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B a lo g h y
volt közélelmezési minister nagy hírre 
tett szert az általa kitalált uj menü 
rendszerrel. Ezzei szemben amint 
hírlik megütközéssel vette tudomá
sul nem a vendéglősek és a felszol
gáló pincérek zúgolódását e vesződ
séges uj rendszer ellen hanem a 
nagy közönség általános felháboro
dását. Kétségtelenül igaza van abban 
és ezt osztatlanul elismeri mindenki, 
hogy nemcsak mi szegény agyon
gyötört ország vagyunk nagy élelmi
szer hiányban, hanem a tavaszi hó
napok fogytán l z  egér.:: világ sivá
ron áll élelmezés tekintetébe és 
hogy nálunk okvetlenül csak igen 
székes beosztásai lehet élelmezé
sünkkel biztosítani a:- uj termésig. 
Ez egy oly nagy igazság amit min
denki tud és iái, de ar.nái nagyobb 
baj az hogy nem látunk egy okos 
és helyes alap-: kivezető beosztást, 
amir<* ha valamikor ug- most igazán 
nagy szükség van. Nem tudni kik 
lehettek a minister ur szakreferensei, 
de hogy nem vei’ ;-:: e :v  ily nagy 
élelmezési krízis szakértői az egé
szen bizonyos. Mert ha ilyenek is 
resztvettek volna az :ii rendszer 
előkészítésében ak< r teljesen ki lett 
vi»ina . írva egy ily haszontalan 
korcs rendsz rnak a. közönség előtt 
való bemutatása.

Amint tudniillik az általános menü 
behózatalával azt : eretnek elérni, 
hogy az élelmiszerekre való tekin
tette: lehetőleg minden ember (per
sze csak vendéglőben) egyforma és 
csak egy személynek kiszámított 
ebedhez vagy vacsorához jusson ami 
által sok élelmiszert- vélnék megspó
rolni. Ám azonban ezzel szemben 
áll az, hogy amit a vendéglőben 
elvonnak az adagokkal és azzal, 
hogy egy személy csak ecy soványka 
étrendet ehetik élég drága pénzen, 
a meglévő élelmiszer mind átván
dorol a bárók, mágnások és banká
rok nagy éléstáraiban, ahol eddig 
sem volt hiányosság benne De

vájjon tudja-e a minister ur, hogy 
ezzel a megtévedt rendszerrel igen 
sok oly szegény háztartás nélküli 
embert fog megéheztetni akik eddig

A  revier
A  ká v ésok , v e n d é g lő sö k  és íö p in c é n

Amint szakmánk messze visszanyúló tör
ténelmében ismeretes a revier követelés nem 
volt újkeletű Magyarországon. A  nyugati 
államokban lezajlott ily irányú pincér m oz
galmak ulán nálunk is volt régente revier 
mozgalom, mely azonban a hiányos szer- 
vezetségi és anyagi hiányokban nem tudta 
tető alá hozni, megvalósítani.

Majd 1910-ben Földi Imre és Fodor Pál 
indítottak reyier mozgalmai, sói a „Revier 
Pincér" cin en cg', lapot is indítottak az 
érdekébe Ám bár ez sem sikerült mégsem 
maradt medö kísérletnek, mer az elhintett 
eszmét magába szívta minden vérbeli pin
cér, s így napról napra lerjedt az egész 
kontignenesen.

A  hosszú sir* csendet 1914 március 
elsején \erte ie! nagy lármával az 
újkor, mely fűtői aggyal, telt energiával 
követelte a szakiparn 1: helyes igazságos 
megreformálását, mert az volt a speggyö- 
zőcíósünk, hogy az aki or; posvánvos hely
zetben tovább nem maradhat. És íme min
den elenvetés és gáncsokon keresztül el
len i erővel tört utat magának.

Tehát amint látjuk az elvetett mag meg
hozta a várt gyümölcsöt mindazok számára, 
akik érié küzdöttek, harcoitak mint rni es 
mások is.

