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A háborús konjuktura.
A minapában lehetett olvasni egyik 

fővárosi napilapban egy pár közle
ményt, amelyben föl voltak sorolva 
a budapesti kávéházak és vendég
lők egyes cikkeinek árai. A közle
mények hói a felsorolt szemelvénye
ket a hatóság figyelmébe ajánlották. 
Egy vendéglő fnévieg meg lett ne
vezve) étlapja még a mai háborús 
korszakban is hallatlan magas Ezen 
étlap szerint egy héring salaiul nyolc 
koronáért számítottak, amelyet azon
ban felszólalás után hat koronára 
szállított le a fizető pincér. Ugyan
itt egy tojás előétel hat koronába 
kerül. A hídig fogas tiz korona. A 
finomabb fajtájú halnál, kecsesénél, 
titokzatos kérdőjel jelzi, hogy telje
sen ki van a vendég szolgáltatva a 
vendéglős önkényének.

A kész ételek jegyzékében a ser- 
léskaraj, a sc l'sb ord a , a pácolt so 
dor, a vagdalt bélszín, a füstölt ser- 
tésnyrlv, és a gom bás sertés-fiié 
egyaránt nyolc korona. De ugyan
annyi az ára a Unom köreinek A 
közlemény írója ezt egy vendéglő 
étlapjáról állapította meg, de mi tud
juk. hogy többi hasonló étteremben 
sem sokkal kisebbek az árak.

Ha most meggondoljuk, hogy az 
itt fölsorolt 8 10 koronás élelek
háhoru előtt nem többe mint 2 
2.50-be, hogy a mai hat koronás 
saláta legföljebb 1 koronába ha ke
rült, akkor láthatjuk, hogy milyen 
emelést vittek végbe vendéglőseink.

A kávésokról megjegyzi ugyan
ezen lap egy másik közleménye, 
hogy a közélelmezési hivatal ár- 
biráló bizottsága elé mintegy ötven 
árdrágitási följelentést terjesztett be 
a rendőrség véleményezés végett 
Az árdrágításnak néhány fölháboritó 
példáján akadhatott meg ez alkalom
mal a bizottság. Egy kávés egy üveg 
forralt borért 25 koronát, egy másik

egy adag libamájért 8 koronát és 
három tojásból készült rántottéért 
3.50 fillért számított.

Mi az. ami ezen árdrágítást indo
kolttá teszi. Ez az, amit nagyon ke
vesen tudnak. A nagyközönség 
ezekbe az áremelésekbe belenyug
szik. mert naivul azt hiszi, hogy a 
kávésok és vendéglősök kiadása is 
nagyobbodott. Pedig hát ez r.em áll. 
Süt ellenkezőleg, a háború ideje óta 
kiadásuk egyre jobban csökkent. 
Először is, a házbérük nem lett na
gyobb. Személyzetük számát alapo
san csökkentették Világi'á; uk sok
kal kevesebbe kerül, hiszen a ható
sági intézkedések hoztál; magukkal, 
hogy csak fél, sőt negyedvilágitást 
kell adniok. A különleges francia, 
angol italoknak ma már csak a hazai 
utánzatát adják, de éppen olyan 
drágán, mintha azok eredetiek vol
nának. A kávéházak ujságkiadása 
felét sem teszi ki a háború előtti 
kiadásnak, mert nem kell járatniok 
a drága külföldi angol, francia, olasz 
napi és heti lapokat sfb. Mi marad 
meg hát, amibe belekapaszkodhat
nának ! Talán a munkaerő?! Ez bi
zony nagy teher lehet ma. am ikor 
oly nagy az em berhiány!

És a munkás ma követelő, örülni 
kell. ha drága pénzért elvégzik a leg
szükségesebb munkái.

Egy jó  pincérnek ma nagy fizetést 
kell adni

A nagy közönség valószínű, hogy 
igy gondolkozik, amikor fizet, mint 
a köles. Eszébe se jut, hogy megkér
dezzen egy pincért, vájjon mennyi
vel emelték a maga munkabérét?

De ha nem is kérdik, mi meg
mondjuk: egy fivérrel sero! Ellen
ben kevesebb lett ezen a téren is 
a kiadás, az olcsóbb, sőt ingyenes 
női munkaerő beállításával.

