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Korszerűtlen rendszer
lett az ügynöki közvetítés m ár ré
gen minden más foglalkozási ága
zatban. Kiszorították az erkölcsi 
testületek felelőssége mellett mű
ködő közhasznú közvetítők, csupán 
egyes csökevényei élnek tovább, 
de ma már csak mint örökölt pri
vilégiumok.

Ám ennek dacára mit látunk 
magunk körül mégis.

Sajnos, nem mondunk újat, ha 
megállapítjuk, hogy a magyar ven
déglős- és kávésipar budapesti 
munkapiacán a főpincéri változá
sok majdnem kivétel nélkül ügy
nökök utján lesznek lebonyolítva. 
Egész csomó ember foglalkozik 
hivatásszerűen pincétek közvetí
tésével és pedig olyan nyíltan, 
m intha mi sem volna természete
sebb ezen a világon. Behálózzák 
az üzemeket és ha aztán a megbí
zást kézhez kaparitották, olyan 
összegeket kérnek el, hogy hetek 
alatt sem lehet megkeresni.

Máskor is volt ügynöki elhelye
zés ebben az iparban, bár maga 
a rendszer sohasem volt a pincér- 
ség előtt valami nagyon szimpa
tikus. De amit manapság látunk 
ezen a téren, az egyenesen meg
döbbentő. Valóságos árfolyama 
fejlődik ki egy-egy megüresedő 
munkahelynek. Tudunk esetekről, 
am ikor ezer pengőn is felül fizet
tek egy üzletért ügynöki honorá
riumot és pedig nem azért, mintha 
a várható jövedelem arányának ez 
megfelelt volna, — mert hiszen 
ilyen nincs — hanem azért, mert 
a  reflektánsok sokaságát látva az 
ügynökök, ennyit követeltek.

Az ipar mindenfelé pang. A ke
reseti lehetőségek egyre szükebb 
térre koncentrálódnak. Csak az 
ügynöki hálózat bővül, fordított 
arányban gazdasági és szociális vi
szonyainkkal. A legális és illegális 
közvetítőknek súlyos tízezrekkel

adózik évente a budapesti főpin- 
cérség és amellett hozzá nem 
méltó, erkölcsileg lealacsonyító 
tortúrákon kell átesnie, hogy ke
nyeret kereshessen. Az állástalan- 
ság ma kétszeres fájdalom ebben 
az iparban. Először azért, mert 
sajnos, munka nincs, másodszor 
pedig azért, mert ha már van, ne
héz pénzzel kell azt megfizetnie. 
Akiket pedig szerencsétlen körül
mények gyakori üzletváltoztatásra, 
kényszerítenek, azok meg többet 
keresnek az ügynöknek, mint saját 
maguknak.

Miért?

Sírkőavatás.
Ezúton is értesítjük a kartársakat, 

hogy a Főpincérek Országos Egyesülete 
felejthetetlen társelnökének, néhai

Heumann Károlynak
sirkőavatási ünnepélye f. hó 25-én d. e. 
lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. 
E végből felkérjük a kartársakat, hogy 
a kegyeletes aktuson minél számosabban 
vegyenek részt. —■ I n d u l á s  10 ó r a 
k o r  külön autóbuszon a K o v á c s  
k á v é h á z t ó l .  Az autóbuszon való 
hely biztosítása céljából a részvételt 
lehetőleg előzetesen kérjük bejelenteni 
Horváth Lajosnál az egyesület alelnö- 
kénél.

Ezt kérdezik lépten-nyomon a 
kartársak és ezt kérdezzük mi is. 
Az ügynök szív és lélek nélkül 
közvetít, sutba dobva minden mo
rális felelősségérzetet és eltekintve 
a mai sok követelményt támasztó 
viszonyoktól, már csak ezért sem 
tehet jó szolgálatot az üzleteknek. 
Tudják ezt főnökeink is. Ám 
mégis létezik a rendszer és pedig, 
amint látjuk, teljes virulenciával. 
Létezik pedig pusztán azért, mert 
hiszen mindezideig komolyabb ak
ció nem is történt oly irányban, 
hogy ez más módszerrel legyen

helyettesíthető, olyannal, amely 
igényeiben kielégíti a főpincérsé- 
get és ugyanígy a munkaadókat 
is. Ez azonban csakis közhasznú 
intézmény lehet, menten minden 
mellékérdektől.

Mi kezdettől fogva a Budapesti 
Kávésipartestület közvetítőjét tud
tuk a magunkénak, — ezt tudjuk 
ma is — ahová teljes bizalommal 
fordulhattunk. Ez a bizalmunk vál
tozatlanul fönnáll ma is, ámde azt 
látjuk, hogy a főpincéri közvetítés 
innen is kisiklott. De ha nem igy 
volna, még akkor is az a helyzet, 
hogy tagjainknak éttermekben 
működő tekintélyes része nem él
vezhetné a közhasznú közvetítő 
előnyeit annál fogva, mert hiszen 
a vencléglősiparban ilyen nincs.

H a tehát végleg át nem akar
juk adni a közvetítést azoknak a 
sok esetben kétes egzisztenciák
nak, akik ezt ma is intézik, úgy 
alig marad más teendőnk, mint 
sürgősen megalkotni a magunk 
elhelyezőjét.

A legutóbbi választmányi ülés 
is ugyanerre az álláspontra he
lyezkedett, amikor kimondotta, 
hogy az elnökség az őszi ülésszak 
kezdetére erről részletes Írásbeli 
javaslatot terjesszen elő. Hisszük, 
hogy az ipartestületeknél ez a tö
rekvésünk megértésre fog találni, 
hiszen egy évtizedes becsületes 
egyesületi munka van mindjárt 
mögöttünk és a saját közvetítőnk
kel sem akarjuk pusztán a ma
gunk egyoldalú érdekeit szolgálni, 
hanem magát az ipart szeretnénk 
ebben a vonatkozásban is egy tisz- 
tultabb és a mainál emelkedet- 
tebb légkörbe emelni.

Az óvadékuzsorának szerencsé
sen véget vetettünk. Véget kell 
vetnünk az ügynöki uzsorának is. 
Létérdekünk ez és legjobb meg
győződésünk szerint összhangban 
áll az ipar érdekeivel is.

Hautzinger Károly.

W *  Kartársak! bevásárlásainkat csakis lapunkban hirdető cégeknél eszközöljük!
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Mindenütt HELLER DOBOZOS és BLOGK EMENTHALIT kérjen. Világmáika!
Tabula rasa.

