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meknek meg van a kellő IákiuiluW'" 
sága. Ha nincs vendég, — nincs ke
reset, ez régi köztudomású dolog. 

Nehezen és keservesen élünk Tria-

Péczel.Ó-év, u] év.
Irta : M észáros Győző, a Budapesti 

Kávésok Ipartestületének elnöke.

Ha majd a késő utókor történet
írója ennek a mi időnknek a fájdal
mas történetét kutatja, azt valószínűleg a 
gazdasági krízisek korszakának fogja 
nevezni.

Évek telnek, évek múlnak mindig 
azzal a reménységgel,. hogy a háború 
okozta nyomorúságok végre megszűn
nek, sajnos a reménység mindig csak 
bevál tatlan marad.

Szomorú vigasztalás, hogy ez nem
csak hazánkban van igy, de egész 
Európaszerte, sőt az egész világon. Az 
egyik helyen az a baj, hogy nincs 
pénz, a másik helyen túl sok az 
immobil töke és ez nyomja a köz- 
gazdasági életet. Tudósok és állam
férfiak törik a fejüket e bajok szaná
lásán több-kevesebb sikerrel, valami 
javulás itt-olt látszik is, de az általá
nos helyzet még mindig sivár.

Természetesen ezeket a sivár álla
potokat megérzi az egész gazdasági 
élet Általános pangás, forgalom- 
hiány, pénztelenség bénit minden kez
deményezést és végeredményében 
mindezen állapotok végső konzekven
ciáját visszatükrözi a kávéház, a tár
sadalom második otthona és pihenője.

Ez pedig visszahat a kávéházi al
kalmazottak kereseti és megélhetési 
viszonyaira. Ahol kevesebb forgalom, 
kisebb a keresel, de nagyobb a mun- 
kátalanság.

Ezen pedig segíteni alig lehet más
sal, mint a rossz idők kivárásával. 
Hiába minden elméleti és propaganda- 
eszköz, a kávéházi alkalmazottak vi
szonyai csak akkor javulhatnak, ha 
az ipar helyzete jobbra fordul. E rész
ben semmiféle teória vagy7 uj rend
szer nem segit és ezért nem áll meg 
az a propagandisztikus jelszó, hogy 
a kávéházi személyzet sorsán más fi
zetési rendszer javíthatna. Akár borra
való, akár százalék, akár revier- vagy7 
nem tudom mily7en rendszer csak ak
kor lehet célravezető, ha az illető üze-

non óta ebben a szomorú magyar ha
zában. Bármennyire nehezen élünk, 
örülnünk kell a mindennapi kenyér
nek, amely megvan, sajnos, nem min
denki számára. A külömböző; érdek- 
képviseleteknek pedig az: a szerepe 
és feladata, hogy7 a viszonyok helyes 
latolgatásával útját szegje a felelőt
len propagandának és igyekezzék a 
lehetőség határain belül segiteni tag
jait és az érdekköréhez tartozókat 

Amikor az elmúlt év mérlegét le
zárjuk, megállapíthatjuk, hogy7 a Fő
pincérek Országos Egyesülete eddig 
is a józan mérlegelés és a társadalmi 
szolidaritás jegyében dolgozott és igy 
is értékes és maradandó sikereket 
ért el.

Folytatódjék ez a munka a jövő 
évben is, és ha magunk igyekszünk 
magunkon segiteni, — az Isién is 
megsegít!

B á lt ren d ezü n k .
V ezetőségünk eg y ik  legutóbbi ü lé

sén  elhatározta, hogy az idén is  
m egrendezi nz egyesü let bálját. K et
tős cé lt k ivan szo lgá ln i ezzel, eg y 
részt a  szórakozni vágyó fia ta lság 
nak  nyújt a lkalm at arra, hogy baráti 
és kartársi körben tö lthessenek  el 
eg y  kellem es estét, m ásrészt a  bál 
anyagi eredm ényével jóléti alapját 
óhajtja gyarapítani. M indkettő nem es 
és szép  dolog. Az egyesü let tagjaira, 
de főként a  fiatalokra viszont azza l 
a k ö te leze ttség g e l jár, hogy az e lő
k ész ítés  m unkájából m inél nagyobb  
m értékben v egyék  k i a  m aguk  
részét. A bálbizottság már dolgozik . 
Legyünk tehát seg ítség ére , hogy a  
siker m éltó legyen  a  budapesti fő- 
pincérséghez. A bál február közepén, 
a  Lloyd palotában (Fakereskedelm i 
Csarnok) lesz . A  bálb izottság fe l
hívja a  kartársakat, hogy am ennyi
ben valak inek  m eghívót akarnak  
küldetni, azt a  bálirodában (Hársfa- 
u. 31. I. em.) bejelenteni sz ívesk ed 
jenek. Nem kételkedünk egyébként, 
hogy a  kartársak is  e lkövetnek  min
dent, hogy a bál sikerrel járjon.

Nem nevek és földrajzi egységek m él
tatása céljából Íródnak e  sorok. A nevek 
is lehetnek ugyan fontosak komunális ér
dekek szempontjából, de népek, nemzetek 
számára csak úgy jelentenek valamit, ha 
azokhoz valamely nagy esemény m egörö
kítése fűződik; olyan eseményé, amely 
történelm i síkban m egítélve is sorsfor
dulót jelentett a  népek életében. A ne
veknek nagyvonalú tények adnak szint, 
tartalm at, de enélkül — akár csak az 
emberek — sohasem tudnak feljutni az 
örök m aradandóság Parnasszusára. Mo
hács, Világos, Pusztaszer, Arad jelentő
ségét m indnyájan ism erjük, anélkül, hogy 
valaha is jártunk volna falaik között. És 
most térek vissza ahhoz, am it e sorok 
élére Írtam. — Péczel.

*
Talán kissé túlzásnak tűnik fel, hogy 

ezt a sáros kis pestmegyei m agyar falut 
említett patinás történelm i nevek mellé 
állítom. Pedig nem ok nélkül. A szakmák 
története a  népek, nemzetek történetének 
kicsinyített másai. Ami ott Mohács, Vi
lágos stb., az nálunk a vendéglősipar 
szakma-történelmében Péczel lesz, persze 
a hozzáfüződő tények külömbözőségével. 
M ert amig azok nemzetünk eg.y-egy nagy- 
tragédiájának fájdalm as emlékét őrzik és 
állítják  a késői utódok elé, m int olyant, 
amelynek többé nem szabad megism ét
lődnie, addig  Péczel a  budapesti szállo
dások és vendéglősök együttes áldozat- 
készségének ragyogó tényét rögzíti meg, 
m integy útmutatásképpen a  későbbi szá
zadok generációinak aziránt, hogy miként 
lehet akarattal és a  szép dolgok iránti 
lelkesedéssel a köz javára nagyot és m a
radandót alkotni. Péczel számunkra nem 
az a  szürke m agyar falu  többé, ami 
volt, hanem ennél sokkal több: fogalom, 
amely felé öregedő, nincstelen vendéglő
sök — és talán  pincérek — halk sóhaja 
száll, ha üres óráikban megfekszi elgyö
tört lelkűket a  rohamosan közelgő m unka
képtelenség érzete. Péczel ebben az el
árvult és mindenki által m egtagadott 
iparban sokaknak a szivébe lopott re
m énységet és sokakban erősítette meg 
a m ár-m ár kihaló ideálizmust. A péczeli
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otthon fölállítása nagy-nagy erkölcsi győ
zelem és a  legélesebb cáfolata annak, 
hogy ebben az iparban nincs összetar
tás. Péczel igazolja, hogy van, mert áll 
ime; a m agyar vendéglősipar első hu
manisztikus intézménye. Ezért nevezetes 
nekünk Péczel, a falu, amely egy nagy 
fényes darab ja  fesz jövő szakmai tö rté
nelmünknek.

*
A Főpincérek Országos Egyesületé

nek elnöksége meghívást kapott az o tt
hon megtekintésére. Ennek a  meghívás
nak az elnökség annál nagyobb öröm
mel tett eleget, mert tudta, hogy az 
otthon létesítésének szinte meglepetés- 
szerű gyorsasága a legmesszebbmenőcn 
keltette fel a kartársak érdeklődését.

