következő fel
hívását.
Az „Egyetértés Sport Club“ folyó évi
december hó 3-iki (hétfő) kezdettel a VII.
kér., Hársfa-utca 36. sz. a. (művész szobá
ban) sakkversenyt rendez a következő fel
tételekkel : A versenyen csakis szállodai,
éttermi és kávéházi alkalmazottak vehet
nek rész, olyanok is, kik nem tagjai az
ESC-nek. A verseny egy fordulós. A ver
senyre nevezni lehet Lipták Jánosnál, VI.
kér., Teréz-körut 4. (Neiger-étterem). Tét:
1 pengő. A győztes az ESC díszített nagy
ezüst, 2. nagy ezüst, 3. kis ezüst, 4., 5.,
6 , 7., 8-ik bronzérmét nyeri. Nevezési ha
tárnap : November hó 29.

HIVATALOS RÉSZ
Főpincérek Országos Egyesülete
Budapest, VII. Hársfa-utca 31. II.
Hivatalos órák : d. e. 11-től d. u. 2-ig.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1928. évi
nov. hó 6-án a Főpincérek Országos
Egyesületének taggyűlésén. Megjelentek
külön íven vannak feltüntetve. Hajdú
Vilmos elnök az ülést megnyitja, fel
olvastatja a múlt ülés jegyzőkönyvét és
annak hitelesítésére felkéri Braun Lajos
és Kittnich Béla urakat. Bejelenti, hogy
a Budapesti Kávésok Ipartestülete kez
deményezésére az idén is megindult a
munkanélküliség elleni segélyakció. Az
ipartestület meghívására egyesületünk
képviseletében megjelentünk a szervező
üléseken, melyen elhatároztatott, hogy
az összes üzemeket repülőbizottságok
fogják felkeresni, mely bizottságoknak
egy kávés és egy főpincér tagja lesz.
Ezen bizottságok hivatása úgy a főnökök
mint a személyzet felvilágosítása az
akció fontosságáról. Bejelenti továbbá,
hogy az elnökség körlevélben fogja
felszólítani az egyesület üzletvezető
tagjait az egyesületben való gyakoribb

K ö z p o n ti ir o d a :

Budapest, V., Zrínyi-utca 7.