A főpincérek erős akarattal, bölcs 
irányítás mellett felvértezetten 
állanak szervezetükön belül, de 
egyben sajnos, oly hermetice 
elzárkózva az összpincérség 
elől, mintha létezésükkel egye
nesen gátló akadályként akar
nának szerepelni. így van ez 
vagy tévedünk ?

(Pincérek Lapja.)

Tévednek! Válasznak ennyi is 
elég volna, hogy kereken megcá
foljuk a fenti mondatban finoman 
elrejtett és általunk is jól ismert 
am a vádat, mintha a FOE célja 
az volna, hogy a munkásság bár
mely irányú vagy éppen egységes 
szervezkedését megakadályozza. 
De ezúttal mégis ki kell térnünk 
kissé bővebben az ügyre, azért is, 
mert a fenti idézet előtt laptár
sunk igen becsületes tárgyilagos
sággal aposztrofálja a FOE-t, va
lamint annak elnökét, — valóban 
nem minden érdem nélkül.

Nem tagadhatjuk; jól esik az 
elismerés. Különösen azok után, 
amiket a FOE hosszú esztendőkön 
át kénytelen volt elviselni. És el
viselte. Hangtalanul tűrtük, mi
ként mondanak el rólunk minden 
rosszat, miként igyekeznek cél
jainkat félremagyarázni és mennyi 
jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
akarták a munkásságot minden
áron az ellenünk való gyűlöletre 
hangolni.

Ámde ne legyen félreértés. Mi 
ezt nem a rekrimináció kedvéért 
mondjuk, mert állva férfiasán 
előbbi megnyilatkozásaink kon
zekvenciáit, mi sohasem jogunk 
itt sem panaszkodni a netáni tá
madások miatt, de még kevésbbé 
ugyanolyan nyilakkal visszalövöl
dözni, amelyeket felénk irányítot
tak. Nem gyűlöletet ébreszteni, ha
nem szeretet re nevelni akarunk. 
Sok mindent láttunk évtizedeken 
út és mi mindent máskép szeret
nénk. ez a hiba, ugyebár, amit 
nekünk felrónak? .Mert mindent 
máskép akarunk. De mondják 
meg ismételten azok, akik ezt hi
báztatják. hogy nem-e százszor és 
ezerszer indokolt éppen a munkás
tömegek szempontjából, hogy min
den máskép legyen.

Tudjuk jól, ez a vád arra  tá 
maszkodik. hogy mi becsületes, jó 
viszonyt tartunk fenn az ipartes
tületekkel. Igenis tartunk, sőt tar

tani fogunk mindenkor a jövő
ben is. Ez a mi árulásunk. (/ ?)

De nem is vesszük rossz néven 
a  mi egyébként szomorú sorsú k ar
társainktól, hogy a munkásmozga
lomban csak két végletet ismer
nek. A lármás, folytonosan csak 
harcot hirdető, de ésszerűtlen 
ugymondják: intranzigens irányza
tot, vagy mindezt megtagadni és 
a  becsületes ügynek is ellene for
dulni, — az árulást. De hol és ki
től is tanulta volna meg, hogy a 
munkaadók is emberek, nagy 
többségükben intelligens emberek, 
akiknek kezében van az az ipar 
sorsa, amelyhez a mi jövőnk, bol
dogulásunk is oda van láncolva és 
akikkel éppen ezért állandó nexust 
föntartani, őket általános ipari ér
dekekben támogatni nemcsak hogy 
nem árulás, hanem a legszentebb 
kötelesség. Azt azonban valószí
nűen megtanulta, hogy nem min
dig az a legjobb védelmezője a 
munkásérdekeknek, akinek leg
erősebb a hangszirénája. De meg 
aztán — ugy-e — a sztrájkpolitika 
megbukott.

De megbukott-e végleg az a lehe
tőség is, hogy összetartással a  
munkásság segítsen magán? H a 
igen, akkor fordítsatok hátat egy
másnak és kiki amerre lát. H a
nem — a munkásságnak is ben
nünket kell követni. Az idő minket 
igazolt. És mi, éppen ezért soha
sem zártuk le kapuinkat a mun- 
ság előtt, mert bármennyire is jó 
volna bennünket vállalkozóknak 
degradálni, mi igenis munkások 
vagyunk. Szívesen látunk a so
raink közt mindenkit, aki becsüle
tes meggyőződéssel közeledik hozzánk.

Ezek után talán érthető lesz az 
is, ha egyszer és mindenkorra ki
jelentjük, hogy az egyéni szabad-

A C I G E L K A I
V e zé rk é p v ise le t V. S ss-u . 2.

Á S V Á N Y V Í Z .
Ajánljuk minden vendégünknek!

ság elve alapján állva, soha sem
miféle más egyesületi szervezke
dést nem gátoltunk és soha senkit 
hovatartozandósága tekintetében 
nem. befolyásoltunk. Hiszen mi 
— mint mondottuk — mindent 
máskép akarunk, tehát nem tá 
masztunk igényt a rra  sem, hogy 
valakit elvi fölfogása feladására 
rábírjuk, vagy pláne kényszerit- 
sünk. Az azomban lehet, sőt való
színű, hogy a  létezésünkkel gát
jai vagyunk más irányú szervez
kedésnek. De itt aztán engedjenek 
m eg a kartársak. Ez valahogy úgy 
néz ki, mintha én azt sérelmezném, 
hogy pl. Afganisztán uj uralko
dója megakadályozott engem ab
ban, hogy elfoglaljam Amanulla 
trónját. És az a fránya emir nem 
hajlandó az én ambícióm kedvéért 
meghalni sem. Nem szép tőle. 
íg y  vagyunk mi egymással. Mi 
nem tettünk soha egy lépést a 
munkásság ellen. De az csak nem 
ellenséges cselekedet részünkről, 
ha megvédjük a magunk érdekeit, 
amelyet soha ,de soha rajtunk kí
vül és itt is megmondjuk: az ipar
testületek jóindulatán kívül senki 
meg nem védett. Csak nem követ
hetünk el harakirit önmagunkon 
azért, mert vannak, akik azt hi
szik magukról, hogy csak akkor 
fogadnák el a tömegek az ő né
zeteiket, ha mi nem volnánk a vi
lágon. Ezzel a felfogással embe
reket lehet letessékelni a küzdő
térről, de bocsánat kartársak: esz
méket nem, mert azok erősebbek 
az emberek kicsinyes ravaszkodá
sánál. Vagy talán az a baj, hogy 
mi, bár szervezve vagyunk, de nem 
állunk ki a nagy piacra olyan kö
vetelésekért, amelyeket rosszul ér
telmezett intranzigenciák lejárat
tak? Ez sem a hibánk: mi min
dent máskép akarunk. Másként, 
amelynek a végén feledve múltat, 
igaz megértéssel, megbékélve
munkaadó és munkás, a kisebb 
szétágazó érdekektől eltekintve 
egy nagy közös asztalnál találkoz
zon, amelytől az alkotó munka és 
az egymást megbecsülés szellemét 
viszi haza majd mindenki, hogy 
kenyér teremfen és virág fakadjon 
ott, ahol ma csak széthúzást, hara
got és esztelen gyűlölködést látunk.

