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Kezdet es folytatás.
Az óvadékok szabályozása tár
gyában kiadott miniszteri rendelet
— amint tudjuk - f. hó elsejével
életbelépett és ezzel már a jó er
kölcsök következményeitől függetle
nül a törvény betűje szab határt az
óvadékokkal űzött és sajnos sok
esetben szomorú fejleményeket szült
visszaéléseknek.
Nem akarjuk ezeket most vissza
idézni, mert hiszen ez amugyis cél
talan volna. De annál fontosabbnak
tekintjük, hogy a rendelet életbe
lépése után mindaz ami történt,
csakugyan bekerüljön a múltak kel
lemetlen emlékei közé. A Főpincérek
Országos Egyesülete — de az ér
dekelt ipartestületek is — sokat
foglalkozott az óvadékmizériák meg
szüntetésének mikénti lehetőségével,
mig végre a helyzet okozta nehéz
ségekkel számolva ez a megoldás
elkövetkezett. A főpincérség együttes
küzdelmének legnagyobb vívmánya
ez, mely az érdekelt felek teljes
egyetértésével jött létre és számunkra
azért is rendkivül jelentőséggel bir,
hogy ez betartassák.
Az óvadékkérdés természetesen
a rendelet intézkedésével még meg
oldva nincsen. A leghelyesebb e
tekintetben az volna, hogy egyálta
lában ne legyen óvadék, minthogy
sok nagyüzemekben, ahol még a
régi elvek és tradíciók érvényesül
nek — nincs is. Ámde tudjuk, hogy
ez nem csupán és nem mindig elvi
kérdés, hanem olyan helyzetnek a
következménye, amely rajtunk kívüli
okokból tevődött össze és amelyen
segíteni — sajnos — nem is áll
módunkban.
Ezért kellett keresni a helyzet
valamilyen rendezésére módot, mely
azt hisszük sikerült is. A további az
egyes munkaadók és főpincérek
magatartásától függ. Az ugyan nem
lehet problematikus, hogy a rendelet
hez mindenki tartsa-e magát, mert
hiszen ez most már nemcsak etikai
kérdés, hanem törvényes kötelesség

is. Ép azért kötelességünknek tart
juk a helyen ismételten utalni arra,
hogy a rendelet szerint büntetendő
cselekményt követ el az a munkaadó
és az a munkás egyformán, aki az
előirt átlagos három napi forgalom
összegénél nagyobb óvadékot kér
vagy ad. Itt ezután majd nem
szolgálhatnak mentségül olyan körül
mények sem, amelyek a rossz viszo
nyokra vezethetők vissza, mert
hiszen ez bármilyen sajnálatos is
még nem lehet indok a rendelet
intézkedéseinek túllépésére. Az a
hosszú, több mint másféléves idő,
mely a megjelenéstől a hatálybalépé
sig eltelt, elegendő lehetett arra,
hogy mindenki előkészüljön rá és
módja legyen mindenkinek arra,
hogy magát az óvadéktőke felhasz
nálásának kényszere alól mentesítse.
A Budapesti Kávésok Ipartestü
letének hivatalos lapjában Mészáros
Győző az ipartestület elnöke hívja
fel a kávésok figyelmét a rendelet
intézkedéseinek szigorú betartására
és mindnyájuk őszinte megelégedé
sére maga állapítja meg, hogy
bármilyen nehezek is a pénz- és
hitelviszonyok de az óvadék soha
sem lehet a munkaadó mentsvára,
amellyel válságos helyzetét szanál
hatja.
Tiszta és korrekt álláspont. Hiszszük, hogy nem is téveszti el a
hatását. De ugyanakkor a magunk
részéről is különös nyomatékkai
kell figyelmeztetnünk a kartársakat
és hogy a szükségeltnél nagyobb
tökével való rendelkezés hitelegyleti
tagsági vagy más tőkeszerzési lehe
tőség szintén nem lehet jogcím a
nagyobb óvadék felkínálására és a
rendezettebb viszonyok nagyon is
kívánatos eljövetelének
hátrálta
tására.
Mert azt mindnyájan jól tudjuk,
hogy a dolgok elfajulásában a gaz
dasági viszonyok nehézségein és a
szórványosan itt-ott előfordult vál
lalkozói könnyelműségen kívül nagy
része volt egyes föpincérek nem
egészen erkölcsös törletésének is,