De ugyanakkor mikor ezt jóleső szívvel 
megállapítjuk és látjuk, hogy a munkálta
tok és ebben a csatában legtöbbet veszített 
íöpincérek meghajlanak az uj korzsak kö
vetelményei eiött, elismerve a revier rend
szer nagy igazságát, minden figyelmünk a 
dolgozó pincérek felé irányul, kérdezve 
vajon tudják-e köteleségüket a nagy vív
mányokkal szemben.

Mert mindaz ami ezután történik és tör
ténhetik csak egyedül es kizárólag a dol
gozó  pincérektől füg, tőlük füg ennek 
gyakorlati helyes keresztülvitele csak úgy 
mint a megtartása.

sokkal jobban jöttek ki egy főzelék 
feltétellel mint ma az egész menüvel 
amire elsősorban is nem jut a sze
gény embernek.

diadala.
k elism erik  a re v ie r  nagy  igazságát

Tehát a pincérségen van <• sor megmu
tatni. úgy a munkáltatóknak mint a nagy 
közönségnek, hogy a magvar pincérek 
igenis megtudnak f.-lelni hivatásuknak, ami 
jogosa teszi a revier követelésüket és meg
tartását

Hiba volt minden gyakorlati átmenet 
nélkül nyomban bele kezdeni, mert igv sok 
reakeót szüli, de mi bízunk benne, hogy 
a pir.cérség tudni fogja kötelességét és 
feladatát. S ha igy lesz akkor örökre 
megszűnik a borravalóból élő társadal
milag csúnyán megvetett pincér, akik e z 
után felemelt fejjel élhetnek a társadalom 
legszebb soraiban.

De mindezek úián legalább egy jó időre 
nyugvó pontra lesz helyezve iparunkban 
szüntelenül dúló ádász kenyérharc mely
nek befejezés előtt nem ismertünk egye
bet, mint csak harcot és küzdelmei a meg
élhetésért cs a kizsákmányolás ellen.

Ezek miatt maradt le a pincér minden 
társadalmi és politika: nevelésről, mert nem 
volt soha egy percnyi ieeje, még kevésbé 
tehetsége ahoz, hogy azokra is gondolhas
sanak áldozhassanak.

Reméljük azonban, hogy a jövőben a 
megszilárdult anyagi‘ és erkölcsi helyzetük 
•A" v fogja ozditar.i neveltető süket, mely- 
rövid idővel oly  inteligens nemzedéket fog 
szakiparunknak teremteni, amijenért érde
mes volt harcolni, küzdeni és áldozni.

A  beisö viszonyok teljes »megtisztítása 
után gondoskodni kell a pincér telyes szak- 
képesítéséről, modern szakiskola és szak
tanfolyamok létesitéséröí. mert csak ezek 
utján várhatjuk szebb jövőnk uj nemzedé
két, akik méltók lesznek az uj kórszakhoz.

Epén ilyen gondot kell fordítani egy 
rendes nyugdijegvesület létesítéséről, mert 
erre épp oly nagy szüksége van minden 
pincérnek mint magára a revier reformra 
volt szükség, mert ez csak a jelen megél-
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hetes könyitését jelenti, míg a nyugdíj az 
egész élet pályafutását biztosítja.

A zt hisszük, hogy ami jóakaratu szava
inkat megfogja minden pincér szívlelni és 
az elmondotakon nagyon fognak okulni, a 
-,elen helyzet kiérdemlése és a jövő  biz- 
tositá«a érdekében. Ha a pincérség igy fog 
cselekedni, elsősorban is megszabadítja 
magát ától a vezetőitől kik minden más 
közhasznú munka hiányában még az anyagi 
és erkölcsi érdekeit sem volt hajlandó meg
védeni. előre mozdítani, sőt árulóká váltak 
akkor számíthatnak mindenkor azokra az 
emberek, akik edig is mindig önfeláldozóan 
önzetlenül küzdöttek a pincérekkel a pincér
ség igazi érdekeiért anélkül, hogy beülné
nek a húsos fazék mellé élvezni a tehe
tetlen éiözsdiek kenyerét.

A  cél győzedelm es ihletéből feledve, 
minden fáradtságunk keserűségét, bizal- 
kodólag tekintünk iparunk szebb és tisz- 
tultabb jövője felé.

