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fi vidéki föpincérség.
Az általános gazdasági helyzet
nek az a sivársága, mely itt a fő
városban uralkodik a vidéken is
mindenütt feltalálható. Sőt abban
sincs semmi túlzás, ha azt mondjuk,
hogy még sokkal nagyobb méretű
ez a depresszió, mint a fővárosban.
Nap-nap után szűnnek meg üzemek,
de a megmaradtakban is csak
imitt-amott látni közönséget. A régi
jóhirnevü vidéki üzemek, melyek
egykor mint lebirhatatlan várak
képezték a vidéki vendéglős és
kávés ipar erősségét; — ma csen
des vegetáció között máról hol
napra tengődnek.
Teljesen érthető tehát, hogy az
ilyen viszonyok mellett az alkal
mazottak is a legnagyobb nehéz
ségekkel küzdenek. Számtalan levél
érkezik hozzánk a vidéki nagyobb
empóriumokról, melyekben ismert
régi főpincér kartársaink közük
velünk bajaikat és tanácsot kérnek,
hogy mit tegyenek. Magasak az
óvadékok, rosszak a feltételek, nem

bírják a hitelt. Kétségtelenül súlyos
bajok ezek, de még sem volnának
elviselhetetlenek, ha vplna vendég,
— ami sajnos nincs. És ez a leg
nagyobb baj, amelynek az orvoslási
lehetősége is hiányzik. A magyar
vidéki vendéglői és kávéházi üze
meknek életképtelenségét nagyrészt
Trianon okozza. Pécs, Debreczen,
Szeged, Miskolcz túlságosan közel
esnek az uj határokhoz és igy a
régi környéküket — amelyre pros
peritásuk támaszkodott — elveszí
tették. Hozzáadva ehhez az először
említett általános helyzet okozta
gazdasági bajokat, tisztán áll előt
tünk a vidék e nagymérvű pangá
sának minden eredője.
Ám azért elcsüggedni nem szabad.
Mert láttuk már, hogy a rossznál
is van rosszabb. Várni kell tehát
kitartással, türelemmel. Ezzel azon
ban nem akarjuk azt mondani, hogy
majd magától rendbejön minden.
Mert ha a gyökeres javulás előföltételei hiáiyoznak is, azért még
mindig vannak olyan kisebb, de
azért sokat számitó dolgok, amelyek
összetartással, közös elhatározással
rendezhetők. Mi most nem akarunk
erre részleteiben is rámutatni, de
azt hisszük, a vidéki nagyobb váro
sok főpincérsége egymást közelebbről
ismerve, még könnyebben segíthet
magán, mint Budapest, ahol az
állástalan kollégák százai szinte
hihetetlen versenyfutást rendeznek
egy-egy fölbukkanó állás elnyeré
séért.
Az a megoldás, hogy a silány
helyi viszonyoktól a kartársak el
költözéssel akarnak rendszerint
megszabadulni, szintén nem célra
vezető. Nem pedig azért, mert
sajnos a helyzet másutt is ugyanaz
lesz. A fővárosba való elhelyezkedés
pedig — amire egyébként legtöbben
építenek — óriási nehézségekkel jár,
ha ugyan egyáltalán lehetséges. Azt
megengedjük, hogy a vidéki viszo
nyokhoz arányitva itt talán szám
szerűit nagyobb keresetet érhet el
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egy főpincér, de viszont a létfentartás költségei is sokkal drágábbak.
Nincs tehát más mód mint maradni
és az önsegély eszközeivel igye
kezni a helyzetet elviselhetővé tenni.
A Főpincérek Országos Egyesü
lete mindenkor figyelemmel kisérte
a vidék bajait és a maga keretén
belül erre minden alkalommal tekin
tettel is volt. A jövőben még inkább
törekedni fogunk erre. Mert az ipari
viszonyok terén főváros és vidék
ma már még sem állanak oly messze
egymástól, az pedig igazán a leg
elemibb kölcsönös érdek (sőt ennél
több) hogy a főváros a vidéknek és
megfordítva a vidék a fővárosnak
ne legyen oktalan versenytársa az
amúgy is súlyos kenyérküzdelemben.
A vidék bajai végeredmény
képpen bennünket is érintenék,
nem is lehetünk azok iránt közöm
bösek. De az is bizonyos, hogy
éppen úgy az általános gazdasági
javulás hozza meg ott is az ered
ményt, minthogy az egész magyar
vendéglős és kávésipar is csak ez
úton várhatja régi prosperitásának
helyreállítását.

M ik a teendők?
(R eflex ió k e g y felszó la lá sh o z.)

