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Orvosoljuk a régi bajokat
Bár úgy lenne, hogy orvosolhatnánk mindazt, ami 

nekünk, munkaadóknak és ami ezzel kapcsolatban alkal
mazottaiknak is oly régóta és égetően fáj. De mind
azon bajokat csak úgy tudjuk orvosolni, ha mindnyá
jan, munkaadók és alkalmazottak, összefogva, válvetett 
munkával egyengetjük azt a göröngyös utat, aminek vé
gén terem még nekünk egy szebb, jobb jövő is. Első
sorban is, ne bántsuk egymást. Hiszen a jelenlegi, bor
zasztóan rossz gazdasági viszonyok annyira egymásra 
utalnak bennünket, hogy nem keresni, hanem még a 
sötétben is meg kell találnunk egymás kezét. Nincs ná
lunk külön munkaadói- és munkásérdek, nálunk csak 
egy érdek van: a munkaadó és munkás anyagi helyzetén 
javítani, a munkaadónak terheit ha könnyűjük, könnyebb 
lesz elviselni a megmaradt terheket a munkásnak, mert 
jobb keresetviszonyok nyílnak számára: Ha a munkaadó 
az ő tisztességesen dolgozó alkalmazottját megbecsüli, 
reflex-hatás nem marad el. Viszont tartsa kötelességé
nek a munkás, de általában az alkalmazott, hogy mun
kaadóját tisztelni, becsülni tartozik, hogy a tiszteletet 
és megbecsülést ő is kiérdemelje munkaadója, gazdája 
részéről.

Ha akadnak, közöttük rendbontók, közösítsék ki ma
gukból, hadd lássa az illető, tisztességes emberek kö
zött hely neki nincsen, mert csak szégyenére vannak 
a becsületes munkát végző, tiszteletet érdemlő pincér
társadalomnak.

Hallottam panaszt sokat, jobbról is, balról is, épen 
ez adja kezembe a tollat, hiszen 38 évi pályafutásom 
alatt sokat láttam és megfigyelésem közben sokat ta
pasztaltam is. Jó néhány éve pedig ezen egyesületnek, 
— a Keresztény Pincéregyesületnek — egyik fontos ál
lását is betöltőm, mely körülmény, ugyancsak módot 
adott a belső életbe való betekintésre. Én láttam, hogy 
itt a tagok nem arra vannak nevelve, hogy a munka
adóját az ő kizsákmányolójának, kiszipolyozójának te

kintse, hanem azt tisztelje és becsülje meg, hogy majdan, 
ha ő kerül Isten segítségével abba a helyzetbe, hogy 
alkalmazottakat tart, ne tekintsék őt sem kizsákmányo- 
lónak. Hiszen itt van a nagy válaszfal köztünk és a 
marxi elveket valló munkásalakulatok: között, hogy mi 
nem proletárt akarunk a polgárból is nevelni, hanem 
a nevelési rendszerünknek a legsarkalatosabb tétele az, 
hogy minden munkásból polgárt neveljünk! Az ilyen szel
lemben nevelt munkásra a munkaadó nem fizethet rá, 
mert a saját nyomorúságuk mellett érzik a főnökeik ba
jait is, valamint tudják, hogy azokat a bajokat valamikor 
ők is érezni fogják majd és jól esik nekik, ha megértő, 
segítő társat kap a tisztességes alkalmazottjában.