A kávéházak, vendéglők mai napi 
forgalma olyan arányúvá fejlődött, 
aminöt azelőtt csak egy szilveszteri

nap tudtak felmutatni. De ugyan
ilyen arányúvá fokozódott a mun
kások napi robotja is.

Es a háborús konjukturák ezen 
ádáz csatájában a hinterland dús 
aranymezöin itt áll a pincér és egyéb 
kávéházi és vendéglői aikaimazott. 
lerongyolódva, agyondolgozva, ki
éhezve, megfélemlítve, hogy ez ez
után még rosszabbul is lehet . . . 
egy attomnyi erkölcsi eilentállás, egy 
szikrányi felbuzdulás nélkül! . . . . 
Kávés és vendéglős urak! Ezt fő i 
csinálták !

Hozsanna N ékíek!
És Te Országos Pincérszövetség 

— nem szégyelled m agadat?! . . .
-»**••« *»•♦<>»**••*< •<«.«•*Mankab r vagy százalékrendszer.

A Szövetség legutóbbi március 3 1.-ikí

hogy a munka bérrendszer üdvosebb., mint

Boór Jenő lenyomatja a németországi 
szakszervezet titkárságának a borravalóról 
nyilvánított vé'eménvét. Az a vélemény 
természetesen elítéli a borravalót, mint er
kölcstelen és lealázó keresetet. De hát-ki 
nem ítéli el!?

A német vélemény azonban nincs to
vább. Nem monJja meg, hogy milyen más 
rendszerrel kell helyettesíteni a borravalót. 
S mert a német vélemény ezt nem mondja 
meg. hát nem tudjuk meg Boór Jenőtől 
sem. Ö kivágja magát azzal, hogv mert a 
szakszervezeti titkár tájékozatlan, hát m a
radjon minden régibben, elégedjünk meg a 
bérmunkás állásponttal, mely már a múlt
ban is bevált.
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Igen, amennyiben tíz esztendő alatt ho
zott nekünk három korona bérjavitást, de 
még ezt is csak papíron, elméletben.

A hosszú cikk-monstrumban egyetlen 
sort sem találunk a pincérek \alódi reális 
%ietenek felismeréséből, a szakmában fönn
álló és semmiféle elmélet kedvéért meg 
nem dönthető, cl nem törölhető viszonyok 
figyelembe vételéről. Csak húzza, vonja 
azt a regi kaptafát, amelyről pedig már ö 
is tudhatná, hogy nem megy reá a mi ci
pónk De mit törődik ö a gyakorlati élet 
olyan kicsiségével, mint aminö egy bér
mozgalom. Mit bánja ö. hogy ez nálunk s 
még hozzá maid minden évben megújítva 
:» lehetetlenségek közzé tartozik. Miért is 
izgatna magát azzal, hogy a folytonos év
tizedekre terjedő bérmozgalmak elkerül
hetetlen sztrájkok mivé tennék ezt a szak
mát. Enéikül a folytonos állandó bérharc 
nélkül pedig hogy képzeli el Boór Jenő 
elérhetővé tenni azt. hogy olyan fizetést 
érjünk ei, amely kárpótolna bennünket az 
elvesztett borravaló jövedelméért.

Vagy azt hiszi, hogy a munkaadóknak 
is elég. ha oda tartjuk nekik a német 
szakvéleményt ?

Nem ! 0  mindezzel nem törődik. Nála 
io az elmélet. A tudákosság. A nagyké
pűsködés. Azaz önteltség, hogy ó most a 
borravaló kérdésben tájékozottabb, mint 
vezető társai és hogy ó most szocialista 
intencióról csinál hangulatot a borravaló 
ellen

Üres frázis halmozásából azonban nagyon 
is kilátszik a lóláb. Nem a pincérek feje 
fáj ökelmének hanem hát — Hanisch 
már eleget volt titkár.

Majd akkorára.amikkorra a pincérek érde
kében dolgozni is lehet, majd csak ki talál 
valaki v alamít. amire ö ráhúzhat ja szociálista 
ideológiáit. Hiszen az elmélet olyan sürü 
rengeteg, hogy abban az ilyen kis szarka 
csipegetései igazán kárt nem lehet. Mi is 
csak azért vesszük észre, mert elszomorí
tónak találjuk, hogy ilyen ielületes fejjel 
akarják a mi gazdasági létérdekünket el
kótyavetyélni.

