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mészáros Győző őtuen éues.
Az emberi kor legszebb határkövé
hez érkezett el a magyar kávésipar első
reprezentánsa. Mészáros Győző 50 éves.
Ünnepi érzéssel szemléljük e tar
talmas élet fél évszázados ívelésbe hajlását, melynek múltja törekvés, szor
galom, jelenje, eszményi küzdelem a
közjóért, jövője alig lehet más mint a
céltudatos megvető munka napsütéses
aratása. Fél évszázad nagy idő, szinte
egy egész emberélet. Kor, amely tisz
téletet parancsol, még ha nem is olyan
kivételes egyéniség annak viselője mint
Mészáros Győző. A kor hozza magával
az igazi érettséget, a higgadt férfias
ságot, a józan bölcsességet, az emberi
élet egész kiteljesülését. Mészáros
Győző ezekből az értékes emberi
tulajdonságokból már ifjúságának évei
ben merített és igy jutott el még a fél
évszázadon innen arra a magas és
tiszteletreméltó polcra, ahová eljutni
nem adatik meg mindenkinek és igy
tudott beférkőzni kartársanak, barátai
nak és mindnyájunknak, akik ismerjük
öt, szeretetébe és bizalmába. És mi
ezt annál nagyobb örömmel állapítjuk
meg, mert néhány évvel ezelőtt még,
amikor elfoglalta felelősségteljes poszt
ját, mintha kőteleink lettek volna. A
magyar főpincérség ügyei iránt oly nagy
odaadással és szeretetteljes megér
téssel viseltető Reiner Mór után nem
tudtuk ,hogy mit rejteget számunkra dús
szellemi felkészültséggel tömött tarsolyá
ban. Ámde nyugodtan vártunk; — meg
halt a király, éljen a király." Ésazóta évek
múltak. Évek amelyeknek minden leg
kisebb mozzanata pregnánsan doku
mentálta azt, hogy Mészáros Győző
nem csak a kávésipari munkaadók
önzetlen, erősakaratu szószólója, de
igaz, tisztaszándéku védelmezője a
magyar főpincérségnek is. Nagy férfia,
igazi jelese Mészáros Győző iparunknak,
aki korának férfias kiteljesülésével áll
ott, ahol ma jobban mint valaha, egész
emberekre van szükség. Amikor most
életének félévszázados küszöbét átlépj,
mi főpincérek is csatlakozunk az Öt
ünneplők táborához és tiszta szívből
meleg szeretettel köszöntjük.
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Újabb reformok
keresztülvitelével kezdte meg a
Fő pinccreh Országos Egyesület?
őszi munkálkodását. A múltban
szerzett tapasztalatok, nemkülöntben az a körülmény, hogy az egye
sület m unkaközvetítője a közeljö
vőben már a megvalósulás stádiu
mába jut és ezzel az egyesület
ügyköre jelentékenyen bővül ki:
arra késztették az elnökséget, hogy
az egyesületi élet alapját képező
szabályuk bán, valamint belső be
rendezkedését illetően bizonyos vál
toztatásokat léptessen életbe.
Szükség volt erre azért is, mert
hiszen az egyesület ma már nem
az, ami tíz esztendővel ezelőtt volt,
amikor még tagjainak komoly é r
dekvédelmére, szociális és egyéb
szükségleteik kielégítésére
alig
gondolhatott. Ma már nemcsak
ezekkel foglalkozik behatóan, h a
nem, amint tudjuk, az óvadékhitelegylct megteremtésével a tagok
tőkeigényeit is igyekszik kielégí
teni, mely körül igen messzemenő
és jól megalapozott célkitűzései
vannak. Megmondjuk őszintén, hi
szen szabad urai vagyunk a ma
gunk elhatározásainak; azt akar
juk, hogy a főpincérség óvadék
szükségletét a saját kebelünkben,
saját tőkénkkel fedezzük és az igy
igénybevett tőke után csak egé
szen minimális m egterheltetést
kelljen a tagoknak vállalniuk.
Ez volna az az ideális állapot,
amely előttünk lebeg, amely aztán
nézetünk szerint végérvényesen
megoldaná minden feltörekvő pin
cér kartársunk számára az egyeHátraléKos tagjainkhoz! Az egyesület
uáiasztmánya felhiuia mindazokat a kartársakat. akik tagdíj fizetősüknek pon
tosan eleget nem tesznek, hogy hátra
lékaikat igyekezzenek rendezni, mert
ellenesetben az alapszabályok rendelke
zéseit fogja uelük szemben alkalmazni.

siileten keresztül az óvadékproblé
mát.
A segélyezés ügye szintén refor
m álásra szorul. Azok a keretek,
amelyek között eddig a segélyezést
intéztük, nem bizonyultak reálisak
nak és a szabályok sok téves értel
mezésre szolgáltattak alkalmat.
Mindezeket a jövőben ki akarjuk
küszöbölni, miért is az elnökség
szükségét látta annak, hogy az
alapszabályokat módosítsa és a
módosításokba felvegye mindazo
kat az intézkedéseket, amelyek az
egyesület közel tiz esztendős mű
ködése alatt, mint tapasztalati té
nyek, leszürődtek. Mert
ezt ta
lán mondanunk is fölösleges
nincs itt szó holmi kísérletezésről,
sem pedig a tagok szerzett vagy
elérhető jogainak csorbításáról. Az
elnökség által annak idején lefek
tetett szabályokat az egyesületi
fejlődés túlhaladta és ennek le kel
lett vonni a konzekvenciáit.
Az e hó elején m egtartott rend
kívüli közgyűlés feladatává téte
tett, hogy az ily értelemben kidol
gozott elnökségi javaslatokat fe
lülbírálja és határozattá emelje.
Ezt a munkát a közgyűlés mél
tóan el is végezte. Sőt ezen túl az
egyesületi élet minden jelentősebb
mozzanatára kiterjedő ügyrendi
szabályzatot is alkotott. Hogy mit
jelent ez az egyesületi rend, a fe
gyelem, a tanácskozások abszolút
korekt és parlam entáris lefolyta
tása szempontjából, azt minden
olyan kartársunk tudja, akinek
egészséges érzéke van a dolgok
menetének elbírálásához. A Főpin
cérek Országos Egyesülete nagy
testület és fontos érdekképviseleti
szerv. Nem lehet el tehát bizonyos
szabályok nélkül, amelyek a m eg
vitatandó kérdések körül m eghatá
rozzák mindenki jogát, biztosítják

