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A kormány
drákói szigorral kezei: a vendéglői 
eskávéházi ipart. Jó lehet, hogy ugyan 
elenyésző számban levő milliomos 
vendéglősök és kávésok ezt is ki
bírják, de nem bírja az*ipar. a sok 
kis exiszteneia és a tízezernyi mun
kanélküli alkalmazott Ha ugyan azt 
hiszik, hogy a kiutalt napi tizenöt 
koronából, amit kapnak a nmnka- 
néjküliek. meglehet élni, akkor na
gyon tévednek, mert abból vagy 
kenyérre vagy csak iakasra telik, de 
msndakettőre semmiesetre. Felismer
jük azon nagy államérdeket, mely 
kényszeritette a kormányt ily szi
gorúságra, mikor is a hiányos és si
lány élelmezés mellől még a két- 
három deci bort is kénytelen elvonni. 
De ugyanakkor jogosan emeljük feí 
szavunkat az eilen. hogv a vendég
lős és kávésiparról úgy mint azok 
munkásairól, egyszerre két bőrt, 
nyúzzanak le. Eltekintve attól, hogy 
a kormány szigorú alkoholtilalmának 
dacára hömpölyögnek utcahosszat a 
közveszélyes nótárius alkoholisták, 
míg az önmagukban megbízható pol
gárok cs munkások vizkövel növesz
tenek magukban megelégednénk az 
vialokra vonatkozó jegyrendszer he
lyes behozatalával, mely szerint hu
zamosabb időre volna megoldható 
e kérdés. Sokkal nagyobb gond. és 
nehezebb probléma a zárórának leg
alább egv órával való megoldása, 
meri ennek megmaradása és a mai 
viszonyok közti sürgős megoldását 
ugyancsak nagy államérdeknek is
merjük. Nem szabad szemelött té
veszteni. hogy ez iparok régi viszo
nyaihoz megfelelően dupla személy
zetet voltak kénytelenek alkalmazni 
és felnevelni és most a harctéri 
tömeggel tetőzve csak legfeljebb a 
felét lehet alkalmazni, miután éjjeli 
alkalmazottakra nincs szükség. Bí
zunk benne, hogy a kormány sürgős 
feladatott lát e téren, mert telő, 
hogy ez igy teljesen lefogja rombolni 
bölcs rendelkezésétől várt eredményt.

A szesztilalom iiveténi szigorúsága 
igen sajnálatos következtetést von a 
nép megbízhatóságára, amennyire 
tálán mégsem volna szabad lebe
csülni. de aggodalommal tölt e!

Pártválság va
Ennek a lapnak h:. vibjan: még eddig 

miadig a munkások igaz. érdekeinek őszinte 
becsületes hirdetése jelent meg. Mindig 
minden érdek nélkül minden partokon érj 
dek csoporton fölül állva bíráltuk el úgy 
a jelenre, mint a jövőre kiható tevékeny
séget vagy stagnációi. Mi nem tartozunk 
a szociáldemokrata parthoz, de oda tar
tóznak azok d munkás társain!, kiknek 
érdekei támogatásár.: lapunkat indítottunk. 
.Azután meg. mr is. '.rabár nem o.gjegyzet- 
ten. szocialistáknak \alljuk magunkat 
és igy egy kis jogot formálunk ahhoz, hogy 
a szociáldemokrata párt. jelenlegi válságos 
- orszakáb m. hozzászokunk, ahhoz a kér
déshez bolsevisták legyenek e  pincérek 
vagv szociáldemokraták maradjának.