Mi iesz a nyári üzemekkel?
A  pincér szövetség vezetősége az utóbbi 

időben hozzá szoktatta magát átvenni az 
újkor hasábjain megjelenő témákat, és főleg 
ez indított arra, hogy most egy oly témát 
veszek fel. mely igen közelről érdekel 
minden pincért, de különösen azokat kik 
talán egész télen át önhibájukon kívül 
munkanélküliek voltak. Az ugyan a kör
münkre éget forró téma, hogy vajon mi lesz 
a nyári üzemekkel. Azt hiszük, nem lesz 
rájuk nézve szégyen ha a figyelmüket a 
következőkre is felhívjuk. Igen jól tudót 
dolog, hogy a nyári üzemekbe nem lehet 
csak úgy összekapkodni a szezon alkal
mazottakat, ezért szokás volt azokkat már 
a korai tavaszi hónapokban szerződtetni, 
míg ez idén amint látjuk a pincér vezető
ségtől semmi sem történt ez irányban, 
holott talán sohasem volt oly nagy szük
ség ideje korán gondoskodni a tengernyi 
munkanélküliségről mint most. Itt sok ezer 
munkanélküli alkalmazotról és az ipar 
létérdekéről van szó, tehát nem lehet kö
zömbös! különösen az erői gondoskodni köte
les,) de jó lekéset vezetőségnek. Ezen súlyos 
mulasztásukat ismét csak megrendítették 
az irántuk viseltetet eddig is silány bizal
mat, miért igazán nem lehet hozzászólás 
nélkül rájuk bízni e fontos kérdést. Mert 
edigi tapasztalatok után okulva nem lehet 
bízni őri emberekben, akik a szakmába 
nem tudva boldogulni azt képzelték be, 
hogy majd mint szonokok, vezérek pótolni 
fogják szakképeségük hiányosságát, de va
lóban meg sem lehet róluk állapítani m e
lyik szerepben ügyetlenebbek és roszabbak. 
Mert az igazán nagyon természetes, hogy 
aki rósz pincér az csak még rosszabb 
piucér vezér lehet. Sokan nem is tudják 
felfogni mily nagy szerencsétlenség az ha

ily emberek kezébe jut egy munkás tábor, 
exetentiális kérdésemnek ügye és egy 
egész ipar irányítása. Amiként elmulasztot
ták kellő időben gondoskodni a nyári, de 
főleg a fürdfl üzemekről beszélek, gondos
kodni épp igy nem lehet abban sem bízni, 
hogy vajon kiket fognak oda küldeni ha 
ugyan mégis ide talál valamelyik fürdő 
tulajdonos a nyár közepén. Épen ezért 
kell hangoztatni, hogy oly vezetőségre van 
szőksége a pincérségnek, akik a szakmá
ban is a  legkitűnőbbek közé valpk. mert 
csak ezeknek lehet kellő érzékük az ügyek 
szakszerű intézéséhez. Ne csak azon tör
je fejét a vezetőség, hogy miképpen 
kreáljanak valamelyik napra forgó eré- 
nyü csatlósnak fizetéses állást, aki min
dig arra fordul ahonét süt a nap, hanem 
valamicskét a pincérséggel is. Örvendetes 
módon hírlik, hogy ez idén nagy nyári 
forgalomra van kilátás, különösen a balaton 
vidékén, ezért azt ajánlanám, hogy a munka- 
nélküli pincérscg saját maga foglalja állást 
e kérdésben, és rögtön utasítsa a vezető
séget, hogy azonnal vegyék fel az összes 
nyári üzemek személyzet rendelését, és 
azt mindenek alött osszák szét, a télen át 
munkanélkül volt emberek között, mert 
ezzel igazán nem lehet egy oly elnÖKre 
várni, aki egész háború alatt a hadi raiiió- 
kat gyűjtötte, most pedig csak azért ült 
fel a pincérség nyakára, hogy mint telye- 
sen tehetetlen ember ezen lépcső fokon 
jusson igazi szív vágyához a politikai ér
vényesüléshez.

Székely Kálmán.

A  kisvendéglősok szabadszerve
zetének megalakítása.