Számtalan sérelme van iparunknak. sNem akarom 
most azokat sorjába felemlíteni, még úgyis vissza fogok 
térni azokra egy másik alkalommal, de szükségesnek 
tartom megemlíteni még azt, hogy ezen egyesületnek 
megerősödése munkaadó érdek. Rámutatok röviden, hogy 
miért. Talán már sokan elfelejtették, hogy ez az egye
sület volt az, amely — vagy nyolc évvel ezelőtt — 
legtöbbet deputációzott a vendéglősipar képesítése ér
dekében, Lankadatlanul dörömbölt azon a vasajtón, amit 
végre végre megnyitottak előttünk, hogy ne kaphasson 
minden más szakmában boldogulni nem tudó egyén, ven
déglői jogot. Hogy ennek mekkora jelentősége van, azt 
nem kell tovább magyaráznom. Tehát, ha ezen egyesület 
még jobban megerősödve, ismét sikerrel hallathassa sza
vát iparunk bajainak feltárása és azok orvoslása érde
kében, felhívok minden vendéglői kartársamat, hogy tá
mogassa olyképen legalább, hogy a szükséges személy
zetet itt szerezze be, mert csak egy garnitúra van sze
mélyzetből, az pedig itt is megtalálható és tudom, hogy 
úgy mint akik eddig is nálunk szerezték be a személyze
tüket, csalódni nem fognak, mert a legnagyobb körül
tekintéssel vannak a megbízások elintézve.

Fodor Zoltán, vendéglős.
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Közgyűlésünk
F. évi február hó 26-án d. u. 4 órakor tartotta 

egyesületünk a 10-ik, évi rendes közgyűlését.
Amint jeleztük is, egyúttal egy seregszemlét is tar

tottunk, hogy lássuk, kik vannak táborunkban, kiket és 
körülbelül hány szaktársunkat mondhatunk magunkénak. 
Hála Istennek, olyan szép számmal voltunk együtt, hogy 
helyiségeink alig bírták befogadni a jelen volt tagjain
kat, akik nem is bánhatták meg fáradságukat, mint az 
alábbiakban ki is tűnik.

Kimbauer Alajos elnök nyitotta meg a gyűlést, üd
vözölte a jelen volt Székely János v. államtitkár, köz
ponti elnököt és a szép számban megjelent tagokat. Is
mertette a közgyűlés tárgysorozatát, majd felkérte Szabó 
József ügyv. titkárt, hog' az évi titkári jelentését tegye 
meg. A titkári jelentést leszült figyelemmel hallgatták, 
mert azt minden tag tudja, hogy az elmúlt év minden 
eseménye, a titkári jelentés keretében, felfrissülve és 
kellőképen megvilágítva kerül a közgyűlés elé. Szabó 
titkár a jelentését, mint évi beszámolót, tette meg. 
Kemény szavakkal ostorozta az elmúlt évben előfordult 
rendellenességek előidézőit. Rámutatott a hibákra, amik
nek megismétlődése ellen az uj vezetőséget hívta segít
ségül. Majd számokban bizonyította be, .hogy az egye
sület, az elmúlt évhez viszonyítva, mekkora haladást, 
mekkora fejlődést mutathat fel, aminek bizonyítéka azon 
körülmény, hogy az 1927. évben beiratkozott 137 uj 
taggal szemben az 1928 évben 195 volt a tagszaporu
lat. A munkaalkalmak megszerzése terén pedig a hala
dás sokkal nagyobb, amennyiben a 1927. évben 4987, 
az 1928. évben pedig 6481 esetben nyújtott tagjainak 
munkaalkalmat, karácsonyi segély címen pedig 500.— 
pengő értékű élelmiszer és pénzbeli segélyt nyújtott az 
arra érdemes tagjainak az egyesület. Megemlékezett még 
Szabó titkár a vezetőségnek azon tagjairól, akik fárad
hatatlan munkásságukkal és anyagi áldozatokkal lehe
tővé tették, hogy az egyesület szaklapja: a »Magyar 
Pincér« megjelenhetett.

Azzal zárta szavait, hogy a jelentésében elő
adott adatok, bár nagy fejlődést mutatnak, azonban 
az elvégzett munkával megelégedve nincs, hanem kö
vetelje a vezetőség tagjaitól a lehetetlent, hogy el tudja 
érni a lehetőség legmagasabb fokát, akkor a jövő évi 
közgyűlésen sokkal több eredményről számolhat be.