És elindultunk. Tizenketten. Csoport
ban állunk meg a  keleti pályaudvar elő
csarnokában, ahol m ár várt ránk a  ven
déglős ipartestület szeretetreméltó agilis 
elnöke, Készey Vince. Néhány szóváltás 
még és indul a  vonat.

I-Iáromncgyed óra múlva már ott is 
vagyunk. Derült, csípős novemberi nap 
van, déli 13 óra. A m agyar falu m eg
szokott képe tárul elénk, itt-ott nyaralók
kal és apró. vöröstetejü házacskákkal. 
Keskeny, tekervényes utón haladunk vagy 
tiz percig, alig néhány lépésnyire, párhuza- 
anosan a vasúti sínekkel. Még egy kanya
rodó, azután széles úttestre lépünk, a 
két oldalon fák és csemeték, melyeken 
száraz levelet zörget a  gyengén metsző 
novemberi szél.

A kíváncsiság egyre fokozódik ben
nünk, de néhány pillanat múlva már a 
meglepetés váltja fel. E gy hatalmas épü
let vasrácsos kerítése elé érkeztünk, mely 
fásitott udvarával előkelő, csendes m agá
nyosságával valamely főúri villa benyo
mását kelti. A környéknek legnagyobb, 
legszebb épülete ez a Budapesti Szál
lodások és Vendéglősök Otthona.

A kapun belépve, egyenesen a lépcső
ház felé tartunk és 'egyik  szobából a  
másikba, teremről-tercmre végignézzük az 
otthont. Sorra kerülnek a  fürdőszobák, 
a könyvtár- és billiárdterem , a  konyha, 
végül a gépház, az udvar, az átépítés 
alatt álló épületek és mellékhelyiségek 
m ind . . .

A lakószobák ragyogóan tiszták, kel
lemes, családias jelleggel. Az épület deli 
oldalának emeletén kisebb erkély, az 
északi részen ugyancsak hatalmas balkon, 
pompás kilátással az alig száz m éterre 
északnak húzódó szőlőkkel beültetett 
domboldalra.

— Ez itt a  pince, ott a  parkon túl, 
— melyet mind végignézünk — a mo
soda, ruhaszárító, jégverem stb. Kalau
zunk az elnök ur, fáradhatatlanul magya
ráz, terveket beszél el, amit meg akar 
valósítani; parkírozásról és miegyebek

ről. Magyarázó beszédét lelkes taglejté
sekkel kiséri és minden szavából ki
érezni azt a  nagy, komoly odaadást, 
amellyel szeretetteljesen csüngg az otthon 
felkarolásán. Érezzük, hogy amiket ez a 
tiszta arcú ember mond, tiszta lélekből 
fakadnak, nemes, egyszerű és fennkölten 
emberi ideálizmusból.

*
Az időnk múlik, mennünk kell. Ki

felé jövet kezet szorítunk az öreg gond
nokkal, aki persze m aga is lakója még 
másik i i öreg társával együtt az otthon
nak. A szomszédos vasútállomásról még 
egyszer visszanézünk a  pompás palotára, 
ahol rokkant vendéglősök csendes, gond
talan öreg napokat élnek. Itt m ár nem 
jön a finánc, nem jár a gond, nem zaklat 
a végrehajtó . . . Nyugodtan pihen
hetnek.

Befut a vonat a  kis vidéki állomásra, 
beszállunk. Egy-két perc múlva m ár mö
göttünk látjuk  a kis m agyar falut, ahol 
megvalósult az évszázados m agyar ven
déglősipar első nagy horderejű szociális 
intézménye. Nem a  miénk, — mégis örü
lünk neki. Mert a  szakmáé, a szakma 
pedig a  miénk is. Mindnyájunké . .

Megköszönjük az elnök urnák még 
egyszer a  szives kalauzolást, a  látottak 
kellemes emlékével és sok tanulsággal 
indultunk hazafelé. H ajdú Vilmos.

Az id e g e n  m unkakönyveket m agyar 
m unkakönyvekre k e ll k icseréln i, ide
gen, különösen pedig az utódállamok ható
ságai által kiállított munkakönyvek Magyar- 
országon a most megjelent kereskedelem
ügyi miniszteri rendelet értelmében nem 
használhatók. Az ilyen munkakönyveket áz 
illetékes iparhatóság vagy ipartestület be
vonja és kívánságra azok adatai alapján 
uj magyar munkakönyvét állít ki.

öRorsoríSSiCH tihaner
BORGAZDASÁG
♦KERESKEDELMIKP
K Ö ZPO N TI -—  IRO D A

Vl.TERfiZ-KÖnUT 9 . TEIEFOIN1A2-S5

Heti egy százalék.
I r ta : dr. Havas Nándor a Budapesti 

Kávésok Ipartestületének titkára.

Valamelyik újságban olvastam, hogy 
még ma is akadnak főpincérek, akik 
óvadék céljaira kölcsönpénzt veitek fel 
heti lo/o kamatra, azaz évi 52o/0-ra. 
Ha rágondolok azokra a küzdelmekre, 
amelyeket úgy a munkaadói, mint a 
főpincéri érdekeltség az óvadék ügyé
ben éveken át folytatott és amelynek 
eredményekép az összes érdekeltségek 
hozzájárulásával m in isz te r i rendele t 
szabta m eg  az ó va dékok  nagyságát, 
végtelen sajnálattal kell leszűrnöm azt 
a tanulságot, hogy maguk az érdekel
lek, akiknek érdekében hozatott e ren
delet nem hajlandók azt respektálni.

Sőt tudtommal a Főpincérek Or
szágos Egyesülete, az óvadékok finan
szírozásáról is gondoskodóit, mely ak
ció szép eredménnyel járt.

És mégis . . . vannak főpincérek, 
akik 52o/o-os kölcsönpénzzel dolgoz
nak, ami azt jelenti, hogy még a leg
kedvezőbb kereseti viszonyok esetén is 
jö v e d e lm ü k  tek in té lyes  része k a m a tfi
ze tésre  m e g y  reá. Pedig hol vannak 
ma kedvező kereseti viszonyok?

Nehéz súlyos időket élünk, a min
dennapi kenyér gondjai mind súlyo
sabban nehezednek az egyének exisíen- 
ciájára. Mindenkinek az a törekvése, 
hogy terhein könnyítsen, vagy leg
alább is súlyosabbakat ne vállaljon 
magára. Ily viszonyok mellett mégis 
akadnak főpincérek, akik lehetetlen 
terhek vállalása mellett igyekeznek 
existenciát teremteni maguknak. Végre 
teljesen megértem a kenyérért való 
küzdelmet, de ilyen és hasonló 
kilátástalan vállalkozásba belemeni, leg
alább is nem józan dolog.

A Főpincérek Országos Egyesüle
tére vár az a feladat, hogy a magyar 
főpincéri kart kellően felvilágosítsa, 
kioktassa arra, hogy tanuljanak meg 
—  szám oln i. Számoljanak a reálitá- 
sokkal, a valóságos üzleti helyzettel, 
a kereseti lehetőségekkel és inkább ér
jék be szerényebb keresettel mint fan- 
laszlikus álmokért kockáztassák egész 
létalapjukat. Ip a rte s tille tü n k , m in t a 
m u n ka a d ó k  érdekképvisele te  az óva
d éko k  leörüli tú lkapásoka t m in d ig  el
ítélte  és állást foglalt az egyes felme
rült panaszok tárgyában.

Már azt hittük, hogy az óvadék 
kérdés aktái lezárullak és e tárgyról 
nem fogunk többel hallani. És ime 
ilyen heti egy százalék formájában 
kerül napirendre.

Azt hiszem a Főpincérek Országos
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Egyesületének feladata, hogy ezt az 
újra feltámadni készülő tengeri ki- 
gyó újjászületését megakadályozza.