A  budapesti kisvendéglösök e hó 6-án 
értekezletre jöttek össze a régi képviselő
házban, hogy megalakítsák a szabadszer
vezetett, és hogy megbeszéljék a további 
teendőket. Miután a szabadszervezet nem 
elnököt, hanem elnöki tanácsot választott, 
és igy mindig másik elnöki tanács tagja 
elnököl, ez alkalommal Feliér Ferenc Fiume 
szállodás vendéglőst illettt meg az elnöki 
tisztségre. Fehér Ferenc mint az ujszer- 
veszkedésnek igen agilis vezetője, hosszabb 
beszédben hangsúlyozta a kisvendéglösök 
szerveszkedésének szükségét, majd rámu
tatott az iparban orvosolandó bajok sür
gőségére, különösen a szesztilalom és a 
menü kérdésével foglalkozott behatóan.

Baloghy miniszter a menürend
szer ellen emelt kifogásokról.
A  vendéglői közönség körében tapasz

talt nagy elégedetlenség megszólaltatta 
Baloghy Ernő volt közélelmezési miniszter 
urat, aki egyik újságíró előtt a következőket 
mondotta. Csodálkozom, sót egyenesen 
megütközöm azon, hogy a budapesti kö
zönség egy része mennyire fegyelmezetlen.

Ha a publikumtól a legkisebb áldozatott 
követeljük egyszere nagyon hangos lesz. 
Bizonyos budapesti vendéglőkben valósá
gos tobzódás folyt az étkezésben, és pa
zaroltak az élelmiszerrel, amelyekből ma 
pedig az egész világon kevés van. Eo a 
legjobban tudom hogyállunk, e tekintetben 
és ha én jónak találom a menürendszert, 
akkor a közönségnek bele kell illeszkedni. 
Mi valószínűnek tartjuk, hogy ezen erő 
szak is úgy fog járni, mint a villamoson 
hátul fel, elöl le rendszer.

A pincérek a felemelt tagsági 
díj ellen.

A  pincér szövetség vezetősége ezelőtt 
egy éve, a kevés tag és a megnövekedőt 
kiadásokra való tekintettel, a tagdijak fel
emelését javasolták az egyik taggyűlésen. 
Mivelhogy az akkori helyzet ezt megkí
vánta hozzá is járultak a tagok. Azóta 
azonban egy telyes évvel fordult a világ 
kereke, és az egyesületnek pár százat 
számláló létszáma huszonnégyezerre emel- 
kedetett. Éppen ezért vált érthetetlené a 
mostani dij felemelés, amikor az egyesü
letnek semmi szüksége nincs arra, hogy a 
tagokat anyagilag megterheljék. Sőt m ond
ják. hogy még a munkanélküliektől is tag
díjai akarnak szedni, holott alapszabály 
szerint nem kötelesek fizetni.

A kisvendéglösök szervesz- 
kedése.

Cél: a : ipar demokratikus átalakítása.

A  budapesti kisebb és közép vendég
lősök széleskörű szervezkedést indítottak, 
az ipar demokratikus átszervezése érde
kébe. Amint tudniilik a budapesti vendég
lősök három ipartársulatban vannak oszolva, 
ami igen nagy hátrány az iparra nézve, 
de különösen a kis vendéglősök érzik ma
gukat a hiányos képviseltetés miatt meg
károsítva. Arról van ugyanis szó. ha pél
dául a hatóság elő áll valamiféle újabb 
tervvel, vagy rendszerrel, mint például a 
bekövetkezett szesztilalom, mely csaknem 
az egész ipart agyon sújtja anélkül, hogy 
tudtak volna segíteni bajukon, továbbá 
pedig az újabb menü-rendszer szakértelem 
nélküli megalkotása, hogy ilyen esetekben 
az ipartársulat vívja ki magának a képvi- 
selíetési jógot. A telyes szesztilalom ideje 
alatt, igen sok kisvendéglös telyesen zarva 
tartotta az üzletét, igy az ipartársulat fel
adata lett volna kivívni, hogy ezek a ven
déglősök aRik zárva tartották üzemüket, 
az időre mentesek legyenek a szeszadótól, 
ami igen természetes is, de mindezzel 
szemben telyesen tehetetlenek jvoltak. Egy
más után torlódnak Össze mindenféle fon 
tos ipari ügyek a vendéglős iparosságra, 
mi arra indította a fiatalabb pincérekből 
lett igazi szakember vendéglősöket, hogy
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teljesen átszervezik ez egész ipart a 
kórnok megfelelő demokratikus alapon. 
A  három különálló és igy tehetetlen ipar- 
társulatott egy egészséges szervezeté akar
ják épiteni, ahonét remélek az ipar és 
szakképzetség reprezentáló védelmét. Ipa
runkban valójában sok közhasznú referm- 
ról is kell gondoskodni, mint például a 
nyugdijegyesület és a tanonc iskola szak
szerű átalakítása, amihez a pincérség hozzá
járulását is meglehet nyerni.