A tetszéssel fogadott titkári jelentés után Fodor 
Zoltán pénztáros terjesztette be pénztári jelentését. Rö
vid beszédben buzdította a tagokat az anyagi köteles
ségeik teljesítésére, majd részletesen beszámolt a pénztár 
forgalmáról, melyből megtudtuk, hogy a múlt év pénztári 
forgalma 7896.67 pengőt tett ki.

A pénztári jelentés után Székely János v. államtitkár 
központi elnök emelkedett szólásra. Nem hisszük, hogy

a pincérek ilyen szépen felépített szónoklatot valaha is 
hallottak volna.

Beszédét a kér. szoc. pincérmozgalom legelső meg
indításával kezdte, majd szépen megkonstruált beszéd
ben vont párhuzamot a magyarországi és külföldi (Ang
lia és Svájc) munkásainak helyzetéről. A tőle megszo
kott tárgyilagossággal, szép, igazán mesteri szavakkal 
mutatott rá az útra, melyen, ha boldogulni akarunk, 
haladnunk kell. Minden egyes szava egy-egy szál vi
rág volt, melyet beszéde végén, mint egy művészi 
csokrot nyújtott át hallgatóinak, amit ők viharos, szűnni 
nem akaró tapssal honoráltak.

Székely János központi elnökünk beszéde után Kirn- 
bauer Alajos elnök kérte a közgyűlést, hogy a vezető
ségnek a felmentvényt adja meg, amit a közgyűlés egy
hangúlag meg is adott, majd Csathó József, korelnökké 
való megválasztása után elfoglalta az elnöki széket és 
lelkes szavakban kérte a közgyűlés tagjait, hogy a jö
vőben is tartsanak ki egyesületünk mellett. Végül fel
szólította Horváth Gézát, hogy a jelölőbizottság által 
ajánlott uj vezetőség névsorát terjessze a közgyűlés elé. 
Mielőtt Horváth Géza az említett névsort felolvasta 
volna, szót kért Végh Antal, amit a korelnök, Csathó 
József megadott. Végh Antal kérte a közgyűlést, hogy 
a vezetőségbe csak olyan tagokat válasszon be, akik 
az üléseken pontosan meg is jelennek, illetve fogadalmat 
tesznek, hogy azokon mindenkor a hívásra megfognak 
jelenni. Nem mint a múltban, amikor sok esetben a 
választmányi üléseket határozatképtelenség miatt el kel
te tt halasztani. Végh Antal felszólalását a közgyűlés 
helyesléssel fogadta, majd Horváth Géza felolvasta az 
uj vezetőségre ajánlottak névsorát, amit a közgyűlés 
egyhangúlag cl is fogadott. E szerint az uj vezetőség 
a következő: Elnök: Kirnbauer Alajos, a Nemzeti Ca- 
sino főpincére. Alelnökök: Sághy József, Hyl József. 
Pénztárnok: Fodor Zoltán. Ellenőrök: Krónitz Jenő, Né
meth István, Baracskay Géza. Jegyző: Horváth Géza. 
Választmányi tagok: Csathó József, Batta Kálmán, Ná- 
násy Pál, Molnár Pál, Tressó Márton, Molnár Géza, 
Végh Antal, Szekér Károly, Fáik Róbert, Posch Károly, Jó- 
zsa János, Eszes Lajos, Horváth Károly, Temlin G., Töpf- 
ler Ferenc, Baán Endre, Tarjányi János, Kováts László, 
Tóth János, Zilahy Imre, Paksy Sándor.

Az uj vezetőség megválasztása után, Kirnbauer Ala
jos elnök mondotta el székfoglaló beszédét, melynek 
keretében meleg szavakkal köszönte meg a tagok bi
zalmát és külön még megköszönte Székely János köz
ponti elnökünknek, hogy közgyűlésünk nívóját szives 
megjelenésével és gyönyörű beszédével emelte.