Xartársak! Bevásárlásainkat csakis lapunkban hirdető cégeknél eszközöljük!
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Mindenütt HELLER DOBOZOS és BLOÖK EMENTHALIT kérjen.
mindenki számára a véleménynyil
vánítás lehetőségét és emellett
mégis lehetővé teszik az ügyek
gyors és eredményes lebonyolítását.
Így van ez minden nagyobb tes
tületben. de nem is tehet máskép.
A mi egyesületünk, melyet gondos
kezekkel építettünk idáig, még
nagy fejlődési lehetőség előtt áll.
fis ezért is indokolt, hogy olyan
szabályokat alkossunk, amelyek
hozzáfűzik az egyesületi élet min
den aktié részesét a közélet terü
letén való otthonos mozgáshoz és
önmaguknak minden helyzetben
való föl tál álásához.

A szeptemberi rendkívüli köz
gyűlés derekas és szép munkát
végzett. A magunk részéről csak
örülünk ennek, mely újabb bizo
nyítékát szolgáltatta, hogy a fő
pincérség, tudatában a maga hely
zetének, értékeli az egyesület mun
kásságát és minden erejével igyek
szik azt elősegíteni és tökéletesí
teni.
A megalkotott reformok célja is
egybeesik ezzel. Szolgáljanak üd
vére az egyesületnek és legyenek
hasznára a magyar főpincérek öszszességének.
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Mészáros Győző jubileuma.

A mai helyzet megint komoly
és a jobb félni, mint megijedni
elvénél fogva az erők összefogó-sátra ta n szükség, hogy a pesti
kávéház egyik főpillére, a főpin
cérrendszer oktalan és m eggondo
latlan kidöntését megelőzzük. Ami
kor ennek a harcnak is, miként
oly sok másnak is, első sorában,
a rohamszázad vezetőjét üdvözöl
hetjük, a kávésok érdem- és sikerdus vezetőjében, Mészáros Győző
ben, mindennél jobban demons
tráltuk annak a bizalommal és tisz
teletnek mérvét, amit a főpincérek
és kávésok egyaránt éreznek
iránta.
Mészáros Győző jubileumán,
mint igaz barát és segítőtárs ün
nepén testületileg ott sorakoznak a
főpincérek is, mert tudják, érzik,
hogy az ő vele való együttm űkö
dés csak fellendülést, megbecsiiltetést és megerősödését jelenti a fő
pincérek öntudatos táborának.
Katona István.

Talán első pillantásra anakro pincér-sztrájkmozgalmaira,
ame
nizmusként hat az, hogy a Főpin lyekben kellő irányítás és öntudat
cérek Lapjában emlékezem meg felébredés hiányában a megfélem
a kávéipartestület elnökének ju lített főpincérek is letették a szá
bileumán')!, hogy egy szakmunkás molócédulát és tévesen értelmezett
lapban a munkaadók grémiumá szolidaritásból csatlakoztak a harci llllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll
nak vezetőjét méltatom. Amikor táborhoz.
ennek a pillanatnyi fellobbanásáHogy a főpincéri emancipáció,
val számolok is, tudom és érzem, ez a tökéletes kiépítésű megszerhogy e lap minden olvasója azon vezettség, melyben ma a főpincér
nal megérti és átérzi ezen látszó ség tömörül, kiépíthető és fenn
A borravaló rendszer ellen indí
lagos ellentét abszolút reális és tartható volt, annak érdeme mind
logikus voltát. Mészáros Győző, két testület érdemdús vezetőségé tott mostani harc egyik megnyilvá
akinek munkás életére a becsü nek tudandó be. Ma m ár épp nulása — amint ismeretes — az
letben és köztisztelésben állás kö olyan jól tudja minden főpincér, volt, hogy a szakmai egyesületek
zepette teszi fel a kor a jubilánsi miként minden munkaadó), hogy egy közös bizottságot alakítottak,
koszorút, nem olyan munkaadó), a mai főpincérrendszer a pesti k á melybe meghívták a Főpincérek
aki pusztán saját társadalm i és ér véházi építmény alapzata, sine <\u'.t Országos Egyesületét is.
dekcsoportjának tagja. Munkás nonja. A kávéházi főpincérség miA bizottságban való képviselte^
sága m ár régen túlnőtt az elkor- nálunk nem egy egyszerű pénzbe tés kérdésében közgyűlésünk m eg
látozás keretein túlra és igy b át szedési aktusból, annak sokszori hozta a döntést, amelynek alapján
ran állítható, hogy mint munka megnyilvánulásából áll. Ma a fő az egyesület ebben a közös bizott
adó a főpincér igárda igaz barát pincér egyben főnökének helyet ságban részt nem vesz. Az egyesü
jának és istápolójának bizonyult. tese, annak irányítása mellett ő let ezt a határozatot annak indo
Mészáros Győző volt, ha nem is segédkezik az üzlet vezetésében és kolásával együtt közölte az érde
m egalapítója, de mindenesetre munkájának a vendéggel való ál keltekkel, amely után ezt az ügyet
erős megszilárditója annak a h ar landó konneksziója folytán infor egyelőre a magunk részéről befe
monikus összemüködésnek és sze málója főnökének a nagyközönség jezettnek is tekinthetjük.
retetteljes megértő szellemnek, kívánságairól és panaszairól. A
Mégis egy-két megjegyzés ez
amely jellemzője a kávés- és főpin- személyzetnek szakszerű üzembe ügyben, úgy érezzük, nem lesz fe
cértestiiletek mai együtthaladásá- állítása,
állandó
felügyelete, lesleges, mert ezt a határozatun
nak. Pedig volt idő, mikor ez az munkabeosztása is az ő feladata, kat
- amint látjuk
bizonyos
egym ásrautaltság és egyérdeküség miáltal a kávés működésének szük körök máris úgy igyekeznek fel
nem domborodott ki ilyen preg séges és elm aradhatatlan kiegészí tüntetni, mintha az a m unkásság
nánsan; amikor a főpincérség sa tőjévé vált.
ellen irányulna. Már pedig ez nem
ját különállásuk hiányában akarva,
Hogy ez azonban igy megva- áll, mert mi ez alkalommal is füg
nem akarva, olyan mozgalmakat Illósulhatott, ahhoz mindkét olda getlenül mindentől és m indenkitől,
támogatott, amelyek diadalrajutá- lon intelligens, vezető egyéniségű, a magunk érdekeinek szem előtt
sának természetszerű konzekven erős és céltudatos akaratú vezérek tartásával határoztunk, amihez a
ciája a főpincér rendszernek el kellettek és Mészáros Győző en legteljesebb emberi jogunkat senki
söprése lett volna. Jól emlékszem nek a gondolatnak öntudatos, meg el nem vitathatja. Hogy ezek az
még a háborús idők környékének értő és cselekvő vezére is volt.
érdekek szemben állottak a bizott