H Í R E K
A  p in cé re k  ruházata. A  háború köze

pén alakult valamiféle ruházati bizottság, 
acélból, hogy öszpontositsák a ruhanemű 
szöveteket, és azt az arra jogosult közön
ség között osszák szét. Ez a díszes árvizs- 
gáló bizottságunk párja már le is szerelt, 
de a szállodai, vendéglői és kávéházi ipar
ban dolgozó munkások egy darab rongyot 
sem kaptak tőlük. Igaz, hogy az erre hiva
tott pincérvezetőségnek eszébe sem jutott 
kérni az alkalmazottak r é s B ^ . Ellenben 
a kávésok kértek de nekik mmt nem ille
tékeseknek, természetesen nem utalták ki. 
Székely Kálmán ezírányban most bead
vánnyal fordult a pincér szövetség veze
tőségéhez.

A  zon gora  reform álása . A  technika 
csodás fejlődése a legkonzervativebb for
mákat sem kíméli. Most a zongora sugár- 
bíilentyüzetét találtak fel s ez valóságos 
forradalmat jelent a zongora művészet 
terén. Megtekintettük Sternberg Rákossi 
úti zongora termében a sugár billentyűs 
„Reform " zongorát, egy művész kéz cso
dásán bizonyította rajta, hogy az uj talál- 
nány segélyével eddig lehetetlennek látszó 
játék-technikai feladatok könnyűszerrel 
játszhatók.

Helyreigazítás. Legutóbbi számunkban 
tévedésből került be Kiss Gyula vendéglő 
nyitása Sándor Föhei cég-utcában, mely 
ugyanis a VIII. kér., Föherkeg Sándor-u. 
23. szám alatt. van.

Weingrttber Ignácot és Fábri Hen
riket leszavazták a kávéházak. E hó
hetedikén reggel tiz órakor tartották a ká
vésok egyik legizgalmasabb közgyűlésüket 
a sztrájk ügyében. Etöl a közgyűléstől volt 
várható a telyes megegyezés, mert a kávé
soknak nagy többsége annyira a megegye
zés mellett voltak, hogy a konzervatívabb 
felfogású Weingruber Ignácot az Edison 
kávéház tulajdonosát és Fábri Henriket 
a Nemzeti volt Király kávéház tulajdono
sát leszavazták, és megfosztották a tárgya
lási jogtól. Mindez azonban nem vezetett 
telyes eredményre, mert az újabb pontnál 
ismét megakadtok.

Vendéglő átvétel. Uram István az Im- 
periál szálloda volt föpincére, és Gaál 
Dezső az Imperiá! szálló volt üzletvezetője, 
megvették a Rákóczy-uton levő Pállase

szálló éttermét, melyet március bó 1-én 
átvettek.

Vida Béla, volt főpincér megvette a VIII. 
kér. Szigony-utca 34. szám alatt lévő ven
déglőt, és azt március hó 10-én ujonan 
megnyitotta.