A jövő alakulásának tengelye kétségte
lenül a mai borravaló jövedelemnek egy 
ma  ̂ szilárdabb, egységesebb javadalmazás
sal való felcserélésére irányuló törekvés 
lesz az bizonyos. A budapesti pincérek 
zöme már régóta azon az állásponton van, 
hogy a borravalót mint teljesen bizonyta
lan jövedelmi forrást mással cserélje fel. 
egy olyan a munkaadótól járó javadalma
zással. amely bizonyos munkakörzetben el
tekintve az üzlet nívójától jövedelemre 
nézve kielégítő legyen. A pincéreknek két 
irányzat között kell majd választani. Az 
egyik a fix fizetés, a mit Boór kínál, a 
szövetségben A másik, a százalékrend
szer. A fix fizetés azt jelenti, hogy a mun

kaadók felajánlanak bizonyos egységes heti 
vagy havi fizetést, de ezzel szemben min
den más mellékjövedelemtől eltiltanák a 
pincért. De ha ők el nem is tiltanának 
bennünket, tiltaná ezt a bérmunkás állás
pontján álló pincér, szociális tendenciától 
dagasztott elvek által fölfujt önérzete.

A bérrendszer kollektív megállapítással 
járna arra nézve, hogy hány esztendeig, 
mennyi legyen a pincér fizetése, és ezen 
évek elteltével a meglevő fizetés hány 
százalékával emelkedhetik az. ismét újabb 
évekre kitolva megerősítve. Ez igaz. na
gyon egyszerű volna. De az exisztenciális 
élet ilyen könnyű elintézése, csak a nagy
ságák és a cselédek között lehetséges. Az 
annyiféle rétegekre rakodott pincér tár
sadalom gazdasági létfeltételének átreíor- 
málása azt hiszem egy kissé nagyobb kö
rültekintést igényel, mint amennyit a nagy
sága vesz igénybe a Julissal szemben, a 
mikor azt mondja neki, hogy na Julis, 
három hónapig lesz 12 korona fizetésed, 
de ha jól viseled magad, hát három hónap 
múlva megkapod a 15 koronát. Ilyen egy- 
sz rü megoldást csak az ajánlhat, aki a 
borravaló eltörlését soha nem is akarja 
dűlőre vinni, aki ezt a kérdést csak agi- 
tációs eszköznek használja, hogy vele csupa 
frazelogiákra épített szervezetet toboroz
zon és tentartson.

Azon pedig a pincérség már túl van. 
hogy maszlagolni lehessen. Ma már tudja, 
hogy egy szervezetnek olyan reális célok
kal kell bírnia, amelyek amellett, hogy 
megvalósíthatók, egvetemes hatálylyal is 
bírnak és az összesség javát szolgálják. 
Nem az egész épület lerombolását céloz
zák olvkép. hogy talán épiteni sem lehetne 
utánna, hanem csak a korhadt, szuette, a 
viszonyoknak meg nem felelő részeket 
cseréli föl. a mai pincér egyéniségének, 
munkateljesitmenyenek megfelelően.

A „Szövetség" szociológusa Boór Jenő 
minden más véleménnyel szemben a íix- 
íizetést tartja egyedül üdvözítőnek. A 
százalékrendszert svindlinek minősíti és 
teszi ezt a hazai viszonyok teljes figyel
men kívül hagvásával anélkül, hogy meg
állapítani próbálná, hogy a fixfizetéses 
vagyis a bérmunkássá átreformált pincér 
helyzete a mai viszonyokhoz hasonlítva 
mennyiben válna jobbá. előnyesebbé. 
kívánatosabbá.