fíéhány megjegyzés a koperáció
kérdéséhez.

1929 szeptember 16.
ságban való résztvétellel, arról
nem a Főpincérek Országos Egye
sülete tehet, hanem azok, akik az
együttműködés irányát úgy állapí
tották meg, hogy az harcok, még
hozzá kilátástalan harcok soroza
tát vonta volna maga után, am e
lyek felidézését egyesületünk k á
rosnak és helytelennek tekinti.
Azt teljes egészében elfogadjuk,
hogy a munkásság helyzete sulyes és hogy valóben szükség volna
arra, hogy az megjavittassék. Ám
de nem ez dönti el a kérdést. A
Főpincérek Egyesületének intéző
körei tudják, - és ezt a munkás
ságnak is meg kell tanulnia - hogy valamely gazdasági termé
szetű követelés elérésének lehető
sége nem annak jogosságán for
dul meg, hanem azon, hogy m eg
vannak-e azok teljesítésének ipari
és konjunkturális alapfeltételei.
Ennél a mozgalomnál pedig ezek
a feltételek teljesen hiányoznak. A
szakmában konjunktúra nincs, sőt
a viszonyok egyre rosszabbodnak
és egyelőre, sajnos, kilátás sin
csen a javulásra. Bármennyire is
jogosnak és igazságosnak tartjuk
tehát azt a törekvést, hagy a mun
kásság helyzete javuljon, azt bérmozgalmak fölidézésével nem ta rt
juk lehetségesnek.
Az együttműködésre való felhí
vásnak részünkről ily módon meg
dőlt az alapja. Fennm aradt volna
még az a másik lehetőség, amely
tulajdonképpen egyedüli célja volt
ennek az akciónak,
a százalékos
rendszer bevezetése.
Ezt is gondos mérlegelés tá r
gyává tette az egyesület és nem
csak a főpincérség szempontjából
találta lehetetlennek, hanem adott
viszonyok között a munkásság ed
digi keresetet sem látta a tervbe
vett változtatás alapján biztosí
tótínak.
A Főpincérek egyesülete tehát
a dolgok ilyen állása mellett nem
határozhatott másként. Az együtt
működés alapját az érdekeltek vi
lágosan és közelebbről meg nem
jelölték, amiből arra következtet
tünk, hogy homályos célok érdeké
ljen taktikai sakkhm ásokra akar
ják az érdekelt testületek a föpinccrségct igénybevenni, m ár pedig
mi ilyenhez m agunkat eszközül oda
néma elhatjuk. H a egyébként el
jön az ideje annak, hogy veszély
nélkül, az ipar rentabilitásának
érintetlensége mellett beszélhetünk
a helyzet javításáról, ismételjük:
— mi leszünk a kezdeményezők.
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Ma azonban ez lehetetlen.
Az együttműködést mi is kész
örömmel teremtenénk meg addig
is, de ebben a főpincérség céljai
val és felfogásával ellentétes
iránya és más, sokszorosan meg
bukott célkitűzések nem szerepel
hetnének. És még valami : ebben az
együttm unkálkodásban nem érvé
nyesülhetnének személyi kérdések
és főként nem lehetnénk aláren
delt szerepű statiszták, hanem
mint akiket az idők is igazoltak
vezető tényezők.
Azt hisszük, ezután felszolgáló
kartársaink megértenek bennün
ket, akiknek az érdekeit a kisza
bott lehetőségek között mindenkor
kötelességünknek tartottuk megvé
deni és tartjuk ezután is.
Illlllllllllllll[|lil!llíll!!l!!llllllllllll[!ll!llllilllllllllllllllllllllll

A szaKmai nevelés
ugye iparunkban.
Az őszi időszak beálltával ismét
megkezdődnek szakiskoláinkban az
előadások. Ép ezért lesz talán in
kább aktuálisabb ma, mint b ár
mikor, hogy egynéhány szót ejt
sünk itt, erről a nagyfontosságu
szakmai kérdésről.
Mert, hogy ez a legnagyobb je
lentőségű szakmai ügyünk, az bi
zonyos. Az utódok képzése, neve
lése az a munka, amellyel iparunk
jövőjét készítjük elő és amelynek
minősége, tudományos és prak
tikus horizontjának mélysége adja

