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Meghívó.
a FŐPINCÉREK ÓVADÉK SZÖVETKEZETÉNEK 1935. évi március 26-án d. e. 10 órakor az Oktogon 
Kávéház külön helyiségében (VI. Andrássy-út 51.) tartandó

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1934. üzleti évről.

2. Az 1934. évi mérleg és eredményszámla megállapítása és határozat hozatala az eredmény tekin
tetében, illetve határozat a veszteség pótlásáról.

3. Határozat hozatal az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak adandó felmentvényről.

4. Az alapszabályok 24. S-ának módosítása.

5. A  felügyelőbizottság és a választmány megválasztása.

6. Esetleges indítványok.
AZ IGAZGATÓSÁG.

A  szavazati jog csak úgy gyakorolható, ha a szövetkezeti tag üzletrészeit legalább 3 nappal a köz
gyűlés határnapja előtt a Disconto Bank R. t. (V. Bank ucca 6.) pénztáránál elismervény ellenében le
tétbe helyezi. (Alapszabályok 19. S-a).

MEGHÍVÓ.
A  F. O. E. f. é. március 26-án, kedden d. e. 10 

órakor az Oktogon kávéház külön helyiségében meg
tartandó

XVI-ik RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE, 
melyre az Egyesület tagjait tisztelettel meghívja az

ELNÖKSÉG.
NAPIREND.

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1934. évi jelentés.
3. Az 1934. évi zárszámadások előterjesztése és 

jóváhagyása.
4. Az 1935. évi költségvetés előterjesztése és jó

váhagyása.
5. A  felügyelő-bizottság jelentése.
6. A  felmentvény megadása.
7. Az elnökség és tisztikar megválasztása a kö

vetkező három évre.
8. Szaksajtó.
9. Esetleges indítványok.

Kivonat az alapszabályokból.
19. S. A  szavazati jog, valamint a cselekvő és 

szenvedő választási jog kizárólag az Egyesület oly 
rendes tagjait illeti meg, kik e S követelményeinek 
megfelelnek. A  napirenden fel nem vett indítványok 
csak abban az esetben tárgyalhatok, ha az legalább 
hét nappal a közgyűlés előtt írásban az Elnökségnek 
beadattak.

ELADÁSI OSZTÁLYUNKBAN
kedvező fizetési feltételek mellett kitűnő 

minőségű

frakkinget 
frakk-mellényt 
alsónadrágot 
színes pouplininget 
gallérokat 
törülközőt 
ágyneműeket 
zoknit és harisnyát

BESZEREZHET

HATTYÚ GÖZMOSÓGYÁR
TEL. 38-5-58 és 59. VII., KLAUZÁL-U. 8.

Telefonhívásra házhoz jövünk!
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K ö z g y ű l é s
Egy bizonyos! Az egyesületre szükség van. Ez 

nem presztízskérdés, nem passziózás, klikkek vagy 
pajtások szórakozásalkalma, parlamentesdiben való 
önkielégülés . . .  az egyesület szükségesség: kenyér, 
levegő és víz, mi nélkül nem lehetünk. Nagy mondás, 
kidobott frázis? . . . Nem!

Mert nem babra megy már a játék. A  főpincér- 
ség létéről van szó. A  reformöklendezők kikezdték 
a főpincéri intézményt is. A  kenyérhajsza ̂ rosszhi
szeművé tesz s egyre-másra özönlik a támadások 
sora, mely a főpincért a mai kialakultságával a ven
déglátó iparban nélkülözhetőnek képzeli el, kikü
szöbölhető valaminek, mely már a múltra tartozik. 
A  kikezdés nem egyenes, közvetve fúrnak meg. Csak 
rá kell mutatni a borravaló-százalék rohamra, mely 
alattomban a főpincérrendszert akarja elnémítani. 
De jelentkeznek más szimptomák is bőviben.

A  létében támadott főpincérség hol találja meg 
a maga prókátorát, védelmét, őrszemét és harcosát, 
ha nem az egyesületben? Úgyszólván egyetlen egy 
fórumát, mely a szolidaritás erejével síkra száll a 
bontó törekvések ellen, vitat, harcol, meggyőz és úgy 
adott pillanatokban, mint preventive tesz, cselekszik 
a mi szakmánk életéért és igazáért, melyben ezer és 
ezer kartárs kenyere a tét.

Elgondolások, melyeket nem kell külön bizo
nyítani. Csak kissé elmélyedve, csak kissé látó szem
mel körülnézve, nem akadhat egyetlen egy főpincér 
sem, aki ne vérévé és meggyőződésévé tegye. Akár 
sétáló legyen az állástalanság keserves járdáján, 
akár valamely főpincéri domínium jól jövedelmező 
bástyája mögött aludja nyugodt álmát. Mert ma ne
kem, holnap neked! A  szerencse és a sors kereke íor- 
gandó. A  logikus tehát az volna, hogy a főpincér
ség a maga egészében, tömegesen az egyesület mögé 
sorakozna. Nemcsak a tagság domborításával, ha
nem minden egyes ember, teljes énjével, munka
készségével és hitével együtt dolgoznék az egyesület 
célkitűzéseiben. Akár közkatona, akár generális . . . 
de ott legyen a hívó szóra. Ott a maga külön nagy 
családjában, mely az egyesület portáin gyülekezik.

Nem minden egyesületben van vitamin: éltető 
tartalom. Mert vannak mondva csinált egyesületek, 
melyeknek kevés kovásza, szétfolyó a benső ragasz
téka, erőltetett a programmja. Ezek széthullásra 
vannak ítélve. Sorvasztja őket a mai nehéz időkben 
mindenütt lábrakapott lelki fásultság, mely a kicsi
nyes napigondokon túl nem tud jutni, melyben már 
nincs a messzebb távlatok felé való érdeklődés . . . 
közömbös és érzéketlen a testületi, a kartársi, a szak
mabeli legsajátosabb érdekek iránt is. Harsogó szóra, 
erős propagandára van szükség, hogy az ebben szen
vedők felocsúdjanak, magukhoz térjenek.

Vájjon a mi egyesületünk szintén ezek sorába 
tartozik? Nem hinném. A  főpincérek egyesülete a 
múltban nagyszerű agilitást mutatott. Agilitást, mely 
szinte örökséggé vált. Amikor más egyesületek úgy
szólván folytonos választmányülések elnapolásával 
tengődnek, mert a határozatképesség sehogysem 
akar meggyártódni, amikor más egyesületek tag
gyűlései kevesek lézengéseiből töltődnek ki, addig a 
mi egyesületünk ma is aktív jellegével ünnepelhet 
minden összejövetelen. Ebben nincs hiány.

És mégis van hiány. Bizonyos, hogy a minden
kori vezetőségé az oroszlánmunka, intézés az intéző

Kártya tisztítás
Kartársak mindenüt Brunnerné kártyatisztító 

üzemét ajánlják! Vidékre is.

BUDAPEST, VII., DOB-UTCA 76. SZÁM.

fórumoké, de az csak úgy válhatik kellő tempójúvá, 
hatékonnyá, sikerben is erőssé, ha az egyesület ösz- 
szessége —  minden embere —  együtt munkálkodik 
ezekkel. És mindenekelőtt azzal a tudattal való át
ható ttságban, hogy az egyesületi ténykedések áldo
zatokat is jelentenek. Anyagi, erkölcsig áldozatokat.