Bejelentett indítvány nem volt, minek folytán Kim
bauer elnök a gyűlést a »Magyar Hiszekegy« elmondá
sával bezárta, a jelen voltak pedig Székely János él
tetése közben szétoszlottak.

E lő f iz e t é s i  f e lh í v á s !
Tisztelettel kértük pírtolóinkat, hogy lapunkat nb. előfizetésükkel támogatni szíveskedjenek
Előfizetési ár: egy évre 6 pengő, félévre 3 pengő
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Balaton kávéház
a k a r tá csa in k  ta lá lk o z ó  h e ly e

A Zászló
Nem kell külön méltatnom a jelentőségéi, hiszen 

már annyiszor esett szó az összejöveteleinken, vezető 
ségi- és választmányi üléseinken arról, hogy bármily ál
dozatok árán is, de meg kell oldanunk a kérdést, hogy 
egyesületünknek zászlót, illetve ennek megvalósitásához a 
szükséges anyagi alapot megteremthessük. Úgy látszik, 
hogy már ezen nemes törekvésünk a megvalósulás felé 
halad, hogy nem hiába beszéltünk, kértük, agitáltunk, 
mert az uj vezetőségünk magáévá telte az egyesületünk 
ezen szent szimbólumának megvalósítási-ügyét és a kö
zel jövőben megtesszük az első lépéseket a zászlóala
punk megteremtésére. Hogy eddig, egyesületünk liz éves 
fennállása óta ezen régen óhajtott reményünket valóra 
nem válthattuk, annak egyedüli oka az anyagiak hiánya 
volt. Most sem mondhatjuk még azt. hogy a zászló
alapra szükséges összeg már rendelkezésünkre áll 
teljesen, de hisszük, hogy pártolóink, tagjaink és egye 
sülelünk jóbarátai nem vonakodrak a nélkülözhető fil
léreikkel ezen nemes célt támogatni, hogy ha a szak 
mánk tagjai körül ne adja Isten valakit utolsó 
út jára kisél ünk, vagy -- adja Isten ha jóba rátáink 
közül valakit ünnepelni fogunk, méltóképen lehessük azt 
meg

Tehát, kedves .Szaktársaim, ha kérni fogunk tőle
tek ezen nemes célra tehetségetek szerint adjatok.

Kirnbauer Alajos, elnök.

H IV A TA LO S R É SZ
Pécsi csoportunk közgyűlése. A pécsi csoportunk f. 

évi február hó 28-án tartotta tisztújító közgyűlését, me
lyen a tagok teljes számban jelentek meg. Mágocsy Jó
zsef titkári jelentése után az uj vezetőséget választot
ták meg, mely szerint elnöknek az egyesület régi, hasz
nos tagját, Szalay Bélát jelölték, amit ő el is fogadott. 
Egyéb tisztségekre a következőket választották meg: alel 
nők Schmidt János, főtitkár Csönge L., Jegyző Tóth La
jos, ellenőrök Ludmány Sándor, Keserű András, ház
nagy Pintér Nép. János, pénztárnok Szélig Viktor, zász
lósok Púm Gyula, Kojtor János, szakoktató Vass Vil
mos. Választmányi tagok: Széles János, Mihalix Al
bin, Heidfogel Lajos, Zöld Sándor, Obernik Lajos, Kiss

István, Fischer Ödön, Tjukodi Sándor. Gutmann Károly. 
Keller Pál, Kőnig József. Kovács István, Spruzina László, 
Berkovits Mihály, Kari József, vitéz Kasznári Mátyás, 
Bencze Antal, Szitarics Ferenc, Salamon Béla, Helstáb 
József, Száraz János, Németh Rókus, Schvarcz Lajos, 
Faubl Gyula.