Hát igaz. ami igaz. a komunis'ák 
ama vádja, hogy a pártvezetöség politikai 
irány ildsa vagy 20- 25 » >/.tendön keresztül 
egy hájas, vér és zsir bőségben tu! tengő 
burzsoá partvezetőség részére is túl ké
nyelmes lett volna. Az a néhány parive- 
zetöségi tag, akik Marx kapiíáljának és 
még néhány némel íilozofus köny vének 
ismeretén kívül, más szociológiái ismeret- 
lei nem rendelkeztek, akik egész, életük
ben negligálták a magyar történelmet és 
a magyar nép lelkének megismerésé!, akik 
közöli egyetlen köz vagy nemz.et gazdász 
vagy akár pénzügyi szakember nem 
akadt ezek az emberek. és ezek vannak 
nagyrészt még ma is uralmon. — csak egyben 
voltak ügyesek és eszesek; pártvezeiöségi 
tagságuk megtartásban. Az ö  közönséges 
demagóg egyéniségük magasabb kvalifi
kációi nem tűrt meg. Mindenkit ledoron
goló szónoklat-tan és förmedraény irás 
volt iskolájuk rendszerre. Ez a pártvezetö- 
seg, ha magasabb társadalom tudományi 
oktatásról volt szó. mindig az általuk mé
lyen megvetett intelektuelekre volt szo
rulva Jászi Oszkár. Dinner D. józse f.

bennünket a korai záróra is, mert 
vájjon hová juT életünk vérkeringése 
a kereskedelem az ily temetőbe való 
társadalmi életben.

>y párt-egység.
Szabó Ervin. /írró Lajos stb. voltak i 
munkások tanárak De azért ezek az egye
nek a munkások előtt mindig mint burzsoák 
voltak beállítva akikre a munkásság nem 
hízhatja politikai érdekeit. De alvadtak a 
proletárok között, különösen h diákok és  
tanítók között is olyanok, ai.il, tugabb vi
lágnézettel alaposabb tudassa! cs főleg 
szociáldemokratához illő nagyobb elszánt
sággal rendelkeztek. Ezeket vagy eldugták 
egy vidéki párt titkárságba, cs  ott úgy 
agyon kompromitálták magukat egy fél év 
alatt, hogy azután kényre, kegyre kivoltak 
szolgaitatva a  pártvezetöség akaratának, 
vagy ott hagyva csapat papot, tovább agi
táltak a pártvezetöség ellen, ezeket ina- 
gyarországon lehetetlenné lelték, kényte
lenek voltak kivándorolni.

\ munkásság pedig, abban a tudatban, 
hogv azok a pártból kiüldözött em bere1*- 
mind a munkásság ellenségei voltak, meg
nyugodott a pártvezetőség önkényes itéle- 
íeibben ezeket ícitámaszthaiatlan emberek 
nek tartotta

Es nem is támadt fel egysem azok kö
zük akiket a pártvezetöség le irort, csak 
most a forradalom után a holsev zmus 
v örös lobogója alatt.

Es amig hosszú évtizedeken keresztel, 
aludt a párt mélyén egy erős egészséges 
kisebbségi vélemény, addig a párt örökös 
bérlői folytattak kisded gyermekekhez 
méltó forradalmároskodásukat. a szakszer
vezetek utján. Politikai akció . se tálás. ki 
a ligetbe, az Andrássy-uton, körúton, ko
mikus felfenyegetődzés a körút é -  And- 
rássy-uti paloták ablakaira, amelynek füg
gönyei mögött nem hallható kacagás volt 
a válasz. A pártvezetöség a mai kommu
nista pártot tehát nem kicsinveiheti le. 
mert ha van sociálista program, az a 
programra ma már a kommunisták zász
lójára van föl írva. Megengedhető tehát.
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hogy minden vérbeli szocialista a kommu
nista p á rftoz  csatlakozzék, d é  csak addig 
anrif bolsevistákká vagy „ Sparlatassokká“ 
nem lesznek. Ebben az egyben egyétértünk 
a pártvézeíöséggel. Terror utján a  komu- 
oiznmst megvalósítani. az emberiség ellen 
elkövetett gálád merénylet volna, és éz 
a merénylet olyan eszményi magasztos, az 
egész emberiség üdvét magában foglaló 
cél eléréséhez nem volna méltó, de nem 
i> volna eredményes. Mit érnénk el vele. 
tiérnénk vele azt. hogy legjobbjaink a 
hosszú harc alatt sorra elhullanának és 
a tömeg, vezetők nélkül maradva végre 
•s a legiéktelcnnebb reakció k-rekedne 
tőlük vagy a legjobb esetben, egv ezred
éves kultúra es gazdasági egység földdel 
egyenlővé tett romjai fölött uralkodhatná
nak a kommunisták, ha ugyan, nem lenné
nek arra kényszerülve, hogy az ehen halt. 
íe gyilkolt, proletár hullák hetagombáln, a 
kultúra és gazdasági javak romhalmazain 
átnézve, ön keserűségükben összeroskodva 
egy örült \ég kacajjal ajkukon, a saját 
kihúzott kardjukba dőljenek.