amelyet bizonyos állások megszer
zése körül kifejtettek. Ezt ma már
megállapíthatjuk és egészen bizo
nyos, hogy senki sincs köztünk, aki
egyet nemértene velünk abban, hogy
ilyen dolgoknak pedig a jövőben
nem szabad elöfordulniok. A törvé
nyes rendelkezések kényszerén túl
a főpincéri szakma és erkölcsi tisz
tesség kérdése ez, amellyel senki
szembe nem helyezkedhet — kocká
zat nélkül.
Tény az, hogy a megélhetés
rendkivül nehéz. De végzetes félre
ismerése az ebből származó követ
kezményeknek az, hogy az ugyneveráigérésekkel lehet ezen könnyíteni.
Nem lehet, mert általa ha pillanat
nyilag az egyén nyer is valamit,
ugyanakkor a közösség sokkal
többet vészit, mert növeli a szakma
demoralizálását, amelybe végül ön
maga is, az ipar jóhirneve is bele
pusztul.
A gazdasági viszonyok mostohaságai ellen egészen másként kell
védekeznünk, amennyiben erre a
magunk keretében egyáltalán nyílik,
valamelyes lehetőség. Ez azonban
csakis egyesületi feladat
lehet,
amelyet a FOE. eddig is teljesített
és teljesíteni fog ezután is.
Az óvadékrendeletnek a gyakor
lati életbe való bevonulását az ipar
minden rendszerető és tisztességes
tagja megelégedéssel veszi tudomá
sul. Amidőn azt jól eső érzéssel
konstatáljuk, csak ismételhetjük:
a föpincérségnek nagy érdek fűző
dik hozzá, hogy ez a rendelet célját
ne tévessze. Vezető tényezőink hosszú
fáradságos munkájának eredménye
kerül most minden munkavállaló
kartársnak a kezébe és rajta múlik,
hogy ezt az eredményt úgy saját
maga mint a köz javára is érté
kesítse.
A kezdet, mely az óvadékrende
let életbeléptetésével a tisztultabb
és emelkedettebb viszonyokhoz visz
közelebb — megtörtént. A folytatás,
a mi dolgunk, melynek lehetősé e
a kezdet sikerétől függ.
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M a vsa li-boi.
Napóleon, a világhírű hadvezér
az egész világgal szembenállva is
győzedelmeskedő császár sikereit jó
részt ennek a szállóigévé vált mon
dásának köszönhette:
„Az én hadseregemben minden
gránátos tarsolyában hordozza a
marsall-botot!“
Bizony könnyen megérthető, hogy
a katonák látva vezérüknek velük
érzését és tudva azt, hogy bátorsá
guk, hazafias vitézségük eredménye
nem egy puszta elismerést, vagy egy
csillagot, hanem egész rangsorok
átugrását, esetleg az ezredesi, tábor
noki rangot is jelentheti számukra,
megtízszereződött lelki és fizikai erő
vel küzdöttek — és győztek!
De mutat más példát is a világ
történelme arra, milyen eredményt
produkál a tömeg önbizalma, ha azt
látja, hogy jövőjének, karrierjének
útjában nem állnak átvághatatlan
drótsövények, ha tudja, hogy mun
kájának gyümölcsét minden előítélet
nélkül élvezheti, akárhol is kezdte
volt pályafutását. Amerika, a mai
élet sóhajtozott bálvanya, a szabad
demokrácia élő példája ennek a tétel
nek. Itt verődött össze a négy világ
rész sors- és törvényüldözöttje, a
gazdag Európa kivetett munkanél
külisége és ez a megkínzott, lealá
zott tömeg mégis a világ urává tette
az Ui-hazát. Vájjon miért sikerült ez
a mai elgondolással is lehetetlennek
tűnő vállalkozás, legyőzni, messze
elhagyni a vén Európát, minden
kultúrájával és tudásával? Legna
gyobbrészt azért, mert minden be
vándorlót, minden polgárt az a szent
meggyőződés hajtott a megfeszített,
emberfölötti alapozási munkába, hogy
itt nem számit előélet, születési előjogok címén senki sem arrogálhat
nagyobb falat kenyeret, de a biztos,
becsületes munka előtt nyitva az ut
egészen az elnöki székig! Azt a
bizonyos marsall-botot ott érezte
minden egyes polgár a zsebében és
ezzel mondhatni már el is dőlt
Amerika jövője. Az ujságárusfiuból
itt Edison lehetett, a vasmunkásból
trösztvezér, a suszterinasból cipőgyáros és igy tovább az egész
vonalon.
Valamikor régen, ha nem is ilyen
korlátlan mértékben, de nagyjából
igy volt ez minálunk is, széles Euró
pában. A boltisegéd azért küzdött,
azért szerzett tapas falatokat, azért
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takarékoskodott, hogy egy adandó
alkalommal sorsát kiugraszthassa, a
munkás munkaadóvá, a maga gaz
dájává igyekezett válni. Ez az am
bíció, ez a törekvés adott lendületet
munkájának, ez segítette át a ma
szenvedésén; a bizalom, a remény
a szebb, jobb holnapba! Ez a társa
dalmi kicserélődés tette egészségessé,
lüktető iramúvá, céltudóvá a gaz
dasági élet vérkeringését.
De egyszerre derült égből lecsa
pott a sistergös viilám, bele a nyüzsgő
hangyabolyba, a békésen dolgozó
milliók csendes házikójába, bele
mindenbe, amit szentnek tartottunk.
A családi tűzhely percek alatt feidúltan állott, a családfő, gyerek el
szakadt életcéljától és a végtelen
csukaszürke szin beborította gyász
ruhaként az egész világot. Négy
éven keresztül ölték egymást a bol
gár és görög kereskedők, német és
francia munkások, magyar és szerb
pincérek, orosz és török vasutasok,
és amikor kitisztult az ég, akkor
eszméltek csak rá, mi is történt
valójában. Mindenki gyászolt és
egyaránt vesztes volt mindkét fél.
Az egész emberi mentalitás át
alakult : mindenki a mának élt, mert
a jövőre gondolni dőreség lett volna.
Aki napi szükségletét kinnal-gonddal
fedezte, már boldognak számított,
aki kereskedő a szűkös megélheté
sen kívül üzleti kiadásait fedezni
tudta, bámulatot aratott, az emberi
ség törekvése a jövőt illetőleg igy
formálódott át: meg akarom élni a
holnapot!
És ezek a katasztrofális viszonyok
csak nem akarnak elmúlni rólunk,
mintha a világháború halottai el
átkozták volna a gyászos idők túl
élőit, csak nem javul a helyzet.
A gazdasági élet fejlődésének
alapja, a kicserélődés, szinte teljesen
megszűnt és bizony a háborús iva
dékok előtt csak mesének tűnhetik
fel, amikor arról esik, szó, hogyan
lett a tanoncból — önálló mester,
kereskedő, sőt gyáros. A mai mun
kának hiányzik a jóleső zamata, az a
tudat, hogy a mai nélkülözés megtermi
majd a gyümölcsét. Mindennek ez a
rejtett oka, a rengeteg öngyilkosság,
a teméntelen szerencsétlen házasság,
mind ebből a reménytelenségből,
ebből a minden-mindegyből indul ki.
A munka elvesztette szépségét, tar
talmát — és monoton robottá változott.
A kávés, vendéglősiparban ugyanez
a szomorú kép ötlik a szemlélő elé:
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hol van ma az előrejutásnak, magát
feldolgozásnak csak parányi lehető
sége is?
A tanonc kitanul és boldog, ha
mint segéd elhelyezkedésre talál,
még csak változtatásra sem mer
jóformán gondolni, mert jobb ma a
biztos veréb, mint a holnapi bizony
talan túzok.
A pincérsegéd nem tud tőkét
gyűjteni, hiába takarékos, a nehéz
megélhetés minden
tartalékolást
lehetetlenné tesz. Ha csak valami
veletlen segítségére nem jön, nem is
igen emelkedhet a főpincéri státusba,
hiszen az ezer bajjal küzdő főnökök
egyrésze olyan kaucióval és számlafizetési igénnyel lép elő, aminek elő
teremtése a lehetetlennel határos.