A vezetőség megválasztása után Szalay Béla elnök 
mondta el székfoglalóját. Nem kereste — úgymond -- 
az elnöki tisztséget, mert tudja, hogy annak vállalása 
nem annyira jogokban, mint kötelességekben nyilvánul 
meg. Ha. azonban a többség őt bizalmával megtisztelte, 
úgy vállalja az elnökséget, de elvárja az egyesület min
den tagjától, hogy őt feladata elvégzésében támogassa. A 
közgyűlés lelkes hangulatban a reggeli órákban oszlott 
szét.

Választmány ülésünk. F. évi március hó 6-án tartotta 
választmányunk a közgyűlés óta első ülését, ahol a vá
lasztmány tagjai majdnem teljes számban voltak jelen. 
Kirnbauer Alajos elnök megnyitója után ismerteti a 
tárgysorozatot, melynek első pontja: a sajtóbizottság 
megválasztása.

Felkéri Horváth Géza jegyzői, mint ezen tárgy elő
adóját, hogy az ide vonatkozó indítványát tegye meg. 
Horváth Géza ismerteti röviden a sajtónk fontosságát, 
majd a sajtóbizottságba: Nánánsy Pál, Temlin Géza, Ko
vács László és Sághy József alelnököt ajánlja, akikhez 
még Horváth Gézát szintén megválasztották. Kimondta 
még a választmány, hogy a sajtóbizottság az első ösz- 
szejövctclét mindig a lapunk megjelenése előtt 5 nappal 
tartsa, amikor a közlésre elfogadott kéziratokat felül
bírálás végett átnézi.

Kirnbauer elnök indítványozza, hogy a régóta hú
zódó zászló-ügyet a választmány tűzze napirendre, amit 
a következő ülésre halasztott a választmány. Posch Ká
roly az egyesület tagjaiból megalakítandó dalkör meg
szervezését ajánlja, amiről a választmány ugyancsak a 
jövő ülésén fog dönteni.

Szabó titkár felszólalása után Kirnbauer elnök az 
ülést bezárta.

Gottschlig-
likőr, rum, konyak
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S. 0. s.
A szélrózsa minden irányába, ujszüllött sajtónk ut

ján, küldöm önökhöz, ezen három betűt. Az óceán kel
lős közepén, menekülésben bizik a segélyt kérő hajó 
míg szikratávírója utján le tudja adni ezen vészjelel. 
Mi, magyar pincérek hasonlók vagyunk egy sülyedő ha
jóhoz. A menekülés útja azonban nyitva áll számunkra, 
ha az önökhöz intézett vészjel teljes szövegét, magu
kévá teszik.

S. O. S. szimbóluma alatt szaklapunkban folytató
lagosan ismertetni fogom a következő pontokat.

Gazdasági helyzetünket.
A szakegyesület szükségességéi és célját.
Társadalmi helyzetünket.
A borravaló rendszert.
A százalék rendszert.
A pincérek jelenlegi fizetését.
A százalék rendszerrel kapcsolatos változások, a gaz- 

dasági és társadalmi helyzetünkben.
Felhívás a szaktársakhoz.
Zárszó.
Kedves szaktársaim!
Midőn visszatekintünk szakmánk múltjára, megálla

píthatjuk, hogy a magyar pincér, ámbár két évtizeden 
keresztül állandóan szervezkedik, jelenleg mégis a leg
nehezebb anyagi helyzetben van. Hogy miként kerültünk 
és miért vagyunk olyan nehéz és keserves anyagi hely
zetben jelenleg is, kellőképen akarom önöknek fejte
getni és meg akarom mutatni azt az utat, miként tu
dunk olyan gazdasági és társadalmi helyet biztosítani 
magunknak, mint külföldi szaktársaink.

A gazdasági helyzet fejtegetése és javítása a mai 
rettenetesen nehéz trianoni időkben, amikor mindenne
mű szakma kebelében valósággal életkérdést jelent. Mi 
pincérek és éttermi alkalmazottak, kiknek gyászos Tria
non a kenyeret valósággal kitépte kezükből, sajnos, csak 
pártoskodunk, újabb és újabb egyesületek alakításán tör
jük fejünket és ezen ingoványbán tétovázva, teljes anyagi 
romlásba sülyedünk.