Anyagiakat! A  tagsági péterfillérek igen  ̂ is 
megfizetendők. Az egyesületnek is van költségvetése. 
Amint az a deficit bajaival bíbelődik, elerőtlenedik 
a legjobb szándék, garasok miatt csődbe megy a leg- 
pompásabbon megszervezett munka: A  tagsági d,j 
adó, mely visszatérül százszorosán. És négy-öt fillér 
naponta talán valóban nem elviselhetetlen.

Erkölcsieket? Legyen ott az egyesületben min
denki, aki főpincérnek vallja magát. Nincs megelé
gedve az egyesület programmra tűzött agendáival, 
Fejbólintó Jánosokra nincs szükség, a kritika a vita 
mindig tisztító hatású, termékenyítő szükség volt . . . 
ám ott az egyesület portáin kapjanak élő szóra. Ott 
keressenek érvényesülést nem a kuliszák mögötti fe
lelőtlenségben s netán epéskedésben. Szolidaritásunk 
látható épületében: az egyesületben élje ki magát, 
ami ellenvélemény s bírálat. így  is van támogatva 
erkölcsilag az egyesület s azon keresztül a főpincér
ség érdeke. Lehetetlen, hogy valamelyes plattform, 
megoldás ne létesülne ilyetén, melynek megint csak 
a főpincérség látná hasznát. Ezren felül van ma a 
főpincérek egyesületének taglétszáma. Hacsak ötszáz 
benne van a maga lelki egészében, vállvetett szolida
ritásával és munka aspirációkkal, nyert ügyünk van.

Még egy hiány! Egyesületünk rovására. Bizal
mas tanácskozások folynak ebben, melyek hasznos 
eredményeit a közgyűlés is szentesítheti. Szó van 
egyesületünk adminisztrációjának átépítéséről. Olyan 
megszervezéséről, mely gyorsabb, erélyesebb tempót 
hoz és melyben a tagoknak, elsősorban a különböző 
bizottságokban helyet foglaló tagoknak működése 
felelevenednék. Szellem, akarat ép, csak a megnyil
vánulás technikáját kell jobb és garantáltabb ala
pokra építeni.

Bízunk benne! Az egyesület év krónikája, melyet 
ezennel lezárunk, eseményekben nem volt szegény, 
sok akarat és jószándék buzgott benne, az egyesület 
helytállóit, de még sok cselekednivaló maradt hátra. 
Átveszi tetőhozásra örökségképpen —  a legtöbbet 
alapos előkészítésben —  az újabb év. Úgy legyen!

Disznózsír
szigorú napiáron, minden mennyiség 
ben legjobb minőségben kapható.

PÜRNER R.-cégnél
B u d a p e s t, V ., A ra n y  J á n o s -u . 5 .

T e le f o n s z á m  : 2 3 - 4 - 8 4 .



F Ő P I N C É R E K  L A P J A 3

Követeljen

Heuer
dobozos ementhalit

A F.O.E. évi működése 
a közgyűlésnek szóló hivatalos jelentés

Elmúlt egy esztendő és a rendes évi közgyűlés 
elé terjesszük a vezetőség munkálkodásáról szóló be
számolót. Ha ismertetni akarnék azokat a nehézsége
ket, melyekkel a vezetőségnek az elmúlt évben küz 
deni kellett, elég annyit kijelentenünk, hogy az ösz- 
szes eddig felmerült feladatok eltörpülnek ez életbe
vágóan fontos feladatok mellett, melyek megoldásra 
várnak. Azért hangsúlyozzuk, hogy megoldásra vár
nak, mert egyelőre nincs az a földi erő, mely e nagy 
kérdésekhez szilárd kézzel és sikeres elintézéssel hoz
zányúlhatna.

A  reformpolitika korszakát éljük és most, ami
kor harmadik titkári jelentésemet terjesztem az évi 
közgyűlés elé, már eleve is kívánom az utódomnak, 
hogy kedvezőbbet terjeszen a közgyűlés elé.

Felesleges idéznem a napilapok és áiandó rova
tait, a mai lehetetlen mélységű válságról, melyben 
vagyunk, a válság csak kisérő jelensége a mi szak
mánkban uralkodó állapotoknak. Hivatalos lapunk
ban sok olyan problémát tárgyaltunk, melyekből vi
lágosan látható, hogy az elmúlt év nem tudta meg
hozni a feladatok teljes megoldását és sajnos erről 
nincs módunkban a t. Közgyűlésnek, mint elintézett 
ügyekről beszámolni.

Az állandósult súlyos gazdasági válsággal ter
mészetesen együtt járó nagyon rossz üzletmenet 
okoza a szakma létérdekeibe való állandó beleütkö- 
zést. Ezért az egyesület kebelében jelentkezett egy 
bizonyos fokú türelmetlenség, mely a nagy hord
erejű kérdéseket inkább érzelmi alapon óhajtaná 
megoldani, azonban az elnökség és vezetőség min
denkor igyekezett megtartani a fennállás óta elért 
eredményeket.

Remélem, hogy a tanácskozások során majd kia
lakul az a helyzet, mely az Egyesület részére a fe j
lődést a jövő időkre is biztosítani fogja.
Mielőtt az események részletezését elkezdenők, kér
jük tagtársainkat, szívleljék meg mindazon kérdése

M O C Z N I K  készítményei:
s a v a n y í t o t t  h ú s o s  f e h é r  p a p r i k a  
ECETES UBORKA
T É L I KOVASZOSUBORKA KÜLÖNLEGESSÉG 
PA P R IK A S A LA T A
fehér és piros káposztával TÖLTÖTT P A P R IK A  
BEFŐTT PARADICSOM 
MOCZNIK-ECET SALÁTÁKHOZ

VIII. Alföldi-utca 10. Tel. 30-8-86.

két, meiíyek a közgyűlés plénuma elé kerülnek, mert 
ezekben a súlyos időkben saját sorsunkról határo
zunk, s hogy ez hasznos legyen, mindenki érdeke, 
hogy a közgyűlés sikeres munkáját végezem

Az elmúlt évben egyesületünk választmánya 29 
rendes és 12 rendkívüli választmányi ülést tartott, 
melyeken az egyesület folyó ügyei kerültek tárgya
lás alá. Az óvadék ér borravaló kérdésében több jól 
sikerült ülést tartottunk. Egyesületünkben természe
tesen a legtöbbet tárgyalt kérdés a százalékrendszer

T C !o r  1

MERTEK UTÁN
-----Frakk mellényt \
=  alsónadrágot ==

—— ------ gallért ------ ' ---------
== soknit --- ---- ----- ....— -

• ....  színes puplininget:-^==^==^=====S
a l e g o l c s ó b b a n  b e s z e r e z h e t  kedvező fizetés: 
feltételek mellett