Annál örvendetesebbek azonban
a legutóbbi hetek eseményei, melyek
mintha uj. jobb időnek a virradását
jeleznék: egyes föpincérek bátor
előrenyomulása a főnöki osztályba.
Őszinte örömmel üdvözlöm ezeket a
próba-offenzivákat melynek kívánatos
sikere talán megindítja az elmúlt
évek egészséges fejlődési folyamatát
és talán szabad lesz megint remél
nünk, hinnünk egy jobb jövőben.
Támogassuk, szeressük ezeket az
előőrsöket, de természetesen csak
akkor, ha azt látjuk, hogy komoly
akarattal és lelki, testi önfeláldozással
szolgálják a maguk és az egész
egyetemes iparunk érdekeit is.
Reméljük, az évek során szer
zett tapasztalataik szilárd biztosíték
arra nézve, hogy munkájukat kellő
szakértelemmel és a mai nehéz viszo
nyok megértéséhez idomulva fogják
végezni. Hiszen a közelmúltban ma
guk is jól láthatták, mit kell ma adni
a vendégnek, akinek a zsebe, ha
nem is üres, de temérdek lyukkal
van megterhelve: a házbér, adó,
fűtés, élelmezés költségeinek vesze
delmes lyukaival. A mai meggyötört
vendég kávéházát asylumként keresi
fel, békességet, csendet, előzékeny
séget akar, hogy holtfáradt idegeit
kicsit megpihentesse. Melegedni akar,
az otthoni fütetlen lakásából mene
külve, olvasni, elszórakozni — és
mindezt olcsón, mert ez ma a leg
első szempont.
Reméljük, hogy ez egy erősödő
folyamat kezdete, a beteg állapota
már javul, csak tovább ápolni, éjjel
nappal őrködni kell felette, mert
nagy a tét, ami kockán forog: dicső
iparunk jövője — egyéni megélheté
sünk biztosítása.
Katona István
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Jegyzetek egy
memorandum adataihoz.
A borravaló kérdésben nemrég
lezajlott hirlapi kampánynak mint
egy záróköve gyanánt a lapokban
egy memorandumot olvastunk, me
lyet Littke Lőrincz, a pécsi Corsó
kávéház tulajdonosa juttatott el a
népjóléti, pénzügyi és kereskedelmi
minisztériumhoz.
A memorandum terjengős indok
lással igyekszik bizonyítani, hogy a
százalékos rendszer mennyivel üdvösebb volna közönségre, pincérre,
munkaadóra egyaránt a mai borra
valónál s ennél fogva kéri annak
rendeleti utón való életbeléptetését.
Hogy Littke ur állításai mennyiben
helytállók azt igen könnyen kimutat
hatnék amint azt Papp János kattársunk a Kávésok Lapjában tette
és amelyhez természetesen a magunk
részéről is mindenben csatlakozunk.
Littke ur memorandumán egyéb
ként vörösfonálként húzódik végig
az ipar tényleges viszonyával szem
beni naiv tájékozatlanság.
Nem vesszük rossz néven, hogy
bennünket, főpincéreket a százalékos
rendszer ellenzői közé soroz be,
mert hiszen valóban azok vagyunk,
de távolról sem azon okokból, melye
ket memorandumában felhoz. Littke ur
ugyanis azt állítja, hogy a főpincé
rek a bevételből százalékot kapnak
az adott óvadék arányában. A to
vábbiakban pedig igen bölcsen és
nagy hozzáértéssel azt írja, hogy a
mai helyzet mellett a föpincérek
kétszer annyit keresnek mint az
összes felszolgálók, (sic!)
Nos hát ez az amit mi sem
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hagyhatunk szó nélkül noha tisztá
ban vagyunk vele, hogy Littke ur
nák ezt senki sem fogja elhinni.
Az, hogy a főpincérek százalékot
kapnak a bevételből egyszerűen
nem áll, avagy legfeljebb valame
lyik vidéki és egészen különleges
viszonyok között működő kisebb
üzemben van csak. De ez a legrit
kább eset ma már, amellyel szem
ben az üzleti rezsinek bizonyos része
terheli a főpincért. A százalék tehát
itt sem jövedelmez a föpincéreknek,
hanem kiadásokkal szembeni rekompenzáció. Budapesten azonban ilyen
nincs.
Az a megállapítása pedig, amely
a főpincérek keresetére vonatkozik,
annyira abszurd, hogy azt a jóizlés
határai között méltóképpen alig jel
lemezhetjük. Hozzá vagyunk szokva,
hogy a főpincérek keresetét kívül
álló és kevésbé hozzáértők állandóan
túlozzák, azt is tudjuk, hogy ezeket
a nagy keresetről szóló legendákat
a főpincéri rendszer ellenfelei ter
jesztik, amelyet aztán alkalmasnak
válnak céljaink elérésére. De azon
végtelenül csodálkozunk, hogy ezt a
hordó izü argumentumot egy munka
adótól halljuk Ez a hang eddig
csak az ipar felelőtlen elemeinél volt
otthonos, amelyet most Littke ur is
átvesz, sőt rá is dupláz. Mert azt
eddig még a főpincéri rendszer leg
dühösebb ellenségeitől sem hallottuk,
hogy a főpincér keresete fölérne az
összfelszolgálók keresetének kétsze
resével.
Szó sincs ró la: a főpincérség
még nem nélkülözi a napi betevő
falatot. Az is igaz, hogy általában
többet keres egy felszolgálónál. De
vájjon nem fizetnek-e a világon
mindenütt és minden iparágban töb
bet az előmunkásnak, a munkaveze
tőnek, mint az egyszerű munkásnak ?
És vájjon a nagyobb tudás az év
tizedes gyakorlat, a felelősség nem-e
kívánja meg szükségszerűen, hogy
azt magasabb díjazással honorálják?
Ha pedig ez nincs meg, akkor minek
a szorgalom, minek a tanulás, minek
az ambíció és nem utolsó sorban
— minek a pénzkezelést illető meg
bízhatóság? — M inek? Nincs sze
rencsénk ismerni Littke ur pécsi főpincérjét, de így látatlanban sem
hisszük el, hogy annyira kis értékét
jelentené az üzemének, hogy az a
„pécsi rendszer“ paradicsomában neki
járó két dubiozpercent teljesen meg
felelne munkája ellenértékének.
Ezek után csak sajnáljuk, hogy
Littke ur — talán akaratán kívül
is — azokkal került egy plattformra,
akik részben puszta irigységből, vagy
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rosszul értelmezett és a maguk
szempontjából is kárhozatos elvi
okokból a főpincéri rendszer falait
döngetik. Eddig sikertelenül. És nem
lesz ez máskép ezután sem, mert a
fővárosi vendégipar felelős tényezői
Gundel Károly, Glück Frigyes, Mészá
ros Győző, Keszey Vince, Kovács József
ésatöbbiek mind szintén rendelkeznek
e téren egy kevés kis tapasztalattal és
tisztán látják, hogy mi lenne a fő
pincéri rendszer megszűnésének a
következménye. De tudja és látja a
munkásság józanabb része is.
A magunk részéről igazán nem kí
vánhatjuk, hogy Littke ur is, — akinek
az általa elnevezett és felmagasztalt
„pécsi rendszer“ talán mégis többet
hoz mint a pincérjeinek — szintén
belássa ezt. Arra azonban szerényen
bár, leszünk bátrak szives figyelmét
fölhívni, — úgy is mint kávésnak de
úgy is, mint a kávésok szövetsége
vidéki alelnökének, hogy kávésiparunk
a maga világszerte elismerten jó
hangzású nevét a mai rendszerrel
vívta ki magának és hogy minden
bajon és akadályon keresztül mégis
áll és fejlődik, abban egy csekélyke
része van a magyar főpincéri kar
hagyományos iparszeretetének is.
Tanunk erre a magyar kávésipar
minden számottevő tagja, akikkel
nehéz időkben együtt aggódtunk,
dolgoztunk és dolgozunk ma is az
ipar jobb jövőjéért, mely — sajnos —
még mindig egyre késik. Késik bi
zony, de amelyet egy bérrendszer
változás ma csak még jobban hátra
vetne, de elő semmi szin alatt nem
segítene.
F. B.