Aki ezt akarja ám. legyen bolsevista 
vagy .-pártákus. De megköveteljük, hogy 
aevezzék néven a gyermeket, mondják, 
hogy ez az ö  akciójuk progronim a kapi
talisták ellen mi pedig jói tudjuk, hogy a 
progrom sem nem szociálist a elv sem nem 
szociálista taktika.

A  négy éves háború meg hozta sza
munkra magyarországi munkások részére, 
a szabadság ideális vívmányait, köztársa
ságot demokráciát, függetlenséget egyesü
lési és gyülekezési jogot mindezekről még 
néhány évelött álm ódn£sem  mertünk. Ki 
élveztük már e z t ?  Nem lehet hinni. Hisz 
még bele sem kostoltunk!

Túl fűtött agyak most többet mindent 
vagy semmit kívánnak, bármilyen áron. 
bármilyen áldozatok árán. még a testvér 
gyilkosság árán is. A  Berlini tragédia £ ib - 
necht és L’ixenburg sorsa, hisszük kiáb
rándítja a magyar spartacusokat és rá fog- 
aak eszmélni, hogy amikor a forradalom 
ledöntötte a cézárokat, akkor nincs semmi 
szükség többé Brvtusokra.Bajok az egyesület! közvetítés 

körül.
\mint tudtuk, az egyesületből kiindulva 

terrorisztikus eszközökkel bezáratták az 
ügynöki közvetítéseket eszközlö irodákat. 
Arról azonban elfelejtettek gondoskodni, 
hogy az odavaló rendeléseket megszerez
zék az egyletnek Képzelhető mennyi em
ber marad ezáltal munka nélkül. De ször
nyű módon panaszkodnak a munkások is 
az egyleti közvetítésre. Ez is a régi rend
szerre emlékeztető. Némelyik nap kisegí
tőket rendeltek a Deli étterembe, jött is 
vagy tíz. kiket azonban mind vissza kei- 
ett küldeni

Nemsokára úgy lesz. mint a múltban, 
ha véletlenül borbélysegédet küldenek, 
akkor is el kell fogadni a íónokáek. Csak 
igy tovább, akkor odajutunk, aho! a fórra-- 
dalom előtt voltunk

Hol az Öntudat?
Mindenki előtt megérthető a pincérek 

jobb életmód utáni vágya és még a laikus 
közönség előtt is szimpatikus minden pin
cér mozgalom, mert a közönség is tisztá
ban van vele. hogy a pincér mozgalom 
végre ő  róla is leveszi azt a terhet ame
lyet a borra való rendszer és annak túlhaj
tott módja jeient a számára. Hs akkor a 
mikor kivéve azokat akiknek az érdeke 
természetszerűleg ellene van a munkásjó- 
létnek mindenki a munkás mellett áll 
akkor a pincérek oly szerencsétlenek, hogy 
a saját vezetői mutat ák meg a kibúvó 
inat a munkaadóknak, hogy ne kelljen a 
munkásaiknak jobbéleim ődoi adniuk. Ugyan 
akkor amikor a rendőrség, katonaság, b or
bély és fodrász munkásoknak szabad es 
lehetséges volt bérmozgalmai indítani és 
azt sikerrel he is fejezni akkor a pincére
ket a saját vezetői: leszereli és leinti

Ki kell venni a vezetőség kezéből az 
elhelyezést olyképpen, hogv szigorú elle
nőrzésnek vessenek alá minden rendelést 
nehogy az az anomália álljon elő még sok
szor. hogy ne a szakképzettség legyen az 
irányadó és a munkanélküli idő. hanem a 
vezetőség mellett való agitáció Konkrét 
eset áll rendelkezésünkre fentiek bizonyí
tására. Tiltakozni kell az ellen is. hogv oly 
egyéneket akiket munkába beállítani nem 
lehet pökhendiségük és megbízhatatlanságuk 
miatt; azokat fizetéses állásokba helyezzék. 
Ezekre is vannak adataink