Kedves Szaktársaim í
Testvéreim 1 Ne hagyjuk ezt! Emelt fővel s »Isten 

velünk, ki ellenünk l« jelszóval szálljunk síkra egy anya
gilag jobb s társadalmilag szebb és tisztább gazdasági 
jövőért. Tegyünk úgy, mint a maroknyi spártai csapat a

thermopylei szorosban, akik Leonidas vezetésével hősie
sen harcoltak a rettenetes perzsa erő ellen.

Mi, keresztényszociálista pincérek, szinte egy ma
roknyi spártai csapatnak érezzük magunkat és álljunk 
azon sziklafal elé, mely velünk szemben olyan kemény 
kő és sajtónkkal addig fogjuk kopogtatni, mig forrás 
fakad a sziklából és ezen forrás, gazdasági helyzetünk 
uj alapokra fektetését és társadalmi helyzetünk biztosí
tását fogja, jelenteni.

A mi ujszüllött szaklapunk, mely egyszersmind fegy
verünk és szószólónk is, módot nyújt nekem arra, hogy 
az utat állandóan egyengessem az ismeretlen forrásig.

Sajnos, rámutatnom kell sok-sok olyan kijelentésre, 
melyet számtalan szaktársam öntudatlanul ejt ki. íme 
egy eset:

Midőn egy szaktársam érdeklődött a táborunk fe
löl, felvilágosítottam s felkértem, hogy legyen tag. Ki
jelentette, hogy belép, de csak oly feltétellel, ha a be
iratkozást megelőzőleg munkaalkalmat kap.

Ilyen esettel szemben legyünk nyíltak. Gazdasági 
szakegyesületünk a tagok kötelezettségeit rendesen telje
sítő tagtársai kellő elhelyezkedését a szakmai munka 
terén és gazdasági s társadalmi helyzetünk állandó ja
vulását tartja céljának. Nem vagyunk arra berendez
kedve, hogy üzérek módjára, csekély beiratkozási dij 
s egy havi tagdíj ellenében, cserébe azonnal munkaal
kalmat adjunk. Számtalan eset igazolja, hogy az ilyen 
feltétellel beiratkozott tagtársai, huzamosabb ideig nem 
látjuk viszont. Egy-két év múltán ismét megjelenve hely
ségünkben bátorkodik igazolni távolmaradását és igyek
szik ismét egy uj tagsággal.. .

(Folytatjuk.)

T a v a s z
Nincs még egy szakma az összes iparágak között, 

ahol munkaadó és alkalmazott egyaránt, olyan áhítat
tá], annyi reménnyel telt bizalommal és vágyakozás
sal ejtené ki e szót: ta v a s z .

Nincs az iparágak között még egy foglalkozási ág, 
ahol ennek a szent szónak jelentőségét annyira át tud
nák érezni, mint mi, akik egy átfagyoskodott tél min
den lelki erőt felőrlő nélkülözései után megpillantjuk 
az első, életet és reményt fakasztó napsugarakat. A 
tavaszi napsugár jelent nekünk mindent. Az első rügy
fakasztó tavaszi enyhe nap biztató reménnyel tölti el

E lő f iz e t é s i  f e lh í v á s !
Tisztelettel kérjük pártolóinkat, hogy lapunkat nk. előfizetésükkel támogatni szíveskedjenek
Előfizetési ér: egy évre 6 pengő, félévre 3 pengő
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lelkeinket a bizonytalan, de közeledő k e n y é r  reményé
vel. Hogy miért bizonytalan? Mert valahogy úgy va
gyunk már a tavasszal, de a nyárral is, hogy csak 
akkor mondhatunk róla bírálatot, amikor az ősz rá
borította a szqmfedőt. Itt is a koporsószög mutatja 
meg,, hogy a megboldogultat mennyire dicsérhet jük, áld
hatjuk, vagy szapulhatjuk. De mindannak ellenére, hogy 
bizonytalan a mindnyáju.ukat kielégítő nyár, tele hittel, 
tele reménnyel és ambícióval várjuk a sokat Ígérő ta 
vaszt, a mindent adható nyaral.