Telefon L. 902—57. 9 0 3—46.
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Szives tudomásul.
EgyesiiletünK elnöksége a munka
nélküli segélyek ügyében hozott és elűző
lapszámunkban közölt határozatot meguáltoztatta olyképpen, hogy minüen lüplncér kartars a káuésipartestület által
üzemenként meginüított gyűjtés kereté
ben tesz eleget ezírányu kötelezett
ségének.

A fűpincérek adöja.
Nap-nap után fordulnak elő esetek,
hogy egyes föpincéreket adóhátralék
miatt zaklatnak a pénzügyi hatóságok.
A legtöbb ilyen zaklatásnak az alapja
onnan ered, hogy évekkel ezelőtt
még jövedelmi adóval terhelték meg
az illetőket amelyet — miután az
jogosulatlan volt — megföllebbeztek.
A föllebbezések azonban ugylátszik kedvezőtlenül intéződnek el
az illetékes adóügyi hatóságok által,
jóllehet közben a pénzügyminiszter
urnák az adórevizióra vonatkozó
Ígérete is elhangzott. A főpincérség
egyébként — amelyet talán az adó
ügyi hatóságoK is tudnak — nem
élvez adómentességet. Állampolgári
kötelességeinek tudatában nem is kér
ilyet. A keresete után mint minden
ipari munkás lerójja a maga kereseti
adóját amely címen hetenkint 1.75 P
fizet be munkaadója utján a kincstár
kasszájába. Teljesen indokolatlan, sőt
legjobb meggyőződésünk szerint a
a törvény intencióival sem egyezik,
hogy ezenfelül még külön jövedelmi
adóval sújtsák. Nem lehet egy rókáról
két bőrt lehúzni és éppen ilyen
lehetetlenség az is, hogy egy jöve
delmet — amely kifejezetten munka
bér — kétféle adóval terheljenek meg.
A kereset és jövedelem egy és
ugyanazon fogalmak. Nem hisszük,
hogy bárki is ne tudná ezt.
Ideje volna tehát, ha a hatóságok
részéről is felhagynának azzal a
s z í v ó s igyekezettel, hogy
az amúgy
is nehezen tengődő munkások kere
setét kétféle cimen is megadóztassák.
Ez vonatkozik a jövőre.
A múltból fennálló ilyen tarto
zásokra pedig alkalmas módon föl
fogjuk hívni a pénzügyminiszter ur
figyelmét mert ismert ígérete után —
amelyet azóta állítólag végre is
hajtottak — az volna a legelemibb,
hogy töröljék ezeket a hátralékokat.
A kartársakat pedig ezúttal is
figyelmeztetjük, hogy adóbevallási
ivek kitöltése körül megfelelő gon
dossággal járjanak el és ha valakire
külön jövedelmi adót vetnének ki, azt
a törvényes határidőn belül felebbezze
meg, utalással a már egyizben lerótt
kereseti adóra.
Horváth Lajos.
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Az úuatiéK-híteiegyiet és taKaréK-asztaitársasdg Köréből.
Már volt alkalmunk e helyen rá
mutatni arra, hogy a hitelegylet
jövője szempontjából mennyire fon
tos, hogy a tagok eleget tegyenek
mindama kötelezettségeiknek, amely
a tagsággal együtt jár.
Külön is felhívtuk erre a kartársak
figyelmét. Még is sajnálattal kell
látnunk, hogy ezek a felhívások ha
tástalanok maradnak és azok az ille
tékek, amelyeknek hétröl-hétre úgy
biztosítéki alap, mint esedékes kamat
és tőketörlesztés címén be kellene
folyniok a bank pénztárába, több
tagtársunktól elmaradnak. Megvalljuk őszintén, megdöbbenéssel szemlél
jü k a hátralékoknak ily módon való
szaporodását, mivel ez a hitelegyleti
vezetők hosszú és fáradságos mun
kájának eredményeit teszi hovatováb
illuzóriussá. Mert csak nem gondol
ják a tagtársak, hogy bármely pénz
intézet komolyan vehet olyan alaku
latot és tőkét bocsát rendelkezésére,
amelynek a tagjai elvállalt kötele
zettségeiket be nem tartják. Már
pedig a főpincérség elvárja, hogy
komolyan vegye és mi is azt vall
juk, hogy joga is van erre. De . . .
És ez az, amit ujjólag és még az
az eddiginél is nagyobb nyomaték
kai szeretnénk hangsúlyozni, hogy
senki a biztosítéki alap befizetések
kel vagy az esedékes résztörleszté
sekkel el ne maradjon, mert enélkül
hitelünk, közmegbecsülésünk nincs,
és mindaz, amit mondunk vagy ígé
rünk, csak a szavakkal való játék,
amelynek értéke a nullával egyenlő.
Nem szólunk a mukanélküli
tagokról akiknél teljesen megtudjuk
érteni az elmaradást. A dolgozóktól
azonban nem fogadunk el mentséget,
mert bármily nehezek is a viszonyok
a hitelegyleti terhek viselése — ha
azt vállaltuk — még mindig nem
életkérdés.
Fogadják tehát a tagtársak e
figyelmeztető sorokat kellő komoly
sággal. Sokszorosan fontos ez most,
amikor a bankkal az uj megállapo
dás perfektuálása előtt állunk. Sok
kifogást hangoztattak egyesek a
múltban, melyeket a hitelegyleti
választmány az uj megállapodások
nál igyekezett is figyelembe venni.
Ezt azonban teljes súllyal csak úgy
teheti meg, ha maga mögött tudja
a tagok szigorú önfegyelmét és
kötelességtudását.
A közügyek terén, ahol a csele
kedetek önelhatározásból születnek,
— nagy baj az indolencia. De vég
zetes lehet ez ott, ahol pénzről van
szó.