Lehetne vádolni az éttermi vezetőséget 
is azért, hogy a pincérek régi vágyát ké
pező revicr rendszert a / ö  külön m ódsze
rük kitalálásával lejáratják. De hiszen kitől 
is várnak a pincérek ebben a kérdésben 
jóindulatú szakképzett pártfogót ? Attól a 
ki munkaadó korában még pénzért sem 
adott enni a munkásának és a ki hogy 30 
kor.-át megtakarítson kivette egy munká
sának a szájából a kenyeret. Most ugyanez 
az em ber felüli a pincérek nyakára mint 
szakosztály elnök. A  többiekről-e helyen 
nem szólunk hisz csak nem fogunk \ere- 
bekre ágyúval lőni.

Addig amíg a pincérek nem tudják meg
választani még a>.okat az embereket sem 
akiknek az ö érdekük megóvása lenne a 
kötelességük addig ne várjanak javulást a 
helyzetükben. De ennek etfája és Omegája 
az. hogy szakember és ne csak politizálni 
tudó em ber legyen a pincérek vezetője.

Követelni nyíltan és következtésen a 
Rév rt százalék alapon azután beszélhe
tünk másról ha már ez- meg van. Es a 
vezetőségből kiküszöbölni a föpincér egyed

uralmat. Mert olyan bolond embert még 
nem látott a vdág, hogy a saját érdéke
éllen való dologért szálljon síkra Nfep kel' 
ézt «  követelésé séin kommunista iránynak
sem szociálista iránynak elnévezni bánéin 
a gyom or politikájának amely addig korog 
amig jól nem lakik és ami gyomrunk régen 
korog es arcünk a kenyérért sok megala-
iázlatást tűrve pírban ég még most is 
Emberek akarurk lenni! Van-e oly. botor 
ember aki ezt a vágyat nem érzi és nem 
akaria m egvalósítani? Eszméljünk és ve 
gyük kezünkbe sorsunk irányítását. Sze 
rer.csé fe l ! Székely Kálmán.Mi tesz a pincér szanatóriummal.

Lapunk környezete még mint egyszerű 
ellenzéki pincérek sokat agitáltunk egy 
pincér szanatóriumnak létesítése érdeké
ben. Akkoriban az egyesületben a notó
rius kártyaspilerek egyszerűen kinevettek 
minden ilyen kísérletet és szó sem lehe
tett ott róla mindaddig, mig nem kerültek 
be iágabb légkörű emberek Örömmel ér 
tcsültünk róla. hogy most komolyan k i
várna néhány derék ember ennek meg 
vaiósnlását és már hangversenyt is ren
deztek múlt hó 17-én :i Vigadó nagytér 
méhen Budapesten. Minthogy azonban egv 
szanatóriumot hangversenyek jövedelm é
ből nem lehet létesíteni, ennél sokkal na
gyobb gondja legyen az egyesületnek rá.

Szakszervezeti alapon szervezked
nek a  vendéglősök és kávésok.

A megváltozott viszonyok más gondol 
kozásra bírja az embereket. A  külömbözö 
iparos egyesületek kezdem ényezés folytán. 
amint értesültünk róla, a vendéglősök é> 
kávésok is mozgalmat indítottak az orszá 
gos szakszervezeti szervezkedés érde
kében

Á llam i m unkaközvetítőt akarnak  
a pincérek.