November Mikié
úri dívát üzlet 

V I!. ERZSÉBET-KÖRUT 36

(Az Orfeummal szemben)
Levelezőlap hívásra házhoz jövünk mértéket venni

volt. Ezen ügyben vezeőségünk felkereste az Ipar
testület elnökségét és a biztató kijelentések után 
nyugodtan vártuk a Kávésipartestület gyűlését, mely 
a százalékrendszer és óvadék kitűzését napirendre 
tűzze. Egyesek úgy tüntették fel ezt a kérdést, 
mintha ez a főpincér rendszer csődjét jelentené. 
Azonban vezetőségünk feladata magaslatán állva, a 
leghiggadtabban és tárgyilagossággal kezelte ezt a 
nagy horderejű kérdést és meggondolatlan cseleke
detre nem ragadtatta el magát. Az azóta lefolyt ipar- 
testületi közgyűlésen az Ipartestület általunk nagy- 
rabecsült elnöke Mészáros Győző úrnál igazságos és 
lelkes pártfogóra találtunk. Ugyanis az érdekeltek 
nagyrésze már hajlandó lett volna az egész főpincér- 
rendszert felborítani, azonban Mészáros elnök úr böl- 
csesége és szeretete a szakma melett oly határozatot 
produkált, mely a mai helyzetnek tényleg a legjob-
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Óvjad vendégeid egészségéi! Árusíts „ N i c o t e x e t ”
bán megfelel, mely egyrészről nem nyúl bele a fő
pincérek létérdekeire, másrészről tekintettel volt a 
főnökök és üzletek érdekeire. Hálával és szeretettel 
gondolunk tehát Mészáros elnök urra, aki a kérdést 
megoldotta és ismét bebizonyosodott, hogy az ipar 
vezetése a legbölcsebb kezekre van bízva. Szakla
punk a Főpincérek Lapja egész éven át megjelent és 
abban nagyon sok cikkben mutattunk arra, illetve 
azokra a szakmai kérdésekre, melyet minden tagunk
nak feltétlen érdeke volt tudomásul venni, dacára a 
rossz gazdasági helyzetnek tagjaink tömegei tesznek 
eleget az egyesület iránt kötelező anyagi felelőssé
güknek.

A  munkaközvetítő bizottság működésének jelen
tése kapcsán közöljük, hogy propagandakörleveleket 
bocsájtottunk ki az érdekelt munkáltatóknak, azon
ban alig említésre méltó elhelyezést sikerült elérni.

Tagjaink közül többeket ragadott el a haláJ, kiknek 
emlékét kegyelettel őrizzük meg.

Pénztári ellenőreink állandóan felülvizsgálták az 
egyesület anyagi ügyeinek kezelését és azt minden
kor a legnagyobb rendben találták. Befejezésül még 
mindenkinek látni kell, hogy az események alakulását 
csak úgy tudjuk érdekeinek megfelelően befolyásolni, 
ha tömör egységben állunk az egyesület kibontott 
zászlaja alá. Tagtársaink igyekezzenek a közgyűlés 
munkájából oly mértékben kivenni részüket, hogy az 
mindannyiunk hasznára váljék. Oly vezetőséget vá
lasszanak, mely rendelkezik azon képességekkel, 
hogy az a mai nehéz időkben úgy vezesse az egyesü
letet, hogy abból a szakmának, kávéházi, vendéglői 
iparnak és a főpincérségnek egyaránt hasznára le
gyen. Várunk tehát a közgyűlés tanácskozásaihoz 
komoly és értékes felszólalásokat!

Lovász Lajos, főtitkár.

AF.O.E.1934.évi zárszámadása és 1935. évi költségvetése
MÉRLEGSZÁMLA AZ 1934. ÉVRŐL.

Vagyon Teher
Pénztár ............................... 17.62 Egyesületi vagyon 1934. II. 1-én 4914.—
Kinlevőségek ........................ 3586.— Hitelezők 65.—
Bankoknál lévő tételek ............. 236.15
Értékpapírok ........................ 5.—
Berendezés ........................ 100.—
Veszteség mint vagyonhiánv ... 1034.76

4979.53 4979.53
KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT AZ 1935. ÉVRE.

Kiadás Bevétel
Tisztifizetés ........................ 425.— Tagdiiak bevétele 2400.—Inkassójutalék ................... 360.—
Szaklap költségei ................. 200.—
Irodai közlekedési stb. költség 1000.—
Előirányzott bevételi többlet ... 415.—

2400.— 2400.—

Tissiufiiás
A  március 12-én tartott választmányi ülésen —  

mint azt lapunk más helyén jeleztük —  Bársony Ede 
ügyy. elnök megnyitó beszédében az általános tiszt- 
újítással foglalkozott hosszabban. A  mikor az álta
lános tisztújítást a korábbi választmányi ülésen 
elhatároztuk, —  mondotta —  elsősorban számot 
vetettem azzal, hogy igen is szükség van az 
egyesületi élet vérkeringésének felfrissítésére. Uj 
erők jöjjenek telve azzal a hittel és buzgalommal, 
munkakészséggel, melynek én és vezértársaim igye
keztünk legjobb tudásunk szerint példáját adni. Oda
irányult minden törekvésem, hogy ütemet, élettelisé- 
get vigyek be az egyesületbe és ezzel befejeztem a 
feladatomat. Az egyesület missiói iránti bizalmat 
adom át örökségül az új vezetőségnek, melynek mi,

akik moSi. a közkatonák soraiba vonulunk vissza, 
—! csakúgy adjuk oda támogatásunkat, munkánkat, 
muiG eddig . . . Felkéri Gárdos Sándort, a jelölő bi-

Kartársak!

OKTOGON-KA VÉHAZBAN 
találkozunk.

Olcsó árak! —  Kitűnő konyha! 
Kifogástalan kiszolgálás!

Jöjjünk össze naponta minél többen az

OICTOGON-K ÁVÉH AZBAN !
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Miért
van az, hogy dacára annak, hogy mindenegyes 
osztálysorsjegynek egyenlő a nyerési esélye, 
mégis sokan különféle szerencseszámot: pl. 
születési, névnapi számot, 3-maI, 7-tel, 9-cei 
végződő sorsjegyet, vagy olyan sorsjegyet, 
melynek összege 13, 21 vagy 39 stb. vásárolnak, 

rendelnek ?

Mert
sok ember KABÁLAS, néha álmodik egy szá
mot, azt veszi meg, vagy a házszáma, telefon
számával egyező sorsjegyet rendel. De az bizo
nyos, hogy egyik sorsjegy olyan, mint a másik, 
a választott sorsjegyeknek vagy szerencse- 

számoknak nincs előnyük!

zottság elnökét, hogy a jelölő bizottságnak a tiszt
újításra vonatkozó javaslatait terjessze elő. Esze
rint: A  F. O. E. hivatalos jelöltjei:

Elnök: Artner Alajos.
Ügyvezető elnök: Braun József.
Társelnökök: Braun Lajos, Orbán Gy. Géza.
Alelnökök: Kraut Gusztáv, Krausz Jenő, Labányi 

József, Breuer F. Sándor, Berliner Manó, Reif János.
Főtitkár: Kanner Tibor.
Titkár: Szilágyi Sándor.
Ellenőrök: Morova Károly, Tausszig Ferenc, 

Rózsa Elek, Sági Lajos.
Pénztáros: Árvay Lipót.
Ügyész: Dr. Tárnok Béla.
Tb. ügyészek: Dr. Bolgár Béla, Dr. Kollmann 

Dezső.
Háznagyok: Nagy Izidor, Krausz Géza,
Felügyelő bizottság: Bücsik József, Károlyi 

László, Májni József, Mayer László, Scheier Győző, 
Verhánovits István, Weisz Árpád. Póttagok: Baga- 
ros János, Jelenfy Sándor, Nikolszburger József, 
Perl Dezső, Révész Ernő, Röszler Vilmos, Zacker 
Dezső.