A hitelegylet és a főpincéri
egzisztencia alapja pedig ma — pénz.
Jó lesz tehát, ha vigyázunk kissé és
nem halmozzuk a hátralékokat.
*
A takarékasztaltársaság tag
jaira nézve is áll a fenti figyelmez
tetés. Bár itt távolról sem oly nagy
a hátralékosok száma, mégis, ma
már november végefelé járunk és
tudni kell, hogy a j >vö hónap 17-én,
tehát egy hónap múlva lesz az év
végi felszámolás. Az viszont magától
értetődik, hogy az ezévre tartozó ese
dékességeket ezévben kell be is fizetni.
Nagy hiba volna, ha egynéhány
kartárs szándékos vagy véletlen feledékenységből ezt elmulasztaná.
Az asztaltársaság egész eszten
dőn át kifogástalanul működött és
legteljesebb mértékben telelt meg az
alapítók szándékainak. Szükséges
tehát, hogy a következő esztendőben
is újra alakuljon és tovább fe j
lessze az önsegélyezés gondolatát.
Ennek az előfeltétele viszont a be
fizetések pontos eszközlése most
már azért is, mert küszöbére jutot
tunk — mint mondottuk — az év
végi felszámolásnak.
Reméljük, hogy az asztaltársaság
tagja megértettek bennünket és igye
kezetükkel lehetővé teszik a régi
akadálytalan likvidálást és a legszebb
reményekre jogosító uj létrehozását.
Egyben közli az asztaltársaság, hogy:
az évvégi gyermekfelruházó ün
nepély villásreggeli keretében dec.
17-én, d. e. 10 órakor lesz.
Ugyanaznap este a Kovács-kávéház emeleti helyiségében díszvacsora
keretében lesz a beszámoló az üzleti
év eredményeiről.
Az uj üzleti év kezdete, a z a z :
első befizetési napja dec. 24-én lesz,
melyre már most lehet jelentkezni
Kanczler Aladár kartársnái, az asztaltársaság titkáránál.
A tak arékasztaltársaság g yer
m eki elr uh ázási
akcióját
igén ybevenni szándékozók dec. 1-éig m ég
jelentkezhetnek Kanczler A ladár ur
nái M agyar K orona-kávéházban m in
den délután 2 - 8-ig .
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Bednárcz Róbert apátplébános végzett, regisztráljuk Kovács kartársunk előre
fényes papi segédlettel. A szertartás haladását, hisszük, hogy ezután is
után a Budapesti Szállodások és Ven éppen oly lelkes hive marad a főpin
déglősök ipartestülete nevében Keszey cérség törekvéseinek, mint volt eddig.
Vincze elnök Gundel Károly és Malo- Itt kell megemlítenünk, hogy a Magyar
sik Ferenc a Budapesti Kávésok Ipar Korona kávéház főpincéri állását
testülete nevében Mészáros Győző el ugyancsak november 1-től fogva
nök és dr. Havas Nándor főtitkár, az Kanczler Aladár kartársunk, Kovács
idegenforgalmi hivatal nevében Markos Adolfnak a Westendben volt főpincérBéla igazgatóhelyettes, az idegenfor társa tölti be. A volt főpincértársaknak
galmi szövetség nevében Popper ezen újabb szerencsés kombinációja
Ferencz kormányfőtanácsos, a keres azt hisszük az egyébként is jóhirü
kedelem és iparkamara nevében Lati- üzletnek is mindenben csak előnyére
nák Jenő főv. törv. biz. tag, a Főpin fog szolgálni.
cérek Országos Egyésülete nevében
Megszökött fizetőpincér. Fleischer
dr. Kollmann Dezső ügyész föv. törv. Jenő kartársunknak, a Bristol-szálló
biz. tag helyezte el a szögeket a zász főpincérének súlyos kárt okozott volt
lóban. Az ünnepség este a 9 órakor fizetője Klein Aladár. A nevezett a
a Vigadóban rendezett díszvacsorával vendégek szobaszámláinak inkasszáláfolytatódott, mely alkalommal Csik sával is megvolt bízva, melyekkel
József kartárs, a budapesti főosztály azonban naponta leszámolni tartozott
elnöke tartott hatásos ünnepi beszédet. a főpincérnek, ki a céggel szemben
Még több felköszöntő hangzott el egyedül viseli a felelősséget. Egy szép
Szívjunk el belőle naponta néhányat, megszokott
ezután. Gundel Károly nagy beszédben napon azonban Fleischer kartársunk
cigarettánk mellett és ezzel ellensúlyozzuk a nikotin
káros hatását. Szeszélyes időjárásnál megvédi légző
a hagyományos genfi szellemet, Mészá hiába kereste a fizetőt és csakhamar
szervünket. — Kapható dohánykülönlegességi áruros Győző a zászlóanya nagyasszonyt kénytelen volt megállapítani, hogy több
dákban és p á l y a u d v a r o k o n is.
Gundel Károlynét köszöntötte. Dr. mint 1900 pengő bevétellel egyszerűen
llliilllllllllllllllliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kollman Dezső a Főpincérek Orszá odébbállott. Fleischer kartársunk a fel
gos Egyesülete üdvözletét tolmácsolta jelentést természetesen nyomban meg
RÖUID KÖZLEMÉNYEK.
az ünnepély alkalmából a genfiek tette a sikkasztó fizető ellen. Leközöl
nagymultu egyesületének. Afelszólalások jük e sajnálatos esetet azért is, hogy
O lv a s ó in k s z iv e s f ig y e lm é b e !
sorát dr. Kritsfalussy István és Reichard ha netán valahol az illető felbukkanna,
A F ő p i n c é r e k L a p j a kiadóhiva
György zárták be, mely után tánc tudják a kartársak, kivel állnak
tala az egyesület elnökségével egyetértöleg
következett. Az ünnepély mindvégig szemben.
elhatározta, hogy az újév alkalm ával szo
Sonnenschein Ede széles körök
impozáns lefolyású volt és minden
kásos és az iparban tradícióvá vált jó 
tekintetben méltó a genfi szövetség ben előnyösen ismert kartársunk a
kívánságok közlésének az idén is teret
„Vörös malom“ üzletvezetői állását
ismert tisztes tradícióihoz.
kíván nyújtani. — A közlések dija e g y e 
Kovács Adolf. A budapesti főpin- nyerte el. Üdvözöljük őt és hisszük,
s ü l e t i t a g o k r é s z é r e 2 P. v a s 
céri karnak ismét egy általánosan hogy ebben az uj minőségében is
t a g a b b b e t ű v e l 3 P. Nem tagoknak
becsült szorgalmas tagja jutott el a jól bőséges alkalma nyílik majd különleges
5 P. Cégeknek megegyezés szerint. E szép
és nemes szokás egyben lapunk támogatá
megérdemelt önállóság révébe. Kovács képzettségének és szakmai tudásának
sá t is szolgálja, miért is felkérjük a kar
Adolf kartársunk ki a Westend kávé érvényesítésére.
társakat, hogy közleményét lehetőleg m i nJubilál az étkezőkocsi. Nagy ün
háznak mintegy másfél évtizeden át
d e n k i a d j a l e kiaaóhivatalunk tiszt
nepségek között készül megülni Ameri
volt
főpincére
november
hó
1-én
át
viselőjének.
_________
vette az Andrássy-uti Magyar Korona kában a Waggon Lits társaság az ét
Veszteségünk. A Főpincérek Orsz. kávéházat. Amidőn jóleső érzéssel kezőkocsi forgalombakerülésének hatEgyesületének ismét egy oszlopos tagja
dőlt ki az élők sorából. Meghalt
Mogyoróssy József, a Klub-kávéháznak
másfélévtizeden át volt érdemes fő
pincére. Őszinte fájdalommal tölt el
mindnyájunkat derék tagtársunk halála,
mert benne az igaz barátot, a nemesen
egyszerű és kiválóan értékes kollégát
veszítettük el. Kezdettől fogva részt
vett egyesületünk munkáiban, melynek
egy cikluson át vezetőségi tagja is
volt. 42 éves korában, élete delén érte
utói a kikerülhetetlen végzet mind
nyájunk igaz fájdalmára és nagy kárára
a magyar főpincérség egyetemességnek.
Temetése f. hó 14-én ment végbe.
Ravatalára egyesületünk koszorút he
lyezett, sírjánál Barkóczy István kartárs
mondott búcsúztatót. — Mélyen szi
vünkbe zárjuk emlékét!
A Genfi szövetség zászlóavatása.
A szállodai és vendéglői alkalmazottak
nemzetközi genfi szövetségének ma
gyarországi főosztálya október hó
22-én tartotta zászlóavató ünnepélyét.
Az ünnepély délután 5 órakor a bel
városi plébánia templomban kezdődött
B u d a p e s t, V II. k é r ., V e r s e n y - u tc a 12. s z á m .
a zászló beszerelésével, melyet
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vanadik évfordulóját, mely a közel
jövőben lesz. A legelső étkezőkocsi
ugyanis 1869-ben indult el New-York
és San-Franciskó között, mely akkor
a technika világnak valóságos csodája
volt és amelyről hönapogik cikkeztek
a lapok az egész világon. Sok fölösle
ges aggodalmaskodás és még több
gúny fogadta az első mozgóvendéglö
fellépését, ámde a közönség csakhamar
szeretetébe fogadta. Ma az egész földet
keresztül-kasul járják az étkezőkocsik
mint elmaradhatatlan velejárói a modern
vasúti közlekedésnek. A legelső kocsi
egyébként, amely a fentjelzett utat
megtette ma is épségben áll még és
az ünnepélyes aktus után a new-yorki
közlekedési múzeumban fogják el
helyezni.
A ven d églösipartestü let helyi
ségei ismét a Lónyai-u. 22. szám alatt