A pincér kongresszns. E hó 25— 26 
és 27-gn folyt le a szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalmozottak országos egyesü
letének hatodik évi rendes kongresszusa. 
A  kongrosszuson opró-cseprő ügyeken kí
vül semmi fontosabb nem merült fel, a 
részben uj vezetőség programmot nem ál
lított fel, igy kevés jelenteni valónk van. 
A  tárgypontokat egyketőre átfutották, és 
minden tevékenység a választásokból me
rült ki. A  központi elnökségért folyt igen 
nagy párt harc, mert mindenáron Ladányi 
Kálmán portás, ismert hadimiliómos szerette 
volna ezen tisztséget elnyerni. A  küldöt
tekre nézve nagyon nehéz volt a helyzet, 
mert ellenjelöltjére Keszey Flóriánra sem 
akart senki szavazni De hogy egyiketse 
kelyen megváltoztatni, kiválasztottak egy 
szakácsot, aki azonban nem vállalta el e 
tisztséget, mig végül is az éppenséggel 
nemszámitott régi elnököt Keszy Flóriánt 
voltak kénytelenek újból megválasztani. 
Egyébként a választás eredménye az 
alábbi. Elnök Keszey Flórián. Helysttesek 
Ladányi Kálmán volt portás, facér kávés. 
Deischler József szakács, Ocsikán Vince 
kávéfőző. Pénztáros, I. Klein Samu IL 
Grabler Ödönné. Titkár. I. Fodor Páll II. 
Hair.isch Páll. Központi vezetősg. Honyek 
Lajos, Szabó József, Nagy Károly, Mancsh 
István, Fodor Imre, éttermi. Sörös Ede, 
Csáki Sándor, Háry Lajos Pleshner Károly, 
Pataki János, Kováts Sándor, Korcsmáros 
Erzsébet, Spitz Ödön, Heltz József, Fisch- 
mán Gyula. Somogyi Miklós. Sándor Ká
roly, Falatkai G yőző, Szlavsek Károly, 
Petusz József, Szűcs János, Török András, 
Nagy István, Hutira Gáborné. Pótvezető
ség : Schvarcz Miksa, Drexler Ignác, 
Fuchs Károly, Tanay János, Köteles János, 
Polácsek Frigyes, ifj. Peták Lajos, Canper 
Ferenc, Feiner Gellért, Dukken Gyula, 
Szabó Béla, Szép Lajos. Felügyelő választ
mány : M Kovács József, Kronervetter 
József, Heiriksz Nándor, Zuckermárdel 
Miksa, Blau Fülöp. Felőgyelö pótválaszt
mány: Schutz Béla. Becker Károly, Vencel 
István, Lapkédviselök: Földi Imre. Spitzer 
József.

Két összeférhetetlenséget követtek el 
a kongresszusi választásnál. Amint azt 
szakértők állítják a lezajlott pincér kong
resszus választásnál, két súlyos összefér
hetetlenséget követtek el, egyik Falatkay 
G yőzővel, aki mint az egyesület tisztvise
lője nem lehet vezető is. a másik pedig 
Sándor Károly kávés. Ugylátszik a szövet
ség most már nem csak alapszabályokat 
illetve az a/apszaoályos működést nemtartja 
be. hanem lasan a müvöröségtól meg is

fog sárgulni, mert minden konkrét tényke
désük erre val. De azért van jellemük más 
tisztakezü és becsületes jellemű em bere
ket sárgára festeni minden alapnélkül.

Sztrájk a Törley gyárban. Amint ér
tesültünk róla, a Törley pezsgő-gyár tiszt
viselői sztrájkba állottak, fizetésük javítása 
érdekébe. Sajnálattal vesszük tudomásul, 
hogy a gazdag milliós válalatu Törley cég 
ennyire hagyta jutni munkásait, akik elég 
verejtékkel segítették a nagy vagyont össze
gyűjteni. melyből a mai nagy drágaságban 
joggal várhatnak segítséget megélhetösé- 
gükhöz.

! P I N C É R  C I P Ő K  :
♦ •
♦ speciális készítését ismét megkeztem t
♦ melyekre hivatkozva. 25 évi munkám- •
♦ ra, felhívom a pincér urak figyelmét, i

R É V A I FOLÖP
♦ úri és női cipész. Akácfa-u. 5. Z

Szivarszipka és szivarkahnvely
a legolcsóbb nagybani árban szállítok 
Médi specialité hüvely 1000 db K 11.— 
1 doboz szivarszipka duplaégetett.. 7.—
1 „ „  szimpla „  „  4.—
Szállítás az összeg beküldése ellenében 

történik.
W EISZFEILEK SÁNDOR

papír és norinbergíáni nagykereskedő
Budapest, VII., Wesselényi-utca 8.