Választmányi tagok: Ábraliám Vince, Andorfy 
József, Arnstein Béla, Bary Ödön, Bársony Ede, Bá- 
nyay Dezső, Czumirszky Árpád, Dunaváry Károly. 
Deutsch A. Béla, Dömötör István, Dollman Géza, 
Fischer Ottó, Fuchs Ferenc, Gárdos Sándor, Hajdú 
Hugó, Horváth Lajos, Kukulán Károly, Karcag Béla, 
Kreutle Jenő, Kanzler Aladár, Kóbor Ferenc, Krak-

Telefonhívó: 42-5-95.

V árad I G yö rgy
kárpitos, díszítő és lakberendező 

Elvállal mindennemű kárpitozott bútorok úgymint: 
Berzseiy-, úri- és angol bőrgarnitúrák, fotelok, reka- 
mierek, sezlonok, matracok, ruganyos ágybetétek 
készítését valamint teljes lakberendezéseket a leg

jobb és legmodernebb kivitelben. 
Függönyök készítését és feltevését vállalom. 
Kávéházi padok készítését olcsón vállalom.

BUDAPEST, VII. KEK., SÍP-UTCA 16— 18. SZÁM.

kér Péter, Krantz Jenő, Kovács Sándor, Láng Ferenc, 
Liszievitz Antal, Milisits István, Marosi Zoltán, Oláh 
Károly, Paulits József, Reichmann József, Rohrer 
Gusztáv, Sághy István, Suba Andor, Silbermann 
Frigyes, Schmidt Ferenc, Stern Ödön, Szmrekovszky 
Tibor, Szabó István, Vizváry Béla, Verbás József, 
Vlasits Kázmér, Váczi Béla, Vicenty Pál, id. Weisz 
Lajos, Wintersteler József.

Póttagok: Altér Oszkár, Fenyves Béla, Frei- 
singer Dezső, Friedman Zoltán, Horváth Pál, Hor
váth Ferenc, Kerepes Oszkár, Kirchmeyer József, 
Klein Adolf, Koch Tivadar, Neivelt Jenő, Oszkó Vik
tor, Patzinger Béla, Rózsa Gyula, Rottenstein Mór, 
Schütz István, Weisz Béla. 
váth Pál, Horváth Ferenc.

A választmány a jelölő bizottság listáját egy
hangúlag magáévá tette.

DUBOVETZ
húskülönlegességei 

V. Lipót-korut 17.
Telefon: 26-3-08

Védekezés
a kabáttolvajok ellen

Csikorgó téli hideg volt. Barátom mégis könnyű, csak 
túlzással átmenetinek minősíthető kis kabátban szaporázta 
lépteit. Kissé megütközve néztem rá, mikor találkoztunk.

—  Csak ilyen legényesen? —  kérdem.
—  Csak! —  felelte dideregve. Mert most jövök a főka

pitányságtól ..
No ebben semmi összefüggés nincs.
—  A  főkapitányságtól jövök! —  ismételte barátom s 

még jobban összehúzta magát —  éppen egy metsző szélro
ham süvített közénk. —  Onnan s bejelentettem, hogy az imént 
ellopták a kávéházban a bundámat. Szép, meleg városi bun
da volt —  folytatta elérzékenyíilve —  egy kicsit ki sincs f i
zetve, meg a hónap utolja felé vagyunk. Kellemetlen hely
zet! A  télnek úgyis annyi a külön gondja . . .  brrr! . .. hideg 
van és most főbbe ez is. Mit gondolsz, hamarosan megkerül a 
bundám? Mindent megtesznek! —  mondták a rendőrségen.

Hcltbizonyosra nem mertem Ígéretet tenni, ellenben 
őszinte részvéttel osztottam barátom bánatát. Mert egy ka
bát váratlan leoperálása s ennek következményei azelőtt ré
gen nem tartoztak az elviselhetetlen gondok közé. Mindenki
nek akadt egy derék szabója, aki hitel és szolgálatkészen 
nyomban rendelkezésre állt a hiány pótlására. Ma azonban 
nehezebb az ügy. Kedves hallgatóim is bizonyára hallottak 
regélni a hitel és bizalmiválságról, a készfizetési készségre 
pedig a legritkább ember kész. íg y  tehát miután a szövet
szakmában sem ül tort az olcsóság, a télikabátunk vagy akár 
a felöltőnk is szószerint „drága” barátunk kitől hirtelen és 
váratlanul elválni egy-egy kisded katasztrófa, vagy minden
esetre fájdalmas eseményszámba megy. Pedig a kabáttolva
joknak jóvoltából ez elég gyakran történik meg. Buzgalmuk 
ilyenkor tél idején egyáltalában nem lekicsinylendő.

—  Hol a kabátom? —  hangzik fel gyakran egy-egy ká
véházban vagy vendéglőben s a felelet mindössze egy maka-
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Magyar Királyi Ositály sorsjáték

A  most befejezett 33. sorsjátékon a nagy 
jutalmat

3 0 0 .0 0 0  pengőt
a legnagyobb főnyereményt

2 0 0 .0 0 0  pengőt
ismét

ű ű> __ c- o

T  ©  K  O  K
szerencsés vevői nyerték.

Kísérelje meg a szerencséjét
T Ö R Ö K N É L .

Elérhető legnagyobb nyeremény

500.000 p e n g ő .
NYEEEMÉNYHUZÁS már 

ánrilis 13-án és 16-án 
Hivatalos I. oszt. sersjegyárait:

Egész sorsjegy: Fél sorsjegy: Negyed
S* 24.— P  12.— P  e .  -

' t ö r ö k  A . é s  T á r s a  b a n k i lá z  R T
Budapest, IV., Szervita-tér 3.
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csul üres fogas s a pincérek tanácstalan ide-oda keresése. 
Mindhiába! Kabát! Volt, nincs! És az egykori kabáttulajdo
nos ázva, fázva szalad a rendőrséghez, ahol a legjobb akarat 
mellett sem tudnak megesküdni arra, hogy a szökevény ka
bát egy-ketöre megkerül. Legfeljebb, ha valamely zálogház 
hűvöséből rángatják elő fürge detektivszemek. Ez azonban 
ritka eset. A  legtöbb kabáttoivajnak már előre megvan a 
maga felvevő piaca, lesben álló orgazdaszervezete s egy kis 
megmunkálás után —  cinikelevétel, gallárváitoztatás, bélés
kicserélés —  a vándorútra kelt kabát valahol az uraságoktól 
levetettek társaságában alaposan megváltozott ábrázatban, 
mondhatnánk szigorú inkognitóban vagy —  ahogy most 
mondják —  rangrejtve várja az új gazdát. Vannak tél idején 
délutánok, esték a rendőrségen, amikor a kabátjuktól várat
lanul mentesített kárvallottak igen sűrűn futnak 
elhütlenedett kabátjuk után. Mert semmi ördöngösség 
avagy semmi kifinomult technika nem kell ahhoz, hogy va
laki kabátorzónak felcsapjon. Szándékosan mutatok erre, 
hadd vésse be mindenki emlékezetébe, aki ragaszkodik me
lengető ruhadarabjához és eleve akar védekezni, nehogy 
a télnek amúgy is nehéz gondjait fölösen szaporítsa. Amihez 
természetesen szükséges az is, hogy a leselkedő ellenség 
sztratégiáját ismerjük.

