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rendes közgyűléséről
Tisztelt Közgyűlés! Amikor itt a tagtársak előtt 

egy elmúlt esztendő egyesületi eredményeiről és ese
ményeiről beszámolunk, mikor arról beszélünk, mit 
dolgozott, hogy vezette egyesületünket az elnökség és 
a választmány, akkor elsősorban azt kell megállapí
tanunk, eltérően a már általános szokássá vált ez- 
irányú megállapításoktól, hogy még soha nem tapasz
talt, rendkívüli időben és rendkívüli körülmények 
között kellett egyesületünket ebben az elmúlt utolsó 
esztendőben kormányozni.

Köztudomású az tagjaink előtt, hogy az a tizen
egy esztendő, mióta egyesületünk fennáll, minden 
túlzás nélkül a világtörténelem legválságosabb évtize
dének nevezhető. Soha a modern társadalom törté
neti periódusában nem adódott még ehhez hasonló 
korszak, mely annyi, majdnem megoldhatatlannak 
látszó feladat elé állította volna az államot és a tár
sadalmat.

S ez a megállapítás nemcsak reánknézve bír 
igazsággal, akik egy, a világháborúban vesztesen ma
radt kicsiny nemzetnek a sok energiával és igyeke
zettel, de annál kevesebb életlehetőségekkel megáldott 
és sújtott polgárai vagyunk. Hanem ugyanezekkel a 
problémákkal, melyek a mi akarásainkat kötik 
gúzsba, ugyanezekkel a problémákkal küzködik ma 
a világ minden nemzetének minden foglalkozási kate
góriája.

Hogyan hihetné tehát közülünk bárki is, hogy 
mi és vele együtt a mi kicsiny, de érdekeinket tekintve 
nagyon komoly egyesületünk, izolálhatná magát a 
világjelenség hatásainak körzetéből. Ha a világgazda
ság a piacok nehézségeinek hatása alatt meginog, ha 
a termelés folyamata, mely annyira érzékenyen reagál 
minden legkisebb gazdasági természetű zavarra, meg
akad normális menetében, akkor ez érezteti hatását 
végig az ipari és kereskedelmi élet egész területén.

És ha válság valahol jelentékenyebben érezteti 
hatását, úgy nem férhet kétség ahhoz, hogy elsősorban 
bennünket, a mi szakmánkat érintheti ez legjelenté
kenyebben. A  mi foglalkozásunk egész felépítménye

az üzletmenet minden legkisebb részletében azt lát
hatjuk, ha vizsgáljuk a dolgokat, hogy zökkenők nél
kül csak úgy lehetséges ennek menetét biztosítani, 
ha körülöttünk a társadalomban, amelyben élünk, a 
legteljesebb nyugalom és a legzavartalanabb gazda
sági és politikai állapotok vannak.

A  kávéházak, éttermek, szállodák és szórakozó
helyek, amelyekben mi a napi kenyerünket keressük, 
nem ilyen gazdasági körülmények között alakultak 
meg, mint amilyent ma látunk magunk körül, hanem 
a boldog békeévek legteljesebb prosperitásában. Eb
ből adódik, hogy mi a mai idők parancsoló kényszere 
folytán és a múlt hibáinak tökéletes felismeréséből, 
a főpincérek országos egyesületébe tömörültünk. És 
ha vizsgáljuk azokat az intézkedéseket, amelyeket az 
elmúlt évek alatt egyesületünk beléletében, érdekeink 
védelmében hoztunk, mind kivétel nélkül azt mutat
ják, hogy ezek az intézkedések legfőképpen arra irá
nyultak, hogy a főpincéri kar felismerje azt az erőt, 
azt a jelentőséget, amelyet így együttesen, az egye
sületbe tömörülve képvisel és ezen keresztül őrizze 
azt az egységet, amely egyedüli biztosítéka a főpincéri 
kar gazdasági létfenntartásának.

Ezeket a jelentékeny és elengedhetetlenül szük
séges gazdasági érdekvédelmi kérdéseket ma a súlyos 
és válságos helyzet kényszerű parancsa folytán mind
nyájan érezzük. Tizenkét esztendővel ezelőtt ezt fel
ismerni azonban, már korszakalkotó jelentőségűnek 
nevezhetjük. S aki ezt akkor felismerte, akinek a ma 
egyesületünk hatásaképpen már meglévő eredmé
nyeinket köszönhetjük, az a mi szeretett elnökünk, 
Hajdú Vilmos.