Nagy figyelemmel hallgattam a
januári ülésen R. kartársam felszó
lalását, melyben a gazdasági helyzet
ről, valamint az ezzel kapcsolatos
egyesületi teendőkről mondotta el
észrevételeit. És én ezt egészen ter
mészetesnek találom, mert hiszen az
általa fölvetett problémák meg van
nak és ha a főpinczérség maga nem
foglalkozik velük, úgy igazán nem
tudom ki lehetne erre más illetékes.
Legföljebb csak azt sajnálom, hogy
R. kartárs nem jelölte meg szaba
tosabban azt, hogy mit is kellene
hát tennünk, mert ez esetben talán
mindjárt megállapíthattuk volna azt
is, hogy elgondolásai az adott vi
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szonyok mellett mennyiben reali
zálhatók.
Mert ez nagyon fontos. Az igaz
ság mindig viszonylagos valami és
hi-.ba csillog a gyémánt tisziaságával is, ha az élet reálitásával kon
taktust nem talál; — nem érvényesülhet. Nekünk — tehát nem csak
azt kell néznünk, hogy mi volna a
kívánatos, hanem azt is, hogy ez
nem üiközik-e bele olyan másirányu
érdekekbe amelyeknek az igazságát
tiszteletben tartani ugyancsak köte
lességünk. Nagyon örvendetes, hogy
R. kartárs fölszólalásából ez a tár
gyilagosság nem hiányzott, ami szá
momra lehetővé teszi, hogy ebben
a gondolatmenetben néhány meg
jegyzést fűzzek hozzá.
Az kétségtelen, hogy a gazda
sági kérdések foglalkoztatják ma
légióként az embereket. A föpinczérséget is sokkal nagyobb mértékben
érdekli mint annakelőtte bármikor.
Az élet az egész vonalon megne
hezült, kínos és elszánt versengés
folyik a mindennapi kenyérért. Az
erők egyesítése
alakulatok lét
rehozása, mind ennek a keserves
küzdelemnek a könnyebbé tétele ér
dekében történik. Az egyesülettől
tehát joggal várja el a föpincérség,
hogy mindazokat, amellyel az egyén
a maga gyengeségénél fogva meg
birkózni képtelen, az egyesület mint
a tagok közös szohdautásának
letéteményese az összesség érde
keinek mindenkori szemelőttartasával
elvégezze.
Az egyesület vezetősége kezdettől
fogva tisztában van azzal, hogy e
téren mi a feladata. És azt hiszem
nincs is közöttünk olyan kartárs, aki
el ne ismerné, hogy az‘ egyesület
mégis csak alkotott és hathatósan
segítette elő a föpincérség érdekeit.
De ennek a nyilt és őszinte elisme
résnek úgy érzem nem lenne elég
súlya, ha egyben meg nem állapí
tanám azt is, hogy ezt az épitő
munkát tovább kell folytatni és ki
kell . terjeszteni oly módon, hogy
mindazokra a területekre ahol a fö 
pincérség gazdaságilag érdekelve va >,
tíz egyesület is behaolhasson és ha
kell a kartársaikat meg is védhesse.
Ez azonban elkerülhetetlen szükséggé_ teszi az egyesületi apparátus
növelését. Természetesen nem azért
jegyzem ezt itt meg, mintha én ezt
helyteleníteném, sőt egyetértőleg sok
kartársammal, éppen az eredményes
és mindenben kívánatos fejlődés
szempontjából szükségesnek tartom.
Az egyesület nem nélkülözheti ma
már egy állandó felelős egyesületi
vezető tisztviselő működését, aki meg
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felelő tekintély birtokában a föpincér
ség érdekeit minden irányban kellő
sulival képviselheti. Nem gondolok
azonban itt arra, hogy mi is holmi
hadonászó és lármázó munkakörre
adjunk bárkinek is megbízást, mert
erre nekünk szükségünk nincsen. A
főpincéri érdekek igazán szakavatott
és a tényleges helyzetet alaposan
ismerő bölcs mérsékletü egyének
kezében lehetnek csak biztosítva.
11) en tisztviselő k ilene a FOE élére,
hogy az R. kartárs által is meg
pendített kérdések valamennyire is
megközelíthetők legyenek.
Mindez azonban a közgyűlésre
tartozik, mint olyan fórumra, aki
hivatott a jövő teendőinek irányt
szabni. Ugyanilyen rendezetlen még
mindig a helyiségkérdés is, noha az
egyesületi iroda fölállításával kétség
telenül nagy lépést tét ünk előre. Ám
de sem ez, sem az utóbbi nem old
ható meg másként, mint az egyesü
leti tagok általam eddig is sokszor
tapasztalt megértésével és a közös
ügy iránti bizalomteljes jóindulatával.
Mindenekelőtt pedig valamivel több
anyagi áldozatkészséggel. Talán nem
egészen helyes, ha azt mondom,
hogy több áldozatkészséggel, mert
hiszen legyünk őszinték: a mostani
egyesületi járulékok viselése egyál
talán nem mondha'ó komoly áldozat
hozatalnak. Lehetnek ugyan ezirányban egyeseknek aggalyai, de tárgyi
lagos gondolkozással nem lehet más
álláspontra
helyezkedni: haladó
munkát egyfelől, több áldozatkész
séget másfelől. Nincs megállás az
élet lázas forgatagában. Az egyesü
leti fejlődésben sem lehet veszteglés;
akkor sem, ha komoly sikerek között
jutottunk is el idáig. A megállás az
egyesületi életben múltbeli megfigye

léseim szerint visszaesést jelent. Mi
pedig, kik szeretjük az egyesületet —
mert láttuk mi volt a föpincérség
nélküle - csak előre mehetünk Előre,
úgy gazdasági viszonyaink egész
ségesebb kialakulása terén, valamint
egyesületi életünk fejlődésében. Azt
hiszem ezt akarja R. kartárs is, akár
csak mi, valamennyien mind. F. B.
P e rtö rlé s

a h írlap o k ügyében.

Mindnyájunknak élénk emlékezetében
élnek még azok az események, melyek
1926 májusában a napilapokkal űzött
állítólagos manipulációk körül történ
tek. A napisajtóban cikkek jelentek
meg erre vonatkozólag, amelyek nem
csak a szakmában, de a nagyközön
ség körében is feltűnést keltettek annál
is inkább, mert úgyszólván mindenki
előtt nyilvánvaló volt e közlemények
túlzott beállítása. Régi szokás volt
ugyanis a kávéházakban, hogy a lapkihordók nem csupán az előíizetőpéldányokat adta le, hanem néhánnyal
mindig többet bocsátott a főpincér
rendelkezésére. A többletet az uzsonarumli elmúltával ismét magához vette.
Arra azonban soha sem gondoltak fő
pincér kartársaink, hogy ez szabályellenes, vagy éppen törvénybeütköző
dolog, mert hiszen a lapok átadása és
visszavétele sohasem képezte titok tár
gyát, ami legjobb bizonyítéka volt a
felek teljes jóhiszeműségének. Az emlí
tett cikkek megjelenése után a kölcsö
nös erdekek megóvása végett a Buda
pesti Napilapok Szindikátusa a Buda
pesti Kávésok Ipartestülete és a Fő
pincérek Országos egyesülete közös
megbeszélést tartottak, amelyen tisztá
zódtak a felfogások és létrejöttek
bizonyos megállapodások a további
esetleges rendellenességek megakadá
lyozására. Ilyen előzmények után
érkeztünk el az ügy befejezéséhez,
amenyiben az egyes kartársak ellen
folyamatban lévő húzódó bírói eljárást
megszüntették.