PAPÍRSZALVÉTA
Kávéházi fehér krepp hajtogatva.

Éttermi puha papírszalvéta 30-50 cm. 
nagyságban legjutányosabban beszerezhető

özv . B erkovits K árolynén ál 
B udap est, VIIM Síp-utca 4 . sz .

TELEFON: 106-07.

N A G Y  IG N Á C  c ik k e k  sza k ü z le te
B u d a p e st, V II.,K ároly -körút 9 .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 
pincefelszerelési c ikkekben, ti. m . b orsz iv a tty n k  
■ z ü rög ép ek . h o rd ó g ő z ö tö k , pm atesrizáló  k é 
sz ü lé k e k . p a la c k o k , p a rs fa d n g ók . c ím k é k 
b e n  stb. K iv á ló  k é sz ítm é n y !

Alkalmi vételek!
Kávéház éles sarok, haláleset miatt 

olcsón eladó. Vendéglő keleti
pályaudvar környékének legjobb 
üzlete, leltári árban átadó. Kávé
csarnok egyetemmel szemben, 
vagyonszerző hely potomáron 

eladó.
Budik György irodájában, Buda

pest, R ock Szilárd-utca 21.
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N em voltak sztá jktörök . A  kávéházi 
pincér szlájk. alatt bejöt nehány szervezet 
munkés a Zserbó-íé!e cakraszdaba. és az 
ott alkalmazott Hurth Pál és Berber Béla 
éttermi segédeket felelőségre vontak, hogy 
miért vannak szolgálatban. Mivelhogy nem 
voltak telvesen tisztában a helyzettel e.- 
hagyták a munkahelyüket, majd Ieler.iést 
tettek az illetékes éttermi pincér egyletnél 
mely igazolta őket, mivelhogy a sztrájk 
még nem vonatkozott az éttermi pincérekre, 
így nem lehettek a fentnevezet éttermi 
pincérek sem sztrájktörők

Uj k ongresszust hívnak egyb e  a k á v é 
házi p in cérek  A  kávéházi pincérek között 
mozgalom indult meg egy uj kongresszus 
egybe hívása érdekebe, hogy kibuktassák 
az áruló elemeket a vezetőségből.

A  pincerséghez!
Jóleső szívvel értesültem arról, hogy 

Kartarsaimnak egy tekintélyes része lépé
seket tett aziránt a cinikus és igazságtalan 
eljárás orvoslása érdekébe, amiben enge- 
met országos egyesületünk kiik vezetői a / 
én igazi szociális érzékeimtől félő letűnt 
korszaku, kommunistákat hajigáló, zsar
nok szellemű pincéreket áruló Hainischok és 
Keszeiek uszítása folytán részesítenek. E 
két áruló jól tudja, hogy engemet nem 
lehet holmi kis élösdi jutalommal elhalgai- 
tutni. így csak az én kizára'.ásonima! és 
az Újkor elhalgatatásával remélik minden 
bizalomnélküli uralmukat biztosiam.

Az irántam megnyilvánult karíársi 
rakaszkodasuk erkölcsi töke számomra, 
melye' tovább küzdők közös érdekeinkért.

Gregor: Isfrán.

A  kisvendégiősök a belügym i
niszternél.

A  budapesti .-wisvendéglósök amint hír
lik. deputációval fogják felkeresni a belügy
minisztert, akitől kérni fogják a szesztila
lom  tartalmára az italadó visszatérítését 
es zárórát 11 órára kitolni. Az utóbbi k:- 
vánságot azzal fogják indokolni, hog\ mar 
a melegebb időkre való tekintettel nincs 
ily szigorú korlátozásra szükség.

Az áruló Keszeyt és Hainisch P&iit 
k i d o b t á k  a  tárgyaló bizottságból.