Egynéhány szemelvény, egy pár típus okulásul! lemá
solva rendőri aktákból.

Emlékezetemben maradt ezek közül egy borotvált arcú 
ifjú, láthatólag magára tákolt fölényeskedéssel, szemein ál
landóan a gőgös monokli. Egy kis raccsolás még s kész a 
mondva csinált előkelőség. A  silány, vékony kabát, melyben 
a fiatal úr olykor egy-egy népes kávéházba beállított, sem 
tudta elhalványítani. A  kávéházban rendszerint a kártya
szobába vagy amellé vitette a feketéjét. Ravaszul, mert az 
igazi kártyás, amint a festett lapok képeibe elmerül, se nem 
lát, se nem hall. Hevesebb pártiban akár a házat ellophatják 
a feje felöl. Hogyan őrködnék tehát egy szerény, önmagával 
tehetetlen kabát felett?

A  szóban forgó ifjú azonban egyelőre az újságba temet
kezett. Ami nem szószerint veendő. Az újság ugyan^ előtte, 
de a szeme ide-oda járt: lesett, figyelt. K i jön, ki megy? Ki 
hová akasztja a kabátját ? . . .  N i éppen most loholt be sietve 
egy úr. Drága prémes kabát volt rajta. Két úr már türelmet
lenül várta. Kicsit elkésett a délutáni alsósról. Fő az üzlet! 
Lássuk amiből élünk —  felkiáltással nyomban le is ültek a 
zöld asztal melletti csatározáshoz. A  nagy sietségben sebti
ben felakasztva ott szomorkodott magában a prémes bunda. 
Elérkezett a döntő pillanat. A  monklis előkelőség szólította a 
pincért, fizetett. Egész húsz fillérest nyomott a hajlongó pin
cér kezébe, majd biztos kézzel nyit a prémes bundához, fel
öltötte és ruganyos léptekkel ellejtett. Csak kint kapta nya
kába a lábát, sebesen ügetve a legközelebbi zálogházig vagy 
orgazdához.

Hát ebben csakugyan nem volt semmi — enyhe magyar
sággal mondva —  kunszt. Akadt is mindig sok dilettáns a 
kabáttolvajok között, akik minden különösebb elkészültség 
nélkül adták fejüket erre a mesterségre. Züllött lateinerek 
is, immár kevésbbé reménydús ifjak, kik állandó pillanatnyi 
pénzzavarukat egy-egy elemeit kabáttal igyekeztek szanálni. 
Nemrég egy ősmedikust sikerült leleplezni.

— Hogy jutott ennyire —  kérdezte tőle a rendőrtiszt- 
viselő.

— -  Biztosítom fogalmazó urat, hogy ez az egyetlen ese
tem! Ezt is becsületből tettem, kártyaadósságom volt termi
nusra... kiapadt minden segélyforrásom és hirtelen nem tud
tam más megoldást! —  felelte a becsületére kényes ifjú.

Oh igen! Különösen, egészen furcsán mentegetőznek, 
védekeznek sokszor a rendőrségen.

—  Becsületemre mondom kapitány úr! —  fogadkozott 
például előttem egy ismételten idegen kabátokra tévedő úr 
— hogy mindennek oka az én hallatlan szórakozottságom.

Ennek az volt a módszere, hogy éjféltájt a mulatós ci- 
gánykávéházakba állított be a borba heviilt vendégek közé ... 
ének, rögtönzött tánc ... s alkalmas pillanatban az ugyancsak 
jobb kabáttal teli aggatott tartókon megcsinálta a maga elő
nyös kabátcseréjét. Megesett, hogy mégis észrevették.

—  Pardon! —  mentegetőzött, —  az ember olyan szórako
zott. Nem csoda ebben a rossz világban!

Voltak, kik ráhagyták. De volt, amikor kevésbbé hiszé-

Hamzsahégi parcellázás
Vásároljon telket a budai hegyvidék legszebb részén. 

Gyönyörű tölgyes erdő, gyümölcsös és szöllös területek. 

Óriási medencéjű strand, eredeti forrásvízzel, gyönyörű erdő 

közepén.

Kitűnő' éghajlati viszonyok, üdülés és sportolás céljaira 

kiválóan alkalmas terület.

A  kávéházak rossz levegőjét szívó főpincéreknek kiválóan 
alkalmas hely a letelepülésre és pincér üdülőtelep létesítésére. 

A  fó'pineér-egyesület tagjainak kivételes törlesztési 
kedvezmények.

Heti néhány pengővel tisztes családi otthont vagy weekend 
lehetőséget teremt magának és családjának.

Inkassó hetenként.

Megtekintés a fó'pineérek részére ingyenes a rendelkezésre 
álló szabadnapokon.

Érdeklődni lehet a szerkesztőségnél, vágj' irodánkban: 

VII., Erzsébet-körút 14. szám alatt. Telefon: 44-2-04.
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Borpalota Rt.
Budapest, V'., Kiráv ucca 26.
Telefonok: 14-0-44 és 18 4-64.
Ajánja kiváó minőségű márkás tájborait 

paackozva és hordótéteb en.

kény partnerrel akadt össze, aki nem méltatta a szórakozott 
úr szórakozottságát.

Máskor adta a részeget.
—  Megártott az ital! — Bocsáss meg pajtikám! Elcse

réltem véletlenül.
A  szórakozott vagy máskor részeg tolvaj valósággal is

kolát csinált. Sok követője volt és van. A  véletlenül cserélök
kel szemben tehát nem árt a gyanú. Csak tessék szigorúnak 
lenni! Egy kicsit firtatóra venni a szórakozott vagy italossá
gukkal védekező urakat.

A  dilettáns többség egyébként többnyire nettó haszon
nal, befektetési töke, azaz cserekabát nélkül dolgozik. A  tol
vaj olyan kávéházakat vagy vendéglőt keres, melyeknek az 
udvar felöl is van bejárójuk. Azokon állít be kabát nélkül, 
mintha csak az imént ment volna ki. A  kivonulás azután már 
kabátosán az utca felöli ajtón történik. Az úgynevezett „hiva
tásos” kabáttolvaj azonban már trükkösen dolgozik. Nemré
giben egy „társascéget” leplezett le a rendőrség. Ketten vol
tak. Az egyik az utcai bejáró felöl lépett be kabátosán, a 
másik kabát nélkül az udvar felöl surrant be észrevétlenül. Az 
előbbi elemeit egy idegen kabátot s elment, utána a cimbora 
öltötte fel cégtársának otthagyott kabátját és szintén tovább 
állt.