1929 február 10

FŐPINCÉREK

A z Országos Kézműves Testület.
Irta : dr. K ollm ann D ezső a F. O. E.

Az ipari szakmáknak nagy szélta
goltsága — az iparral foglalkozó kis
polgári existenciáknak külö.iböző és
solisem le ekezeli szempontok szerint
'aló szervezettsége nagyon sokszor
szétbontja azt a hatalmas polgári és
gazdasági erőt
amelyet csak az
iparosság egységes fellépése tudna biztositani akkor
amikor életbevágó
kérdések megoldásával az illetékes kor
mányzati tényezők meggyőződéséről
volna szó. Sokszor éreztük ezt az ipams gazdasági követelmények megvívá
sáért indított harcban,
hogy milyen
hátrányos az, amikor 50—60-féIe
szervezet hozzájárulását kellett előze
tesen megszerezni — amikor az egy
séges felfogás dacára is az ennyiféle
csoportban tartozó iparosságot kellett
egy-egy akcióra mozgósítani. Ezt a
hézagot pótolta az a mozgalom, ame
lyet már több mint egy év óta kezde
ményeztek és 1928. októberében gróf
Hadik János elnöklete azatt az Országos Kézműves Testedet megalakításá
hoz vezetett.
Hatvankilenc iparlestület és iparlársulat, továbbá 154 kézmüiparos
gazdasági szervezet csatlakozott a moz
galomhoz a fővárosból és vidékről és
olyan hatalmas alakuló közgyűlésen
bontott zászlót az Országos Kézmiivesteslület a Lloyd palotában - mihez
foghatót már régen nem láttunk a fő
város hasonló mozgalmas életében.
Ahogy gróf Hadik János állott en
nek a mozgalomnak élére, mutatja,
hogy.a gondolat és a megvalósulás
reá is bázisán nyugszik. Az Országos
Kézműves Testület tagjai sorába belé
pett a Kávés és a Vendéglős Iparles
tület és ezeknek egyes elnökségi
tagjai részt vesznek az OKT vezetősé
gében is.
Ennél a pontnál merül föl az a
.gondolat, hogy a Főpincérek Országos
Egyesületének is foglalkozni kell vala
melyik erősebb ipari egységhez való
bekapcsolódás gondolatával. A főpin
céreket mnukavezetői és üzemvezetői
helyzetük a kávés és vendéglősipar
ban való munkaelfoglaltságuk egyene
sen felhívja arra, hogy csatlakozza
nak valamely nagyobb iparos vagy
munkás egységhez.
Azt mondani sem kell talán, hogy
gazdasági helyzetünkben rejlő bajok
és nehézségek más megoldást találhat
nak. ha egy ilyen hatalmas testületet,
annak erkölcsi' súlyát és tekintélyét
tudhatjuk magunk mögött.
Két ilyen egységet ismerek, amely
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ügyésze.

e tekintetben számításba jöhet. Az
egyik a föntebb emYúe'dOrszágos kéz
műves Testület, mely a kispolgári kéz
műves iparosság legfőbb érdekvédelmi
szerve, a másik a Szakszervezeti Ta
nács, mely a munkásság legfelsőbb
gazdasági érdekképviselete. M ndkettő
egyformán hasznos lehet a Főpincérek
Országos Egyesülete szempontjából,
de az utóbbihoz való csatlakozás csakis
abban az esetben volna lehetséges, ha
az egyesület önállóságának fen tartását
a főpincérségnek kii.ön szakmaként
való kezelését a Szakszervezeti Tanács
lehetővé tenné,
A gazdasági helyzet nyomása
kényszerít bennünket az állásfogla
lásra. Én a magam részéről bármelyi
ket üdvösnek és hasznosnak tartom,
mert a főpincérség életegzisztenciájá
nak megjavítása, a meglevő javak
megtartása és a meg nem levőknek
a megszerzése csak úgy érhető el, ha
valamelyik nagyobb gazdasági egység
gel szövetkezik. A levegőben szabadon
csak Mohamed koporsója lebeghetett.de
a Főpincérek Országos Egyesülete ezt
továbbra is magának meg nem en
gedheti.
A döntés joga a közgyűlést illeti
meg. Célszerű volna azonban, ha ehhez
az életbevágóan fontos kérdéshez a
FOE tagjai e hasábokon hozzászólná
nak, hogy a döntés pillanatában semmi
se képezze akadályát az egységes el
határozásnak.