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

megjelenésre, hogy ez által is az állásnélküliek könnyebb elhelyezkedését
lehetővé tegye. — Hajdú Antal titkár
ismerteti a megjelentekkel az egyesület
hivatalos lapjának anyagi helyzetét.
Guttmann Dezső indítványozza, hogy
az újság deficitjének fedezésére 50 fil
lérrel emeltessék fel a tagdíj. — Koczán
Károly a rossz gazdasági helyzetre való
tekintettel ellenzi a tagdíj felemelését,
sőt indítványozza, hogy az állásnélküli
tagok a tagdíjfizetés alól mentessenek
fel. Kifogásolja Karczag Béla a Hitelegyesület elnökének a múlt ülésen tett
egyik kijelentését. — Vizváry Béla fel
tétlenül ragaszkodik a lap fentartásához,
azonban valamely más megoldáshoz
kell folyamodni, nem tartja ő sem
helyesnek a tagdijfelemelés mostani
keresztülvitelét — Karczag Béla Koczán
és Vizváry álláspontját teszi magáévá.
Az idő nem alkalmas a tagok újabb
megterhelésére, azonban a lap további
fentartására okvetlen szükség van.
Indítványozza, hogy a járulékemelés
halasztassék el a közgyűlésig, addig is
azonban az egyesület pénztára fedezze
a lapnál fölmerülő tulkiadásokat. Majd
Koczán tagtárs által félreértett szavait
óhajtja megmagyarázni. Ö nem azt
mondta a múltkori felszólamlásában,
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hogy a főpincérek menjenek el fel
szolgálóknak, hanem hogy azok a fő
pincérek, akik jelenleg állásban vannak,
hassanak oda, hogy a felszolgáló állá
sok lehetőleg olyan munkanélküli fő
pincérekkel töltessenek be, akik haj
landók ilyent elvállalni. A taggyűlés
túlnyomó többsége azután a tagdíj
emelést legközelebbi közgyűlésig el
halasztotta. — Francsis Károly alelnök
levélben bejelentette az elnökségnek,
hogy alelnöki tisztségéről lemond,
a választmány nagy sajnálattal veszi
a lemondást tudomásul és úgy ha
tároz, hogy azt a legközelebbi közgyű
lés elé utalja. — Sonnenschein Ede azt
kívánja, hogy a fegyelmi bizottság
határozatait a Főpincérek Lapja közölje.
Barkóczy István, Vizváry Béla és Hajdú
Antal hozzászólása után a sajtótörvény
idevonatkozó szakaszának respektálása
mellett Sonnenschein Ede indítványa el
fogadtatott. — A választmány az uj
tagok sorában felvette a következőket:
Lázár János, Kiszel József, Huszár
Miklós, Honig J. Jenő, Sziklai Mátyás,
Mester József, Balastik György, Halápi
Sándor, Rónai (Rumszauer) Henrik,
Kovács Dezső, Rosenzweig József.
Több tárgy nem lévén, az elnök az
ülést berekeszti.
Nyugtázás. Neumann Károly sír
emlékére újabban a következő adomá
nyok érkeztek az egyesülethez: Káldor
Károly 3, az Edison kávéház főpincérei
20, Hajós László 5, K. Böske 5, Mühlhoffer Adolf 5, Fíirchtgott Károly 3,
F. Sándor 3, Marencsics Lajos 3,
Gertner Béla 2, Kohn Sándor 2, Simon
Viktor 2, Zámbó János 2, Heimann
Béla 2, Landvehr Sándor 2, R. Béla 2,
Krausz Samu 10, Fischl Béla 10, Pollák
Imre 5, Klein Kálmán 5, N. N. 1 P,
összesen 58 P. A korábbi kimutatott
gyűjtés 270 P, végösszeg 328 P.

F e l h í v á s ! Lapunk egyesi
tett karácsonyi és újévi szám a
1928 december hó 20-án jelenik
m eg bővített, dús tartalommal.
Kérjük t. olvasóinkat és kartár
sainkat, ha a szokásos újévi üd
vözléseket a lapban közöltetni
óhajtják, ebbeli szándékukat a
szerkesztőséggel legkésőbb dec.
10 ig tudatni szíveskedjenek. Az
üdvözlések közlési dija: 2 é s 3 P .
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Kiadja a Föpincérek Országos Egyesülete.
Felelős kiadó : Guttmann Dező.
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BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZSÉGI KENYÉRGYÁRÁNAK
TÉSZTAGYÁRTÖ ÜZEME
a főváros tulajdona saját kezelésében

Budapest, X., Százados-út 16.

Telefon: Igazgatóság J. 10-34.

R endelés: 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. — Kapható : a főváros
saját kezelésében lévő elárusítóhely .'ken és jobb füszerüzletekben. Nagyobb mennyiség közvetlenül a gyártól rendelhető.
Vendéglőknek, szállodáknak, étkezdéknek árengedmény.

Gyártól eszközölt rendelések kölcsönzsákban, kölcsönládákban vagy eredeti csomagolásban házhoz szállíttatnak.
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elismerten legolcsóbb

Sodabicarbona használata a gyomor
falakra veszélyes!

B e rk o v its n á l

G y o m o régés
a savtultengésből ered és ennek gya
kori következménye a

g y o m o rfe k é ly .
Orvosi megállapitás hogy a fenti
bajokat semmi oly nagyszerűen
nem gyógyítja, mint a sárosmegyei
C ig e lk a i

I S

T V Á N

fo r r á s v íz
mely magas sóskarbonátumot és
jódot tartalmaz.