vannak. Ez a ház tudvalévőén az ipar
testület tulajdona, melyet gondos át
alakítással tettek alkalmassá a hivata
lok befogadására.
Lebeda Ferenc kartársunk átvette
az 1. Deák-u. 20. szám alatti kávéház
vezetését. Mint régi elismert szakember
nagy szorgalommal és kitűnő érzékkel
fogott hozzá üzlete fellendítéséhez. Sok
sikert kívánunk.
M erz cigaretták. Egy érdekes és
valóban különleges gyártmányú külföldi
cigaretta fajta került nem régiben forga
lomba. Ezek a cigaretták nagy öröm et
okoznak
minden dohányzónak,
mivel
nikotintartalm uk gyér, izük kellemes és
üdítő és ennélfogva méltán nevezhető
gyógycigarettának. Az uj fajta cigaretták
kiállítása igen tetszetős, az ára m érsékelt
és a közönség körében hölgyeknél úgy mint
férfiaknál, m áris igen nagy népszerűségre
tett szert. Ajánlatos tehát, hogy ezeket a
közkedvelt cigarettákat minden kávéházi
és vendéglői trafikárus beszerezze és
ezekre minden dohánynentü vásárló ven
dég figyelmét felhívja. Ezt a magunk
részéről is kérjük kartársainktól. A ciga
retták egyébkent minden különlegességi
tőzsdében beszerezhetők.