T elefon L. 902—57. 9 0 3 —46.
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meg az ipar sokat hangoztatott és
mindnyájunk által óhajtott jövő
beni emelkedettségét, magasabb
erkölcsi és értelmi színvonalát.
Hogy a nevelés mit jelent egy
ipar jövője szempontjából, azt n á 
lunk m ár rég felismerték szak
mánk erre hivatott tényezői és bi
zonyos m egelégedettséggel szem
léljük azt a munkát, melyet a tanoncnevelés körül ipartestületeink
évről-évre kifejtenek. Szakisko
láink teljesítőképessége adott vi
szonyok között kifogástalan. Am
mégis azt látjuk, hogy az a fiatal
nemzedék, aki a szakiskola padjai
ból kinő és pincérré válik, mintha
nélkülözne valamit, ami a régi.
még fejletlenebb szakoktatási rend
szerünk mellett is egy sajátságos
és igen értékes jellemző vonása
Volt a pincérség nagy többségének.
Fz a vonás a szakmai szeretet
nek és az abban való elmélyülés
nek a gyakorlati oktatással való
szerencsés egyesüléséből szárm a
zott. És ha ma ez hiányzik, talán
annak tudható be, hogy az isko
lán kívüli nevelésre nem fordítunk
olyan gondot, amit az megköve
telne.
Más az élet és más az iskola.
A modern pedagógiának az az
elve, hogy a kettőt közelebb kell
hozni egymáshoz, igen helyesen
érvényesül is, de az iskola felada
tává még sem tehetők azoknak az
ismereteknek az oktatása, melye
ket a mindennapi élet vet fel
színre a fiatal, már munkássorban
lévő pincér számára. Ezért bárm i
lyen magas színvonalú legyen is az
iskolai oktatás, azt a régi és kivá
lóan képzett pincértipust, amely
megszerezte a maiak számára is a
jó hírnevet a kulturvilág piacán,
aligha fogjuk viszontlátni m ind
addig, amig függetlenül az iskolai
oktatástól, sőt azt folytatva és kiegészitve, a mainál több gondot
nem fordítunk a fiatal pincérség
képzésére és szakirányú nevelé
sére.
Ilyen nevelést pedig csak az
üzem adhat a fiatalságnak, az
üzemnek azok a vezetői és elöl
járói, akik mögött bizonyos szak
mai és élettapasztalatok vannak
arra nézve, hogy mit hogyan kell
tennie annak az ifjúnak, aki a pincérségben nemcsak
egyszerűen
mesterséget akar elsajátítani, ha
nem a jövőjének alapos megvetése
céljából kom oly élethivatást keres.
Az üzemek vezetőire, a főpincé
rekre hárul tehát a feladat, hogy
ezekre az ismeretekre a fiatalsá-
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got módszeres nevelőmunkával rá
vezessék és így kiegészítsék azt,
am it az iskolai oktatás a dolgok
természeténél fogva nem adhatott
meg nekik.
A főpincérség különösen sokat
tehet ezen a téren már csak azért
is, mert azok az eszközök, am e
lyekkel ezirányban hatni lehet,
nagyrészt az ő kezében vannak le
téve. Másrészt állásánál, tekinté
lyénél fogva is, mint aki legtöbbet
érintkezik a munkásokkal, a leg
alkalmasabb arra, hogy a fiatal
ság még hiányos ismereteinek ki
egészítésére döntő befolyást gya
koroljon.
Hogy melyek legyenek azok az
irányelvek, amelyeket itt követ
nünk kell, azt mindig a körülm é
nyek szabták meg és amelyet min
den valamennyire is képzett főpincérnek fel kell ismernie. Min
denesetre fontos, sőt a legfonto
sabb az, hogy u szakma iránti
szeretet és megbecsülés érzete, a
fegyelmezettség és kötelességtu
dás eresszen mély gyökeret a fia
tal lélekben, mert ebből fejlődhe
tik csak ki a dolgok helyes meg
ítélése, önismeret, kollégiális tisz
tesség, becsületesség, műveltség és
tiszta, egyenes jellem. Azok az is
meretek, amelyeket az iskola fa
lai között sajátítunk el, az élet
elhomályosítja bennük, de ha vala
mely igazságot az életből tanul
tunk meg, az m egm arad mindig.
Az iskolai oktatás kezdetén gon
dolkozzunk ezek fölött és cseleked
jünk is. Minden kartárs adja m a
gából a legjobbat a fiatal pincérségnek. Minden üzem legyen egy
külön iskola és minden munkaköz
ben szakitott perc egy-egy iskolanap. Könnyű lesz ez a munka, hi
szen szakmai fiatalságunk nagyré
szénél akaratot, törekvést látunk
és sok ferdesége mellett is ösztö
nös hajlam ot a szebb, a jobb m eg
ismerésére. Az eszközök megvá
lasztásánál azonban legyünk tapin
tatosak és mindenekelőtt m utas
sunk jó példát. Mert oktatni csak
az tud, hitele, tekintélye csak an 
nak van lefelé, aki maga is az ál
tala hangoztatott erkölcsi és tudás
beli követelmények birtokában
van. Oktassunk, de ennek a kísé
rője sohase legyen durvaság és
erőszak, hanem komoly, atyai és
baráti bánásmód. Mert az ifjúság
érzékeny lelkét csak igy tudjuk a
föntebb hangoztatott elvek befoga
dására képessé tenni, ami nagy
érdeke az iparnak ma is és lesz a
jövőben még inkább.

F Ö P I N C É R E IC L A P J A
A fiatalsággal okos szóval kell
megértetnünk, hogy a szakmai és
általános műveltség elsajátítás i ad
hatja meg csak az életben való
boldogulás és előmenetel lehetősé
gét, a tanulás tehát számára a legeminensebb megélhetési kérdés. A
szakmai nevelés ügyének ilyen
irányban lehet a főpincérség igen
hasznos tényezője és erős oszlopa
az ipar jobb jövőjének.