Sablonos ünnepi szólásmódok he
lyett, egy ilyen aktuális kérdésre akar-

»Az asszony ingatag!« Mondja az 
olasz dal. Sok igazság rejlik ez egy
szerű mondatban, példa van reá ele
gendő. Százszor inkább lehetne vonat
koztatni, azonban az előbb idézett 
egyszerű mondat állítmányát a főpin- 
céri állásra. Az még az asszonynál is 
ingatagabb. A haragvó tenger hullá
mainak taraján táncoló sajka, egy 
sziklára épített várfal, a mi pozíciónk
hoz képest. Itt nem elegendő az egyéni 
tisztesség, becsület, rátermetség, a szol
gálatban becsülettel eltöltött évek, sőt 
évtizedek. Annál több szerepet játszik 
a protekció, az összeköttetés és végül, 
de nem utoljára a pénz. Ha az egyik 
főpincér már kihitelezte az egész vál
tópénzét és hosszú idő munkájának 
gyümölcsét szétosztotta a vendégek kö
zött, akkor: — 3 nap múlva mehet. 
Ha már nem vág úgy a bajusz, vagy 
már nagyon szürke a haj, ha a lábak 
nem oly fürgék, mint 20 évvel előbb, 
akkor: — 3 nap múlva elmehet. 
Hová? Merre? Ezt senki sincs aki 
megmondja. Esetleg kegyelemből be
veszik valamelyik üzletbe trafikosnak, 
vagy újságosnak, hogy világcsufjára, 
ezüstös fejjel és roggyant lábakkal, 
porig lealázva egy egész munkás élet
nek végső eredményeként: újra ott 
kezdje, ahol 40 vagy 50 évvel ezelőtt 
tartott, az újra felszínre kerülés lehe
tősége nélkül.

Sok ilyen öreg kolléga van most 
is közöttünk, pedig ezeknek nevéhez 
híres üzleteknek fellendítése fűződik.

Kétségtelen, hogy sokat önnön hi
bája döntött a reménytelen öregség 
keserű és fájdalmas vermébe, de a 
társadalomnak volna kötelessége még 
akkor is kinyújtani segilő kezét fe
léjük, ha talán ezek az öregek kissé 
könnyelműek voltak és el mulaszoltak 
tőkét gyűjteni öreg napjaikra akkor, 
midőn dúskállak a jóban. Általában 
ahoz, hogy egy főpincér 10—20, 
vagy még ennél is több időt töltsön 
egy állásban nem elegendők csupán 
az egyéni kvalitások, bár kétségtelen, 
hogy ez a fő tényező. Szükséges:, 
hogy egyéniségének megfelelő üzletbe 
kerüljön, hogy olyan főnöke legyen, 
aki a munkáját értékelni tudja és 
hogy el ne adják alóla az üzletei. So
hasem bizonyos, hogy aki egyik gaz
gazdánál 10 évig megfelelt, az uj 
gazdának is konveniálni fog. Vagy ha

tani reámutatni, mint azon sok feladat 
egyikére, amelyeknek végleges meg
oldása nemcsak a munkáltatók, sem a 
főipincérek, de az egész ipar egyete
mes érdeke.

munkája nem is kifogásolható, de az 
uj főnöknek esetleg van egy rokona, 
vagy ösmerőse, akit el akar helyezni 
és akkor néhány évi szolgálat nem 
mentő körülmény.

Sok esetet tudok, midőn az üzletet 
látogató nagyobb társaság valamelyik 
tagja váltatott le több éves főpincért, 
hogy az ő protezsáltját elhelyezhesse. 
Nem is beszélve a hitelezőkről, akik 
szintén sok főpincérnek vették már 
ki a kenyeret a szájából. Legnagyobb 
ellenségeink sajnos azonban mi ma
gunk vagyunk, mert tisztelet a kivé
telnek, nagyon sok kollega nem igen 
csinál lelkiismereti kérdést abból, 
hogy egy másik kollégát kisleugerol- 
jon állásából A kenyérnek ezt a bi
zonytalanságát egyetlen más pályán 
sem lehet tapasztalni. Még egy falusi 
cselédlánynak is 14 napi felmondás 
jár és felmondani is csak bizonyos 
napokon lehet. Csupán a pincéreket 
és főpincéreket lehet ily rövid utón 
elbocsájtani, holott kétségtelen és a 
legmagasabb bíróságok által is meg
állapított tény, hogy a főpincér bi
zalmi állást tölt be.

Szerencsére vannak még főnökök 
igen tekintélyes számban, akik méltá
nyolni tudják és akarják a főpincér 
tevékenységét. Bizonyság erre, hogy 
sok kolléga van, aki 30—40 eszten
dőt is eltöltött egy és ugyanazon fő
nök szolgálatában.

A Főpincórek Országos Egyesületé
nek legközelebbi programjába tarto
zik, hogy ezeken az állapotokon segít
sen, és megszűnjön a főpincéri állás 
mai ingalagsága. II. A.

Csalás, hamisított óvadékleve
lekkel. A napilapok hírül adták, hogy 
csaiás miatt a rendőrség őrizetbe vette 
Rákos Károlyt, aki furfangos módon 
közel harmincezer pengővel károsította 
meg Fábrí Henriket, a Király kávéház 
volt tulajdonosát. Rákosi ugyanis aján
latott tett Fábri Henriknek, hogy fő
pincéreknek óvadékok céljából nagyobb 
összegű tőkét tudna kihelyezni magas 
kamatozásra. Fábri az üzletekbe bele
ment, mire Rákos szabályszerűen alá
irt óvadéklevelek ellenében átvette a 
pénzt és az esedékes kamatokat ren
desen fizette is. Az óvadéklevelekre 
természetesen az illető föpincérek neveit 
ráhamisitotta és ugyancsak hamisította 
a kávéházak cégbélyegzőit is. Történt 
azonban, hogy Fábrinak nagyobb 
összegű pénzre volt szüksége és a köl
csönök fölmondása céljából felkeresett 
egy néhány főpincért, akiknél Rákos 
óvadéklevelei szerint a pénze haszná
latben volt. Nagy meglepetésére azon
ban azt a felvilágosítást kapta, hogy 
náluk Fábrinak pénze nincsen és akár- 
hányan Rákost nem is ismerték. Ezek 
után nyomban a főkapitányságra sie
tett, ahol megtette ellene a feljelentést.

Uj kézben a népligeti nagyven
déglő. Már a múlt számunkban hírül 
adtuk, hogy a népligeti nagyvendéglő 
bérletét ázücs József kartársunk kapta 
meg a székesfővárostól. Szűcs kartár
sunk az üzletet már át is vette és tel
jesen uj alapokon vezeti tovább. Afe
lül semmi kétségünk, hogy Szűcs kar
társunk kezében ez a tekintélyes múltú 
üzlet ismét megfelelő nívóra fog emel
kedni, garancia arra elismert szaktu
dása és közkedveltsége. Szűcs kartár
sunk évek óta rendes tagja egyesüle
tünknek és most amidőn vendéglőssé 
lett sem búcsúzik tőlünk, mert — amint 
nekünk mondotta — ezt a szinte 
negyedszázados testvéries }■ viszonyt, 
amely a főpincérséghez fűzte nem is 
tudná megszakítani. Termei, helyiségei 
minden alkalomra rendelkezésre álla
nak, italai elsőrendüek, konyhája kitűnő, 
de ezenfelül az előbb említettek miatt 
is joggal érdemli meg, mint uj helyze
tében kezdő, a főpincérkartársak párt
fogó támogatását. Megközelíthető a 
18-as, 20-as, 71-es, 5-ös, 50-es és 
52-es villamossokkal.

A  íőpíncéri állás stabilitása?
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A szakmai viszonyok külföldön.
— Losonczy Gusztáv nyilatkozata —

A magyar pincérség mindenkor 
fokozott érdeklődéssel kisérte a kül
föld szakmai viszonyainak, alakulá
sát. Különösképpen az utóbbi esz
tendők elváltozásai keltik fel a figyel
mét, ami egyébként érthető is, hiszen 
köztudomású, hogy az összes nyugati 
államokban nagyszabású reformokat 
vezettek be az iparban, amelyeknek 
a következményei gyakorlatilag csak 
most vagy még ezután fognak ki
alakulni.