Szemfüles pincéreknél nehezebben sikerült. Furfangos 
fickók voltak azonban, akik a tettenérésre is beállították a 
maguk védelmét. Megtörtént, hogy az egyik megragadta az 
eltüntetésre szánt kabátot. De egy pincér kelletlenkedett ott, 
aki nyilván gyanút fogott. A  cimbora észrevette, felállt a he
lyéről s rászólt a társára:

—  Ohó az az én kabátom!
A  pincér diadalmasan mosolygott. Végre elcsipnek egy 

kabáttolvajt. A  megszólított erre láthatóan hátrafordult, 
majd felkiáltott: —  Ah kedves Kis úr! Jó napot! No lássa 
majd elvittem a kabátját! íg y  van ha az ember rövidlátó!

—  Nem tesz semmit Nagy úr! Hátulról azt hittem, hogy 
valami idegen.

Barátságosan kezeltek. A  pincér meg elsomfordált. Mire 
Kis úr egy másik idegen kabáthoz nyúlt.

Ennyi Ízelítőül a kabáttolvajlások tizeiméiből. Sablonos, 
apró dolgok, mindazonáltal leleplezése, kézrekerítése nem 
könnyű dolog. Sok utánjárással s figyeléssel van összekötve. 
Örökké nem ülhet detektív a kávéházban és az ellopott ka
bátok is —  mint mondottuk - - alaposan arcot cserélnek, mi
előtt a forgalomba bekivánkoznak. Sokszor tehát csak a vé
letlen segít egy-egy kabát balsorsán.

Mint a sok közül például a kővetkező esetben: Évekkel

KERÉKPÁR, VARRÓGÉP, TR IC IK L I
vétel, eladás, kölcsönzés, javítás 

legolcsóbban

R E IN ER  JÓZSEF kerékpár üzlet 
R ökk  Szilárd -utca 14.

CÍMRE ÜGYELNI!

ezelőtt egyik körúti kávéházban ellopták egy földbirtokos 
kabátját. Volt ebben pénz, irat, okmány s többek között egy 
fél osztály sors jegy is. A  feljelentést kiosztották egyik de- 
tektivnek. Az ellopott sorsjegyről jutott annak eszébe, hogy 
igaz ... ma húzás van. Neki is volt sorsjegye és a felesége 
megálmodta, hogy —  nem nyernek. Tehát álmoskönyvi lo
gikával nyerni fognak. Pénz áll a házhoz! —  ahogy detek- 
tivné önagysága mondotta.

Annak idején az eskü-téri palotában tartották a húzást, 
melyen a kiváncsi sorsjegytulajdonosok mindig bőséges szám
mal jelentek meg, áhítatai lesve, mikor húzzák ki az ö sors
jegyeiket. Magam is több ízben hivatalból voltam kivezé
nyelve. A  kabáttolvajüldözö detektív is.

... 25693 nyert 50.000 koronát —  hirdették ki most. A  
detektív szomszédja erre izgatottan felugrott. Arca lángolt 
az örömtől, a vak is láthatta, hogy ö a nyerő sorsjegy bol
dog tulajdonosa. A  szám ismerősnek tetszett a detektivnek 
s önkéntelenül a néla volt aktákat vette elő. Csakugyan ott a 
földbirtokossal felvett jegyzőkönyvben: ,,a kabátomban volt 
tárcában volt egy 25693 számú fél osztálysorsjegy.”

A  detektív erre odalépett a szerencsés nyerőhöz.
—  Gratulálok! —  mondta.
—  Köszönöm! —  udvariaskodott az ismeretlen.
—  Hol vette a sorsjegyet ? —  érdeklődött a detektív.

k $ \ú M  olcsó kölcsönt folyósítok
Előzetes költség nincs.

Telefon: 33-8-26. —  Budapest, Huszár-utca 6.

—  Ahonnan más! —  felelte most már kurtán a kérdezett, 
kinek nem tetszett a tolakodó kiváncsi. És már készült ki
felé. A  detektív azonban utána, és nemsokára izgatott szóvál
tás hallatszott.

—  Mi jogon molesztál ? —  méltatlankodott az ismeret
len. Semmi közöm magához ...

—  Téved —  vélekedettt most már szigorúan a detektív. 
Itt az igazolványom. Gyerünk a főkapitányságra. Ott majd 
mégis megmondja, hol vette a sorsjegyet.

A  detektív feleségének álma beteljesedett. Pénz állt a 
házhoz! A  földbirtokos megjutalmazta a szemfüles detektí
vet, aki a véletlen útmutatását nem mulasztotta el. A  vélet
len általában nem rossz detektív. De szükség van a detektiv- 
leleményességre is.

Összegezzük azonban most már a tanulságokat! Mi a vé
dekezés a kávéházi és vendéglői kabáthiénák mesterkedései 
ellen? Nagyon egyszerű a válasz. Ónként kinálja ma már 
minden nagyobb kávéház és vendéglő. Be a felső ruhával a 
ruhatárba. De hát azt a ruhatári díjat sokan megakarják ta- 
karitani. Rosszul alkalmazott takarékosság! Soknak volt al
kalma megbánni.

A  kabáttolvajok azonban kávéházon, vendéglőn kívül 
más terepen is buzgólkodnak. Vannak, kik közülök másfelé 
specializálják magukat. Orvosok, ügyvédek előszobáiba, fo
gadóiba állítanak be és sokszor elhangzik azokban is a keserű 
izgatott szó: - ■ Hol a kabátom ?

Természetesen csak a keresett ügyvédet vagy orvost ke
resi fel némi kereset céljából a tolvaj. A  várakozók közé ül, 
aztán egyszerre csak unja, felkap egy jóképű kabátot s odább 
áll. Kivált a fogorvosokat kedvelik. Jobb fogorvosnál néha 
sokáig kell várni, míg az érkezés sorrendje szerint sor kerül
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+
Tökéletes, pehelykönnyű duraluminium

LÚDTALPBETÉTEK
gipszmodell után a legelőnyösebb árban egy napon 

belül készülnek

WINKLER SÁNDOR
orvosi műszerész orthopadiai üzemében

B U D A P E S T
VIII., Rákóczi-út 53. —  Telefon: 33-6-32. 

Országos kiállításon kitüntetve.
ránk. És mennyi szép és jó kabát lóg addig az előszoba fo
gasán. amig a páciens unatkozik vagy beletemetkezik az új
ságba, talán valami csevegésbe kezd a szomszédjával. Be
állít tehát a mi emberünk is. A  maga nyütt kabátját szintén 
odaakasztja a fogasra és vár türelmetlenül.

—  Borzasztó ez a várakozás! — sóhajt fel. Eh majd 
holnap jövök, talán nem leszünk ennyien.

És ezzel merészen magára ölti annak az úrnak a prémes 
bundáját, akinek ép most sikerült a fogorvoshoz bejutni ...

A  türelmetlen űr természetesen nem jön többet. Sok kel
lemetlenség, gyakran kártérítési pereket hagyva maga után. 
Ahol nagyobb a forgalom, ajánlatos a személyzet kioktatása, 
esetleg a páciensek vagy kliensek felső ruháinak ruhatáros 
kezelése is.

Számolnia kell végül a közönségnek a besurranok raj
zásaival, a gondatlan háziasszony vagy cselédek jóvoltából 
a nyitva vagy csukatlan ajtóval hagyott előszobákat láto
gatják, egy-kettőre eltüntetve a házbelieknek, sokszor ven
dégeknek fogasra akasztott holmijait.

i és cégtáblafestő vállalat
í, Vili,, Rökk Szilárd u, 27,

Telefon; 38-5-28.