Laptársunk szives elismerő so
rait egyébként örömmel nyugtáz
zuk, mint első lépést a ma még 
kietlen talajon a tisztulás felé.

Horváth Lajos.
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Könnyelmű adósok
A főpincérséget érdeklő kérdé

sek között a mai súlyos gazdasági 
helyzetben első helyen áll a hite
lezés ügye. Nagyon sok üzletet tu- 
tudunk, ahol keresetének jelenté
keny hányadát Írja föl a főpincér 
és hitelezi ki, noha tudja, hogy 
azt alig fogja valaha is beinkasz- 
szálni. Ma valósággal divatját éli 
a könnyelmű adósságcsinálás.
Nem lehet csodálkozni tehát azon 
sem, ha iparunkban is sokkal na
gyobb arányban fejlődött ki, mint 
ennekelőtte bármikor is.

A hitelezés egymagában nem 
volna különösebb baj, ha azzal 
nem kellene számolnunk lépten- 
nyomon, hogy a hitelezett összeget 
el is veszítjük. Minthogy azonban 
a  tényleges helyzet ez, bizony ez a 
kérdés — mely kétségkívül a há
ború utáni laza erkölcsök pszikhó- 
zisában fogant — nekünk elsősor
ban is egzisztenciális szempontból 
bir rendkívül nagy jelentőséggel. 
Kedvünk volna analizálni itt mind
azokat a gazdasági, társadalmi és 
nem utolsó sorban lelki okokat, 
amelyek kiölték az emberekből a 
más vagyona iránti tiszteletet, u ra
lom ra segítették a korlátlan ön
zést, melynek kielégítésében képe
sek mindenen keresztülgázolni.

De csak maradjunk a mi szak
mánknál. Eleget látunk itt is.

Az utóbbi időkben veszedelme
sen kezd elharapódzni az a szokás, 
hogy egyes vendégek beülnek a 
kávéházakba, és vendéglőkbe és 
a  fogyasztás után, mely sokszor 
nagyobb összeget is kitesz, egy
szerűen felállanak és fizetés nélkül 
távoznak. A szerencsésebb eset 
ilyenkor még az, ha gavalléros 
taglejtéssel tudtunkra adják, hogy 
most nem fizetnek. Ugyanezt az
tán több helyen is végigcsinálják. 
Csak nemrégiben olvastuk a la
pokból, hogy egy közismert fiatal 
arisztokrata ellen több kartársunk 
volt kénytelen bűnügyi feljelen
tést tenni hasonló ügyekben. Élén
ken mutatja ez az eset is, hogy 
itt baj van, amely megkívánja, 
hogy valamikép gondolkozzunk a 
dolgon. Itt azonban igen nagy ne
hézségekkel találkozunk. Az egyéni 
védekezésnek a tere nagyon rnini- 
miális, a közös föllépés és az üzemi 
viszonyok különbözősége miatt 
majdnem teljesen lehetetlen. Ezért 
tehát a törvényes intézkedéseknek 
kellene átvenniök a szót és kimon
dani rendeletileg, hogy a főpincér

előzetes beleegyezése nélkül létre
jött u. n. kényszerű hitelezések a 
főpincért, mint alkalmazottat, nem 
érintik. Mert igaz ugyan, hogy a 
legújabb hatósági intézkedések 
meglehetős rigorózitással igyekez
nek az ilyen természetű visszaélé
seknek gátat vetni, de a főpincért 
még sem mentesiti a károsodástól, 
mert a legtöbb esetben az ilyen 
egyéneknek jóhangzásu nevükön 
kívül egyebük nincs. Polgári per 
indítása az ilyen esetben tehát 
nemcsak, hogy fölösleges volna, 
de lehetetlen is, mert amint tud
juk, a korcsmái hitel ügyében ki
adott rendelet az ilyen természetű 
hitelek védelmét a tilalom életbe
lépésével egyidejűleg megszün
tette.

Adósság és adósság között pe
dig szerintünk különbség nincs. 
Anélkül, hogy az újabb törvényes 
rendelkezéseket lényegükben érin
tenénk, meg kell állapítanunk, 
hogy kissé furcsán fest, amikor a 
fizetést megtagadó vagy ravasz 
fondorlatokkal elodázó mulatozót 
hitelezési csalás címén eljárás alá 
vonják, ugyanakkor mintegy éles 
kontrasztjaként annak, a repará- 
ciót célzó polgári per elé ti
lalmi gátakat emelnek.

A helyzet tehát nem változott. 
A gazdasági viszonyok egyre tartó 
rosszabbodása folytán azonban le
het, hogy még a mainál is nyo
masztóbb helyzetbe kerülünk. A 
könnyelmű adósságcsinálók még 
szaporodni fognak. Tennünk kell

K é k  h o r d ó  v e n d é g l ő
Tulajdonos: FÉNYES GYÖRGY 

Városliget (Barlangvasuttal szemben.) 
Mindennap

reggel 5 óráig nyitva
Hideg és meleg konyha, olcsó árak.

Pontos kiszolgálás. 
PINCÉREK TALÁLKOZÓHELYE !

tehát valamit, ami az említett ne
hézségek ellenére is alkalmas arra, 
hogy egységes irányelveket álla
pítsunk meg a hitelezés körül.

Elsősorban is szükségesnek tar
tanám az egyesület kebelében egy 
hitelvédö szervnek a fölállítását. 
Egy ilyen néhány tagból álló bi
zottság a kérdés egész anyagát 
minden oldalról alaposan megvi
tatná és az összesség számára akár 
az üléseken, akár a lap utján min
denkor tájékoztatást nyújthatna a 
kialakult fölfogások és gyakorlati
lag alkalmazható ideák érvényesí
tése tekintetében. Ez volna az 
egyik. A másik pedig az, hogy a 
hitelezést minden lehető módon az 
üzemi viszonyok mindenkori figye
lembevételével csökkentsük, de ha 
már el nem kerülhetjük, úgy olyan 
keretek közé igyekezzünk szorí
tani, hogy a rizikó minél kisebb 
legyen. Ilyen célirányos és együt
tes védekezésre gondolok én a 
könnyelmű adósságcsinálás epidé- 
mikus jelenségeivel szemben.