VII.. Sip-u. 4. Telefon : J. 425-31.

papirárugyáR hektograph és az összes kávéházi és vendéglői kellékek.

FŐVÁROSI SÖRFŐZŐ 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:

Fősor, E xtra világos kiviteli márciusi sör,
M átyás király sör, Fősör maláta
pezsgő, Kőbánya gyöngye,

Vezérképviselete:

Nektár gyógytápsör

V., SAS-UTCA 29.
TELEFON : Aut. 120—20.

K u g le r H . u tó d a

GERBEAUD
cukrászati különlegességek

Budapest, V„ Vörösmarty-tér 3.
KARTÁRSAK! Leggazdaságosabb
a vegyi és higiénikus

Megrendelhető: Városi raktár: Vili. Tavaszmező-utca 7.
Telefon: József 4 6 3 — 83. * Gyártelep: X. Maglódi-ut 47.
szám. Telefon: József 4 6 3 — 89.

a #

f
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f i n o m s ü tó llé J e 3 8
I V ., R e á l t a n o d a - u t c a 10.

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

P ie e o ló s z ifo n
védjegyű szikviz.
Gyártja: Egyesült budapesti
Szikvizgyár
Budapest, Vili., Gyulai Pál-u. 8.
Telefon : J. 389—39.

Egyedül elismert világ
m árka és szabadalom

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

a legegyszerűbb kiviteltől
a legdíszesebbig.
NAGY VÁLASZTÉK J. Waddington Ltd.
világhírű angol és a Stralsundi egyesí
tett játékkártyagyárak legkedveltebb né

met Rummy, Bridge, Poker, Patience stb.
kártyákban.

madari KREYBiG RUDOLF
p. ü. hat. eng. külföldi játékkártya import.
Budapest, Sas-u. 29 1/52. T el.: L. 963-83
Kérj-n mindenütt WADDINGTON angol
és STRALSUNDI német játékkártyákat.

Továbbárusitók, kávéházak, casinók, clubok
részére levelezőlap felhívásra külön nagy
bani árjegyzék és felszerelt mintalapokat
bérmentesen küldök.

Stauffer ementhau

JERKE L" 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

P ostatakarékpénztár! c se k k sz á m la : 52.368.

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

A drága disznózsír helyett
főzzönk, süssünk a diátikus

V é n u s é t e lz s ir r a l
és c o m p o u d la r d d a l
garantáltan 100 /„-os tiszta
növényi zsír.
Gyártja: O L A J H Ü V E K RT.
Kohn Adolf és Tsa
BUDAPEST, ZOLTÁN-U. 16.
Telefon : Aut. 208-22, 227-68.

Főurak!
Ha vendégeik részére
n á l a m rendelnek
BÉRAUTÓT
százalék
jutalékot fizetek.

5

jVíagyar Bérautó (Sarage
Páva-u. 27.

József 390-69.

Éjjel-nappali szolgálat. — Legelegánsabb városi és túra-kocsik.

világmárka
Központ: RÉPCELAK.

I Mocznik mustár a legjobb

FÖPIN CÉREK

8. oldal.
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BORPALOTA R.-T.

H
E

BUDAPEST, Vili.,
K EN YÉRM EZŐ-UTCA 6.

SZ.

T ei. J . 395-64 és J . 346-11.

I

M

Kitűnő
minőségű
fajborok

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

Ó R A K O R

Italszükségletét
b e l f ö l d i és külföldi italokban a legelőnyösebben

beszerző csoportunknál fedezheti.
V E N D É G L Ő SÖ 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.

A világbirü

Kristály á s v á n y v i z e t
eredeti töltésben, kizárólag a Ssent-Ltíkácsfürdő
Részvénytársaság K ristály kútvállalata
hozza, forgalomba. Budapest
II. Zsigmond ucca
Telefon aut. 521 — 17.
521 — 18.
521 — 19

25

521— 17 telefon aut.
521 — 18
521— 19

5SS
Neuwald Illés utódai könyvnyomdája, Budapest.