A magyar főpincérség szempont
jából is rendkívül fontossággal bir, 
hogy mi történik külföldön, mert 
hiszen a vendéglős és kávésipar 
problémái nemzetközileg azonos 
vonatkozásuak és igy azoknak az 
eseményeknek a hatása, amelyek 
akár jól, vagy rosszul kialakulnak a 
külföldön, hazai viszonyainkban is 
érezhetőkké válnak. Teljesen precíz 
és minden részletében helytálló 
képet a külföldi szakviszonyokról 
bajosan kaphatunk annak dacára, 
hogy jóformán alig múlik el nap, 
hogy ne kapjunk főként külföldön 
élő kartársainktól ezirányban infor
mációkat.

A napokban érkezett haza kül
földi útjáról Losonczy Gusztáv ur 
a Budapesti Kávésok Áruforgalmi 
Részvénytársaságának vezérigazga
tója, aki kartársaink előtt mint 
régi neves szakember ismeretes, 
melynél fogva tehát megfigyeléseit 
és a pincérviszonyokra vonatkozó 
észleleteit föltétlenül helytállónak kell 
tekintenünk.

Losonczy vezérigazgató ur hiva
tali helyiségében fogadta lapunk 
munkatársát és az alábbiakban volt 
szives a főpincérséget is érdeklő kül
földi viszonyokat ismertetni.

— Külföldi utazásom üzleti szem
pontból történt és igy természetesen 
elsősorban a kereskedelmi és gaz
dasági élet, az áru beszerzési spe
ciális szükségleten vállalatunk szem
pontjából érdekeltek. De ezenfelül 
bőven volt alkalmam a szakmát 
illető általános megfigyelésekre is. 
Utam Bécs, Berlin, Hamburg, Bréma, 
Amszterdam és Rotterdamon keresz
tül vezetett, mindegyik városban

néhány napos megszakítással. Álta
lában azt tapasztaltam, hogy külföl
dön mindenütt az úgynevezett káffé- 
restauránt szisztéma dominál és az 
üzemeknek becslésem szerint 9570-át 
vezetik ilyen alapon.

— A pincérek Németországban 
százaiékos rendszer alapján dolgoz
nak mig Hollandiábau borravaló 
rendszer van. Németországban egyéb
ként éttermekben és kávéházakban 
10'Vo, szállodákban 157<, a kiszol
gálási dij. De azért a borravaló
rendszer nem szűnt meg végleg, 
mert az alkalmazottak egész nyíltan 
fogadnak el igen szívesen borra
valót. — . . .  Németországban termé
szetesen revier-rendszer van és rész
ben Hollandiában is.

— Ami a szakmát illeti általá
ban, nyugodt lelkiismerettel mond
hatom, sehol olyan viszonyokkal 
nem találkoztam, amely bármely 
vonatkozásban is a mi hazai szak
mai viszonyainkat felérhetné. Sem 
az áruellátás sem a fogyasztásra 
kerülő anyagok minősége sem a ki
szolgálás, sem az üzemek technikai 
berendezése és hygiéniai állapota 
nem érik el azt a nívót, amit e téren 
idehaza az elsőrangú üzletekben 
látunk és produkálunk.

— Az árak roppant magasak 
főként Hollandiában, pedig a háború 
okozta gazdasági bajok érintetlenül 
hagyták ennek az országnak nemes 
valutáját. Vásárlási érték tekintetében 
a hollandi forint egyenlő a magyar 
pengővel. Vagyis: Ami nálunk 1 
pengőbe kerül annak Hollandiában 1 
forint az ára, 1 forint =  2.30 pen
gővel.

— Az üzemek mindenütt úgy 
vannak újabban építve, hogy a konyha 
a pincében van, az ételeket liften 
szállítják az éttermekbe. Így termé
szetesen a pincérnek a konyha ügyei
vel semmiféle kapcsolata nincs, a 
rendeléseket az úgynevezett comiek 
utján juttatják el a pincérek a kony
hákba. Ami már most a kiszolgálás 
minőségét illeti, az Hollandiában 
sokkal jobb mint Németországban.

— A német pincér lassú, fleg
matikus darabosságával szemben a

Barátaimnak, ismerőseimnek és 
a F. 0 , E. tagjainak

boldog újévet kívánok
Hajdú Vilmos

Kartársaimnak és jóbarátaimnak kívánok 
boldog uj esztendőt 

FIA LA NÁNDOR üzletvezető

Barátaimnak, ismerőseimnek és 
egyesületünk minden tagjának

BOLDOG UJ ÉVŰT
kíván Hajdú Antal

a F. O. E. titkáéa.

Barátaimnak és ismerőseimnek
B. u. é. k.

Árvay Lipót
Vigszinház-kávéliáz

KRETSHMÁR FERENC
E. u. é. k . Rettinger-étterem

ZÓKY LAJOS
B. u. é. k. Landau-étterem

Jóbarátaimnak és ismerőseimnek
B. U. É. K.

Posch Károly „London"-kávéház
Ismerőseink és jóbarátainknak 

boldog újévet kívánunk

í^ertész, Polgár 
és I^eleti

N ew york-kávéház
Kartársaimnak, jóbarátaimnak és 

ismerőseimnek ezúton kívánok 
boldog újévet

Váczy Béla főpincér
Asztoria-szálloda

Jóbarátaimnak és összes 
ismerőseimnek

boldog újévet kívánok
FERENCZ JÓZSEF

Bristol-szálloda
Kartársaiknak és jóbarátaiknak 

boldog újévet kívánnak
KOVÁCS és KANCZLER

főpincérek
Wesztend-kávéház

MITTLER JÓZSEF
B. u. é. k. Seeman kávéház.

REIF GÉZA
B. u. é. k. Schück étterem.

Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R. T.
VII., ROTTENBILLER-UTCA 31. Telefon: J. 322-07. J. 323-07, J. 338-91. J. 350-16. J. 346-68.
SZÁLLÍT: Pasztőrözött tejet, Tejszínt, Tejfelt, Túrót, I-a lám pázott tojást, Joghurtot. Jovót, Ovolát, Pasztőrözött 
vajat, Sajtokat. Sürgönyeim : KÖZTEJ BUDAPEST.
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Holland. pincér mozgékonyabb és 
figyelmesebb. ;
1. .Miben "látja vezérigazgató ur 
ennek a. külijmbségnek az okát —
kérdeztük ? C '"?!...
.— — Hatáfózottán . a borravaló
rendszerben. A /borravaló ösztönzi a 
pincért pontos és figyelmes kiszol
gálásraj mig a százalékos részese
dés — amint itthoni tapasztalataink 
is  - mutatják közömbössé, merevvé 
teszi a vendég iránt.

— Hamburg és Bréma kafíe- 
restaurantjaiban egyébként a nap 
minden szakában lehet meleg étele
ket kapni, ami, persze nekünk, kik 
más viszonyok között élünk feltűnő 
és szokatlan. Hollandiában, ahol a 
kávéházi és vendéglői ipar jellege 
egész más mint nálunk, gyakran 
látni ilyen cimü feliratokat: Wiener 
coffé:restaurant. Ezek az elnevezé
sek ott valami különlegesféiét jelen
tenek,, amiben benne van a bécsi 
kávéház tökéletessége iránti elisme
rés. A magyar kávéházi viszonyokat 
kevésbbé ismerik és innen van az, 
hogy a bécsi kávéházat tartják a 
legjobbnak, holott bátran állíthatom, 
hogy a' budapesti kávéházi ipar ma 
e téren legelső helyen áll. De ez 
érthető is, hiszen Bécs évszázado
kon át volf á közép európai kultúra 
és tudomány gócpontja, amely mel
lett a magyar Budapest nem igen 
tudta a maga jogait érvényre jut
tatni. Ma már azonban ismernek 
bennünket és körömmel állapíthatom 
meg, hogy a magyar kávésipar iránt 
szakkörökben is megfelelő tiszte
lettel viseltetnék.
■ Még sok más érdekes apróságot 
mesélt el Losonczy vezérigazgató 
ur a külföld szakmai viszonyairól, 
melyek ránk nézve sok tanulsággal 
szolgálhatnak. Amikor búcsúzunk 
tőle érezzük, hogy uj horizont nyí
lott meg előttünk és valamivel tovább 
látunk a folytonosan változó és át
alakuló külföldi viszonyokban.