Halottaínk.
Két igen értékes fiatal tagját veszí
tette el a Főpincérek Országos egye
sülete. Rövid pár nappal egymás után
31 éves korában meghalt Madarász
Károly és Krausz Sándor, aki 42 évet
élt. Mindketten kezdettől fogva hűséges
tagjai voltak egyesületünknek. Tragikus
halálukat, mely váratlanul következett
be, osztatlan részvéttel fogadta az
egész magyar főpincérség. Madarász
Károly a fiatalabb főpincérgenerációnak
egyik legszinpatikusabb és legkiválóbb
tagja volt, egyenes tiszta jellemű férfi,
sok jósággal és becsületességgel. Ahol
ismerték mindenütt szerették és tisztelték
úgy kartársai, mint barátjai és feljebb
valói. Halála érzékeny vesztesége
mindnyájunknak, kik becsültük és sze
rettük őt. Madarász Károly temetése
f. hó 3-án, Krausz Sándor temetése
f, hó 9-én ment végbe. Ravatalukra a
Főpincérek Országos Egyesülete ko
szorút helyeztetett és temetésükön
testületileg vett részt. — Emléküket
kegyelettel fogjuk őrizni.
Uj munkatársunk. Lapunk más
helyén közölt Mészáros Győző ipartestületi elnök ur jubileumát méltató
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cikkünket Katona István ur a Club
kávéház érdemes tulajdonosának ugyan
csak kávés fia irta. Katona István urnák
eleven frisseséggel teli írásait egyébként
a Kávésok Lapjából már ismerjük és
örülni fogunk, ha iparunkat érdeklő kér
désekben mint a fiatal kávésnemzedék
illusztris tagja — cikkeivel bennünket is
fölkeres. Errevonatkozó szives ígéretét
bírva üdvözöljük, mint lapunk jövő
beni állandó munkatársát.
Ady emléktábla a Palermo kávé
házban. A kávéház és az irodalom
kapcsolatai az egész világon ismeretesek
De talán sehol sem állnak annyira
közel egymáshoz mint nálunk, ahol
akárhányszor a kávéház volt a szintere
nagy társadalmi sőt történelni ese
mények elindulásának. Petőfi, Táncsics,
Jókai a régi Pilvaxban szövögették
álmaikat az uj Magyarország fölépíté
séről és talán akkor sem tulzunk, ha
megállapítjuk, hogy a kávéház márványasztala mellől indult el diadalmas útjára
az uj magyar irodalom is, hogy a nagy,
müveit nemzetek kulturközösségében
helyet biztosítson a magyar népnek.
A kávéház és irodalom kapcsolatait
dokumentálja az a kegyeletes ünnepség
is amely a folyó hó 8-án a Palermo
kávéházban zajlott le. Ide járt ugyanis
mint törzsvendég Ady Endre, a nagy
és halhatatlan emlékű költő, akinek
kedvenc törzsasztala fölé helyezték el
most márványbafaragott relifjét. Az
ünnepély szónoka Révész Béla, a ki
váló iró volt. Az emléktábla a Palermo
kávéház uj tulajdonosának Katona
Kálmánnak áldozatkészségét dicséri.
Nyilatkozat. A Magyar Pincérek
Lapja f. hó 1-én megjelent számában
tudósítást közöl az egyesületek első
közös megbeszéléséről, melyben azt
írja, hogy az ott előterjesztett terveze
tekhez én is hozzájárultam és meg
ígértem annak támogatását. Ez a közlés
nem fedi a tényeket, amennyiben én
csak az együttműködésre vonatkozóan
tettem elvi nyilatkozatot, melyből semmi
esetre sem vonható le az a következ
tetés mintha én a tervbevett mozgalmak
támogatására vonatkozólag tettem volna
Ígéretet. Nem tehettem volna ezt azért
sem, mert a megbeszélésen a követe
lésekről konkrét formában erről szó
sem volt.
Hajdú Vilmos.
A milliomodik vendég. A ber
lini Potsdamer-téren lévő óriási ven
déglőnek, a Haus Vaterland-nak,
különös jubileuma volt nemrég. Az
egymilliontodik vendég látogatását
ünnepelték. A szerencsés, aki a meg
vesztegethetetlen számlálógépek kü
szöbét átlépte, Witzemann amerikai
brooklini kereskedő. Ünnepélyes díszfogadtatás volt a tiszteletére, nemes
borral szinültig telt művészi ezüst
kelyhet kapott. A milliós számot alig
félév alatt élte el a Haus Vaterland.
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folyik, az elnöklést Hautzinger Ká lásain. Indítványozza tehát, hogy
tárgyaljunk az egyesületek dele
roly alelnöknek adja át.
Rendkívüli közgyűléssel kezdő
Hautzinger Károly az elnöki szé gáltjaival, azonban fokozott éber
dött a Főpincérek Országos Egye két elfoglalva, az ügy fontosságára séggel vigyázzunk érdekeink m eg 
sületének szünet utáni tevékeny való tekintettel, teljes nyugodt védésére.
sége. Lapunk vezető helyén fog ságra és tárgyilagosságra kéri a
N agy Izidor szerint ebben az
lalkozunk azokkal az okokkal, ame megjelenteket.
ügyben a munkaadók, a m unká
lyek a közgyűlés összehívását
Reichmann József szól hozzá el sok és a közönség érdekeit kell
szükségessé tették, itt csupán an sőnek a javaslathoz. Több évtize összeegyeztetni. A közös bizottság
nak lefolyásáról igyekszünk tár des munkásságom alatt
mon ban való részvétel mellett foglal
gyilagos tudósítással beszámolni dotta — sokszor vetődött fel a állást.
tagtársainknak és olvasóinknak.
Balogh Lajos azon a vélemé
százalékos rendszer kérdése. Nem
Délelőtt 11 órakor nyitotta meg látom elérkezettnek az időt most nyen van, hogy a kérdést aktuális
a nagyszámú tagok jelenlétében a sem, hogy megvalósuljon. Vannak s fontosnak tartaná, hogy a Főpm
közgyűlést Hajdú Vilmos elnök.
előnyei és hátrányai. Ezért az a cérek Országos Egyesülete saját
Üdvözli a megjelenteket, a gyű véleménye, hogy a közös bizott kebelében foglaljon állást mellett •.
lést megnyitja. M egállapítja, hogy ságban az egyesület ne vegyen Téves az a fogalom, - úgymond
az ülés határozatképes és bejelenti, részt, melyet udvarias formában
hogy főpincéri rendszer melled
hogy a t agok a régi kívánságának hozzon az érdekeltek tudomására. nem lehet százalékos rendszert
megfelelően és a választmány ide
Ám ent János hasonló szellemű megvalósítani.
vonatkozó határozatát végrehajtja, felszólalása után Sonnenschein Ede
Hajdú Vilmos szólal fel ezután.
a közeljövőben felállítja az egye szól hozzá a javaslathoz. E nge Óvást emel az ellen a beállítás el
sület
munkaközvetítőjét,
mely délyt kér arra, hogy a dolgok hát len, mintha az egyesületek közös
azonban szükségessé teszi, hagy terét illetőleg bővebben kitérjen értekezletére az elnökség magát
az alapszabályok m ódosíttassanak azokra az okokra, amelyek ezt a m eghivatta volna. A meghívás sza
és az ügyrendi és ügyviteli sza mozgalmat felidézték. Szerintenem bályszerűen, postán érkezett az el
bályzat megalkottassék. Felkéri azért hívnak bennünket tárgyalni nökséghez és a megbeszél és :-k r e
H ajdú Antal titkárt ezek ism er az együttműködésről, mert ezzel a az elnökség tudtával és hozzájáru
tetésére.
javunkat akarják, hanem, hogy sa lásával mentek cl az egyesület
Hajdú Antal titk ár felolvassa az ját m agunkkal mondassák ki a sa megbízottai. A maga részéről meg
alapszabály módosított szakaszait, ját halálos Ítéletünket. Indítvá győződött róla, hogy a munkásság
továbbá az uj ügyrendet és ügyvi nyozza tehát: mondja ki a közgyű többsége m aga sem akarja a szá
teli szabályzatot.
lés, hogy nemcsak a százalék-kér zalékot. Amit ebben a kérdésben
Keichmann József kifogásolja, désben, de semmiféle más kérdés látunk, az nem egyéb, mint lármás
hogy az egyes szakaszok túlságo ben sem tárgyalunk a szakmaközi handabandázás és a valódi helyzet
san kibővítik az elnök hatáskörét. bizottsággal, miután mi nem lehe tel szembeni tájékozatlanság. A
Barkóczy István rám utat arra. tünk hívottak, ilyen esetben mi magam részéről is Sonnenschein
hogy a sérelmezett szakaszok nem csak hívók lehetünk.
felfogásával egyezőleg a bizottság
tartalmaznak túllépést az elnöknek
Karcag Béla az ellenkező felfo bán való képviseltetés ellen va
eddig is élvezett hatáskörében. Ez gást vallja és szerinte m ár csak gyok, mert igy vélem megóvhaután a közgyűlés az alapszub&ly- taktikai okokból is részt kell venni tónak az ország többezernyi tő
módositást elfogadja és elvben az egyesületközi bizottság tárgya pincérnek egzisztenciáját.
hozzájárul a beterjesztett ügyvi
teli szabályzathoz is, az utóbbit
azonban részletes letárgyalás vé
gett a legközelebbi választmányi
ülés elé utalja.
Hajdú Vilmos elnök ezután meg
emlékezik M adarász Károly né
hány nappal ezelőtt elhunyt egye
sületi tágtársunkról. M éltatja ér
demeit és javasolta, hogy emlékét
jegyzőkönyvileg örökítse meg a
közgyűlés. (Elfogadva)
H ajdú Vilmos elnök ezután be
számol a közgyűlésnek a négy
szakmai egyesület
hozzáintézett
megkereséséről, hogy egy egyesü
letközi bizottság m unkájában a
löpincérek Országos Egyesülete
is vegyen részt . Felolvassa az egye
sületek által összeállított platform 
tervezetet és annak elfogadása,
vagy elutasítása feletti döntést a
közgyűlésre bízza.
Ezt a kérdést annyira fontosnak
tartja, hogy az időre, inig a vita
B u d a p e s t, VII. k é r ., V e r s e n y - u tc a 12. s z á m .
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Braunstein Zoltán szerint a bi
zottság munkájában részt kell
venni. Kovács Andor osztja Hajdú
Vilmos felfogását, a tárgyalások
ellen'foglal állást.
Karczag Béla indítványát vissza
vonja a hallott indokok alapján,
mig ellenben N a g y Izidor azt a
magáévá teszi és fentartja.
A szavazás Sonnenschein (K ar
cag' és N a g y Izidor indítványai
felett történik titkosan. A szava
zatszedő bizottságba dr. Kolmann
Dezső, Guttmann Dezső és Singsr
Dezső küldetnek ki.
Hautzinger Károly ismét átadja
az elnöklést Hajdú Vilmosnak, aki
felkéri a szavazatszedő bizottságot,
hogy hirdesse ki a szavazat ered
ményét. A szavazat többsége Son
nenschein indítványára esett és
eszerint a közgyűlés az egyesület
közi bizottságban való részvételt
elutasítja.
Elnök jelenti ezután, hogy a hi
telegylet legutóbbi ülésén hozott
határozattal kapcsolatban indít
ványt nyujtatott be, de minthogy
az indítványozó nincsen jelen, a
közgyűlés azt visszavontnak te
kinti és felette napirendre tér.
Hajdú Antal titkár bejelenti ez
után, hogy eddig élvezett So pen
gős havi tiszteletdijáról lemond,
minthogy másirányu elfoglaltsága
miatt nem áll módjában elvégezni
mindazokat a munkákat, amelye
ket ezelőtt elvégzett. Bejelenti to
vábbá, hogy az egyesület eddigi
Rózsiba,
tisztviselőnője. Hajdú
férjhezment és az eddig viselt állá
sáról szintén lemond. A közgyűlés
a bejelentést egyhangúlag tudomá
sul vette, azzal, hogy Hajdú Antal,