ÖRŐf SoríSSlCH TIHAMÉR
BORGAZDASÁG ÉS

Palkovícs Ede halála.
Mély gyásza van a magyar szál
lodás és vendéglős iparnak. A múlt
hó 27-én váratlanul elhunyt Palkovícs
Ede kormányfötanácsos, iparunkegyik
büszkesége és örökös nagymestere a
magyar szakácsmüvészetnek.
Halála igazi nagy vesziesége az
nak. Mintakepe volt a törekvő szor
galmas és tudásával érvényesülő
szakembernek, klasszikus példánya
ama sajnosán ritkuló embertípusok
nak, aki az anyagi javak gyűjtését
nemes idealizmusból alárendelte az
emberi szempontból értékesebb és
maradandóbb erkölcsi javak meg
szerzésének. Pályáját a vendéglői
konyha gözpáras légkörében mint
szakácsfiu kezdte és innen emelke
dett fel fokozatosan és igen rövid
idő alatt a hajdan h.res Angol
kitálynő főnö-i székéig. És talán azért
viseltetett haláláig különös gyengéd
séggel mindig a szakma alkalmazot
tai de különösen a szakácsság iránt
akinek igazi atyja, nevelője, mestere
volt egész életén keresztül. Úttörője
volt az iparnak ama régi hírneves
gárdából, akik minden gúnnyal és
, fölényeskedő képmutatással szembeszálva kiharcoltak ennek az iparnak
az elismerését
Palkovics.Ede 1856 október 28-án
született Budapesten. Iskolái elvég
zése után a Nemzeti Kaszinóba
került. 21 éves korában ugyanitt mar
konyhafőnök volt és 1881-oen vette
át az A ''goi királynő szállodát. 1912ben Budapest székesfőváros törvény
hatóságának bizottsági tagja leit,
majd rövidesen elnöke a vendéglősök
és szállodások ipartársulatának. Köz
ben magas egyházi kitüntetésben
részesült. Megkapta a papai Szent
Sirrend középkeresztjét és a Szent
Gergelyrend lovagkeresztjét. 1924ben pedig közhasznú tevékenységé
nek elismeréseképpen kormányfőtaná
csosi cimmel tüntették ki. Temetése
29-én ment végbe nagyszámugyászoló
közönség részvételével. A gyászszer
tartás után a Budapesti Szállodások
és Vendéglősök Ipartestülete részéről
Gundel Károly búcsúztatta megható
beszéddel, Sturza Karoly, a Szakácsok
Köre, Kritsfalusy István dr. pedig a
szakiskola neveben búcsúztak a nagy
halottól.. Temetésén egyesületünk
Hajdú Vilmos elnökkel az élen testü
letileg vett részt. Tisztelet és kegyelet
emlékének!

KERESKEDELMI ÜT*

Kartársak!

K Ö Z P O N T I---- IRO DA

M inden üzem ben m in d ig c sa k a
Szent-Lukácsfürdő k u tv á lla la t

V1,TEREZ-KÖRUT 0. TElEFÖIVm*S5

K r i s t á l y
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4 oldal.

FŐPINCÉREK

LAPJA

Pi főpincérség szerepe az ifjúság nevelése körül
Bevett szokás nálunk, hogy ami
kor a nevelés kérdése kerül szóba,
rögtön az iskolára gondolunk. Pedig
ez nem egészen helyes, mert hiszen
az iskola szerepe a tanulóévek be
fejeztével megszűnik, az pedig nem
leuet kétséges, hogy a fiatal pincér
nemzedéknek, még ezután is sokáig
szüksége van oktaiásra, nevelésre,
gyámolitásra, hogy az életben a maga
helyét megái.hassa és a szakmának,
úgymint a nagy társadalomnak, hasz
nos és értékes tagja lehessen.
Ez a megállapítás azonban ter
mészetesen nem vitatja a szakiskola
nevelő hatásának óriási jelentőségét.
Ám a tapasztalat az, hogy az isko
lában tanu.tak kevés kivétellel el
szállnak emlékezetünkből, kiszorítja
azokat egy uj tantárgy: — a meg
élhetés, az érvényesülés tantárgya,
melyből a legnagyobb tanítómester,
az élet ad föl sokszor igen kínos és
véres verejtéket izzasztó leckéket a
sok reménységgel induló fiatalság
nak. Itt kezdődik aztán a főpincérségnek az a hivatása, amelyről ilyen
nyilvánosán kevés szó esett eddig,
de amelynek fontosságát annál jobban
át kell, hogy érezzük mindannyian.
A főpincérnek — mint aki a
melléje rendelt munkásokért felelős
is, — közvetlen alkalma nyilik meg
ismerni a f.atal munkás képességeit,
jó és rossz tulajdonságait. Szak
avatott szemmel igy mindjárt meg
tudja állapítani, hogy mely ismere
tei szó ulnak és milyen irányban
kiegészítésre, de ezenfelül túlnyomó
részt csak a főpincér rendelkezik
azokkal az eszközökkel amelyek
kel egy fiatal, de már független
munkást bizonyos irányban hajlítani
lehet. Ez azonban sohasem tör
ténhet kíméletlen erőszakossággal,
hanem mindig inkább az értelemre
ható komoly atyai intelmekkel. A
fiatal feslö gondolkozásu munkás a
túlhajtott szigorban rendszerint ellen
séges érzületet lát, amellyel szem
ben a dac, vagy éppen a bosszú
eszközéhez nyúl. így aztán kárbavész a legjobb szándék is. Az élet
utjai göröngyösek, sokszor még azok
is nehezen járják, akik mögött már
egy bizonyos múlt van. Hat akkor