A magunk részéről pedig kívánunk először a mun
kaadóinknak az elmúlt évinél jobb, szebb tavaszt é.> 
nyárt, nagyobb üzleti forgalmat, hogy az alkalmazottaik
kal együtt megelégedéssel fogadhassák az üzleti kapu
zárást, az őszt.

Kelten beszélnek
Egyik zinrankós reggelen 

horpadtmellü Sápadtarcu. és 
kólikus beszélget.

a villamos megállónál egy 
egy tagbaszakadt M élán-

Sápadtarcu: Tegnap este felé, mint rendesen, olyan 
rcménydusan indultam az üzletbe és most, reggel, tizen- 
kétórás robot után, néhány csörgő nikkelpénzzel a zse
bembe kell haza mennem a Hitetlen szobámba.

Melankólikus: (Látszik rajta, hogy már ezt a pa
naszt többször hallotta barátjától.) Ugyan kérlek,, mit 
siránkozol nekem mindig. Magatok vagytok részijén okai 
a nyomoruságtoknak, mert — amint mondtad — sehol 
a világon annyi kontár nem létezik, mint éppen a ti 
szakmátokban.

Sápadtarcu: Hiszen tudom én azt, de valahogy az a 
benyomásom, mintha az emberek az utóbbi időben nem 
táplálkoznának.

Meíankólikus: Dehogy nem táplálkoznak. Táplálkoz
nak bizony, de a vendéglőket tönkretevő kifőzésekben, 
tejivókban, a bankok menzáiban, no, meg az úgyneve
zett »Grand Caf£ék«-ban. A kifőzések például pincé
reket nem alkalmaznak, hanem a családtagjaikkal végez
tetik a felszolgálás »müvészetét«. Itt elvesztette kenye
ret a pincérség io százaléka. A bankok menzáiban és 
a tejivókban pedig fizetés nélküli pincérleányokkal ete
tik el a másik 15 százalék pincérek kenyerét. A »Grand 
Caffék« tulajdonosai pedig a szabó-borbély és egyéb 
legényekből rekrutállódött felszolgáló személyzettel in- 
téztetik az ételnemüek felszolgálását, holott szakavatott,

a szakm ájáért éveken keresztül szenvedett pincér, ez
rével szaladgál m unkanélkül Pesten. Itt megint elveszett 
a pincérség 25 százalékának kenyere. No most...

Nem hallottam a többi1., szomorúan felugrottam egy 
kispesti villamosra. (Posch.)

H ÍR E K
Szaktársak figyelmébe!
Ha nyerni akar, úgy forduljon Kiss Károly és l'sa 

népszerű bankházához, IV., Kossuth Lajos-u. 1. és m ég 
ma. vásároljon osztálysorsjegyet. Egész sorsjegy 24.- , 
fél. 12. , negyed 6.—, 'nyolcad 3.- Pengő.

Érdemes ipari munkások kitüntetése. A kereskedelem
ügyi minisztérium megkeresése folytán a budapesti keres
kedelmi és iparkamara felhívja a budapesti kamara területén 
alkalmazásban lévő munkásokat, hogy a kereskedelemügyi 
minisztérium utján szétosztásra kerülő egyenként 30 drb. 
100 pengős jutalom és elismerő oklevél elnyerésére pályá
zatot nyújthatnak be.