A budapesti pincéreknek egy tekintélyes 
része a napokban értekezletet tartottak 
a munkaközvetítő tárgyában Erős kifogás 
alá vették a jelenlegi lehetetlen köz
vetítés!, majd elhatározták, hogy kü! ott 
séget meneszlcnek a kereskedelmi minisz
terhez, kérni az állami munkaközvetítők 
mielőbbi felállítását. *

Forrongás a munkanélküli pincé
rek között

A harctéri szolgálat után óriásivá növe
kedett a pincérek munkanélküli csoportja, 
akik most valami csekély napi 15 koronát 
kapnak állami segélyt Mint természetes, 
ebből nem lehet manapság megélni, vajmi 
esetleges munkaalkalomra is van szüksé
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gük. Am  azonban a vén vezetőik oly  piu- 
céyeHenesen kezelik ez ügyet is, ha pél
dául valamelyik egy napot dolgozik, attól 
megvonják a segélyt, mi érthető forrongást 
szitt közöttük.

H Í R E K
A  m ü n ch eai p in cérek  is  k ö v e te lik  a 

b orra v a ló  eltörlését. Amint értesültünk
u müncheni pincérek nagy gyűlést tartottak 
ahol követelték a borravaló eltörlését és 
helyette megfelelő százalékot.

A  k a rá cso n y i hangszer-k iá llítás. A
zenekedvelő körök őszinte öröm ére immár 
megnyílta várva-várt „karácsonyi hangszer- 
kiállítás !"

A Rákóci-ut ÓO számupalotában nyert a 
kiállítással kapcsolatos karácsonyi liang- 
szervásár az elhelyezést és élvezetes lát
vány midőn a zenekedvelő nagyközönség 
délelőttönként a tem eket betöltvén kiki 
megválasztja magának az ő kedvenc mu
zsikáját.

Egy szá lloda i ü z le tvezetőrő l Az Újkor 
egyik számában megemlítettük Gaál D ezső 
<rs a Fővárosi pavillon pincérei közt tör
tént összekoccanást miből kifolyólag Gaál 
Dezső szállodai üzletvezető kéri annak a 
megállapítását, hogy 12 évi üzletvezető 
működése alatt mindig azon volt most pe 
dig mint közel jövő vendéglős szintén a 
legjobb indulattal lesz az alkalmazottakkal 
szemben. Ami ugyan történt az üzletből 
kifolyólag indult ki, de távolról sem volt 
komoly szándék.

Ritter János volt főpincér megvette a 
Dob- és Rózsa-u. sarkán lévő vendéglőt 
és február elsején saját kezelésébe 
■ ette.

A  S zo ln ok i p in cérek  sze rv e zk e d é se .
Szolnokról értesültünk, hogy az ottani 
oincérek megalakították az országos szö
vetség helyi csoportját, melyről értesítették 
a központi vezetőséget.

A z  O tthon kávéház uj k e ze k b e n . Bu
dapesten a Rákóci-uton lévő Otthon 
kávéházat megvette Sugár Sándor ismert 
tőpincér.

A  b erlin i p in cérek  m ozgalm a Amint 
berlinböl értesítenek bennünket az ottani 
pincérek erősen szervezkednek A  háború 
előtt különböző csoportokban voltak szét
szórva, most főleg azon fáradoznak, hogy 
egyesüljenek. A  lezajlott bérmozgalmuk 
nem hozott anyagi csupán erkölcsi ered
ményt amennyiben 100 korona heti fizetést 
vívtak ki és emelet lemondtak a borra
valóról.

V en d é g lő  átvétel. Vida Béla v. főpincér 
megvette a Főherceg Sándor- és Horánszky- 
utca sarkán lévő Hindenburg-féle vendéglőt.

E sküvő. Műit hó 5-én tartották meg 
Farkas János főpincér Ilonka leánya és 
Szol'arv István esküvőjüket. Este a Yida-

féle vendéglőben vacsorát rendeztek a 
fiatál pár tiszteletére. A  társaság emelke
dett hangulata közepette Gregorits István 
meleg szavakkal üdvözölte a fiatal párt.

A Szegedi pincér ügynökök nem köz
vetítenek pincéreket. Szegedről irják 
lapunknak az ottani szervezett pincérek és 
munkások tüntetést rendeztek az ottani 
pincér ügynökök ellen, és felhívták őket, 
hogy pincért többé ne közvetítsenek, mert 
ezt nem fogják tűrni. A z  akciónak meg is 
lett a kívánt eredménye mivel is az ügy
nökök beszüntették a pincér közvetítést 
ez.t nagy táblára kiírva tudatták az érde
kelt felekkel az iroda helységeiket alapo
san megrongáltak.