mennyivel nehezebb a fiatal tapasz
talatlan pincér helyzete. Nekünk köte
lességünk, hogy ezen a göröngyös
utón járni tanítsuk őket, ellássuk jó
tanácsokkal és nehéz bajaikban segít
ségükre legyünk. Nekünk keli fel
emelni őket ha elesnek, hitet önteni
beléjük ha megtorpannak Felvi ágositani őket minden irányban megis
mertetni velük az ipar múltját és
ránevelni a szakma nemes nagy tra
díciónak a tiszteletére. Emberisme
retre oktatni, tisztelni a feljebbvalóit,
megbecsülni pályatársait és a saját
helyzetük miben létének megisme
résén keresztül rávezetni a a helyes
gondolkozásra és önértékelésre.
Hogy m ndez nem megy olyan
könnyen, az bizonyos. De meg keli
tennünk, türelemmel kitartással és
erős akarattal. A háború utáni fiatal
ság nem az ami volt a régi. Az
erkölcsi világrend meglazulása, az
öldöklés, a bűnök éktelen halmazata,
nem a legszerencsésebb millióit szol
szolgáltatták az ő nevelkedésüknek.
Egészséges, erkölcsi tiszta és egye
nes gondoikozásu ipari nemzedéket
csak úgy nevelhetünk, ha a beteges
kórnyavalyáktól igyekszünk megtisz
títani az ifjúság lelkét Ezt pedig a
fentebb leirt módozatokon kivül leg
jobban és legbiztosabban érhetjük
el — jó példamutatással.
A főpincér ugyanis minden kez
dő ifjúra igen nagy hatással van
már az állásánál fogva is. Minden
pincérfiunak titkos vágya, hogy ő
maga is főpincérré legyen. Ellesi
tehát szokásait, megfigyeli jellemét,
egyéni tulajdonságait, és amint az
életben elérte célját, mindenben úgy
cselekszik, ahogy a főpincérről szer
zett első benyomásai megmaradtak
emlékezetében. Magunkról is tud
hatjuk, hogy a jó példamutatás a
fiatal lélekben.milyen könnyen meg
rögződik és az idők fulyamán nem
egy könnyen mosódnak el bennünk.
És ezek a példák irányítják cseleke
deteinket sokszor mindaddig, mig
kiforrt önálló gondolkozás és talán
másirányu élettapasztalatok mint a
magunk meggyőződése és hitvallása
azokat fel nem valtja, vagy ilyenek
hiányán, egy egész életre meg nem
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erősifi. Ha tehát csak jót és szépet
lát a fiatalság tőlünk, akkor ö is
majdan csak jót és szépet fog tovább
adni a későbbi generációnak.
De mindezeken a feladatokon
kivül és éppen ezek sikere érde
kében tisztában kell lennünk a neve
lés sokoldalú követelményeivel és az
ezekhez szükséges ismeretekkel. Mert
csak igy követhetjük pontosan a célt
és tisztában kell lennünk azzal is,
hogy csak a szakmai és társadalmi
intelligencia és tiszta emberi jellem
vonás adja meg a főpincérségnek
azt az erőt, amellyel példát tud
szolgáltatni a fiatalság és általában
azok számára, akiket szakmai hely
zeténél fogva oktatni, nevelni és
vezetni hivatott. Utódokban él tovább
a mai nemzedék. Ugyan mit adnanánk mi ennek a nemzedéknek
a mai helyzetben örökségül, ha azt
nem, hogy gyomlálni kell a dudvát
és hogy a tudást és a letaszított
erkölcsöket igyekszünk visszahe
lyezni arra a polcra, amelyen ismét
uralkodhatik a fékevesztett indulato
kon. Töltsük be jól ezt a szerepet,
hogy feledve a ma nehézségeit, leg
alább a későbbi nemzedékben, uj,
jobb életet é,hessünk.

E g y e sü le t a la k u lt a z a n tialk oh olizm us ellen . A M agyar Szőlősgazdák
Egyesületének
m eghívására jan. 9-én
délután a Köztelekben népes értekezlet
volt, amelyen a M ezőgazdasági Szesztertnelök Egyesülete, a vendéglősök, a bor
bizományosok, borkereskedők, a pezsgő
gyárosok, a sörkartell, a gyüm ölcs- és
szesz-koncentráció kiküldöttei képvisel
tették magukat. Ezenkívül megjelent a
pénzügyi, töldmivelésügyi és népjóléti
m inisztérium megbízottja is. Baross Endre
dr., a szőlősgazdák egyesületének igazga
tója az értekezlet célját, az antialkohofizmus elleni küzdelm et ism ertette és a
megjelenteket felszólította az antialkoholellenes egyesület m egalakítására. G eitebrück dr. a béc i egyesület m unkásságát
ism ertette. Bessenyey Ferenc, O rbán Z.
Géza, Belatiny István, Törley Dezső, Bállá
László és a többi érdekképviselet kikül
döttei egyhangúan hozzájárultak az egye
sület alakítására vonatkozó indítványhoz.
Végül bizottságot küldtek ki, hogy az
készítse tlö az alapszabályokat.

Legjobb a hasai

MOHAI ÁGNES FORRÁS ÁSVÁNYVÍZ
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Bálunk ügyében.
Hetek óta lázas készülődéssel dol
gozik az egyesület vigalmi bizott
sága. Bált rendezünk. Kiszakítunk
egy estet a dolgos hétköznapok sorá
ból, hogy ezt magunknak áldozzuk,
eltöltve kellemes meghittségben azok
kal, akik a főpiacét ségnek köztudo
más szerint is őszinte, jóindulatú
barátai és áldozatkész atyai t mogatói. Tradíciói még nincsenek a
föpincérség báljának, hőzen alig
néhány éve csak annak is, hogy tár
sadalmi életet kezd élni, de viszont
mindnyájunkat az a cél hevi>, hogy
legyen. Éppen ezért nem kevesebb,
mint négyszáz rendezőt álbtott a
vigalmi bizottság a bál technikai
levezetésének szolgálatába, akik már
számbeli monumentáhtásokkal fogva
is a legszebb kilátását nyújtják a
bál sikerének. A F. O. E. eddigi bál
ja i sem nélkülözték a sikert, de
mindezek tapasztalatait gondosan le
szűr, ük és ezt az estét ezúttal emlé
kezetessé szeretnénk tenni mindazok
számára, akik részt vesznek rajta.
A vigalmi bizottság nem kér
mást, mint bizalomteljes támogatást
minden barátunktól és jótevőnktől.
A kartársak pedig tekintsék vala
mennyien ezt a bált az egyesület
és a maguk olyan belső ügyének,
amelyért annyi fáradságot áldozni,
hogy ott megjelenjünk, becsületbeli
kötelesség. Annak a tényleges hely
zetnek, hogy iparunk munkásainak
legjavát egyesíti magában a F. O. E.
— itt igazan szép dokumentumát
szolgáltathatjuk. A bál anyagi olda
lát illetően arra az álláspontra he
lyezkedett az elnökség, hogy nem
szed beléptidijat. Tisztában van
ugyanis azzal, hogy a kartársak
ügy, mint az egyesület támogatói
enélkül is a megszokott gavalléritással áldoznak arra a célra, amelyet
ezzel kapcsolatban az egyesület fóru
mai kijelöltek. Az előkészület meg
történt, a meghívók szétküldettek. A
Lloyd-palota nagyterme 19-én este
ünnepi díszt ölt, hogy méltóképen
fogadhassa falai közé egy alkalomra
Budapest főpincérségét. — Ott talál
kozunk . . .