Kora reggel, mikor még az uraság alszik s csak Mari 
vagy Kati döcög álmosan a parketten, vagy a nagytakarítás 
hullámverésekor, a rendcsinálás obligát zűrzavarában nyílik 
erre alkalom és ajtó és külön megfigyelésként — farsangkor. 
Sok háziasszony nem- egyszerre ébred arra a tanulságára, 
hogy a késő éjszaka hazatértében csak úgy sebtiben az elő
szoba fogasára dobott kabátnak, bundának, boának nem ott 
a helye. Nem bizony, mert ahogy mondják, bunda, boa ékszer
számba megy — legalább ár után — ezt az ékszert tehát ta
lán mégsem lehet előszobák benyílójában, átjárós helyeken 
ácsorogtatni. A  zárt ajtó sem komoly védelem ott. A  tolvaj- 
furfang kifog ezen is. Következő eset! Kezdődik egy álmos 
Nagyságával, aki a farsangos éjszakán bizony csak úgy haj
nal felé tért haza. Nagyon is rápörölt tehát Marira —  a cse
lédek gyöngyére —  mikor legédesebb álmából felköltötte.

—  Nem mondtam magának, hogy senkinek sem vagyok 
itthon ?

—  De kérem az a fiatal ember nem akart elmenni. Azt 
mondta, hogy fontos levelet hozott a Nagyságának! —  fe
lelte durcásan a lányzó.

Azzal át is adta a borítékot. Furcsa címzés volt rajta 
A nagysága felbontotta. Vékony lap esett ki belőle.

Ha kijön az előszobába, nevetni fog! —  állt rajta.
—  Micsoda viccek ezek? —  háborodott fel önagysága. 

De azért gyorsan felkapta hálóköntösét és kinézett az elő

szobába. A  levélíró nem találta el, mert önagysága nem ne
vetett. A  fogasra az éjjel sietve dobott perzsabundája eltűnt 

Ez is egy eset, kiragadva a sok közül, amilyen böviben 
akad a rendőri krónikákban, önkéntelenül tanulságokkal ve
gyest. A  legjobb rendőr, mikor mindenki a maga rendőre. 
A  rendetlenség, a gondatlanság, az óvatlanság sokszor csak 
az eső után köpönyegnek hálátlan szerepét juttatja a rend
őrségnek. Magunk is őrködjünk! Magunk is vigyázzunk! Ér
tékeinkre, holmiainkra! Különben ahogy a mai fejtegeté
seim is egy kicsit stílszerűen bizonyítgathatják: még a ka
bátot is leveszik rólunk. Sz. V.

H Í R E K
1931-ben 3.8:5.7 volt, 1933-ban pedig 4.8 milliót vettünk 

be a Magyarország felé irányuló idegenforgalomból és 7.5 
millió az az összeg, amit külföldre utazók külföldön költöttek 
el. Eszerint a kiadási többlet 1929-ben 5.9 millió aranydollár, 
1932-ben 1.9, 1933-ban pedig 2.7 millió aranydollár volt. Az 
idegenforgalomból származó bevétel megcsappanásának leg
főbb oka és magyarázata az, hogy az Egyesült Államokból 
külföldre utazók 1933-ban az 1932. évi összegnek csak mint
egy felét, 235 millió aranydollárt költöttek, mig 1929. évi kia
dásuk 868 millió aranydollárt tett ki.

Okos emberek nem várják, hogy a sült galamb 
szájukba repüljön, hanem előre gondoskodnak, elejét 
veszik a bajoknak, megalapozzák az esélyeket, alkal
mat nyújtanak a szerencsés véletlennek. Ezért vesz
nek osztálysors jegyet és igyekeznek, próbálnak ma
guknak életkedvet gyűjteni, jólétet és gondtalansá
got szerezni. Április Í3-án kezdődik az új m. kir. osz
tálysorsjáték, tehát ajánlatos még ma rendelni egy 
sorsjegyet akármelyik főárúsítónál, fizetni van idő, 
legkésőbb a húzás előtt.

A  beszálló vendéget zárórán túl is ki lehet szolgálni. Még
egy 1889-ből származó kereskedelemügyi miniszteri rendelet 
kimondja, hogy a fogadó- és vendéglöüzletekröl alkotandó 
szabályrendeletben intézkedni kell aziránt, hogy a fogadók
ban háló vendégek a zárórán túl befogadandók. Ennek a ren
delkezésnek megfelelően a vármekyéknek a fogadó-, vendéglö- 
és kávéházi iparokról alkotott szabályrendeletei rendszerint 
tartalmaznak olyan rendelkezéseket, hogy a zárórán túl ér
kező idegenek kiszolgálhatok. Sopron vármegyének a szóban- 
forgó iparokról alkotott szabályrendelete ilyen rendelkezést 
nem tartalmaz, minthogy azonban a gyakorlat már évtizedek 
óta ilyen irányban fejlődött, nem lehet kifogás tárgyává 
tenni —  mondja a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara szak- 
véleménye — szabályrendeleti intézkedés hiányában sem, 
hogy a záróra után érkező szállóvendéget, akár a szálló ven
déglőjében, akár a szálló szobájában ételekkel és italnemüek- 
kel ellássák. Természetesen nem szállóvendégekre ez a ren
delkezés nem vonatkozik, s őket a zárórán túl kiszolgálni 
tilos.

Uj tagok. Egyesületünk tagokul felvétettek: 
Pörzse Ferenc, Váczi Gyula, Vámos Elemér, Nun 
Károly.

A BT ANTAL borkereskedő
T e l.: 25-1-75. Budapest, VI., T e ré z  körút 30.

ajánlja csakis elsőrendű borait legolcsóbb napi árban 
hordókban és palackokban.
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,,Victória“ alpacca evőeszköz kapható minden vaskereskedésben
„Magyar áru46

Addig is, míg tehát a folyamatban levő jövedéki vizsgá
latok véget érnének, felhívja a pénzügyigazgatóság az ipartes
tületek figyelmét arra, hogy közöljék tagjaikkal, hogy a kor
látolt dohányeladási engedélyek tiltott bérbeadására vonat
kozó jogviszonyt mielőbb —  saját érdekükben —  szüntessék 
meg és a bérbevevőket távolítsák el s alkalmazzanak lehető
leg hadirokkantakat.

PISZKOS
plafonját és falát néhány óra alatt különleges eljárás
sal újjávarázsoljuk! Díjtalan bemutatás. Poloska- és 
féregírtás garanciával. Szakszerű lakástakarítás. 
MEZEY VACUUM, lakáskarbantartó és hat. eng. 
poloska- és féregírtó-válalat. Budapest, VI. Csengery- 

utca 51. Telefon: 13-0-95.

Éttermi és kávéházi trafikosnak csak rokkant alkal
mazható. A  pénzügyminisztérium 57.791— 1934. XI. P. M. szám 
alatt rendeletet adott még a múlt év decemberében ki arról, 
hogy az ipartestületek kötelesek gondoskodni arról, hogy tag
jai a dohányárúsításnál hadigondozottakat alkalmazzanak.