Az ö érveléséből senki neg nem tud
hatja. hogy azután érdemes lesz-e még 
pincérnek lenni, vagy hogy a pincérség 
melyik ágát lesz jó megtanulni. Éthordó 
legyen-e valaki vagy kávéházi felszolgáló. 
Szobapincér vagy hajópincér, vasuti resta- 
ráción vagy étkező kocsin keressen-e al
kalmazást. Pedig ugy-e mind ezek más és 
más egyéniséget, más és más tudást és 
ismereteket igényelnek és igy más és más 
követelményeik is vannak. Dehát a szer

vezkedés Boór szerint nem analizál. Nála 
elv. hogy üsse kő az egyént, minden kü
lön ambícióval, törekvésével, kvalitásával 
együtt, fő a tömeggel való expirementálás. 
mert ez növeli a ..vezer" nagyságát. Ha a 
„vezér" nem idegen ablak alatt muzsikálna 
folyton, hanem itthon költünk keresné a 
megoldásra érett kérdések tanulmányo
zásra érdemes anyagai, akkor a borra
valónak felcseréléséi más rendszerben ta
lálná föl ö is. nem a keresztülvihetetlen 
egységes bérfizetés behozatalában.

százalékrendszer, amely a munkaadó
tól eredne, az egyes pincér üzleti tevékeny
sége folytán előállott eredmény alapján : tel
jesen kielégítő lenne a mai borraruló er
kölcsi hátrányának megszüntetésére nézve, 
de meghagyna minden más olyan előnyt 
ami ma meg van és csak javunkra van 
meg — de amelyek mind eltűnnének, meg
semmisülnének azonnal a bérrendszer mel
lett. egyetlen egy kilátás kedvéért, hogy 
azáltal eleget teszünk valamikor a ..szociá
lis tendenciának".

Szakkérdést igy ahogy, azt Boór Jenő 
teszi a Szövetségben, nem lehet tárgyalni. 
Megvalósítani pedig annál inkább sem 
lehet, mert az ilyen nivelláló átmenettől 
természetszerűleg érthető okokból irtózik 
minden pincér. Minek hát az ideológia ked
véért hangulatot csinálni olyan ügy mellett, 
amelynek értelme nincs, amely már eleve 
ki van zárva a megvalósulás lehetőségei 
közül. Margó