A kávéházi pincérek három napos 
sztrájkjuk közepete, a tárgyaló bizottság
nak nehány szeny alakja, élükön Keszey 
es Hainisch Páll, oly árulásra vetemedtek 
amit még pincér ember nem követet el. 
Mikor ezt röldi Imre tudomására adta a 
pincéreknek nyomban összegyűltek és ki
dobták az árulókat a bizottságból, kik 
helyett másokat választottak meg. Ere'.: 
után remélyük, hogy ezen két számtalan
szor leszavazott ragadozó kuláns jellemű 
üres kohulku falusi bakter szellemű 
ember elfog végre szemtelenkedni a pin-

STILLER JÓZSEF
jég szek rén y ek  c s  h ü tóber*R d e /éü «,s 'ivar* 
Budapest, VII. kér. Kazincy-u. 6. b.

Telefon , 2 — S3.

Mindennemű ká
véházi biáict, 

bar, m észáréi es 
hentes ipari b e 
rendezést készit 
és tart raktáron.

Fenz!!,. 1873 óta.

! Budapssi! Óvadék
Szövetkezetóvadékokat há“ E

Grosz Ödön és Albert!
j

az ország legnagyobb szállodai 
és kávéházi ügynökségi irodája. j

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

; Budapest, VII.. R á k óci-u t 22. szám .j

Telefon 24—32 és 86— 40. j
Interurban 19— 73. i

i,,ftíkezet
étterm i-, kavé- 

és  szá llo 
dai p in cérek  részére kcréá&Itzrtuii 
f o l y ó s a i  és  vá ltópénzek et. - Tag
felvétel bármely időszakban. — Ked
vező feltételek. Gyors és előnyös 
lebonyolitás. — Hivatalos helyiség: 
Budapest, R á k óci-u t 55 II Hiva
talos órák : D. e .9 — 12-ig.D. u. 3— 6-ig.

K i t  p á r t o l j u n k ?

á s a k f á f s a k t
A h ol csak  lehet, a borhoz 
vagy  a  p ezsgőh öz  HlifldSHkQr

K r c n á o r f i  s a v a n y u v i z e t

szolgáljunk fel.

3TESSÍÍ3EKS ÁRMIN M S É  ÉS TESTVÉRE!

tíuriopeV., vta., RUhccxi-ut 6 0 .ISaiál paieUiabtn)
E o s a . i d o n é !  ,  E hrbar. K och  & K orselt 
V .'irtk. Lauber«-er & G loss . StiDijl s ib . s tb  
le g k iv á ló b b  kúi.V.d. z o n g o r á k  és  p i a -  
T'iv ó t i ,  v a la m id  h írneves saját jjyárlniw- 

n ya ink  dús raktára

Z e n é t ő  a u t o m a t á k  v e n i é g l ö  
és m o z i  reszc.e. G r a m o r ú n o k
tölcsérrel. vaL . .int tölcsér nélkü l a 
legolcsóbb^ i a legfinomabb kivitelig 

m inden  árban. Óriási választék. 
H a n g l e m e z e k  a legú jabb  
Leiek. Haszneít hanglemezeket dara
bonként 1 koronáért k észpénzen  

vásárolunk.
iría meg. hogy m ilyen  hangszert óhajt 
vásárolni. Arról küldünk képes ár

jegyzéket.
Hasznait hangszereket újakra becse
rélünk vagy készpén zért m egvásá 
rólunk. \z - zes hang szeri

saját m űhelyeinkben.

K a « 6 5 Z E K . 6 Y á »  v .. , ,  = °

‘• i s l i t l t ü t i t l í J l l l lH I I t f l l H l l i B lB  

A z  össze s  hang

szerek  g "á r a  és

legnagv ó b b

Stm ibeigffirm m álkíM
_____KlR.GOV.HAPCGSZSPtraVAn.

M E C t l D Ű  K É S Z Í T Ő  M Ű T E R M E
BUDAPEST, vii. Réií<óC2t-UT60.

B E PE S « a jc G T 7 £ K  INQ tZ h  a> BÍRM CNTVE.

őrség éléről.
Springer Gu; táv könyvnyomda, Budapest, VII.. A kácfa-utca 62. Telefon József 106— 79
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