Hogy k eletkezett a k ifli? Egy
német történettudós éveken át tartó ku
tatás után most végre egész pontosan
megállapította a kifli eredetét és kelet
kezésének idejét. Mindenekelőtt bebi
zonyította, hogy legelőször a bécsi pékek
sütöttek kifliket s az osztrák fővárosból
terjedt el azután a kiflisütés az egész
világon. A bécsi pékek 1683 őszén kezd
tek el sütni kifliket — állítja a tudós,
— 1683 szeptember 12-én folyt le az a
csata, amelyben a törököket végképen
megverték. Ennek a diadalnak a híre
természetesen óriási lelkesedést keltett
Becsben. A pékek olyan módon adtak
kifejezést lelkesedésüknek, hogy a tö
rök birodalom jelvényének, a félhold
nak alakjára készítettek süteményeket,
azzal a szándékkal hogy a közönség
„egye meg a félholdat, hogy ne marad
jon belőle semmi." A bécsi közönség
nagy örömmel fogadta az ötletet és a
félhold alakú kiflik azonnal igen nagy
népszerűségre tettek szert. Néhány hónap
múlva már Németországban is sütöttek
kiflit. Később elterjedt az egész világon.
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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 n y ú jt: H c l ] d l l

A l i t 3.1 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.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1929. nov.
5-én a FOE választmányi ülésén. — Hajdú
Vilmos elnök az ülést megnyitja. Örömmel
veszi tudomásul, hogy az utóbbi időben
néhány kolléga helyzetében örvendetesjavu
lás állott be. Mindannyiunkat őszinte öröm
tölt el egyesületünk alelnökének, Hautzinger
Károlynak a pályán való előmenetele. Úgy
szintén Kovács Adolfé is. Mindketten ki
váló, szakképzett főpincérek voltak, akik
m indenkor tudtak nagy elfoglaltságuk
dacára, önzetlenül fáradni a közért. Most,
midőn önálló kávésok lettek, mindannyiunk
kötelessége a jókívánságokon kívül minden
tőlünk lehetőt elkövetni boldogulásuk ér
dekében. Ugyancsak örömmel tudatom,
hogy Sonnenschein Ede és Braun Lajos
tagtársaink a főváros két igen előkelő üze
mének üzletvezetését vállalták. Minden
okunk meg van bízni abban, hogy em lített
kollégák szaktudása és szeretetrem éltó
egyénisége pályájukon még további sike
rekre fog vezetni.
A munkanélküli segély gyűjtése tárgyá
ban a legutóbbi határozat értelm ében kí
sérletet tettünk az önálló gyűjtésre, mely
azonban nem sikerült, Felkerestem M észá
ros Győző elnök urat és megkértem, járul
jon hozzá, hogy úgy, mint az előző évek
ben, az idén is az ipartestület által szer
vezett gyűjtés keretei közt vehessünk részt
az akcióban.
A Budapesti Kávésok Ipartestületéhez
intézett kéré>ünk, mely a föpincérek munka
közvetítőjének felállítására vonatkozott,
nem nyert kedvező elintézést. Többek
hozzászólása után megbízást nyert az
elnökség arra, hogy a kérdést ne ejtse el,
hanem személyes intervenció utján pró
bálja sikeresen megoldani a problém át.
Dr. Kollman Dezső ügyész ur a nov.
1-én életbe lépett óvadékrendeletet magya
rázza jogi szem pontokból. A választmány
november hó 26-ára pénztárellenörzést
rendelt el.
Elnök jelenti ezután, hogy a genfiek
avató ünnepségén egyesületünk dr. Kollmann De -sö ügyész, Hajdú Antal titkár és
Barkóé/ , István szerkesztő utján képvisel
tette magút. Kornél Béla a tagok sorába
felvétetett.
Több tárgy nincs, ülés vége.
H ajdú Antal, jegyzőkönyvvezető.

"Üálasztmányi tagon figyelmébe!

Minden hó első keddjén, le g k ö 
zelebb tehát d e c e m b e r h ó 3 - á n
d. e. tiz órai kezdette! választm ányi
ülést tartunk. Pontos m egjelenést
kérünk. Külön m eghívót nem kül
dünk.
A z elnökség.
Főpincér özvegye bármilyen állást vál

lalna, mely célból kéri a kartársak szives
pártfogását Cime a kiadóhivatalban meg
tudható.

Egy kályha füt

1

GOÉSZ

csekély koksfogyasztással.
Ó v a k o d ju n k

h a s o n ló n e v ű
u tá n z a to k tó l I

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

Jelenkor legjobb folytonégő
kályhája !
B u d a p e s te n
c s a k k izá ró la g fenti
alatt k a p h a tó !

cim

K á ly h á in k n a k n in c s
S c lia n io tt-b e té tje , h a n e m
s z a b a d b ő á lló C la r a n c e v a sb ó l k é s z ü ln e k !
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FŐPINCÉREK

SZÁLLODÁK:
BRISTOL

a Duna p a rtjá n : IV. kér.,
M ária Valéria-ucca. T elefon:
Aut. 899—25. Lift, központi fűtés, folyó
víz. 340 ágy, 37 fürdőszoba.

CONTINENTAL

központi fekvés: VII.
kér., Dohany-ucca 42.
T elefon: 462—28. Lift, központi fűtés,
folyó víz. 250 ágy, 20 fürdőszoba. Egy
ágyas szoba 5— 10 P, kétágyas 8 —16 P.
Reggeli és ebéd étlap szerint.

DUNAPALOTA

a Duna p a rtjá n ; V. kér.
M aria Valeria-ucca. Te
lefon : Aut. 848/50. Lift, központi fűtés,
folyó víz. 160 ágy, 75 fürdőszoba.

ERZSÉBET H M U t t E S S S
Központi fekvés. Telefon; Aut. 865—69.
Lift, központi fűtés, hideg- és melegvíz.
Egyágyas szobák 5 50—10 P-ig, kétágyas
szobák 7.40—16 P-ig.

HUNGÁRIA
a Dunaucca
Partian
: lv->: Türr
■i w n u m u H István.
Teiefon
Aut.

7 oldal

LAPJA

BUDAPESTI KÁVÉSOK.
ÁRUFORGALMI R.-T.
BUDAPEST, Vili., JÓZSEF-KÖRUT 38.
TELEFON : JÓZSEF 392-77.
S a já t k á v é p ő r k ö ld e é s f ü s z e r m a l o m -ü z e m

N aponta frissen pörkölt kávé nagykeres
kedelm i áron. Kizárólag általunk kipró
bált kiváló m inőségű és zam atu kávét
hozunk forgalom ba. Különféle különle
ges összetételű k á v é f a j k e v e r é k
állandóan kapható.
A z összes kávéházi és éttermi cik
k e k közvetlen importja és eladása

Ajánlunk á l t a l u n k k ö z v e t 1- enü
im portált l e g k i v á l ó b b fajú teáka
na gykereskedelm i áron:

fa tü z e lé s ü , Ié g fü té s e s fo ly to n é g ö
k á ly h a ideálisan tiszta és gazdaságos.