A tehetetlenek szövetsége.
Talán keresve sem lehetne találni kü

lönb vagyis találósabb címet, mint a fenti 
elnevezést, amivel a Hanisch és Weisz 
Dani-féle szövetséget illetni lehetne. Már 
a békeidőkben is tanujelél adták a lehe
tetlenségüknek. amennyiben mindazokat a 
„vívmányokat", amit az ö üzletükben még 
a nagy sztrájk után megtudtak tartatni, 
mindazokat a szövetség létesítése alatt 
nemcsak, hogy nem tudták fejleszteni, ha
nem még a megmaradt vívmányok fokoza
tos elkobzását sem tudták megakadályozni. 
Láttunk minden két hétben egy újabb 
szervező-bizottság megalakulását, melyek 
képtelenek voltak a rájuk bízott felada
tuknak eleget tenni. Természetes, hogy nem 
az egyes tagok, hanem a vezetőség és 
elsőbben a titkár hibája és tehetetlensége 
szülte mindazon szégyenletes állapotokat, 
amelyekbe ma a pincérség szenved és 
kínlódik. Ma a legtöbb üzletben a szabad
napról hallani sem akarnak, a bánásmód 
elviselhetetlen, ha valamelyik alkalmazott 
2 hétben egyszer kipihenni akarja magát, 
akkor a legtöbb helyen a fizetéséből kell 
a kisegítőt fizetnie. A kávésok, akik a há
ború alatt majdnem kivétel nélkül megtol-
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tasodtak. még a/, uzsonna és reggeli kávét 
is elvonták a személyzettől, és dacára 
annak, hogy minden szakmában a férfi 
munkaerőt megtanulták becsülni, fájós 
szívvel kell tapasztalnunk, hogy éppen ami 
szakmánk, mink vagyunk azok, akiknek 
többszöiösen kell éreznünk a sok nyomo
rúságnak különböző fajtáit. És amig más 
szakmák a kivételes állapotok dacára is 
tudtak alkalmat és módot találni a tagok 
és azok érdekeinek megvédésére, addig a 
Hanisch konzorcium kihasználja és ki is 
használta a háborús kivételes állapotokat 
a tétlenségre. Sőt ők még tovább mentek, 
ők még megszigorították a kivételes törvé
nyeket a maguk javára. Más szakmák tar
tottak és tartanak is taggyűléseket, és köz
gyűléseket és értekezleteket, de Hanischek- 
nek ez kényelmetlen, kellemetlen, ez mun 
kát kíván, persze a meleg irodában ülni 
sokkal könnyebb és kényelmesebb, csak 
arra vagyok kiváncsi, hogy mit fognak 
mindehhez szólani a harctérről hazatérő 
szaktársaink, iia ilyen tönkre szervezett 
állapotokokat és viszonyokat fognak itt 
találni? És mit szól mindehhez a szaktanács 
és pártvezetöség ? vagy‘elég az, ha a stólát 
lefizetik és a tagok pusztuljanak el ? Nem 
gondolják ezek az urak. hogy nincs a 
részükre mentség és kifogás ? Nem akarják 
Hanisch és W'eisz belátni, hogy ők már 
régen megérettek arra. hogy elpusztulja
nak arról a helyről,ahová néhány jóhiszemű 
szaktársunk jóvoltából tudtak felkapasz
kodni ? vagy azt gondolják, hogy a pincér- 
ség még tovább is hajlandó az ö tehetet
lenségüket összetett karokkal nézni? Oly 
időket élünk ma. hogy a pincérségnek is 
lehetne és lehetett volna a ' háborus kon- 
juktúrát kihasználni és valamicskét az 
összesség javára kivívni, de ehhez a mun
kához sajnos egy Hanischt és W eis: Danit 
kellett a :  időnek itt találnia. Nem pirulnak, 
nem szégvenlik magukat, hogy három esz
tendő alatt nem tartották érdemesnek egy
szer sem a pincérséghez. az összeséghez 
fordulni, hogy ti tagok van-e valami pa
nasztok ? van-e valami kivánságtok? Vagy 
ők azt gondolják, hogy a tagok is olyan 
gondtalan életet élnek mint ők, hogy semmi 
igényük, panaszuk, keservük nincsen ? Há
rom hosszú esztendőt átaludtak, és ők 
fogják majd a mellüket verni, hogy milyen 
nagy vívmányt értek el a szervezetnek a 
fentartásával. A szervezetnek csak akkor 
van létjogosultsága, ha olyan e t berek 
kezében van a vezetőség, amelyek odaadó 
munkájukkal tartalmat tudnak adni a szer
vezetnek azáltal, hogy a tagok részére 
jobb munkaalkalmakat tudnak kivívni, ki
dolgozni. Hanischék ezt a békeidő alatt 
sem tudták kivívni, a háborus idők alatt 
nem akarták megtenni, a pincérség majd 
gondoskodik róla, hogy a háború után ne 
jegyen alkalmuk rá, hogy tehessenek vala

mit. A pincérség jóllakott Hanischal és 
Weisz Danival; uj vért és uj életet kell a 
pincérségbe belevinni, és erre ők alkalmat
lanoknak bizonyultak, a pincérséget ők 
már nem fogják tovább főzni. Itt nem sze
mélyes hajszáról van szó, itt nem arról 
Írunk most, hogy a vezetők mások legye
nek és minden maradjon a régi amint volt. 
A tények azt bizonyítják, hogy Hanisch és 
Weisz Daniék képtelenek, tehetetlenek a 
pincérség érdekeiért dolgozni, cselekedni 
és ha ők nem vonják le ebből a konzek
venciát, a pincérség fog rá utat és módót 
találni arra, hogy elpusztuljanak arról a 
helyről, hogy helyett csináljanak olyanok
nak. akik majd az összpincérség bizalmá
ból arra érdemesek lesznek.

Bognár tDénes.
oooooooooooooocoooooooooooooooooSztrájk a Neuger-íéle étteremben.

Győztek a pincérek.
Az elmúlt hó 11-én kitört a sztrájk a 

Neuger-fcle étteremben Budapesten.
A Neuger-féle étteremben rendes embe

rek dolgoznak és valamennyien már huza
mosabb ideje vannak ott munkában. De a 
vendéglötulajdonosa, ama nagy sze
rencsében. hogy ö szeneslegényböl lett 
nagyvendéglös, igazán nem tudja, ki süti 
főzi az ételeket, a szakács vagy a pincér. 
És eme képességénél fogva ugv vagdal- 
kozik a legkihivóbb sértésekkel, mintha 
ö volna a világ legszakképzetebb vendég
lőse. mit a pincérek végül is megsokaltak 
és evégböl sztrájkba léptek.