M egszű n ik  a F oga d ó  Illetékes helyen 
értesültünk róla, hogv a Fogadó cimii ven
déglős szaklap megszűnik illetve a (Magyar 
vendéglős) címet veszi fel. Hivatásához 
megfelelően elég helyes címet választottak 
neki és hisszük szerencséje utón fogja 
kisérni.

A  p in cé re k  egyetértés sport egylete 
múlt hó 10-án tartotta választmánvi ülést 
az Otthon kávéházban.

| 30Ó R  JENŐ “]  A  pincérek egyik régi 
clöharcosát temettük ei inuit hó 19-ikén 
Boór Jenő 40 éves korában dőlt ki soraink 
közül, éppen akkor, amikor szép tehetsé
gének - amivel tagadhatatlanul rendelke
zett végre tér nyílhatott volna. Való
színű ugyanis, bár nem bizonyos, hogy 
most, amikor a szociáldemokrata pártban, 
amely párt céljainak szolgálatában töltötte 
el élete legjavát, most amikor oly  nagy 
szükség van olyan képzettségű emberekre, 
mint amilyen Boór Jenő volt, talán végre 
méltó helyett kapott volna. Valószínűnek 
mondjuk, mert kevés olyan tartalmas tanult 
ember akad a szakszervezetek közül, mint 
amilyen ö volt. De azt is mondjuk, hogy 
ez nem bizonyos. Nem bizonyos, mert 
pályafutásában nem igen tapasztaltuk nála 
az alkalmazkodni tudás nagy egyéni mű
vészetét. Talán ez volt az oka annak, hogy 
a pártéletben egész haláláig, a legteljesebb 
homálvban maradt, dacára, hogy tolla, 
szónoki képessége elsőrendű agitátorrá 
tették- Közülünk pincérek közül nem birl 
kiemelkedni. Itt őrlődött meg közöttünk, a 
hol az ö nagy tudását, képzettségét meg 
sem értették. Szomoni. szomorú vég 
az ó halála akkor, amikor egv tűz
zel. ambícióval. íudásvágygval. nagyra 
hivatottsággal teli embernek teljes célja 
>. esztetten kell végnapjait egy kapitalista 
lapváilalat szolgálatában, csendben, lemon
dásban leelní, ahelyett, hogy élethivatásá
nak megfelelően az általa annyira gyűlölt 
burzsoázia elleni harcban esett volna el.

Akármi volt azonban ennek a keserű 
végnek a tulajdonképpeni okozója, mi vég
telenül sajnálkozunk Boór Jenő elveszté
sén. hiszen sajnos, ö  volt az egyetlen,

akivel ebben a mi szakmánkban szellemi 
téren együtt lehetett dolgozni, nekünk is. 
akik más célt nem kerestünk, a pincérek 
gazdasági és társadalmi harcában mint csak 
azt, hogy tisztességes szellemi fegyverek
kel viaskodhassunk ennek a pályának át 
reformálásán, kiépítésén, felemelésén.

Emlékével szemben reméljük, szaktár
saink eltérnek megrögzött egykedvűségük
től és méltókép állítanak neki a szakszer 
vezeti élet keretein belül örök emléket. F

V áltozá sok . Horváth G éza főpincér a 
vasúti restiben van Cegléden. Fiedler Já
nos szoba  főpincér Szolnokon a Nemzeti 
szállóban. Dailos József a vasúti restiben 
Szolnokon. Szabó Gyula főpincér az Esple- 
nád szállóban Budán.

Revier a Figaró Barban. Budapes- . 
ten a Rákóczi-uton levő Figaró barban 
behozták az első igazi revier rendszert 
Minden pincér a beosztott körzetében fel
szolgál és egyúttal számol is A z  alább: 
kartársak vannak ott alkalmazásban, kikről 
biztosítva vagyunk, hogy nem fogják de- 
zauválni a iéviért, már annál is inkább, 
mert jó főpincérek, M idiéi László. Kiss 
Béla és Schutz Rudolf.