Az a néhány kartárs, aki a fent 
említett ügyben közös lépést tett, 
megmutatta, hogy ezen a téren 
mik a teendők. Elhiszem, hogy 
nem mindenkit érint a tagok kö
zül, de viszont többnek éppen azok 
közül, akik kisebb vagy átlagüze
mekben, vagy mulatókban dolgoz
nak, — igen fontos. A régi antik 
világ erkölcsi normáival ellenke
zett az, hogy valaki a főpincérnek 
adós maradjon. De ha ilyen elő
fordult, megfizetni m ár a társa
dalmi életből való örökös kigolyó
zás terhe mellett volt kötelező"

A mi világunk már más. De
mokratizálódtunk. Nem szégyen 
ugyan tartozni a főpincérnek, — 
de ki tudja, nehéz óráinkban 
nem-e kívánják közülünk igen so
kan vissza azokat az időket, ami
kor a hitel a főpincérnek nem
csak biztos tőkeelhelyezése volt, 
de ez jelentette sok esetben a biz
tos vagyonosodást is.

Kolozsvári István.Telefon L. 902—57. 903—46.
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Hz ővadékhitelegylet köréből.
Tegyünk eleget vállalt kötelezett

ségünknek I
Azt hisszük, minden kartárs tisztá

ban van — legalább is kell hogy tisz
tában legyen — azzal, hogy önalkotta 
intézményeiben a jogok alapját a 
szigorú és mindenkor pontos köteles- 
ségteljesités képezi. Ha azonban ez a 
kötelességteljesités ellanyhul vagy éppen 
elmarad, úgy kikerülhetetlenül a deká- 
dencia lesz úrrá közéletünk felett, 
amelynek más keretek között látták a 
következményeit.

Az óvadékhitelegylet megalakítása, 
annak mindezideig való működése a 
szakmában országszerte elismerést vál
tott ki, sőt több külföldi állam pincér- 
ségének a figyelmét is méltán fölkeltette. 
A magyar főpincérség nagy erkölcsi 
erejét és alkotó képességét igazolta ez 
a tény, mely abban állt, hogy a közös 
egyetértéssel megalapozott keretek kö
zött mindenki teljesítette azt, amit az 
ügy sikere érdekében magára vállalt, 
vagyis : a biztosítéki alapra előirányzott 
és megszabott összegeket rendesen be
fizette.

így jutottunk el az első közgyű
lésig, amely után a fejlődés újabb 
fázisának kell következnie. Nagy sajná
lattal látjuk azonban, hogy az a szor
galom és odaadás amit a hitelegylettel 
szemben eddig tapasztaltunk, mintha 
kissé alább hagyott volna, bár a hitel
egylet uj szabályaiban foglalt könnyí
téseknek még fokozottabb érdeklődést 
kellett volna eredményezniük. A tagok 
egy része könnyelműen fogja fel a 
dolgokat, ami aztán suiyosabb követ
kezményekre is vezethet. De ettől el
tekintve az ilyen hátrálékhalmozó kar
társak saját maguknak ártanak első
sorban hanyagságukkal, mert a hitel
egylet elnöksége a jövőben hátralékos 
tagoknak óvadékkölcsönt egyáltalán 
nem fog megszavazni. Sőt: ezen tul- 
menőleg mindazokkal szemben, akik 
közömbösségükkel úgy a hitelegylet 
mint az anyaegyesület FOE presztízsét 
kisebbítik a legszigorúbban fog el
járni. És egészen őszintén megmond
hatjuk : A Föpincérek Országos Egye
sülete sem annak intézményei nem 
hajlandók önmagukat tessék-lássék 
vegetatív életre kényszeríteni egyes 
kötelességmulasztó kartársak által.

Mi tudjuk, hogy mennyi fáradt
ságba került a hitelegylet alapjainak a 
lerakása és az is tudjuk, hogy a tagok 
nagy többségével szemben mi a köte
lességünk. Fél utón meg nem állhatunk. 
Célunk világos. A főpincérségnek 
bizonyos időn belül minden külső 
segítség nélkül a magatókéjének 
erejével kell az óvadékkérdést végleg 
megoldani. Ehhez átmenetül szolgál a 
mai helyzet.

Már most mit gondolnak azok a 
kartársak, akik szeretnek el-el ma- 
radozni: — igy eljuthatunk valaha 
odáig ?

Ugyehogy nem.
Maradjunk tehát a megkezdett 

utón ezután is. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a viszonyok rosszak és a bizto
sítéki alap egyébként nem olyan je
lentős összege is áldozatszámba megy 
ma. De hiszen ezt önmagunknak 
adjuk emit nem közéleti működésűnk 
rezervoárján keresztül közvetve hanem 
mint megtakarított tőkét kapunk vissza 
majd közvetlenül saját kezeinkbe. 
Lehetnek ugyan esetek amikor teljesen 
indokolt az elmaradás. Például, ha 
valaki huzamosabb ideig állás nélkül 
van. Nem is azokról beszélünk itt, bár 
az a leghelyesebb, ha módunk van rá, 
akkkor se mulasszuk el a befizetést. 
Aki azonban állásban van, az a leg
jobb meggyőződésünk szerint mefizet- 
heti minden héten a biztosítéki alap 
esedékességeit és nincs szüksége, arra, 
hogy a saját hitelképességét látsza
tokkal rontsa és ezzel az indokolatlan 
közömbösséggel a közös érdekeket 
talán akaratlanul is háttérbe szorítsa.

A pincérségtől a társadalomban 
mindenfelé úgyis annyi ross vélemény 
cirkulál, amelyet eléggé hathotósan 
sohasem cáfolhatunk másként, mint 
azáltal, ha önmagunkban megteremtjük 
minden irányban korrekt társadalmi 
és üzletember típusát — kezdve a 
saját intézményeinknél. Amit vállaltunk 
azt teljesítsük is !