mint az egyesület titkára, továbbra
is megtartja tisztségét, a lemondás
csupán az azzal járó dotációra vonatkozhatik.
Miután a napirend kimerült.
Hajdú Vilmos elnök az ülést né
hány buzdító szó kíséretében be
zárja.
Szétfoszlott legenda. A most le
zajlott mozgalmak idején napokon
keresztül cirkulált a munkásság köré
ben a vendéglősipartestületnek egy
állítólagos nyilatkozata, melyben a mun
kásságot a százalékos rendszerre éret
lennek nyilvánítja. Mi a magunk részé
ről egy percig sem hittük a hir valódi
ságát és abban csak tévedést vagy
tudatos félremagyarázást láttunk. Ezzel
kapcsolatban Keszey Vince ur a vendég
lősök ipartestülete hivatalos lapjában
A borravalóról cimü vezércikkében a
következőket írja: — A 8 Órai Újság
ban a borravaló kérdéssel kapcsolatban
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C ig e lk a i „IS T V Á N ** fo r r á s á s v á n y v iz e t •
ideiglenes pótlására „Ideiglenes iga
zolványt" kell kiállítania, amelybe a
munkaviszony adatait úgy kell be
vezetni, mint a munkakönyvbe, s a
munkakönyv visszanyerése után az
ipartestület az ideiglenes igazolványba
történt feljegyzéseket ebbe a munka
könyvbe átvezetheti.
H itelezési csalásért elitéltek, m ert
nem fizetett. A múlt hó egyik napján