Nyugtázás. Január hónapban az
egyesület segély alapjára a következő
adományok érkeztek: Dallman Géza
10 P, Popszt és Balda 10 P, Lipót
városi étterem 22 P, Miklósy József
9-50 P, összesen: 51 50 P. Az ado
mányokért ezúton mond köszönetét
a vezetőség.

B e rn d o r fi F é m á r u g y á r

Krupp Arthur Rt.
Magyarországi fióktelepe
B u d a p e s t,

IV., Váci ucca 4.

|

Kovács Ignác

|

Egy csendes, de mindenki által
becsült igazi jó kolléga dőlt ki
sorainkból. Kovács Ignác, a Vigszinház-étterem főpincére, egyesületünk
kezdettől fogva hűséges és áldozat
kész tagja 55 éves korában elhunyt.
Kovács Ignác szerény, minden irány
ban kötelességtudó és emellett igen
értékes emberi tulajdonságokkal ren
delkező egyéniség volt, mintaképe
az igaz jó barátnak és becsületes
ségnek. Kellemes joviális modora és
elismert szaktudása széles körben
tették ismertté és közkedveltté.
Kovács Ignác régi zalamegyei ven
déglős családból származik és hoszszu időn mint ismert föpincér köztiszteletben és szeretetben álló tagja
volt a kolozsvári pincértársadalom
nak. Innen került a forradalmak után
Budapestre. Temetése f. hó 7-én
ment végbe a FOE tagjainak testü
leti részvételével. A nyitott simái
Hajdú Vilmos, az egyesület elnöke
mondott meleghangú búcsúztatót.
Emlékét mélyen a szivünkbe zárjuk
és kegyelettel őrizzük.
Újévi tisztelgés az ipartestü
leteknél. A Főpincérek Országos
Egyesületének vezetősége az idén is
mint az előző években, tis telgő
látogatást tett az újév alkalmából az
ipartestületeknél. Január 8-án a déli

órákban Hajdú Vilmos elnök egy
szükebb kü döttség élén fölkereste
mindkét ipartestület elnökét, hogy a
magyar föpincérség osztatlan jókí
vánságát tolmácsolja és köszönetét
mondjon nekik iparunk érdekében
egész éven át kifejlett buzgó mun
kálkodásukért. Az üdvözlő beszédre
úgy Mészáros Győző, mint Keszey
Vince urak igen meleghangú beszéd
del válaszoltak, biztosítva a magyar
föpincéri kart további jóindulatukról.
V endéglős bál a múlt hó 17-én
zajlott le, amint hírlik a legszebb
anyagi és erkölcsi eredményekkel. A
bálon egyébként részt vett budapest
társadalmi és közéletének igen tok
kitűnősége és nagyszámban az ipar
fiatalsága. A bál — melynek jöve
delmét az ipartestület a péceli Otthon
javára fordítja — mindenben méltó
volt a régi nagy vendéglős bálok
sikereihez.
A betegsegélyző járulékok
újabb rendezése. Az aggkori és
rokkantbiztositásról szóló törvény
hatálybalépésével egyidejűleg az ed
digi betegpénztári illetékeket is ujjőlag szabályozták. Az eddigi nyolc
osztály helyett tiz járulékosztály lesz,
ami lényeges kiterjesztését jelenti a
biztosítási kötelezettségnek. A föpincérek, fizetők és kávéházi felszol
gálók a tizedik osztályba soroztattak
be, mig az éttermi segédek az eddigi
8-ik osztály helyett a 7-ikbe estek
vissza. A levonandó összjárulék
eszerint a ti edik osztályban az öreg
ségi biztosítási járulékkal együtt
5.70 P, amelynek felé a munkaadó
viseli. Ebben az osztályban a beteg
segély az első négy héiben napi
5.70 P, négy héten túl napi 7.12 P.
Az uj megállapítás január elsejevel
lépett életbe.
Gyomorbajosok
vendéglője ?
Egyik fővárosi napilap hírül adta, hogy
Parisban külön vendéglőt állítanak föl
a gyomorbajosok részére. Ezzel kap
csolatban fölemlíti, hogy nálunk is
meglehetne azt csinálni. Az ötlet nem
rossz. Mert hiszen a magyar konyha
általában tulzsiros-füszeres volta miatt
tárgyilagosan szólva valóban alkalmas
arra, hogy a gyengébb gyomroknál
bizonyos excuzusokat idézzen elő,
amelyek a legtöbbször gyomorégésben
és savtultengésben jelentkeznek. Az
ilyen gyenge gyomor a „legnehezebb
vendégei az éttermeknek, akik pincér
nek, szakácsnak egyaránt a legtöbb
gondot okozzák a menü összeállításá
val. A diétás főzés egyre szélesebb
térfoglalása és a beteg gyomornak
kielégítésével áll szoros összefüggés
ben, mert hiszen a vendég mégis csak
vendég, akinek az Ízléséhez vagy szük
ségleteihez alkalmazkodni kell. É L kintetben azonban sem a diétáskonyhát
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A takarék asztaltársaság
vezetősége hangsúlyozottan fe l
kéri a t. táji társa kát, bogy be
fizetéseiket a keddi befizetési
nap déli 12 óráig eszközölni
szíveskedjenek, mert a jövőben
a pénztárt 12 után lezárják és
igy a később jelentkezők a
befizetésekkel való visszamara
dás által önmaguknak is indo
kolatlan nehézségeket támasz
tanak.

sem a külön gyomorbajos vendéglőt
nem tartjuk célravezetőnek, de nincs is
rá szükség? A gyomorroniást ugyanis
könnyen megelőzhetjük azáltal ha a
vendégnek étkezés után egy-ket pohár
Czigelkai István vizet ajánlunk, amely
valóságos áldásos a gyomorbajosokra,
mert sem nyomás, sem égés az étke
zés után nem jelentkezik. Adhatunk a
vendégnek bármilyen nehéz és fűsze
res ételt, ha ez a viz kéznél van soha
sem lesz panasz, sőt a rossz gyomruak
lesznek a leghálásabb vendégeink.
A Czigelkai István víznek tehát egyet
len jobb vendéglőben sem szabad
hiányozni. Beszerezhető minden jobb
füszerüzletben, drogériában és ásványvizkereskedésben. Vezérképviselet Buda
pest, V. Sas utca 29 Telefon Aut. 120 20.