Az óvadék hitelegylet nem papiros 
intézmény, nem is tehet azzá. Mély
ségesen komoly gazdasági okoknak 
köszöni létezését és éppen ezért hang
súlyozottan figyelmeztetjük a kartár
sakat, hogy itt hagyjanak föl a közöm
bösséggel, mert most nem babra megy 
a játék. A hitelegylet nagyszerű alko
tása a magyar főpincérségnek és a 

vezetöségteljes tudatá
ban a reá nehezedő fe
lelősségnek minden ren
delkezésre álló eszközt 
megragad, hogy azt fej
lessze és tökéletesítse. 
Ez viszont kötelességévé 
teszi azt is, hogy a tagok 
mindegyikével megértes
se, hogy itt a vállalt 
kötelezettségeket teljesí
teni kell, vagy ellenkező 
esetben lemondani azok
ról a ma már értékes jo
gokról is,amelyek a hitel
egylet tagjait megilletik.

De igy semmiesetre sem maradhat. 
És ezért ujjólag csak azt mondjuk: 
Vagy tagok mdradunk és fizetünk biz
tosítéki alapot, amely nélkül a hitel
egylet nem dolgozhatik, vagy nem fize
tünk, de akkor megindulunk az eddig 
megtett meredeken visszafelé. Vissza
felé a különböző és zsákmányra éhes 
Sytok-ok karmai közé.

Ezt pedig senki sem akarhatja. Leg
alább is nem hisszük. Lássuk hát a 
bizonyítékát! Karczag Béla.

A Takarékasztaltár— 
saság f. hó 25-iki befizetése 
a Neumann Károly sirkőavatási 
ünnepélv miatt délelőtt 9 órától 
10-ig lesz megtartva.

Az Elnökség.

Egy kályha fiit

1  égési ü  é l i  at
csekély koksfogyasztással.

Ó v a k o d j u n k

h a s o n ló  n e v ű  
u t á n z a t o k t ó l  I

Csak ezen védjeggyel ellátott kályha 
a valódi „A m erican  H e a tin g “

Jelenkor legjobb folytonégő  
kályhája ! 
Budapesten

c s a k  k i z á r ó l a g  f e n t i  e im  
a l a t t  k a p h a t ó  !

K á l y h á i n k n a k  n in c s  
S c l i a m o t t - b e t é t j e ,  h a n e m  
s z a b a d ,  b ő á l ló  C la r a n c e -  

v a s b ó l  k é s z ü ln e k  !

CrémanfRosé 
Transylvania sec
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f i  pincérszakma 
egészségügyi problémái
között nem kis jejentőségü szerep jut 
a lábak ápolásának és állandó jókar
bantartásának. Közismert tény ugyanis, 
hogy a legtöbb pincérnek a lábai éppen 
a hivatás természeténél fogva fájósak, 
tulerőltetettek, ami aztán nem egyszer 
azzal jár, hogy kenyérkeresetében is 
rövidebb-hosszabb ideig megakadá
lyozza. Elsőrendű fontosság tehát, hogy 
törődjünk lábainkkal, főként pedig a 
cipőviselet megválasztásánál tanúsít
sunk rendkívül óvatosságot.

Az egyfolytában való hosszas járás 
tudvalevőleg az egészséges lábakat is 
megviseli s egy bizonyos időn túl be
teggé teszi. A foglalkozással járó moz
gás ilyenkor szinte alig elviselhető 
gyötrelmekkel jár, megbontja a szervek 
funkciójának normális működését, le
rontja a munkakedvet és súlyosabb 
esetekben exisztenciális összeroppanás
hoz is vezethet.

Mindezt pedig könnyen elkerülhet
jük, ha a lábak rendszeres és gondos 
ápolása mellett olyan hygienikus cipőt 
viselünk, amely egyrészről megakadá
lyozza a lábak megbetegedését, más
részről a már beteg, elferdült, vagy 
fájós lábakat gyógyítja, a járást fáj
dalmatlanná, sőt kellemessé, ruganyossá 
teszi. Az eddig ismert ortopédiai eljá
rások sajnos, ilyen gyógycipő előállí
tására nem nyújtottak lehetőséget és 
igy az elért eredmények is minimáli
sak voltak. Hosszas és évekig tartó 
kísérletezés után végre Nyári M. /. 
műcipészmesternek (Szondy-utca 25.) 
sikerült egy egészen különleges eljá
rással olyan cipőt előállítani, ami tel
jesen megfelel a fentebb hangoztatott 
követelményeknek.

Ezek a cipők pamutmentes asbestra 
vannak konstruálva, amely alatt lufa 
van, tehát benne a láb nem kemény 
bőrtalpbélésen, hanem kellemes puha 
anyagon nyugszik. Rendkívül sok elő
nye van ennek az uj eljárású asbestos 
cipőnek, amelyet teljes részletességgel 
tár fel a jelen számunkhoz csatolt kör
levél, amelyet minden kartársunknak 
el kell olvasnia.

A magunk részéről ehhez még csak 
annyit fűzhetünk hozzá, hogy módunk
ban volt Nyári mester ur szives elő
zékenységéből meggyőződni arról, hogy 
ezek a eipök valóban igen praktiku
sak és a minden kétséget kizáró gyógy
hatásúk miatt nagy előnyére szolgál
nak a pincérségnek. Mintacipő egye
sületünkben (Hársfa-u. 31. II. alatt) is 
megtekinthető.

Valter K ároly.
A budapes i kávésipartestületi szak

iskola f .  hú 6-án megtartott évzáró vizs
gájának alkalmával ünnepelte meg V a l t e r  
K á r o l y  igazgató, pedagógiai munkássá
gának ötvenéves jubileumát. Ötven éve 
munkálkodik Valter Károly a magzar ifjú 
ság  nevelése körül, amelynek Jórészét ipa
runk szakoktatásának megszervezése és 
folytonos fejlesztése tölti ki. Hatalmas 
m unkát végzett Valter Kárály ezen a téren. 
Egész generációkat oktatott, nevelt és látott 
el a szakmában való boldoguláshoz szük
séges utravalóval. A z ö nevéhez fűződik  
igen sok hasznos kezdeményezés szakokta
tásunk előbbrevitele körül, amely azóta 
nélkülözhetetlen alapjává lett az ifjúság  
nevelésének. Valter Károly nem volt idegen 
a szakmában. Régi budai vendéglős csa
ládból származik, amely kiérzik iparunk
ban eltöltött több évtizedes: buzgó és oda
adó munkásságból is. Élete, egyénisége 
valósággal összeforrott iparunkkal és most, 
amikor fé l  évszázad után eljutott a m un
káséletének e ritka eseményéig, m i is 
örömteljes érzéssel köszöntjük Öt és tiszta 
szívvel kívánjuk, hogy még hosszú időn át 
szolgálhassa fia ta los lelkesedéssel a ma
gyar pincérnevelés ügyét. A lélekemelő 
jubileum i ünnepség keretében egyébként a 
F. O. E. nevében H o r v á t h  L a j o s  
kartárs, az egyesület alelnöke tolmácsolta 
mindnyájunk szeretetteljes üdvözletét az 
érdemekben gazdag ősz pedagógusnak.