Berndorfí Fémárugyár

Krupp A rthur R t
Magyarországi fióktelepe

Budapest,
IV., Váci ucca 4.
az a vád hangzott el, hogy a száza
lékos rendszer ipartestületünk nyilatko
zata szerint azért nem vihető keresztül,
mivel e rendszer bevezetésére alkalma
zottaink még éretlenek. Minthogy ily
nyilatkozat ipartestüleiünk részéről el
nem hangzott, indíttatva érzem magam
arra, hogy ezt az érdekelt alkalmazotti
szövetségekkel közöljem és pedig annál
is inkább, mivel ipartestületünk elnök
sége alkalmazottaink szakképzettségét és
intelligenciáját sohasem vonta kétségbe.
— Az annyira sérelmezett „éretlen" ki
fejezés nem az alkalmazottak szaktudá
sára avagy intelligenciájára vonatkozik,
hanem úgy értelmezendő, hogy hazánk
speciális viszonyai között a helyzet nem
érett még meg a százalékos rendszer
bevezetésére. — Ez pedig lényegesen
más, mint amit napokon át terjesztettek
és amely ezzel a nyilatkozattal igen
korekt és becsületes befejezést nyert.
Munkakönyv nélkül segéd nem
alkalmazható. Az 1884. évi XVIII.
t.-c. 90. §-a szerint az iparos oly
segédet nem fogadhat fel, aki az
előbbi munkaadóval kötött szerző
désének törvényes megszűnését nem
igazolja. Erre az igazolásra szolgál
a munkakönyv, ami nélkül iparos
segédet felfogadni nem szabad. Ha
a segéd munkakönyvét az iparható
ság visszatartotta és a segéd mégis
munkába állt, a ténykörülmények
vizsgálata után az illetékes ipartestü
letnek a segéd részére a munkakönyv

tárgyalta a büntető törvényszék Fritz
Sándor részvénytársasági igazgató bűn
ügyét, aki csalás vétségével volt vádolva.
Az eset úgy kezdődött, hogy az igaz
gató annak idején egy alkalommal
betért a városligeti Jardin de Paris-ba,
ahol először egyedül, majd nagyobb
társaságot maga köré gyűjtve 460 pengő
értékű ételt és italt fogyasztott el.
Amikor aztán fizetésre került a sor,
főpincér kollégánknak kijelentette, hogy
fizetni nem tud, de másnap az irodájá
ban a pénz rendelkezésére áll. A fő
pincér kénytelen-kelletlen ezt tudomásul
vette. Másnap azonban, mikor az irodá
ban jelentkezett a pénzért, arról értesült,
hogy az igazgató volt ugyan a meg
nevezett részvénytársaság szolgálatá
ban, de onnan már jóval azelőtt kilépett
A károsult főpincér ezek után termé
szetesen a rendőrséghez fordult és fel
jelentést tett az illető ellen. A tárgya
láson a vádlott tagadta, hogy csalást
akart volna elkövetni, bár igaz, hogy
pénz nem volt nála, de a számla ki
egyenlítését magára vállalta. A törvény
szék tanúként hallgatta ki a sértett fő
pincért és a Jardin két másik Volt pin
cérét, akiknek tanúvallomása után Fritz
Sándort egyheti fogházra és száz pengő
pénzbüntetésre Ítélte. Az ügy fellebezés
alá került, melynek kimenetelét érdeklő
déssel kisérjük már csak azért is, mert
ez az első eset, amióta az erről szóló
miniszteri rendelet megjelent és igy a
további eljárás során minden bizonnyal
precedensül fog szolgálni.
Az óuadéü-hítelegyiet tagjaihoz!
A hitelegylet választm ánya ez
úton is nyom atékosan figyelm ezteti
m indazokat a kartársakat, a kik a
biztositéks alapul szolgáló heti járu
lé k o k k a l hátralékban vannak ig y e
kezzenek mielőbb azokat reodrzni,
mart attól eltekintve, hogy ez min
denkinek erkölcsi kötelessége azért
mert azt elvállalta és névaláírásával
szentesitele ; — a jövőben csak olyan
tag ok igénylését teljesiti a hitel
egylet, akik a biztosítéki alapot
rendesen fizették és hátralékban
nincsenek. A zokk al a hátralékosok
ka l pedig, ak ik a bankot igénybe
vették és hátralékosak, a vezetőség
a legszigoruaban fog eljárni.
a hitelegylet elnöksége.
Kiadja a Föpincérek Országos Egyesülete.
Felelős kiadó": Gultmaun Dezső.