H IV A T A L O S

RÉSZ

Főpincérek Országos Egyesülete
Budapest, VII. Hársfa-utca 31. 11.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1929. jan.
hó 8-an a F O. E. választmányi ülésén.
Hajdú Vilmos elnök az ülést megnyitja, az
újév alkalmával sok szerencsét kíván az
egyesület összes tagjainak. Karczag Béla
napirend előtti felszólalásában tolmácsolja
az egyesület tisztikarának, választmányá
nak és összes tagjainak jókívánságait Hajdú
Vilmos elnöknek. Karczag Béla a Hitel
egylettel szem btn felm erült észrevételekre
nezve megnyugtató kijelentéseket tesz, ki
látásba helyezve az anomáliák megszün
tetését. Vízvári Béla nem tarija helyesnek
a hitelegyleti ügyek választmányi ülésen
való tárgyalását, ezeket az ügyeket tár
gyalja a Hitelegylet választmánya. Hajdú
Vilmos kifejti, hogy a Hitelegylet ügye az
egyesület ügye. tehát igenis itt is tárgyal
ható. Barkóczy István bejelenti, hogy
nyom datechnikai okoknál fogva a Föpincerek Lapjában az újévi üdvözléseknél
néhány név kim aradt, amelyet azonban a
legközelebbi számban pótol. A választ
mány tudom ásul vette, hogy a kim aradt
nevek a februári számban fognak közöltetni.'„A Vendég" cimü szaklap részére a
választmány az 1929. évre 40 P tisztelet
dijat szavazott meg. Elnök jelenti, hogy
február m ásodik péntekjére pénztárvizsgálatot rendelt és kérte az érdekelt bizott
sági tagokat pontos megjelenésre. Bejelenti
továbbá, hogy a műnk nélküli segélyakció
eredményé, öl az egyesületnek átutalt öszszeg szélosztatott. A segélyben részesültek
nyugtáit lepecsételés és ellenőrzés végett
átadja az Ernők Horvá’h L jós és Kanczier
A bdár választmányi tagokat. Koczán Károly
az egyesületi kölcsönök ügyében szólal P l.
Hajdú Antal titkár pedig a bálbizo tság
munkájáról tesz jelentést. Reichmann József
a föpincérség gazdasági helyzetéről tár a
választmány elé súlyos adatokat és kéri
annak orvoslását. A választmány a tagok
sorába felvette a következőket: Adler
Károly, Szlis Ferencz, Lövenfeld Béla,
Peiper Lipót, Takács Béla, E rdős Károly,
Lévai János, Prückler Károly, Muhr G ula,
Vesborszky Lajos, Fürst László, Petz
Zsigmond, Halub András, Vas István,
Paum kirchner Péter, Piszker Hermann és
Komlóssy Györgyöt. T öbb tárgy nem lévén
Elnök az ülést berekeszti. K. ni. f. Hajdú
A ntal jegvzőkönvvvezető.
Kiadja a Főpincorek Or-zágos Egyesülete.
Felelős kiadó ; Guttmann Dezső.
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K özponti ir o d a :
B udapest, V., Z rinyi-utca 7.
T elefon: Aut. 810- 37, 812- 14.

Magyar palackos borkülönlegességek.

S P O R T
Rovatvezető : Braun Lajos.

Az ESC footballszakosztályának évi
tisztújító közgyűlése f. hó 4-én zajlott
le a Bohém-kávéház helyiségében. A nagy
számban megjelent tagokat ez alkalomból
Tóth Lajos kartárs üdvözölte, aki a gyű
lést is mindvégig vezette. A szakosztály
ügyei különböző oldalról bő m egvilágítás
ban tárgyaltattak a gyűlésen, mig végül is
— stílszerűen az egyesület d in ih e z — a
legszebb egyetértésben ért véget. A szak
osztály múltbeli és sportszem pontból is
komoly és értékes szereplése a jövőben
— hisszük — még fokozottabban fogja ki
dom borítani a magyar pincérsport nagyrahivatottságát. A kö gyűlés a következő k«rtársakat választotta be a footballszakosztály vezetőségébe: E lnök: Strom mer
Nándor, társelnökök : Appl János. Flaschner
Ernő, alelnokök : Zsiska Béla, ifj Schuhajda
György, titk á r: Fülöp Sándor, pénztáros.
Lapat István, jegyző: Mayor Kálmán, in
téző : Neumann Ernő, helyettes intéző:
Artner T ivadar sz e rtá ro s : Khnorr Gábor,
csapatkapitány: Zboznovhs Károly, szak
osztályvezető : Szabó József, válogatóbizottsági e ln ö k : Zsiska Béla, fegyelmi
bizottsági e ln ö k : Rors Károly, gazdasági
bizottsági elnök : Kintli Kálmán.
Az ESC táncestélye. Szépen sikerült
táncestélyt rendezett az Egyetértés S. C.
f. hó 7-én. Az Eszterházy-ulcai Tisztviselő
kaszinó helyiségét megtöltötték az Egyet
értés tagjai, nagyszámú barátai és tám o
gatói. Kellemes, igazán családias est volt
és a bálterem ben mindvégig a legjobb
hangulat uralkodott. A rendezés m intaszerűsége az ESC kitűnő rendezögárdáját
dicséri.