Vitéz Bertha Gyula. A vasárnapi 
vitéz-avatáson egyik kedves és szere
tetreméltó tagtársunkat: Bertha Gyulát, 
a „Parlament" kávéház főpincérét is 
vitézzé avatta a kormányzó ur. Az ava
tást követő villásreggelin, mely a margit
szigeti „Márkus“-étteremben zajlott le,

GRÓF sortssifH TIHAF1ER 
BORGAZDASÁG ÉS 
♦KERESKEDELNIKl?
KÖZP Ö N TI----IRODA

Vl.TERÉZKÖRUT 9. TELEFOr*«2*«5

vitéz Bertha Gyulát a sok-sok kitünte
tésen kívül egy újabb kitüntetés is érte. 
Ö szervírozta a kormányzó ur villás
reggelijét.

Helyreállt a béke a sörgyárak 
és a vendéglősök között. Köztudo
mású, hogy a közelmúltban az egyes 
vendéglősök és a sörgyárak között bi
zonyos nézeteltérések támadtak azáltal, 
hogy a régi évtizedes rendszer a sör
ellátás terén egyre inkább megválto
zott és pedig a vendéglősök rovására. 
Az ipartestület még a múlt év októ
berében közölte a Magyar Serfőzök 
Egyesületével, hogy ezekről a kérdé
sekről tárgyalni kíván az egyesületben 
tömörült sörgyárakkal. Ezek a tárgya
lások május hó elején a legteljesebb 
egyetértéssel fejeződtek be, miután si
került az összes diferenciákat a kölcsö
nös érdekek legmesszebbmenő figye
lembevételével szerencsésen kiegyen
líteni. A megállapodásról szóló jegyző
könyv szerint sörkartell Magyarorszá
gon nincs. Az, amit kartell név alatt 
nálunk érteni szokás, nem fedi a 
Magyar Serfőzők Egyesületének célját 
és tevékenységét. Az egyesület csupán 
érdekvédelmi szerve a sörgyáraknak, 
éppen úgy, mint az ipartestület a ven
déglősöknek. A hitelnyújtás kérdésében 
is teljes egyetértés jött létre a felek 
között. Rendezték az u. n. csöpögősör, 
a jégpénz, valamint a készpénzvásár
lóknak visszatérítendő kassza-skontó 
ügyét is. Fontos megállapítása az 
egyezménynek az, hogy a sörgyárak 
kijelentik, mely szerint a sörfogyasztás 
várható bekövetkezése esetén a ter
melés emelkedése révén előálló költség
megtakarítással egyidejűleg a mai sör
árakat leszállíthatják. Az egyezmény 
ugylátszik hosszabb időre teremt békét 
iparunk és a sörgyárak között, ami 
egyébként kívánatos is. Az egyezményt 
az ipartestület részéről Keszey Vince, 
Gundel Károly, Farkas Pál, a Ser- 
fözők Egyesülete részéről Bessenyei 
Ferenc, Tószeghi Emil, Haggenmacher 
Oszkár, Dános Árpád és Szegő Pál 
írták alá.

A korcsmái hitel újabb szabályo
zása. A belügyminiszter a közelmúlt
ban rendeletet bocsátott ki, melyben a 
kocsmai hitelvédelmének az eddigi 
minimális mértékét is megszüntette. 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a 
kocsmai hitel egyáltalán nem lesz pere
síthető ezután jóllehet bár eddig is 
csak nagy ritkán foglalkoztatták ilyen 
ügyek a büntető hatóságokat. Magában- 
véve az, hogy rendeletileg szüntetik 
meg a kocsmai hitelt az helyes volna, 
csak úgy, ha ennek batartása nem csak 
az italmérőt, de annak az igénybe
vevőjét is kötelezné. Mert hogy a 
korcsmáros eddig vagy ezelőtt sem

A z  á rta lm a s s z ó d a b ik a r b ó n a  h elyett h a s z n á lju k  a  k i t ű n ő ,  j ó d o s  
C i g e l k a i  „ I S T V Á N 44 f o r r á s á s v á n y v i z e t  I
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BERÉNYI A. JÓZSEF
Kammermayer Károly-utca 10. sz.

A Főpincérek Országos Egyesületének 
fehérnemű szállítója. — Felhívja a fő
urak figyelmét elsőrendű frack-ingeire me
lyeket már 12 P.-től kezdve mérték után 
készít. Egyéb fehérnemüek is a legjutá- 
nyosabb árban. — Levelezőlap utján való 
szives meghívásra — pontos idő megjelö

léssel — házhoz jövök.

privát passzióból hitelezett az ugyebár 
valószínű, de viszont igen kevés garan
ciát látunk sajnos arra nézve, hogy a 
rendszeres hitelbe cecchelők ezután ettől 
majd visszariadnak. A rendelet szerint 
egyébként mindenki, aki a tilalom ellen 
vét (persze, ha kocsmáros, a szerk.) 
hatszáz pengőig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

Az üzletek restaurálása a beren
dezési tárgyak kicserélése, rendszerint 
a nyári időszakra esik. Éppen ezért 
nem mulaszthatjuk el felhívni olvasóink 
figyelmét a már 25 éve bezetett és 
minden tekintetben bevált American 
Heating rendszerű folytonégő kály- 
hák-a amelnek óriási fütőképességük 
és csekély tüzelőanyagfogyasztásuk 
révén iparunkban is nagy keresett 
ségnek örvendenek. Az American 
Heating rendszerű kályhák tűzálló 
speciális összetételű öntöttvasból ké
szülnek állandó és egyenletes meleget 
árasztanak. Kizárják a kellemetlen 
szagu szénoxyd keletkezését és terje
dését, a kávéház, vagy vendéglő 
helyiségének levegőjét nem rontják és 
emellett mint csinos berendezési tárgy 
emelik a helyiség szépségét is. Ha 
tehát fűtőberendezésünket ki akarjuk 
cserélni úgy már a fütöanyagmegtaka- 
ritás szempontjából is célszerű az 
American Heating rendszerű kállhák 
beállítása.