1929 szeptember 16.

FŐPINCÉREK

Nyilatkozat. A Főpincérek Lapja
szerkesztőségéhez intézett és múlt hó 2 0 -án
megjelent számában közzétett levelemmel
kapcsolatban kijelentem, hogy abban a
szakszervesetet bántani nem volt szándé
komban. Utólag arról is meggyőződtem,
hogn Dreiszig Istvánt, ki engem megkárositott, nem a szakszervezet m unkásközvetitője közvetitette hozzám kisegitőmunkára,
sőt a nevezett nem is tagja a szakszerve
zetnek Ezek alapján a szervezet közvetitőjére vonatkozó téves állításom m iatt sajnál
kozásom at fejezem ki.
Singer Dezső.

LAPJA

7 oldal

Előkelő éttermek és kávéházak szállítója

HOLNDONNER IG1VACZ-né
cégt. Holndonner József

SÜTŐ

ÉS

C U K R Á S Z

Budapest, Dohány-u. 64.
Telefon J. 406-53.
D é lu tá n 4 ó ra k o r fr is s sü tés !

Egy kályha fiit

egy egész M á za t

csekély koksfogyasztással.
Ó v a k o d ju n k

H a s o n ló n e v ű
u tá n z a to k tó l I

FŐVÁROSI SÖRFÖZÖ R.-T. KŐBÁNYÁN
közkedvelt sörk ü lön legességei:

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

Csak ezen védjeggyel ellátott kályha
a valódi „American H eating“

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

Svábot, rusznit és hangyát’
néhány nap alatt már egyszeri felhin
téssel tökéletesen kipusztit a fehérszinii,
szagtalan

Budapesten
c s a k k iz á r ó la g fenti
alatt k a p h a tó !

cim

K á ly h á in k n a k n in c s
S c lia m o tt-b e té tje , h a n e m
s z a b a d , h ő á lló C la ra n c e v a sb ó l k é s z ü ln e k 1

Jlerz-szalámi világhírű

RÉSZLETFIZETÉSRE I S !

B A L A S S A

svábpop

Jelenkor legjobb folytonégő
kályhája !

B Ú T O R
hálószobák, ebédlők óriási vála sz
tékban a legolcsóbb készpénzárban

mely m éregm entes volta miatt bárhol
aggodalom nélkül használható. Csodás
hatását százezrek dicsérik.
Világmárka ! Aranyéremmel kitüntetve !
Kapható mindenütt! Vidékre utánvéttel.
Kis doboz P 1.80 Közép doboz P 4.—
Nagy doboz P 14.—
Gyártja:
REBUS VEGYIMŰVEK
Budapest, V., Báthory - utca 9. sz.

T elefon : 212 60.

SZONDY-U. 5.

(Terézkörut sarokház.)

Mindennemű játékkártya kapható

jlffagyar játékkártyagyár rt.
Piatnik JíánDor és piai cégnél
Budapest, Rottenbiller-u.

Telefon: J. 310-63. és J. 453-71.

Ellátom váltópénzzel
Üzleti forgalmához mért mennyiségben és a kívánt címletekben
naponta k e z e i h e z szállítom a s z ü k s é g e s váltópénzt.
Felvilágosítást nyújt:

Hajdú Antal

a

f. o. e.

titkára.

HERZ ÁRMIN és FIAI

Személyesen vagy telefonon naponta d. e. 11—1-ig.

Budapest, IX., Soroksári-ut 76.

Hársla-u. 3 1 . ( J . 328-84.) Levélben: Dob-u, 71. V. e. 1.

Telefon: 863-05 és J. 396-30.

17.

8. oldal.

FOPINCÉREK

1929. szeptember 16.

L A PJA

ZIMMER FERENC
HALKERESKEDELMI R.-T.
BUDAPEST, KÖZPONTI VASÁRCSARNOK.
Telefon : Aut. 854—18.

FIÓKÜZLETEK:
V., G róf T is z a Istv á n ucea 10.
Telefon : Aut. 810 711.

VII kér., R ákóczi ut 90. sz.
Telefon : Józs. 104 —84.

IRODA:

e ls ő r e n d ű

V ili., Ilo rá n s z k y ucca 19. I. em.

e m e n t á lib ó l

Telefon : Józs. 335—39.

PREISZ MIKSA

k é s z ü l.

FEHÉR SÜTEMÉNY ÉS KENYÉRGYÁRA
B u d apest, VI. K a zá r-u tca 9.
TELEFON: Aut. 104—84. szá m .

H

Italszükségletét

E

belföldi és külföldi italokban
a legelőnyösebben

I

beszerző csoportunknál
fedezheti.

M
s ü t ö d e S z o n d y - u . 9 6 /a

V en d églő sök B eszerző
Csoportja R. 7.

Vendéglőknek és kávéházaknak
bevezetett szállítója.

B u d a p e s t, IV . kei*.,
V á m liá z -k ö r u t 8.

Ulolsó sütés este
7

K íván a tra á r je g y z é k e t
k ü ld ü n k .

Ó R A K O R
, fa
5S5

A világhírű

Kristály ásványvizet
eredeti töltésben, kizárólag a Ssent-Lukácsfürdő
Sí®
M i

Részvénytársaság Kristály kútváííalata
hozza, forgalomba. Budapest
II. Zsígmond ucca
Telefon aut. 521 —17.
521 — 18.
521 — 19

25
Neuwuld Ilién utó dai k ö n y v n y o m d á ja , B udapest.

521—17 telefon aut.
521 — 18
521—19