GOLERITS KÁROLY
B. u. é. k. Gellért szálló.

A tanoncnevelésről
A tanoncnevelés talán a legké

nyesebb, de egyúttal a legnehezebb 
problémája mindkét iparnak. Azon
kívül egy tág fogalom. A tanonc
nevelésről egy egész cikksorozatot 
lehetne írni, annyira sokoldalú ez a 
kérdés. Bár, — megvallom őszintén 
— nem vagyok egészen tisztában, 
hogy az igen tiszteit Szerkesztőség 
mire gondolt, milyen megvilágítás
ban kívánja ezt a problémát fejte
getni? De ha nem tévedek, azt 
hiszem, anyag megvitágitása szem
pontjából.

Ha nagy általánosságban kell 
mint szakelőadó „hivatottságomnál 
fogva" erről nyilatkoznom, úgy rövi
den foglalhatnám a választ s csak 
annyiból állana, hogy az „anyag" 
9070-a rossz s csak nagyon nehe
zen nevelhető!

Mindenesetre meg kell állapíta
nom, hogy az eddigi tapasztalataim 
azt e-edményezték, hogy az iskola 
az üzem kiegészítője kell, hogy legyen, 
mely hivatva van az üzemben a 
gyakorlati oktatásban esetleg előfor
duló hiányosságot az elmélet utján 
pótolni.

Az elméleti tanoncnevelést sze
rény nézetem szerint egységesíteni 
kellene, mert végeredményben ott is, 
itt is pincéreket óhajtunk nevelni. 
Már pedig a szorosan vett, és ki
mondott kávéházi felszolgálás nem 
adhat annyi anyagot, hogy az elmé
leti oktatásban az időt (tanidőt) ki
merítse. Ezáltal a kávéházban felsza
badultak, ha az étteremben megje
lennek, majdnem mindig „szegletes“ 
magatartást tanúsítanak.

Feltéve ha közös megértéssel és 
közös akarattal, oda törekednénk, 
hogy egy kifogástalanul jól felsze
relt, tökéletts szakiskolát lehetne 
felállítani, ahol az elméleti részen 
kívül a gyakorlati oktatást is meg 
lehetne honosítani, akkor állana a 
szakiskola hivatása magaslatán és 
lehetne a szakoktatás egyöntetű, egy
úttal pedig az áthidalója az egyik

és másik üzem között. Vagyis amit 
nem tanulhat meg a kisebb üzem
ben, de szüksége lehet nagyobban, 
vagy fordítva, azt ott megtalálhatja, 
mert ott minden hiány pótolható.

Ha tehát ilyen egységesített töké
letes iskolát meg lehetne valósítani, 
akkor a tanoncnevelés óriási lépé
sekkel haladhatna előre s tudna min
denfelé tökéleteset produkálni s egy
szeriben megszűnne az úgynevezett 
szegletesség.

Reichhardt György 
a vendéglős szakiskola előadója.

POZMANOVICS MIKLÓS
B. U. É. K.

Fogaskerekű- vasút.
Kartársaimnak, barátaimnak és 

ismerőseimnek
boldog újévet kívánok

K o v á c s  J m r e
„Astoria“

Boldog újévet kíván 
Schatz József sörnagykereskedö

MOLNÁR SÁNDOR
B. u. é. k. Angol kávéház.

BÖBÉK JÓZSEF
B. u. é. k. Modern-kávéház

SÜTZ ISTVÁN
B. u. é. k. Baum-étterem

MUDRÁK LÁSZLÓ
B. u. é. k. Makhetes-étterem

PERL JÓZSEF
B. u. é. k. Ketterer-étterem

VERBOVISZKY LAJOS
B. u. é. k.

„Metropol" polgárri étterem

Struhács Károly és Rezső
Spolarits kávéház.

B. U. É. K.

Szemerédy és Vaszilkovics
Pátria kávéház

B. U. É. K.

ANDORFY JÓZSEF
B. u. é. k. Keszey-étterem

&

sB U D A P E ST SZÉK ESFŐ VÁRO S K Ö ZSÉ G I K E N Y É R G Y Á R Á N A K  
____________  ______  TÉSZTA G YÁR TÓ  ÜZEME

a főváros tulajdona saját kezelésében

Budapest, X., Százados-út 16. Telefon: Igazgatóság J. 10-34. Rendelés: J. 10-30.
_________ ______ Gyárt elsőrendű festékmentes szárított tésztát kg-ként 2 drb. tojás hozzáadásával. G yártm ányok: tojásos
tarhonya, tojásos levestészta (finom metélt és kis kocka) tojásos metélttészta, tojásos kockatészta. — Kapható : a főváros 

saját kezelésében lévő elárusítóhelyeken és jobb füszeriizletekben. Nagyobb mennyiség közvetlenül a gyártól rendelhető.
V endéglőknek, szállodáknak , étkezdéknek  árengedm ény. n

Gyártól eszközölt rendelések kölcsönzsákban, kölcsönládákban vagy eredeti csomagolásban házhoz szállíttatnak.^ jl

u
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Gondolatok ujesztendő napján.
Uj számot jelez a történelem 

óramutatója. Elmúlt egy esz
tendő ismét, kezdődik a másik. Az 
idők múlásának ez a figyelmeztető 
jele azonban semmi változást nem 
jelent a dolgozó ember minden
napi életében, de alkalmat ád arra, 
hogy számot vessünk önmagunk
kal, és egy kissé mélyebben elme
rüljünk azokban a gondolatokban, 
amelyek múltbeli cselekedeteink
kel szervesen összefüggenek és 
megszabják jövő boldogulásunk 
irányvonalát.

De el kell végeznünk ezeket a 
számadásokat egyesületi vonatko
zásban is. Mérlegelnünk kell, hogy 
vájjon helyesen cselekedtünk-e, 
mindig elértük-e azt, amit szándé
koltunk, vagy ha nem, hát hol kö
vettünk el legjobb akaratunk elle
nére is mulasztást és ha találunk 
ilyent, úgy meg kell keresnünk 
azokat a módozatokat, amelyekkel 
ezeket helyrehozhatjuk. A felelős
séget komolyan vevő emberek előtt 
fölmerülnek ilyenkor ezek a kérdé
sek és ha lelkiismeretünktől leg
jobb és legmegnyugtatóbb választ 
kapunk is rájuk, csak újabb ösz
tönzés lehet az eredmény a célok 
még határozottabb megjelölése és 
a szükségletek még tisztább felis
merése. Szociális intézmények, 
egyesületek és más egyéb hasonló 
közületek sohasem azért létesül
nek, hogy csak a pillanatnyi érde
keknek legyenek szolgálatára, ha
nem a jövőért is dolgoznak. Mert 
az az intézmény, amely csak a ma 
kielégítésére törekszik, annak jö

vője nincs, nem is lehet, mert a 
holnapot, ha az még olyan Ígéretes 
is, fel kell áldoznia a máért.

A Főpincérek Országos Egyesü
lete, mint a magyar főpincérség 
érdekvédelmi szerve, szintén azon 
az elvi alapon épült fel, hogy nem
csak ma kell teljesítenie hivatását, 
hanem gondolni kell a holnapra is. 
A múltat ismerjük. Tudjuk, hogy 
sokszor lett volna nagy szükség 
arra, hogy mi is védelmet talál
junk valahol, ha sérelem ért ben
nünket és egészen bizonyos, hogy 
szükség lesz erre a jövőben is. 
Kétszeres kötelességünk tehát, 
hogy az egyesület védbástyáit 
megerősítve, felkészüljünk minden 
eshetőségre. Ezt pedig ott kell 
kezdenünk, hogy mindennapi fel
adataink teljesítése mellett egyik 
kezünkkel állandóan a jövőn mun
kálkodjunk.