Angolt, franciát, németet társal
gási alapon kitűnő eredménnyel tanít 
nyelvmester. Tanítás minden "időben. 
Fordítások. Legjobb referenciák. Túri 
János, Dembinszki-utca 8. II. em. 19.

L áb fájd a lm ak . Ez egy speciális 
betegség a pincéreknél, mert éppen 
ebben a hivatásban a lábnak alig jut 
néhány percnyi pihenő. Az állandó já
rástól és ál
lástól a láb- 
inak,melyek 
a lábcsonto
tokat össze
tartják. tul- 
erőltetnekés 
annyira ki
nyúlnak, hogy a rugalmasságukat el
veszítik. Így a lábcsontok meglazulnak, 
a láb megszélesedik és ebből keletke
zik a láb' elferdülése és azután a lúd
talp. Ugyanakkor az idegek is erős 
nyomásnak vannak kitéve, ami által 
nemcsak a lábfejben, de térden felül 
is érzékeny fájdalmak keletkeznek.

Borogatások fürdők és mindenek 
előtt a kímélet javulást idéz elő ezek
nél a bajoknál, de természetesen gyó
gyulást nem, mert néhány hét múlva 
a baj újra ugyanazokkal a fájdalmak
kal újra visszatér. Hasonlóképpen áll 

a dolog az 
u. n. beté
tekkel. Ezek 
ugyan csök
kentik a fáj
dalmakat, de 
a bajt ezek 

sem szüntetik meg, amit egyedül csak úgy 
tudunk elérni, ha a kitágult inakat eredeti 
állapotukba helyezzük vissza, hogy a láb
csont és idegek ismét a normális hely
zetbe kerüljenek. így lehet csak a beteg
séget megszüntetni és a fájdalmakat ki
küszöbölni.

Hogy a kitágult beteg lábizületek 
rendes funkcióiknak visszaadassanak, 
ez irányban igen sok kísérlet történt, 
Kísérleteztek gummiharisnyákkal és más 
hasonló dolgokkal, de kitűnt, hogy a 
gummi kinyúlt és rövid idő múlva ru
galmasságát elveszítette. Most sikerült 
a Jung Arch. Brace Co. cégnek egy 
olyan ideális gummiszövést előállítani, 
mely még 2 évi 
használat után 
sem vészit rugal
masságából.

Ezen gummí- 
szövésből előál
lított gummiszal- 
lagoknak (láb- 
csuklótartók) a 
hatása valóság
gal meglepő, már a használat első per
ceiben is, midőn a csontok és idegek 
a normális helyzetbe visszakerülnek, a 
fájdalmak megszűnnek.

A praktikus Amerikában már több 
mint két millió ilyen lábcsuklótartó 
van használatban, de Európában is nagy 
elterjedtségnek örvend, mert amellett, 
hogy évekig használható, az ára mégis 
igen mérsékelt, a hatása pedig abszolút 
biztos. Ennélfogva tehát ajung-féle láb- 
izülettartó minden fajoslábu pincérnek a 
legjobban ápolható. Beszerezhető a cég 
vezérképviseleténél, dr. Ludvig Wilti- 
bald urnái Lövölde-tér 2!a alatt.

HIVATALOS RÉSZ
Főpincérek Országos Egyesülete

Budapest, VII. Hársfa-utca 31. II.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1929 junius 
hó 4-én, a FŐÉ választmányi ülésén.

Hajdú Vilmos elnök az ülést megnyitja 
és tekintettel arra, hogy szeptemberig már 
rendes ülés nem fog tartatni, nyilvánosnak 
jelenti ki. A múlt ülés jegyzőkönyvét fel
olvasás után Schiitz István és Altér Oszkár 
választmányi tagok hitelesítik. Bejelenti az 
elnök, hogy junius hó 25-én, kedden d. e. 
10 órakor indulunk testületileg néhai 
Neumann Károly volt társelnök síremléké
nek leleplezésére, a Kovács-kávéházból. 
Kéri ezúton is a tagokat, hogy lehetőleg 
teljes számban jelenjenek meg. Az uj tagok 
sorába felvétettek: Tálos Lajos, Gollerits 
József, László György, László István, 
Kovács B. Mihály, Buzárovics József, Géber 
Béla, Zinhóber Miklós, Gans Bernát.

üuttm ann  D ezső : Az egyesületi helyi
ség és munkaközvetítés megvalósítását 
sürgeti és sürgetni fogja mindaddig, amíg 
meg nem valósul.

Reichmann József kifejti, hogy előtte 
szóló sürgetése teljesen jogos. Főleg az 
elhelyezés kérdése nem tűr sok halasztást. 
Hallatlan, hogy a zug-ügynökök mennyire 
kiszipolyozzák a munkát kereső főpincé
reket. Feltétlenül hiszi, hogy a szükséges 
anyagi eszközök is rendelkezésre fognak 
állani, ha az a gyönyörű eszme meg
valósul. Minden erejével azon van, hogy 
az első őszi ülésen m ár megvalósítható 
legyen az elhelyező iroda felállítása.

N agy  Izidor a  jelenleg munkanélküli 
tagtársak nevében lelkes és mindenkit 
meggyőző szavakkal szól a javaslat elfoga
dása mellett. A legfontosabbnak tartja 
azonban, hogy az elhelyezés nehéz mun
káját olyan férfiúra bízzák, aki úgy a 
munkaadók, mint a munkások teljes 
bizalmát bírja és asiben jellem, karakter 
és a főpincéri kar iránti szeretet össz
pontosul.

Hajdú Vilmos reflektál az elhangzott 
felszólalásokra. Szép szavakkal ecseteli az 
egyesület eddigi eredményes munkáját. 
Kijelenti, hogy a tagok óhajtását, amely 
immár kezd követeléssé válni, magáévá 
teszi és minden erejét és összeköttetését 
latba fogja vetni, hogy a főpincéreket a 
zug-ügynökök karmaiból kiszabadítsa. 
Őszre konkrét javaslattal lép a választ
mány elé.

Több tárgy nem lévén, az ülést befeje
zettnek nyilvánítja.

Őszig már több választmányi ülés nem 
lesz és a viszontlátásig sok szerencsét 
kíván a tagoknak.