Mert könnyű ma megállapítani, hogy a főpincér- 
rendszert komoly veszedelmek környékezik, és hogy 
az egyre tornyosuló veszedelmek dacára, elsősorban 
a mi érdekünk, de az üzemek érdeke is, a főpincér- 
rendszer fenntartása. Tehát egy évtizeddel ezelőtt 
ezeket a kérdéseket ilyen tisztán meglátni, és ennek 
az egyesületnek az alapításával, a főpincérség meg
szervezésével előre biztosítani a mai súlyos és nehéz 
időkre a főpincér-rendszer maradéktalan fenntartá
sát, ez az a jelentőségteljes mű, mely alapító tagjaink 
és elsősorban szeretett elnökünk hervadhatatlan ér
deme marad és melyért soha nem múló hálával tar
tozunk néki és mindazoknak, akik őt ebben a jelentő-
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ségte]jes munkájában máig is támogatták. És amikor 
érdemeit itt a jelentésemben kiemelem, akkor azt 
kívánom és azt hiszem, a jelenlévők valamennyiének 
érzéseit tolmácsolom, hogy Hajdú Vilmos elnökünk 
mai erejében és fáradhatatlanságában még hosszú 
évekig dolgozhasson érdekeinkért és vezethesse egye
sületünket céljaink érdekében.

Ha visszatekintünk az elmúlt év eseményeire, 
úgy kényszeredetten is egy, a legutóbb történt ese
mény tóiul előtérbe, amely valójában a legfogasabb 
kérdés volt az egész esztendő folyamán előadódott 
szakmai ügyek között. Utalunk itt arra a konkurrencia 
okozta ese?nényre, amely odáig vezetett néhány főnök
testületi tagot, hogy a borravaló-kérdésen keresztül 
is igyekezzen a versenyben megelőzni mindazokat, 
akik üzleteik zavartalan menete érdekében különböző 
új, a vendégnek járó kedvezményeket léptettek életbe. 
Néhány üzletben megtörtént az a példátlanul álló 
eset, hogy a borravalóból 50%-os levonással is ol
csóbbá akarták tenni a vendégnek nyújtandó kávét. 
Ezek az öt filléres levonások egész komoly formában 
terjedni kezdtek, de egyesületünk erélyes akciója, 
valamint az ipartestület vezetőségének körültekintő 
és az igazságosság szempontjából jelentőségteljes 
nyilatkozata lényeges enyhülést hozott ebben a kér
désben, úgyhogy ennek a részünkre veszedelmes tü
netnek a terjedésétől ma már nem kell tartanunk.

Egyesületünk az elmúlt esztendőben egy rendes 
és két rendkívüli taggyűlésen foglalkozott a főpincéri 
kar problémáival és egyesületünk választmánya tíz 
rendes és egy rendkívüli választmányi ülést tartott, 
hogy az egymásra torlódó egyesületi ügyek zavarta
lan menetét biztosítsa. Az egyesület kebelében alakí
tott különböző bizottságok öt ülést tartottak, az el
múlt év folyamán és két esetben volt szükség a fe
gyelmi bizottság összehívására, melyek közül egyik 
ülésen először történt meg az egyesület fennállása óta 
az, hogy egy tagot —  óvadékügyből kifolyólag — 
fegyelmi bizottsági határozttal kellett kizárni tag
jaink sorából. Meg kell emlékeznem azokról az érde
mekben gazdag tagtársainkról, akik ma már nem 
lehetnek itt velünk együtt s nem vehetnek részt egye
sületünk munkájában. Halottaink ezek, akik közül 
Szarnék István tagtársunk 40 esztendeig az Edison 
kávéházban dolgozott s ez év folyamán elhúnyt. Weisz 
Mihály alapító tagja volt egyesületünknek, a tüdő- 
betegség ragadta ki az életből. Lakner János alapító 
tagtársunk, valamint Nagy Zoltán tragikus elhúnytá- 
val összesen négyre emelkedett ezévben halottaink 
száma.

Egyesületünk ezekből a részünkre fájdalmas 
halálesetekből kifolyólag 850 P halálozási segélyt 
folyósított.

Dacára az idei év dekonjunkturális jelenségei
nek, 34 új tag lépett be az egyesületbe.

Egyesületünk igyekezett a tagok körében fel
merülő kívánságoknak mindenkor a lehetőség szerint 
eleget tenni. Az ilyen és régóta sürgetett kívánság

eredményeképpen 1930 október hónaptól kezdődőleg 
az önálló egyesületi munkaközvetítőt állítottuk fel. 
Fennállása óta a munkaközvetítő hivatalunk 118 tag
társunkat helyezett állásba, kik közül hetvenen mint 
főpincérek nyertek alkalmazást.

A  szakmában régóta rendezetlenül fennálló 
munkaközvetítési kérdés alapos megoldását véli szol
gálni az az állami munkaközvetítő hivatal igazgató
sága által rendezett ankét, amelyen egyesületünk meg
bízottai is résztvettek. Ki kell emelnünk ennek kap
csán dr. Drasits min. tan. igazgató úrnak érdemeit, 
aki a kérdés felszínen tartásával és szorgalmazásával 
biztos kézzel irányítja a szakmai munközvetítés egy
séges rendezésének sorsát.