Hogyan?
A tanulságok és múltbeli tapasz

talatok minden irányban való é r
vényesítésével.. Ezek a tanulságok 
pedig elsősorban is azt mutatják, 
hogy erős anyagi megkötöttség 
nélkül tömegeket együtt tartani 
nem lehet. Az emberiségben, saj
nos, sokkal erősebb a birtoklási 
vágy, semhogy azt bármilyen esz
ményi és erkölcsi tartalommal teli
tett szolidárizmus ellensúlyozhatná. 
Tömegeknek vannak vágyai, cél
jai, de azok megvalósításának le
hetősége, ideje, módja és eszközei 
iránt helyes érzékkel nem mindig 
rendelkeznek és igy könnyen ke
rülnek a változó rendszerek és di-

JYlolnár Jéla
Pilseni étterem. B. U. E, K.

HAUER REZSŐ cukrász
B. u. é. k.

SchmicJ(l János
Virágbokor étterem.

B. U. É. K
REIBER JÓZSEF

B. u. é. k. Kovácsevics étterem.

Juzárovits J ó zse f
főpincér.

B. U, E. K.
GLASNER MIKSA sütöde

B. u. é. k.

HOLDONNER JÓZSEF sütöde
B. u. é. k.

NITS MÁRTON sütöde
B. u. é. k.

~ PEJKO VILMOS
B. u. é. k. Zöldfa étterem

MÁRTON ENDRE
B. u. é. k. Lánchíd kávéház.

j)énes József
Magyar Világ étterem. 

______________________B. U. É. K.
Berkovics l^arolyné

kávéházi és vendéglői cikkek 
szaküzlete.

__________ B. U. E. K.__________

Vadász, Salzer, Reichman és 
Reich főpincérek

Palace kávéház. 
__________ K É É .  K.

REINICZ és BERKOVITS
Népopera kávéház.

B. U. É. K.

BERTHA GYULA
Parlament kávéház. 

__________ B. U. É. K.

Nagy Imre és Hauer Béla
Imperial étterem.

B. U. É. K.

SZÉKELY és FISCH —
Központi kávéház 

__________ B, U, É. K.

Kartársainknak és barátainknak 
boldog uj évet kívánunk.

HOLCZER, MAYERBÖGK és 
SZALAY. Szeifert kávéház.
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vatozó irányok befolyása alá. Az 
egyesületi élet irányítása, vezetése 
és azok szerveinek éppen a közület 
egyes tagjai szempontjából kívána
tos állandó aktivitása is okot ad
hat — és ad is — ellentétekre, 
amelyek különösen nálunk hamar 
vezethetnek káros és az egyesület 
homogénitását veszélyeztető turbu
lenciákra. H a azonban az egyesü
let anyagilag erős, intézményei az 
egyéni boldogulásnak szinte fölté
teleivé válnak, úgy ezek a jelensé
gek erőtlenek lesznek, vagy egé
szen ki is küszöbölődnek. A jövő
ben tehát még az eddiginél is erő
sebben kell azon munkálkodnunk, 
hogy nagyobb anyagi áldozatokkal 
ezt a bázist megteremtsük.

A másik követelmény a jövő 
szempontjából az, hogy azokat az 
erkölcsi értékeket, amelyeket ed
digi munkálkodásunkkal szerez
tünk, tovább gyarapitsuk. Az össze
tartás kimélyitésq még sok munkát 
igényel és mindnyájunktól sok ön
megtagadást is. Meg kell törni azt 
a közfelfogást végre, hogy a fő- 
pincérség képtelen kölcsönös ér
dekeinek megvédésére és egymás 
jogainak tiszteletbentartására.

Esztendők múlnak, esztendők 
jönnek. Semmi sem örök: a ma 
sem. Hogy pedig a holnap a 
miénk lehessen, azt gondos mun
kával elő kell készítenünk. A ,jő- 
pincérségnek azt a jogát, hogy a 
szakma alkalmazottainak minden 
téren vezetője, irányitója legyen, 
senki el nem vitathatja. Ezt a ve
zetőszerepet pedig a főpincérség a 
maga egyesülete, közös szerve u t
ján gyakorolhatja, amely lehet, 
hogy az idők folyamán külsősé
gekben változik, de lényegileg és 
tartalmilag ugyanaz kell, hogy ma
radjon. Mert ez biztosítja a kitű
zött üzleti elveknek, a kívánt 
munkafegyelemnek és magasabb- 
rendü ipari érdekeknek az érvé
nyesülését lefelé és a demokratikus 
haladás elvein alapuló okos és cél
szerű, de föltétlenül békés reform- 
törekvések érvényesülését — fel
felé!

Ha az egyesület továbbépítésé
ben ezek a gondolatok vezetnek 
bennünket, akkor az uj esztendő 
boldogabb lesz, mint az, amelyet 
magunk mögött hagytunk.

(block.)

Takarékoskodjunk!
Nem én vagyok az első és bizo

nyára az utolsó sem, aki szót emelek 
a takarékosság mellett. Elhangzott 
már néhányszor a múltban is a fel
hívás, de sajnos, a takarékosság elve 
csak nem akart mélyebb gyökeret 
ereszteni a magyar főpincértársada- 
loniban.

Hogy a takarékosság pedig mit je
lent a mi életünkben, azt mindnyájan 
tapasztalhattuk. A pénznek, az anyagi 
sziluáltság egy bizonyos minimumá
nak egyetlen szakmában sincs olyan 
nagy, mondhatnám döntő szerepe, 
mint a pincérszakmában. A jó ruha, 
a gondos öltözködés szinte munkaesz
köz nálunk, aminek a beszerzéséhez 
és állandó rendbentartásához pénz 
kell. Nem is szólva arról, hogy a fő
pincérré való előmenetel esetében, 
mint óvadék és váltópénz még közvet
lenebbül válik kenyérkereseti eszközzé.

Pénzt keresni viszont ma nem 
könnyű dolog, mert a gazdasági hely
zet mindenki számára megszabja a 
költekezés lehetőségeit és ezt súlyo
san érezzük mi is. De takarékoskodni 
azért még mindig lehet, sót éppen a 
mai szűkös és nehéz viszonyok teszik 
azt leginkább indokolttá vagy éppen 
kötelességé. Mindezek megállapitása 
utált fölmerül, hogy miként is taka
rékoskodjunk hát? Mert aminthogy 
mindennek megvan a maga módja és 
mikéntje, Ugyanúgy megvan a takaré
koskodásnak is az a formája, amely 
célravezető és egy-egv szakma vagy 
érdekeltség tagjainak közös elhatáro
zásával megvalósítható. Ilyenek a mos
tanság tömegesen alakuló és jól be
vált takarékaszlallársaságok, amelyek 
a takarékoskodást szigorú elvi és gya
korlati keretek közölt kultiválják, a 
legszebb eredményekkel.

A főpincérség körében is már rég 
fölmerült annak a szüksége, hogy a 
takarékosság rendszeresítése és közös 
üggyé tétele érdekében ilyen takarék
egylet alakillassék. .1 terv most Íme 
valósággá lelt. Néhány kartárs agilis 
munkája és fáradozása eredménye
képpen a F.O.E. keretében megala
kult a főpincérek takarékossági és jó
tékony asztaltársasága és már meg is 
kezdte működését. Célja a nevében 
van. Összegyűjteni az alakulásiban 
résztvevő kartársak filléreit, vagy ha 
van, bál a pengőit is, hogy egy még 
inségesehb vagy rendkívüli alkalom

Legjobb a hazai

MOHAI ÁGNES FORRÁS

A Főpincérek Országos Egyesülete 
valamennyi tagjainak

boldog újévet kíván 
Szabó János pénzbeszedő

Fischer, Jovíts és Vajda
főpincérek Emke kávéház 

B. U. É. K.

Rohrer Gusztáv és Nagy Zoltán
Központi kávéház

B. U. É. K.

Haramia Tamás, vendéglős
VII., Telep-utca 33.

__________ B. U. É. K.__________
Hamburger és Birkholtz

kártya-gyár
papír és nyomdaipar R. T.