Tizedikén este
egy vendég két borjuszeletet rendelt, az 
egyikei nem találta jó kisütöttnek. erre 
odahivatta a vendéglőst és panasz tett 
nála a szelet miatt. Neuger ur ahelyett, 
hogy a szakácsot hibáztatta vo'na. egy
szerűen a pincérre tolta az ódiumot és 
nem átallotta egy a nála már öt éve dol
gozó pincérnek azt mondani, hogy hadi
pincér. Szerény véleményünk szerint, egy 
jó vendéglős még a vendégtől is kikérte 
volna magának az ilyen megjegyzést, amit 
ö igazán alaptalanul mondott.

A sztrájkolok az Újkornál.
A sztrájkba lépett pincérszaktársak első 

dolguk volt. hogy felkeressék az Újkor 
szerkesztőit. Minthogy rendszerint San- 
Remo kávéházban tartózkodunk, odajöttek 
hozzánk mind a kilencen és előadták a 
panaszukat

Sztrájktanya a Királyvendéglőben
Ezek után a Király vendéglőbe mentek a 

sztrájkoló szaktársak, hogv megbeszéljék a 
továbbiakat. Megbízásukból nyomban érint
kezésbe léptünk Palugvay üzletvezetővel 
és előadtuk a pincérek panaszait s végül 
kértük,sérelmeiknek az orvoslását. Palugvay 
üzletvezető főpincér, aki külömben is de

mokratikus érzelmű ember, a legnagyobb 
készséggel hozzájárult az összes kívánsá
gok honorálásához és kijelentette, hogy az 
ügyet főnöke előtt magáévá teszi, akitől 
elvárja az elégtétel megadását.

Dolgoznak a sztrájkoló pincérek.
Másnap délben már a sztrájkoló pincérek 

dolgoztak rendjében, a kutvaóli sztrájk
törőket pedig elküldték zabot hegyezni.

fMinden rendben van.
Jelentik a sztrájkban résztvett emberek, 

hogy minden rendben van mi sem ad okol 
a panaszra.
-■-» -.•» »>•> 'J? 's? 'y? 'jT

h í r e k
A pezsgődugók manapság nem kicsi 

értéket képviselnek és éppen ennélfogva 
rá kell mutatnunk azon visszaélésekre 
ami körülötte lejátszódik.

A legtöbb helyen illetéktelennek tulajdo
nítják el. holott ez kizárólag a pincérek 
privilégiuma. Es akad még a munkáltatók 
között is aki pályázik rá és tudunk sok 
esetet ahol javadalmazásként kapja egyik 
másik segédszemélyzet.

Sztrájk a pilseni sörcsarnokban Az 
elmúlt napokban hirtelen kitört a sztrájk a 
pesti pilseni sörcsarnokkan. Kezdtünk 
érdeklődni utána, hogy mi is történt ott.

A kilépett éthordókat kikérdeztük, akik 
elmondották, hogy azért léptek sztrájkba, 
mert az ottani megtollasodolt tulajdonos- 
pökhendi arogánciáját nem birlák tovább 
tűrni. Legutóbb egvik éthordó társukat 
minden ok nélkül elbocsátották és ők ezen 
annyira felháborodtak, hogy valamennyien 
(egy-két talpnyalón kívül) kiléptek.

Egy szóval megtették a kötelességüket 
és amint értesülünk valamennyien jó 
állásba kerültek. Mostanába nagyon furcsa 
lehet az olyan főnököknek akik hozza 
vannak szokva az olcsó Jánosokhoz akik
kel lehel pökhendiskedni és éhbéren dol
goztatni. de ami derék szaktársaink nem 
arra valók.

A vendéglősök és a rokkant katonák
A fővárosi vendéglősek körében nép
szerűvé vált a rokkant katonák alkalma 
zásának eszméje, amennyiben a felirói 
teendőkben nagyon használhatják őket. 
Sok rokkant katonánk lesz. aki valamelyik 
tagját veszitet-e el a háborúban és nem bir 
minden munkát vállalni, de az ilyen és 
hasonló munkákat eltudják végezni.