Nem vált be a kasztrendszer a Gam- 
brinuszban Budapesten a Gambrinus ét
teremben a valamikor németországi kaszt
rendszert hozták be. Minden négy felszol
gáló után egy számol. Ez ugv látszik 
leginkább nem fog beválni, zúgolódnak 
is ellene, hisz már Németországbán is ha
tályon kívül helyezték ezt a rendszert, 
mert nem bíztak a számolókban

Előfizetési íelhiTás
A  megszállott területeken előfizetőinknek 

százai kénytelenek úgy a magyar napi 
lapokat mint saját szaklapjukat mellőzni, 
mert a posta nem kézbesítheti nekik. A  v. 
ellenséges vad hordái minden téren bősz 
szellemmel boszulják meg magukat a véd
teleneken más bűneiért. Nem kis sebeket 
ejtenek a pincéri társadalmon sem. mikor 
arról értesülünk, hogy a leggaládabbul 
bánnak velük minden megszállt magyar 
városban. Nemcsak a szabad életet von 
iák el tőlük, hanem arra kényszerítik, hogy 
az ö  fajnyelvükel tanulják.

Mig ezen sok előfizetőnk a legszomo- 
rubh száműzetésben sínylődnek, felhiviuk 
az egész ország pincéreit, hogy támoga* 
sák saját szaksajtójukat és mindenki csat
lakozzon előfizetőink nagy táborához. Citn 
ÚJKOR Budapest. Dohány-utca 84

A  százalékkérdés a rendőrségen.
Körülbelül húsz éve annak, hogy a ma

gyar pincérek harcolnak a borravaló ellen 
Nem volt mozgalom, amelynek zászlójára 
nem lett volna felírva . Le a borravalóval, 
így volt ez legutóbb is. A  többi kérdése
ket mind megoldották, legalább papiroson
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. borravaló eltörlését azonban'nőm tudják. 
Pedig még van a módja, csak akarói kell 
LeRutóbb a pincérvcz.etök- j  piocér^ég 
akarata cílencrc abban egyezeti meg a 
vendéglősökkel, ^ogy majd. százalékkal 
oldják meg, uRy hogy bizonyos százalékot 
■vapnak a borravaló helyett. Ez jő is volna, 
csak a vezetők és vendéglősök ezt ugyan
csak a közönség számlájára akarják fel
írni. még pedig úgy. hogy minden v endég
nek fel lesz számítva a százalék. Ezen 
Vérdés most a rendőrség hozzájárulásai 
-arja. de alig hisszük, hogy jóváhagyják, 
hisz maga a pincérség nem akarja a kö- 
.*3őségtől, hanem a tulajdonostól.

A  pincérek uj mozgalmi bizott
ságot alakítottak.

\  incsenek megelegedve a vezetőséggel. 
4 revier rendszer gyors behozatalát, a bor
ravaló rendszer eltörlését és  helyette száza 

lékot akarnak.

A budapesti pincérek múlt napokban 
* gy uj mozgalmi bizottságot alakítottak, 
mert nincsenek a jelenlegi vezetőkkel meg
elégedve. különösen a kávéháziak. Ez a 
mozgalmi bizottság sürgetni akarja a revier 
rendszer altalános behozatalát, a borravaló 
eltörlését és helyette a  százalékot.

Kutatják az ügynöki irodák rom
bolóit.

A  szállodai, vendéglői és kávéházi ai- 
fiöiciazottak többszörösen figyelmeztették 
a pincérügynököket, hogy hagyjanak fel 
működésükkel. Miután dacára ennek nem 
lettek eleget, felszólításuknak, egy napon 
megjelentek ott és összetörték az összes 
Irodákat. A  rendőrség már aznap letartóz
tatott két embert, azóta pedig lázasan ku
tatják a többi rombolót. Ezután valószínű
leg megszűnik az ügynöki közvetítés Buda
pesten. •

PAPÍRSZALVÉTA

K - ehai: íaher krepp hajtogatva.
Eltérni? paha papírszalvéta 50-50 cm. 

nagwujjban iegjetányotabban beszerezhető

özv. B erkovits K árolynénál 
B udapest, VH., Síp-utca 4 . sz .