A pályázatot a miniszter ur a következő feltételekhez 
kötötte:

1. A jutalom elnyerésére csak olyan munkások pá
lyázhatnak, akik a jelenlegi munkaadójuknál legalább 25 éve 
egyfolytában vannak alkalmazva és 50-ik életévüket betöl
tötték, feltéve azonban, hogy eddig még miniszteri kitün
tetésben nem részesültek.

2. Minden pályázó köteles pályázatához a következő 
okmányokat csatolni:

a) munkakönyvét, annak igazolására, hogy jelenlegi 
munkaadójánál mióta áll alkalmazásban megszakítás nélkül;

b) munkáltatójának nyilatkozatát arról, hogy alkalma
zásának ideje alatt — különösen a forradalmi idők alatt
- kifogástalan és nemzethü magatartást tanúsított.

ej a rendőrhatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvá
nyát arról, hogy az államhüség és rendőrhatóság szem
pontjából nem esik kifogás alá és

d) ha a pályázó tagja valamely hazafias vagy egyéb 
célú egyesületnek, erről szóló tagsági igazolványát.

Gundd János és id. Kommer Ferenc emlékét ápoló 
asztaltársaság az alábbi helyeken tartja összejöveteleit:

Március 29-én: Potzmann Mátyás vendéglőjében, Ü l
lői -ut 6.

Április 12-én Biró Dénes vendéglőjében, X'ámház körút 
16. szám.

Bármilyen állást betöltő alkalmazottat,
a lehető legrövidebb időn belül közvetítünk.

Telefon: József 376-99.
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Április 26-án: Kurz János Máv. vendéglőjében, Tbököly- 
i szám.

Találkozás: bevásárlás után a pénteki vendéglős reg
gelin.

Vendéglősök vacsorái a következő helyeken lesznek: 
Március 22-én:.Kurz János Máv. vendéglőjében, Thö

köly-ut i.
Április 5-én: Bokor Ferenc vendéglőjében, Baross tér 

13. szám.
Április 19-én: Patai Lajos, Nemzeti Casinó vendéglőjében, 

IV., Szép-utca 2.
Május 3-án: Neiger Jakab vendéglőjében, Teréz-krt. 3.
Május 17-én: Wagner Béla vendéglőjében. Andrássy- 

ut 44.

A Magyar Buzogány Asztaltársaság minden kedden este 
8 órakor tagösszejövctclt tart a Föh. Sándor-u. 44. szám 
alatt, Beér László vendéglőjében.

H ENZTEFEIiD
szabadalm azott jégszekrény és sörkim érő készü
lékek gyára i n g y e n  k ü l d  á r j e g y z é k e t

Budapest VI. Gróf Zichy Jenő-utca 5
Telefon : Aut. 115—29

OREHER
BAKSOR

Palugy ay borok, pezsgők
a legjobbak
B u d ap est— Budafok.

Szerke; tetőség és kiadóhivatal:
Budapest, Vili., Scitovszky-tér 3. Tel. J. 376—99.

Felelős kiadó: Kimbaucr Alajos.

k i tü n t e te t t  szabóm ester 
aranyérem m el ötszörösen

A M I S Z A B Ó N K
VIII. KERÜLET, MÁRIA-UTCA 34.

Elsőrangú ango lszövetek 
ből készít m indennem ű 
férfi-öltönyöket és felöltő
ket. R é s z l e t f i z e té s r e  is 

árkü lönbözet nélkül

Sz?a k tá  r  sa k !
C s a k  a  la p u n k b a n  h i r d e t e t t  c é g e k  k é s z í t m é n y e i t  
a já n l já t o k  é s  f o g y a s s z á t o k !

m u n k á k  őz v e títő  irod án k  d. e. 8  ó rá tó l  
este  6  óráig* á lla n d ó a n  n y itv a  van

Telefon: J ó z se f  376-99.
Cent.P’̂ p  Kiadóváiti 'dal K.-t. Budapest, IX., KozVetek-utca j. Nyom daig^ugatás' Borntinisza Uaoor.