Felelős kiadó :
GRKGORITS ISTVÁN 

I.aptulaidonos :
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG

NAGY IGNÁC ikkek szaküzlete |

B u d a p e s t , V II., K á r o ly -k ö r ú t  9 .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pinccfelszerelcsi cikkekben, u m. borszivattyuk. 
szürögépek. hordógözölök. pasteurizáló k é
szülékek. palackok, paraíadugók. címkék
ben stb. Kivaló készítmény!
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NYILTTER.
A jubiláló Rcich József szaktársunkat 

tni is üdvö 11?• ik. bár 50 évi nincerkedese 
alatt mindig távol állott saját társaitól.

Nyilatkozat. Az l J  KOR című szak
lapban augusztus 1. és február 1. ..Borzal
mak a Kersey-féle pinceroyuzó élterembenM 
és „Ljabb bajok a Kerse\-féle etteremben“ 
címek alatt, miután meggyőződtem, hogy 
azokat téves információk alapján írtam és 
hogy a valóságnak nem felelnek meg. a 
mai fötárgyaláson jegyzőkönyvbe kijelen
tettem sajnálom. hogy azokat írtam és a 
sértésekért ünnepélyesen bocsánatot kér
tem, a sértett tél e égtételü! elfogadta. 
Ezzel az eljárás megszűnt.

Gregorits István.

PAPÍRSZALVÉTA

ö z v .  B e r k o v i t s  K áro ly n étiái  
B u d a p e s t ,  V II ., í i p - u i c a  4 .  sr..

oo TELEFON 166—07 c o

P A 5 T Z T Z ) J Á K O S

BUDAPEST, VII., A kácfa-utca 55.
T E L E F O N  8 1  3 0 .

F e z s g ő s d u g ó i
használtat, de nem törölte;, veszünk 
bármely mennyiségben, előzetes tuda- 

Jiozódás nélkül, uiar.veílel 40 fillérért 
darablinkén t.

Uj- p a lé tc k d u g ó k a i  minták előze
tes beküldése eiienébcn a legmaga

sabb árban veszünk.

From m erTesívérek, Budapest 
VI., Teréz-körut 23.

SAVANYÚ v'Z.

oegjobb asztali és 
üdítőital Kitűnő 
hatásúnak bizonyult
Köhögésnél, gégeba- 
joknál. gyomor- éc 
hólyaghurutnál.

I MATTOM HENRIK
] Karlsbad- Budapest 

M & TTSH 8 B u d a p e s t ,  Terez-körut 37

S AN-REMO
kávéház Budapest köz
pontján A szakmabeliek 
és a pincér szaktársak leg- 
megszokottabb kávéháza. 
Itt találkoznak a fővárosi 

és vidéki pincérek.

a va

IflífQH
2 -8

j P e z s g ő s d u g ó t

:  le*,
• ben.

aitat, azonban nem törül - 
esz bármily mennyiség- 
I i/.ctes tudakozódás nél- 
utánvettel 30 fillérért[ R O B I C S E í í  A D O L F
paraíadugó yyá 

Budapest, VI

B UD APEST*

**t i  — i i in ;

K i t  p á r t o l j u n k ?

Szaktársak I
Ahol csak lehet, a bothoz 
vagy a pezsgőhöz illirtlteíikor
K r o n d s r f i  s a v a n y u v iz e t

Szolgáljunk fel. a a i m

Veszek dogét, pezsgés dugót.
Használt pezsgés dugókért, nem töröt
tekért, fizetek 30 iiilért darabonkint. 
használt palackdugt-kért K 5 kilo
grammonként Ezen Lilákat 
előzetes értesítés nélkül küldh<

tán vagy vasúton utánvét mellett 
Uj dugókért előzetes minta beküldése 
ellenében legmagasabb árajánlatot teszek. 

KASZSREP. EM IL
Budapest \ II.. Alpár u. 10. (Garay-lér mellett! 

Telefon Józseí 2 6 -6 6 .

C sak  a  s z a k la p u n k b a n  h ir d e tő  c é g e k  á r u it  a já n lju k  é s  v á s á r o lju k .
Springer Gusztáv könyvnyomda. Budapest. VII.. Akácfa-utca 62. Telefon 49—03
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