E re d e ti g a r a n tá lt a n g o l-r u m 7 6 %
e g y lit e r e s p a la c k o k b a n k a p h a tó .

Legnagyobb tipusunh 1000 m3-t
fiit egyenletes légfűtéssel.
Nyilvános helyiségek számára ideális tüzetes.

REKORD szén-, koksz- és fatüzelésü folytonégö
kályhák. Vegyestüzelésii „ZEPHIR"-kályhák.
ELITE takaréktüzhelyek.
ÁRLAPOT KÉSZSÉGGEL KÜLD: -^ < 3

828/30. Lift, központi fűtés, folyó viz,
350 ágy, 60 fürdőszoba.
VII. kér., Rákóczi-ut 90. sz■mi liiihl Telefon; józsef 326 - 19,
463—53, 463—52. Központi fűtés, hideg
meleg viz, telefon a szobákban, liftek,
,200 ágy, 20 fürdőszoba. Egyágyas szoba
3 — 12 P-ig, kétágyas szoba 7—22 P-ig.

IIYIPERIAL

HÉBER SÁNDOR

gyámra Budapest, Ul.

Vilmos császár-ut 39. A „zephir- kályhákból
állandó leraKat majdnem az ö s s z e s uídeití
uárosoKban.

IYIETR0P0LE közPon.H ,fe.kfivés= vm.,

Rakóczi-ut 58. Telefon:
J. 422/60. Lift, központi fűtés, folyó viz.
180 szoba, 3 fürdőszoba.
központi fe k v é s : Vli. kér.,
Rákóczi-ut 43. T elefon: József
261 — 12. Lift, központi fűtés, folyóvíz. 200
ágy, 1 0 fürdőszoba.
Keleti p. u. m ellett: Vili., Baross1
tér 10. Telefon: J. 330—82. Lift,
központi fűtés, folyóvíz, 280 ágy, 1 0 fürdő
szoba. Egyágyas szoba 5.10—12.24 P-ig,
kétágyas szoba 7.65—21 P-ig. Reggeli
—.70 f. Menü 1.50, este 1.60 P.
központi fe k v é s: VII., Erzsébet•
körut 4 5 . 4 7 , Telefon : J. 4 5 4 -0 0 .
Lift, központi fűtés, folyó viz. 460 ágy,
80 fürdőszoba. Egyágyas szoba 6 —12 P-ig,
kétágyas szoba 10— 18 P-ig. Reggeli és
ebéd étlap szerint.

ZIIYIMER FERENC

PALACE
PARK

RQVAL

MULATÓK:
TARARIN N e m z e tk ö z i
1

lig nyitva.
m űsor.

HALKERESKEDELMI R.-T.

vezetne^!

Telefon : Aut. 854—48.

FIÓKÜZLETEK:

V., Gróf Tisza István ucca 10.
Telefon : Aut. 816—79.

B Ú T O R
hálószobák, ebédlők ó r iá s i v á la s z 
t é k b a n a legolcsóbb készpénzárban
RÉSZLETFIZETÉSRE I S !

VII. kér., Rákóczi ut 90. sz.
Telefon : Józs. c04—84.

IRODA:
VIII., Horánszky ucca 19. I. em.
Telefon : Józs. 335—39.

BALASSA
SZONDY-U. 5. (Terézkörut sarokház.)

O rfe u m . VIII.,

Rákóczi-ut M indennap regge
Tánc atrakciók. Világvárosi

PFI
F MFI F
r t t t IIIE L E

BUDAPEST, KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK.

B orpalota R.-T. Budapest.
TELEFO N : József 395-64 és 346-11.

Pincészetek:
Vili. KENVÉRNIEZÖ-UTCO 6. SZÁM.
IX. FOVÁM-TÉR 14. SZÁM.

VII., Nagymezö-ucca 30.
T elefon: Aut 2 9 2 -8 5 .
Na
óráig nyitva. T á n c a t 

K i t ű n ő m inőségű h o r d ó s és
p a l a c k o s borok.

kávéház a budapesti Montm u m u u parnasson v . kér., Kossuth
Lajos-tér 14.

}(erz-szalámi világhírű

Budapest legeloKelobD mulatója.
ponta reggel
ra k c ió k .

6

MMfiRn

HERZ ÁRMIN és FIAI
Kiadja a Főpincérek Országos Egyesület
Felelős kiadó : Guttmann Dezső.

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

PREISZ MIKSA

FEHÉR SÜTEMÉNY ÉS KENYÉRGYÁRA
B udapest, VI. K a zár-u tca 9.
TELEFON: Aut. 104—84. szám .

8. oldal.

FÖPINCÉREK

HQLNDQNNER IGNÁCZ-né
SÜTŐ ÉS CUKRÁSZ
Budapest, Dohány-u. 64.
Telefon J. 406-53.
cégt. Holndonner József

I
sütöde Szondy-u. 96

D é lu tá n 4 ó r a k o r f r is s sü té s !
a

F ŐVÁROSI SÖRFÖZÖ R.-T. KŐBÁNYÁN

Vendéglőknek és kávéházaknak
bevezetett szállítója.

közkedvelt sörkü lönlegességei:

Utolsó sütés este

7
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Előkelő éttermek és kávéházak szállítója

H
E
M

LAPJA

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

Ó R A K O R

M e gren d elh e tő: Városi raktár: Vili. T a v a s z m e z ő -u tc a 7.
T elefon : J ó z s e f 4 6 3 —8 3 . * G yártelep : X. Maglódi-ut 4 7 .
s z á m . T elefo n : J ó z s e f 4 6 3 —8 9 .

CrémanfRosé
Transylvania sec
A világhírű
I

Kristály ásványuizet

I

eredeti töltésben, kizárólag a Szenti

Lukácsfürdő Részvénytársaság Kristály

B ern d orf
Berndorf i Fémárugyár

Krupp Arthur Rt.
Magyarországi fióktelepe

Budapest,

m

m

kűtvállalata hozza forgalomba. Budapest
II. Zsígmond ucca
Telefon aut. 521 —17.
521 — 18.
521—19

IV., Váci ucca 4.
Neuw ald Illés utó dai k ö n y v n y o m d á ja , B udap est.

521—17 telefon aut.
521— 18
521—19

I