A Diefzl-féle kiváló
borokat és pezsgőket
mindenkinek ajánljuk!
Megrendülhető: Dietzl József 

bornagykereskedő és pezsgőgyáros

Budapest, IX. Ráday-u. 25.1. em.
Telefon Aut. 866—50.
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A m unka a lkotm ánya. Egy könyv 
jelent meg a közelmúltban a magyar 
könyvpiacon, mely tartalmánál fogva 
közelről érdekli a főpincéreket. Az 

. államnak, a munkaadóknak és a munka- 
vállalóknak egymás közötti viszonyát 
szabályozza a megujhodott Olaszor
szágban, a legújabb kor követelményei 
szerint. A könyv cime: „La carta dél 
Lavoro“ (A munka alkotmánya). Szer
zője: G. Bottai, az olasz munkásszö
vetségek minisztériumának államtitkára. 
Magyarra fordította: Dr. Pallai Aladár. 
A munka alkotmányának magyar kia
dásához gróf Klebelsberg Kunó kultusz- 
miniszter és báró Prónai György állam
titkár írtak előszót. A mű, amellett hogy 
rendkívül tanulságos és minden szakmá
ját értő és szerető munkásembernek nél
külözhetetlen, azonfelül élvezetet nyújtó 
és szórakoztató olvasmány is. Végre 
elérkezett már a korszaka annak, hogy 
az igen tisztelt kartársakat a könnyelmű 
szórakozásokon kívül a lényegesen 
olcsóbb, de annál nemesebb és haszno
sabb olvasás, önművelés is érdekli, 
tehát úgy hisszük nem cselekszünk 
hiába való munkát, midőn fenti müvek 
elolvasására becses figyelmüket ezúton 
felhívjuk. A könyv nagyon tetszetős 
kiállításban jelent meg és ára 5 pengő, 
mely összegből a szerző 1 pengőt 
egyesületünk jóléti alapjainak gyarapí
tására felajánlott. Kérjük t tagjainkat, 
hogy becses megrendeléseiket Kállai 
és Szabó pénzbeszedő urak utján jut
tassák el irodánkba.

Kiadja a Főpincérek Országos Egyesülete- 
Felelős kiadó : Guttmann Dezső.

Mindennemű játékkártya kapható

jKagyar játékkártyagyár rt.
piatnik jünOor és piai cégnél

Budapest, Rottenbiller-u. 17.
Telefon: J. 310-63. és J. 453-71.

Italszükségletét
belföldi és külföldi italokban 

a legelőnyösebben

beszerző csoportunknál 
fedezheti.

V e n d é g lő sö k  B e sz e r z ő  
Csoportja R. J.

B u d a p est , IV . kei*., 
V á m liá z -k ö ru t 8.
K í v á n a t r a  á r j e g y z é k e t  

k ü l d ü n k .

FŐVÁROSI SÖRFÖZÖ R.-T. KŐBÁNYÁN
^ ----

közkedvelt sörkülönlegességei:

Fősor, Extra világos kiviteli márciusi sör, 
Mátyás király sör, Fősör maláta 

pezsgő, Kőbánya gyöngye,
Nektár gyógy tápsör

M egrendelhető: Városi raktár: Vili. T avaszm ező-u tca  7. 
T elefon: J ó z s e f  4 6 3 —8 3 . *  Gyártelep: X. Maglódi-ut 4 7 .  

szám . T elefon: J ó z s e f  4 6 3 —8 9 .

mérleg és 
sonkavágó
gép uralja 
a világot.

'Vk ™ TIK ™|K Tajfí TwctR zk <n|f*

B Ú T O R
hálószobák, ebédlők óriási vá lasz
tékban a legolcsóbb készpénzárban

RÉSZLETFIZETÉSRE I S !

B A L A S S A
SZONDY-U. 5. (Terézkörut sarokház.)

S P R I N G U T  H E N R I K
TOJÁSNAGYKERESKEDÉS 

Budapest, VI., Vasvári Pál-utca 11.
Számos előkelő kávéház, szálloda 

és vendéglő szállítója.
TELEFON SZÁM: Aut. 217—54.

Í Í Í i Í Ü M Í Í Ü Í Í Í Í I Í
Ellátom váltópénzzel
Üzleti forgalmához mért mennyiségben és a kívánt címletekben 
naponta k e z e i h e z  szállítom a s z ü k s é g e s  váltópénzt.
Felvilágosítást nyújt: Hajdú Antal a F. 0 . E. titkára. 
Személyesen vagy telefonon naponta d. e. 11— 1-ig. 
Hársfa-u. 31 .(J .328-84.)Levélben: Dob-u. 71 .V. e. 1.

| Mocznik mustár a legjobb! |
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H
E
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M
sütöde Szondy-u. 9 6 /a

Vendéglőknek és kávéházaknak 
bevezetett szállítója.

Utolsó sütés este

7 Ó R A K O R

A drága disznózsír helyett 
főzzönk, süssünk a diatikus 
V é n u s  é t e l z s í r r a l  
és compoud larddal

garantáltan lOO'/n-os tiszta 
növényi zsir.

Gyártja: OLAJMÜVEK RT.
Kohn Adolf és Tsa 

BUDAPEST, ZOLTÁN-U. 16.
T elefo n  : Aut. 208—22, 227- 68.

B e rn d o rfi F é m á r u g y á r

Krupp Arthur Rt,
Magyarországi fióktelepe

B u d a p e s t,
IV., Váci ucca 4.

Jterz-szalámi világhírű
HERZ ÁRMIN és FIAI

Budapest, IX., Soroksári-ut 76.
Telefon: 863-05 és J. 396-30.

BUDAPESTI KÁVÉSOK. 
ÁRUFO RG ALM I R.-T.

BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRUT 38.
TELEFON : JÓZSEF 392-77.

S a já t  k á v é p ő rk ö ld e  é s  f ü s z e r m a l o  m -ü zem

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  kávéh ázi é s  étterm i c ik 
k ek  közvetlen  importja é s  e lad ása
Ajánlunk á l t a l u n k  k ö z v e t l e n ü  
importált l e g k i v á l ó b b  fajú teákat 

n a g y k e r e s k e d e l m i  á r o n :

Eredeti garantá lt angol-rum  76°/o 
egy literes  palackokban  kapkató.

e lső re n d ű

e m e n tá lib ó l k é szü l.

S í m m

§

A világhírű

Kristály ásványvizet
eredeti töltésben, kizárólag a Ssent-Lukácsfürdő 

Részvénytársaság Kristály kútvállalata 
hozza, forgalomba. Budapest 

II. Zsigmond ucca
Telefon aut. 521—17.

521 — 18. 
521 — 19 25 521 —17 telefon aut. 

521 — 18 
521—19

sö m m m mm
N euw ald Illés  u tó d a i könyvnyom dája , B udapest.