Közli továbbá a vezetőség,
hogy a már eredetileg kijelölt
beiratkozási határidőt több
oldalról jött felkérésre folyó hó
10-ig meghosszabbította. Ezen
időn belül tehát még elfogad
az asztaltársaság tagokat csak
azért is, hogy mindenkinek
módot és alkalmat nyújtson az
igen szépen megindult szolid
és komoly alapokon nyugvó
tőkegyűjtés elkezdésére.
LEITNER JÓZSEF
B. u. é. k.
Márkus étterein
Deutsch Béla és Knapp Géza
B. u. é. k._____Szabadság kávéház
Gláser Lajos és Szilágyi Sándor
B. u. é. k.
Országház kávéház
Morva Károly, Horváth Lajos és
Smideliusz Lajos
B. u. é. k._____Vigszinház kávéház
Komlósy György
B. u. é. k._________ Deák kávéház
Mihók István
B, u. é. k.________Vigszinház Gri 1
Sonnenschein László
B. u. é. k.
Kék egér
Hányák István
B u. é, k._____Parlament kávéház
Gráf Károly
B. u. é. k,
Gellért szálló
Fuchsz Frigyes és Mild István
B. u. é. k,______ Oktogon kávéház
Tukszhoffer Lajos
B. u. é. k.
Baross-tér 15
Zavecz József
B. u. é. k.
Brisztol szálló
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a legegyszerűbb kiviteltől
a legdíszesebbig.
NAGY VÁLASZTÉK J. Waddington Ltd.
világhírű angol és a Stralsundi egyesí
te tt játékkártya gyárak legkedveltebb né

B e rk o v itsn á l
VII.. Sip-u. 4. Telefon : j. 425-31.

p pirárugyár, hcktograph és az összes kávéházi és vendegei kellékek.

m et Rümmy, Bridge, Poker, Patlence stb.
kártyákban.

madari KREYB G RUDOLF
p. ü. hat. eng. külföldi játékkártya import.
Budapest, Sas u. 29 1/52. T e l.: L. 963-83
Kérj n mindenütt WADDINGTON angol
és STRALSUNDI német já,évkártyákat.
Továbbárusitók, káveházak. casinók, clubok
részére levelezőlap felhívásra külön nagy
bani árjegyzék és felszerelt mim alapokat
bérmentesen küldök.

FŐVÁROSI SÖRFÖZÖ R.-T. KŐBÁNYÁN
közkedvelt sörkülönlegességei:

Fősöl*, Extra világos kiviteli márciusi sör,
Mátyás király sör, Fősör maláta
pezsgő, Kőbánya gyöngye,
Nektár gyógy tápsör

M eg ren d elh ető : Városi raktár: Vili. T a v a sz m e z ő -u tc a 7.
T elefo n : J ó z s e f 4 6 3 —8 3 . * G yártelep : X M aglódi-ut 4 7 .
sz á m . T elefo n : J ó z s e f 4 6 3 —8 9 .

J

RKEL

mérleg és
sonkavágó
gép uralja
a világot.

Sonnenfeld Mór
elsőrendű úri szabó
a főpincér urak elismerten beve
zetett szállítója.
Budapest, Rottenbiller-u. 24.
Elap előfizetőinek 10°/o árengedmény.

Bor szivattyúk, bortömlők,
pincegazdasági cikkek

Cifka József
Budapest, V. Vilmos császár-ut 43.
T elefon: 28 92.
B ádo gra litegrafállbortcrvény kapható

*

Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R. T.
VII., ROTTENBILLER-UTCA 31.

T elefon: J. 322-07. J. 323-07. J. 338-91. J. 350-16. J. 346-68.

SZÁLLÍT: P asztőrözött tejet, Tejszínt, Tejfelt, Túrót, I-a lám p ázott tojást, Jogh u rtot. Jovót, O volát, P a sztőrözött
v ajat, Sajtokat.
Sürgönyeim : KÖZTEJ BUDAPEST.
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Mindennemű játékkártya kapható

BORPALOTA R.-T.

jKagyar jálkkártyigyir rí.

BUDAPEST, VIII.,
KENYÉRMEZŐ-UTCA 6. SZ.

I

Budapest, Rottenbiller u. 17.

piatnik j'íánöor és fiai cégnél

Tel. J. 395-64 és J. 346-11.

Telefon: J 310 63. és J. 453 71.

M
sütöde Szondy-u. 96 a

SE R É N Y I JÓ ZSEF
Kammermayer Károly-utca 10. sz.

Vendéglőknek és kávéházaknak
bevezetett szállítója.

Kitűnő
minőségű
fajborok
kicsi és nagy palackokban.

Utolsó sütés este

7

R endeléseket gyorsan
és pontosan elintézünk

Ó R A K O R

A drága disznózsír helyett
főzzönk, süssünk a diatikus

Legjobb a

V é n u s é te lzsip ra l
és compoud larddal
garantáltan 100 /„-os tiszta
növényi zsir.
Gyártja: OLAJUL) VEK RT.
Kohn Adolf és Tsa
BUDAPES
ZOLTÁN-U. 16.
T elefon: Aut. 2’8 -2 2 , 227-68.

A Föpincérek Országos Egyesületének
fehérnemű szállítója. — Felhívja a fő
urak figyelmét elsőrendű frack-ingeire me
lyeket már 12 P -töl kezdve mérték után
készít. Egyéb fehérnem üek is a Iegjutányosabb árban. — Levelezőlap utján való
szives meghívásra — pontos idő megjelö
léssel — házhoz jövök.

dobozos és
blokk EMENTHAL1

Központ-. RÉPCELAK ,

A világhírű

Vív

\9W

Kristály ásványvizet
eredeti töltésben, kizárólag a Ssent-Lukáesfürdő
Részvénytársaság Kristály kűtvállalata
hossa forgalomba. Budapest
II. Zsigmond ticca
Telefon aut. 521—17.
521 — 18.
521 — 19

25

521—17 telefon aut.
521 — 18
521—19

fm m
N euw ald Illé s u tó d a i k ö n y v n y o m d á ja , B udapest.
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