A  székesfővárosi pénzügyigazgatóság a pénzügyminisz
térium fenti rendelete alapján 142.923. III. c. számú rendele
tében rámutat arra, hogy a rokkanttörvény 27. §-a szerint a 
legalább húsz munkást állandóan foglalkoztató ipari üzemek 
az újonnan felvett személyzet 10 százalékáig hadirokkantakat

Jelölés. Horváth Lajos elnök, Bársony Ede tigyv. elnök 
és Lovász Lajos főtitkár a február 5-ikén tartott választmányi 
ülésen bejelentették, hogy egyesületi tisztségükről lemonda
nak. Ennél a pontnál meg kell állnunk. Nagyon érdemes kar
társainkról van szó, akik megbízásukat annak nemes értel
mében vitték, becsülendő buzgalommal, munkakészséggel nem
csak vezetői, hanem robotosai az egyesületnek. Sok gondo
lattal, ötlettel gazdagították az egyesület munkaprogramm- 
ját, valóban őrszemei voltak a szakmának, együtt haladva az 
aktualitásokkal, a helyzetkívánta gyors cselekvéssel.

De talán kifáradtak. A  közösségünk túl sokat rakott vál
laikra, mintegy bennök és velők monopolizálta a munkát. . . 
A  magárahagyottságuk sokszor lanyhíthatta kedvüket. Az 
egyesület hü közkatonái akarnak lenni ezentúl is, de jöjjenek 
más friss munkaerők! Mintha ebben domborithatnók ki elha
tározásuk lelki rugóit.

A  választmány elhatározta, hogy a közgyűlésre teljesen 
új restaurációt készít elő és megalakította a jelölő bizottsá
got, melynek tagjai: Árvay Lipót, Gárdos Sándor, Braun Jó
zsef, Braun László, Kanzler Aladár, Artner Alajos, Kraut 
Gusztáv, Szilágyi Sándor, Orbán Géza, Kanner Tibor, Szmre- 
kovszky Tibor, Molnár Zoltán, Révész Ernő, Reif János.

A  kávésok könyvéből . . .  A  kávésok ipartestülete feb
ruár 26-án tartotta meg közgyűlését. Figyelemreméltó megál
lapításokat szegezett le az ipartestület évi jelentése, melyek

bennünket is közvetlen érdekelhetnek. Vannak abban biztató 
részek is. A  jelentés konstatálja, hogy a gazdasági helyzet az 
előző évekkel szemben bizonyos megállapodottságot mutat. A 
forgalom csökkenése megállott. Ez azonban nem jelent hely
zetjavulást, mert ezzel szemben az éles verseny kiéleződött. 
Az árrombolás tovább pusztított.

Uj kávéházalapítás a múlt évben nem volt.
Érdekes amit a jelentés az ipartestület munkaközvetí

téséről mond. Mintha ebben akár a maguk munkaközvetítő
jének sorsát látnok visszatükröződni. „Állandó munkásfeles
leggel kell számolnunk, —  mondja a jelentés — , melynek 
elhelyezésére remény nincs . . . Ez a helyzet vezetett oda, 
hogy az elhelyezkedni akarók mindenfelé igyekeznek kere
seti alkalmat találni —  ügynökökhöz fordulnak. . .”

Beszél a jelentés a borravaló-százalékrendszerről. Meg
állapítja, hogy a helyzet változatlan. Kivéve, hogy a vendéglős 
ipartestület a fakultatív százalékos rendszert kisérletkép be
vezette: „azonban rövid idő múlva kiderült, hogy ez a megol
dás talán valamennyi között a legszerencsétlenebb."

Szóváteszi a jelentés a föpincéri ovadékot is. Megem
líti, hogy egyesületünk teljes védelmét kéri az óvadékoknak. 
A kávésok ipartestülete azonban kitart amellett, hogy a ke
reskedelmi miniszteri rendeletben megállapított óvadékösz- 
szegen túliak burkolt kölcsönök.

Egyébként a jelentés telve van panasszal, anomáliák 
felsorolásával, melyeknek jogorvoslása minden téren nehezen 
menő —  Ígéretek és előkészítések ködjében vesztegel még.

A  KISPOLGÁROK és MUNKÁSOK EGYSÉGES 
NEMZETI PÁRTJÁNAK a napokban tartott elnöki 
ülése összeállította az északi kerület jelölő listáját, 
amely szerint listavezető:

DÉNESFAY-DINICH VIDOR
v. nemzetgyűlési képviselő, v. fővárosi bizottsági tag. 

Dr. Faragó János József ügyvéd 
Oláh Gyárfás Mihály szállodatulajdonos 
Faludi Kálmán mechanikus 
Dreyschok Mihály tisztviselő 
Kovács Lajos asztalos segéd 
K. Kovács Sándor korcsmáros 
Mandel Lipót szatócs 
Balogh Julián Béla tisztviselő 
Pálinkás György cipészmester 
Mérei Péter cipőfelsőrészkészítő 
Pálinkás János férfiszabómester 
Császár József raktárimunkás 
Szabó Jenő vendéglős 
Rádai József ny. operaénekes 
Vendel Lajos tisztviselő 
Hirschler Henrik borbélymester

vannak jelölve. Mint látható a vendéglátó ipar is 
végre képviselve van a jelölő listákon.

1 patkányt inficiál patkánya kipusztul svábirtása
HASKÓ MÉRNÖK patkánybacillusától, Budapest, Erzébet-körut 16. T. 35-0-36 garanciával
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Fogorvoslás, foghúzás, fogtömés, műfogak, ko
ronák, hidak, alkalmazottak részére rendkívüli mér
sékelt díjazás mellett.

Lukács Imre fogászati rendelője m. áli. vizsga. 
Károly körút 14. sz. __

Ha fájós lá
gyógyítani akarja és elegáns cipőben akar járni, 

akkor cipőitNAGY SÁNDOR modern ortopádcipész- 
nél készíttesse, Budapest, IV., Múzeum körút 11. 

(Gróf Károlyi uccai oldalon.)

CrémanfRosé 
Transylvania sec

f e l h ív á s .
Úgy a t. fó'pincér kartársak, va

lamint a kávéházakban, éttermek
ben, kaszinókban és mulatóhelye
ken alkalmazott telefonkezelő és 
trafikos szaktársaink figyelmét 
felhívjuk arra, hogy taxirendelés
nél kizárólag

33— 3— 33
telefonszámon rendeljenek kocsit. 
Személyes használatnál, vagy köz
vetlen rendelésnél pedig kizárólag 
„kéktaxit” vegyenek igénybe, mert 

A „Kéktaxi”, lapunk hirdetője 
s mint ilyent, erkölcsi kötelessé
günk támogatni.

A „Kéktaxi” telefonszáma 
33— 3— 33

könnyen megjegyezhető reklám
táblája majdnem minden telefon- 
fülkében ott van.

Italszükségletét
belföldi és külföldi Halók

ban a legelőnyösebben

beszerző csoportunk
nál fedezheti

Vendéglősök Beszerző Csoportja R.-T 
Budapest, IV,, Vámfiáz-körut 8,

K ívánatra  árjegyzéket 
küldünk.

Megjelenik évente 10-szer.

Felelős kiadó; dr. Bolgár Béla. Felelős szerkesztő; dr. Székely Wladimir. 
Klein S. (Jupiter) könyvnyomda, Budapest, VI., Lovag-u. 14. Telefon: 10-7-12.