__________ B. U. É. K.__________
Üzletfeleinek és vevőinek boldog 

uj évet kíván a
FŐVÁROSI SÖRFŐZŐ R.-T.

igazgatósága.
Szt. Lukácsfürdő r. t. KRISTÁLY 

kutvállalat
Igazgatósága.

B. U. É. K.
„HATTYÚ" Gőzmosóda 

VI, Korál-u. Igazgatósága
__________ B. U. É. K.__________

FR1ED ZS1GM0ND és FIA 
kávéh zi és vendéglői berendezők 

Király-utca 39.
B. U. É. K.

Gróf SOMSSICH TIHAMÉR 
borgazdasági és kereskedelmi r. t.

Igazgatósága.
__________ B. U. É. K.__________
Összes üzletfeleinek boldog uj évet 
kíván

Salvator forrás kutkezelősége.

P1ATNIK N. és FIAI 
játékkártyagyár igazgatósága 

B. U. É. K.
HÜTTL TIVADAR 

porcéi lángy áros 
B. U. É. K.

Littke pezsgőgyár igazgatósága
B. U. É. K.

MEZEY és TÁRSA
Salvator sör képviselete.

B. U. É. K.

ÁSVÁNYVÍZ
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esetén szorultságukban legyen hová 
fordulniiok segítségért.

Az asztaltársaság a rábízott össze
gekkel okosan sáfárkodik és az év vé
gén felszámol, amikor is kamatokkal 
együtt téríti vissza mindenkinek az 
általa befizetett tőkeösszeget. A sza
bályok betartása mellett évközben köl
csönöket nyújt ti tagoknak szükség 
cselén, amelynek, ami gyakran és sok
szor meglepetésszerűen előálló hely
zetváltozásainknál van nagy jelentő
sége.

E feladatokon kívül azonban az 
asztaltársaság jótékonyságot is gyako
rol, még pedig a legnemesebb érte
lemben. Mert a mindenkori befizeté
sek alkalmával leadott fillérekkel az 
év végén pincérek árváit, vagy szük
séget szenvedő, keresetnélküli pincé
rek gyermekeit látja el cipővel és 
meleg téli ruházattal.

Persze ez csak cél, amely felé az 
első befizetésekkel megtörtént az el- 
indnlás. A kartársakon múlik, hogy 
milyen mértékben tudjuk ezeket a cé
lokat szolgálni. Bizonyos azonban, 
hogy önmagunkért tesszük. Én, ki a 
takarékasztaltársaság létrehozásán sze
rényen szintén közreműködtem, hi
szem, hogy ez a munkánk is sikerrel 
fog járni. A magyar főpincérség 
mintha kezdené levetkőzni a saját 
sorsa iránti évtizedes közömbösségét. 
Az óvadékhilelegylet sikeres működése 
mindenesetre sok kartácsunknak adta 
vissza a hitét önalkotta intézményei 
iránt. A takarékasztaltársaságr is min
den bizonnyal be fogja váltani a 
hozzáfűzött reményeket és ezzel egy 
uj. hézagpótló intézmény létesül cs 
jut szerephez a főpincérség gazdasági 
helyzetének a jobbrafordulásában.

»A takarékosság erény«, mondja 
egy klasszikus megállapítás. Mi ezt 
még azzal toldhatjuk meg, hogy hasz
nos is. Rajta hát kartársak, gyakorol
juk minél többen ezt az erényt, hogy 
11 uszít un kra váIhasson.

Kanczler Aladár.
F e l h í v á s  ! Ezúton hívjuk fe l  a 

F. O E. minden tagját, hogy a megalakult 
asztaltársaság tagja sorába lépjenek be. 
Jelentkezni lehet minden kedden délelőtt 
a Kovács-kávéház emeleti helyiségében, 
Kanczler titkárnál bezárólag január 31-ig.

Értesítjük továbbá a tagokat, hogy az 
ünnepek miatt elmaradt 2 heti befizetést 
nem pótoljuk, miért is a folyó hó 8-án az 
újbóli befizetéseket a 2-ik héttel kezdjük.

Az ELNÖKSÉG.

KartársakT
Minden üzemben mindig csak  a 

Szent-Luká. iürdő kutvállalat
K r i s t á l y

ásványvizét vásároljuk és ajánljuk.
Kiadja a Főpincérek Országos Egyesülete.

Felelős kiadó : Guttmann Dező.

Központi iroda s 
Budapest, V., Zrínyi-utca 7.
T elefon: Aut. 810—37, 812—14. 

Magyar palackos borkülönlegességek.

Megjelent a Budapesti Kávésok 
Évkönyve. A napokban hagyta el a 
sajtót a Budapesti Kávésok 1929. évre 
kiadott évkönyve, mely Dr. Havas 
Nándor szerkesztésében az idén még 
a szokottnál §is bővebb tartalommal 
jelent meg. Az évkönyv számtalan 
hasznos tudnivalót közöl és amellett 
kiállításában igen tetszetős. Ennélfogva 
nemcsak kávésok de a főpincér kar
társak részére igen ajánlatos. Kapható : 
a Budapesti Kávésok Ipartestületének 
titkárságában József körút 38 alatt, de 
az egyesület irodája utján is besze
rezhető.

H IV A T A L O S  RÉSZ
Jegyzőkönyv. Felvétetett 1928. évi 

december hó 4-én a FOE választmányi 
ülésén. Megjelentek a  mellékelt ivén van
nak feltüntetve. Hajdú Vilmos elnök az 
ülést megnyitja. A múlt ülés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére felkéri Márkus Aladár 
és Kóczán Károly v. tagokat. Bejelenti, 
hogy a Budapesti Szállodások és Vendég
lősök Ipartestülete a  rokkant vendéglősök 
péceli Otthonának megtekintésére egyesü
letünket meghívta, egyben közölte velünk, 
hogy az Otthon előnyeiben, egyesületünk
nek arra rászorult és érdemes tagjait is 
részesíteni óhajtja. Indítványozom, hogy 
Keszey Vince urnák ezért a nemes elhatá
rozásáért a választmány jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazzon. A jelenlevők egy
hangú lelkesedéssel vették tudomásul az 
elnöki bejelentést. A munkanélküli segély 
ügyében valamint a Cigányvér cimü film 
ügyében az országos mozgóképvizsgáló 
bizottságnál történt lépések bejelentése 
tudomásul vétetett. Elhatározza ezután a 
választmány, hogy az idén is megrendezi 
az egyesület bálját. Hajdú Vifmos elnök 
kihirdeti, hogy a munkanélküli segélyakció 
eredményéből, karácsony előtt az arra rá
szoruló kartársak közt segélyek fognak szét
osztatni. Tudomásul szolgál. A „Buzogány" 
jótékony asztaltársaságnak pincér-árvák 
felruházása céljaira a választmány 30 pengőt

kiutalt. Dr. Kollmann Dezső ügyész több 
bejelentése után a választmányi tagokul fel- 
vette a következőket: I. Dodelesz S., Vind 
János, Kollerits Károly, Horváth Ferenc, 
Szlávik József, Kopasz István, ^Nusdorfer 
János, ifjú Áment János Jenő, Fischer 
Árpád és Koch Viktort. Több tárgy nem 
lévén, elnök az ülést berekeszti.

J e g y z ő k ö n y v .  Felvétetett 1928 dec. 
11-én a FOE. kebelében alakult Jótékony- 
sági és Takarékasztaltársaság alakuló 
gyűlésén. Hajdú Vilmos elnök üdvözli a 
megjelenteket. Kanczler Aladár az ülést 
megnyitja, ismerteti a létesítendő asztal- 
társaság alapszabályait, melyhez Karcag 
Béla és Takács Árpád nyújtottak be módo
sításokat. Kanczler Aladár indítványára 
ezután az asztaltársaság kimondta, hogy 
diszelnökéül Harsányi Adolf urat, elnökül 
pedig Schwartz Béla urat fogja felkérni. A 
többi tisztségek a következő kartársakkal 
lettek betöltve. Alelnöki Breier Sándor, 
t itk á r : Kanczler Aladár, pénztárnokok: 
Schütz István, Kovács Adolf, felügyelő 
bizottság tag ja i: Koczán Károly, Szabó 
János, választmány tag ja i: Hajdú Vilmos, 
Karczag Béla, Francsis Károly, Hauzinger 
Károly, Fiala Nándor, Dr. Kollmann Dezső, 
W iener Oszkár, Hajdú Hugó, Jónás Gyula, 
Szalay Károly, Sonnenschein Ede, Takács 
Árpád, Horváth Lajos. Kimondotta ezután 
az asztaltársaság, hogy hivatalos óráit 
minden kedden délelőtt a Kovács kávé
házban tartja.