TELEFON 1 0 6 -0 7

nagy ignac
B udapest, VII., K ároly-körút 9 .
Ajániia dúsan felszerelt r . i k t á r á t  mindennemű 
píacefcíszerelési cikkekben, u. ta. borsxivattyuk 
szürögépek. hordogozólök. pasteorizáló ké
szülékek. palackok, parafadagók. címkék 
ben stb. Kiváló készítmény !

Szivarszipka és szrvarkabiively
a legolcsóbb nagybani árban s/áfliiok 
Medi speciaiité hüvely 1000 db K li  
I doboz szivarszipka duplaégételt.. 7.
1 .. .. szimpla .. .. 4.
Szállttá' az összeg beküldése ellenében 

történik.
W EISZFEILER SÁNDOR

pap:r és norinbergiúru nagykereskedő 
Budapest. VII. Wesselényi-utca 8

jGrosz Ödön es Albert
i az ország legnagyobb szállodai

! és kávéházi ügynökségi irodája. I

F in á n c iro z  m in d en  ü zle te t . j

{Budapest. ATI. R á k óci-u t 22. szám  i

Telelőn 24 -32 és 8b- -40. j
Interurban 19—73. I

Budapesti (ivadék
Szövetkezetóvadékokat SÜTS’’

da i p in cérek  részére  k o r lá t la n u l  
f o l y ó s í t  és vá ltópénzek et. Tag
felvétel bármely időszakban. - Ked
vező teltételek. - Gyors es előnyös 
lebonyolítás. - - Hivatalos helyiség 
Budapest. K ák óci-u t 55 II. Hiva
talos órák: D. e .9 -  12-ÍR.D. u. 3 — b-ig.

K i t  p á r t o l j u n k ?

Szaktársak!
A hol csak  lehet, a borhoz 
vagy  a p ezsgőh öz  RllslMtof 
K r o n d o r f i  savanyuvizet

szolgáljunk fel-

STERNBERG ÁRMIN ÉS TESTVÉRE

4 a«w,t. VII.. RAk6cií4 t KO. H A N G S Z E R -G Y Á R
Ehrhar. K och  Se K orsóit. 

\ firth . L a u berger  & ű lo s s . S tingl stb . stb 
le g k iv á ló b b  külföldi z o n g o r á k  es  p i a -  
n í n ó k ,  r a la n in t  h írneves sa ját gyérünk  

a ya in k  d ú s  raktára.

Zen élő  a u to m a ták  v en d é g lő  
és m ozi részére. G r a m o fó n o k
tölcsérrel, valamint tölcsér nélkü l a 
icgolcsóbbtól a  legfinomabb kivitelig 

m inden árban. Óriási választék. 
H anglem ezek  a legú jabb  (elvé
telek. Használt hanglemezeket dara
bonként ! koronáért készpénzen  

vásárolunk
írja meg. hogy m ilyen  hangszert óha|t 
vásárolni. Arról küldünk képes ár

jegyzéket.
Használt hangszereket újakra becse
rélünk vagy készpénzért m egvásá 
ro lunk . Az összes hangszerek javítása 

saját m űhelyeinkben .

SternbergflrmináEÉÉm
C S .b K lR .U O V .H A N C S Z C R C Y A R .
M e c e o ü  k é s z í t ő  m ű t e r m e

B U D A P E S T , VII. R Ó K Ó C ZI-L H 60.
KÉPES ÁQ JEGV7CM INGYEN és BÉR MENTVE.

L egjobb  
asztali 

es üdito 
ital. Ki
tűnő hatá
súnak bi- 
szonyult

v_______ _ _________ ______________ , köhögés-
I nel, gégebajoknáí. gyomor- és hólyag

hurutnál - MATTOMI HENRIK 
i B udapest, VI., T eréz-köru t 37 .

Csak a szak lapun kban  hirdető  
cég ek  áruit ajánljuk é<- vásároljuk .

Springer G b ' í Ií v  Irönyvnyornd*. Budapest, VII.. Akácfa-utca 62. Telefon .lózref 106
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