JVÍadarász Károly
Fakereskedelmi csarnok 

B. U. É. K.\

tjauzinger Károly
Papagály. B. U. É. K.

jíusszdorfer János
Sör szanatórium.

B. U. É. K.
Jóbarátainak, kartársainak és t. 
vendégeimnek Boldog újévet kíván 

SZŰCS JÓZSEF  
Népligeti nagyvendéglö.

Braun Lajos és Berliner Manó
Neiger étterem, Royal Orfeum

B. U. É. K.

Oláh Károly és Rosenkranlz József
Kovács kávéház

__________ B. U. É. K._________

Qu Ilmán 2)ezső
Fakereskedelmi csarnok. 

____________ B. U. É. K.

Kovács igoácz és Kem ény István
Lipótvárosi étterem.

__________ B. U. É. IC._________
KRAUSZ és FISCHL

Kör kávéház
összes kartársainknak és barátainknak

B. U. É. K.
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B. U. É. K.
GRANEK JÁNOS 

GALGÓCZY LÁSZLÓ
MIÉNK kávéház.

KORNITS GYULA
Laudon kávéház.

B. U. É. K.
HORVÁTH LAJOS főp.

B. u. é. k. Muzeum-kávéház

Kartársainknak,
jóbarátainknak 

boldog nj évet kívánunk
Milisics István, Kedrovics Mihály

föpincérek.

Schmalholcz Miksa, Tarody Géza 
Schwarcz Ferdinánd, Nemes Ernő, 

Rottenstein Károly fizetők. 
Osztende kávéház.

Boldog újévet kíván
1 örley József és T sa

pezsgőgyár igazgatósága
Herceg Windischgratz 

budafoki pincészete 
B. U. É. K.

F i g y e l e m  I
Sodabicarbona használata a gyomor

falakra veszélyes!

Gyomorégés
a savtultengésből ered és ennek gya
kori következménye a

gyomorfekély.
Orvosi megállapítás hogy a fenti 
bajokat semmi oly nagyszerűen 
nem gyógyítja, mint a sárosmegyei

Cigelkai

I S  T V Á  N
forrásvíz

mely magas sóskarbonátumot és 
jódot tartalmaz.
Vezérképviselete:

V., SAS-UTCA 29.
TELEFON : Aut. 120-20.

KARTÁRSAK! Leggazdaságosabb 
a szép és higiénikus

P i e e o l ó  s z i f o n
védjegyű szikviz.

Gyártja: Egyesült budapesti 
Szikvizgyár

Budapest, VIII., Gyulai Pál-u. 8. 
Telefon: J. 389-39.

M  r elism erten legolcsóbb

B e r k o v i t s n á l
I ,  m i w v i i ,  iw t j  ■ MJ v  VII.. Sip-u. 4. Telefon : J. 425-31.

papirárugyár, hektograph és az összes kávéházi és vendéglői kellékek.

FŐVÁROSI SORFÖZÖ R.-T. KŐBÁNYÁN

közkedvelt sörkülönlegességei:

Fősor, Extra világos kiviteli márciusi sör, 
Mátyás király sör, Fősör maláta 

pezsgő, Kőbánya gyöngye,
Nektár gyógy tápsör

M egrendelhető: Városi raktár: Vili. T a vaszm ező-u tca  7. 
T elefon: J ó z s e f  4 6 3 —8 3 . #  G yártelep: X. M aglódi-ut 47 . 

szám . T elefon : J ó z s e f  4 6 3 —8 9 .

.BE ÜK EL" Biliül ÜlEgyedül elismert világ
márka és szabadalom
Sok m i l l i ó  mérleg és sonkavágógép van már forgalomban. Számos, a világ 

minden részéről származó nagy díjjal és aranyéremmel kitüntetve

BERKEL mérleg és sonkavágógép Részvénytársaság 
BUDAPEST, VI. Teréz-körut 3. Telefon: T. 154-00. L. 901-79.
Távirati óim: LEKREB. Postatakarékpénztári csekkszámla: 52.368.

Kívánatra ingyen küldünk kimerítő, illusztrált prospektust 
és gépeket díjmentesen és kötelezettség nélkül bemutatjuk.

Sonnenfeíd Mór
elsőrendű úri szabó

a főpincér urak elismerten beve
zetett szállítója.

Budapest, Rottenbiller-u. 24.
Elap előfizetőinek 10%  árengedmény.

Kínai Knporttea
Kitűnő minőség! Kitűnő minőség!

Megrendelhető : özv. SÁRKÁNY 
BÉLÁNÉ, Király-utca 82. IV. em 1. 

Telefon: Aut. 103 52.

Mocznik mustár a legjobb I
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M
sütöde Szondy-u. 96 a

Vendéglőknek és kávéházaknak 
bevezetett szállítója.

Utolsó sütés este

7  Ó R A K O R

A drága disznózsír helyett 
főzzönk, süssünk a diatikus 
V é n á s  é t e l z s i r r a l  
és compoud larddal

garantáltan 1007,,-os tiszta 
növényi zsir.

Gyártja: OLAJ MÜVEK. RT.
Kohn Adolf és Tsa 

BUDAPEST, ZOLTÁN-U. 16.
Telefon : Aut. 208—22, 227-68.

F Ő P I N C É R E  K L A P  J A

Mindennemű játékkártya kapható

jVíagyar játékkártyagyár rt.
fia tn ik  Nándor és fia i cégnél

Budapest, Rottenbiller-u. 17.
Telefon: J. 310-63. és J. 453-71.

H E R É N Y I  J Ó Z S E F
Kammermayer Károly-utca 4. sz.

A Föpincérek Országos Egyesületének 
fehérnemű szállítója. — Felhívja a fő
urak figyelmét elsőrendű frack-ingeire me
lyeket már 12 P.-től kezdve mérték után 
készít. Egyéb fehérnemüek is a legjutá- 
nyosabb árban. — Levelezőlap utján való 
szives meghívásra — pontos idő megjelö

léssel — házhoz küld megbízottat.

1929. január 1.

BORPALOTA R.-T.
BUDAPEST, Vili., 

KENYÉRMEZŐ-UTCA 6. SZ. 
Tel. J. 395-64 és J. 346-11.

Kitűnő
minőségű

fajborok
kicsi és nagy palackokban.

R endeléseket gyorsan 
és pontosan elintézünk

Külföldi iátékkártyakiilönleoességek
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legdíszesebbig.
NAGY VÁLASZTÉK j. Waddington Ltd.
világhírű angol és a Stralsundi egyesi
tett játékkártyagyárak legkedveltebb né
met Rumrny, Bridge, Poker, Patience stb. 

kártyákban.

madari KREYBiG RUDOLF
p. ü. hat. eng. külföldi játékkártya import. 
Budapest, Sas u. 29 1/52. T e l.: L. 963-83
Kérjen mindenütt WADDINGTON angol 
és STRALSUNDI német játékkártyákat.
Továbbárusilók, kávéházak, casinók, clubok 
részére levelezőlap felhívásra külön nagy
bani árjegyzék és felszerelt mintalapokat 

bérmentesen küldök.

mit>£^£25í3S><i
Kií
í í h

A világhírű

Kristály ásványvizet
eredeti töltésben, kizárólag a Ssent-Ltikácsfürdő 

Részvénytársaság Kristály kisvállalata 
hozza, forgalomba. Budapest 

II. Zsígmond ticca
Telefon aut. 521—17.

521 — 18. 
521 — 19 25 521—17 telefon aut.

521—18
521 — 19

P l
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N euw ald Illés  u tódai könyvnyom dája , Budapest.