Az egyesület kebelében alakult intézmények kö
zül a legjelentőségteljesebb az óvadékhitelszövetkezet, 
melynek létezése nélkül ma a főpincér-rendszer egye
nesen megoldhatatlan nehézségek elé volna állítva. 
Az év folyamán, a sajnálatos pénzügyi krízis követ
keztében, amikor világhírű és tekintélyes pénz
intézetek omlottak össze, óvadék hitelszövetkezetünk 
igazgatósága erélyes és gyors rendszabályokkal for
dult szembe a nehézségekkel és így vált csak lehet
ségessé, hogy az óvadékok zavartalan kiutalását biz
tosítani sikerült. Minimálni kellett azonban az óva
dékkiutalások összegét, azért, mert a nagyösszegű 
óvadékok nem állottak arányban a tagok összességé
nek vállalt teherbíró képességével. így  alakult ki a 
ma már gyakorlatba átment kétezer pengős legmaga
sabb óvadékkiutalás. Az óvadékkiutalások terén 200 
esetben fordultak tagjaink elnökünkhöz óvadékiény- 
léssel s az egyesület ügyvezető-elnöke minden egyes 
bankválasztmányi ülésen képviselte az egyesület tag
jainak érdekeit. A  bank fennállása óta 1060 esetben 
vették igénybe tagjaink az óvadék hitelszövetkezetet.

Jelentőségében fel nem becsülhető munkálkodást 
fejt ki a takarék asztaltársaságunk, melynek 80 tagja 
oly szeretettel karolta fel a jótékonykodás nemes kö
telezettségét, hogy szinte példa nélkül álló eredmé
nyességgel 34 árva gyermeket ruháztunk fel a kará
csonyi ünnepek alkalmával. Ez a nemes emberbaráti 
tevékenység, amellyel a takarék asztaltársaság tagjai 
egyesületünk ezirányú munkálkodását kiegészítik, 
még mindig nem elegendő ahhoz a mérhetetlen nyo
morúsághoz viszonyítva, amely embertársaink között 
pusztít. Éppen ezért kívánatos volna, hogy tagtár
saink minél nagyobb számban vegyenek részt a taka
rék asztaltársaság munkájában. Egyesületünk ezidén 
is 3000 P kölcsönnel segítette az asztaltársaságot mű
ködésének útján s meg kell emlékeznünk azokról a 
tagtársainkról, akik önfeláldozó munkálkodással je
lentős összegeket gyűjtöttek a jótékonyság céljaira. 
Karczag Béla kartársunk 200 P-t, Feiks Gyula tag
társunk 72 P-t gyűjtött a karácsonyi felruházás cél
jaira. Az egyesület választmánya szabályszerű jogá
nál fogva háromtagú bizottsággal képviseltette ma
gát, mint ellenőrző szerv7, a takarék asztaltársaság 
vezetőségében.

fehérnemű kölcsönző vállalat és gözmosógyárkávéházak, éttermek 
és szállodák szerződéses szállítója. Gyár és főüzlet: V, Csáky ucca 34 
(Csanády u. sarok) Gyüjtőtelepek minden kerületben. Telefon: A. 90-7-86
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Követeljen mindenütt 
H E L L E P  dobozos emmenthalit!

Az egyesület szaklapja, a Főpincérek Lapja, ál
landóan megjelent és beszámolt az egyesületi és szak
mai élet minden jelenségéről. Itt kell megemlítenünk, 
hogy Hajdú Antal tagtársunk, a Főpincérek Lapja 
szerkesztője, egyesületünk titkára, kinek tevékeny, 
szorgalmas és szavakkal föl nem becsülhető munkás
sága sokat jelentett egyesületünknek, lemondott tiszt
ségéről, mert mint munkaadó, nagy elfoglaltságával 
nem tudta volna tovább ellátni eddig mintaszerűen 
végzett tisztségeit. Munkáját mint titkár és lapunk 
szerkesztője, én vettem át és szerény tehetségemhez 
mérten igyekeztem azt tőlem telhetőén tagtársaim 
javát szolgálva, ellátni. Szaklapunkban helyet adtunk 
minden olyirányú kö-zleménynek, amely egyesületünk, 
valamint a szakmai élet szempontjából a tagtársak 
elé kívánkozott. Kulturális tevékenység számba megy 
szaklapunknak erőteljes sportpropagandája, mellyel 
sportegyesületeinknek, az Egyetértés Sport Clubnak, 
valamint a kávéházi alkalmazottak sportklubjának 
hasznos segítséget nyújtottunk. Itt említjük meg, 
hogy egyesületünk választmánya mindkét szakmai 
sportegyesületnek az év folyamán 50— 50 P segélyt 
utalt ki.

Szaklapunkban egyesületünk fejlesztését célzó 
cikkek sorozata jelent meg, melyek közül elsősorban 
említésreméltónak tartjuk Hajdú elnökünk cikkét, 
melyben a meglévő 4000 pengős pincérszanatórium- 
alapnak egy üdülőtelep céljaira való felhasználásának 
eszméjét pendítette meg. Sajnos, ez az igen életre
való és kész megoldásként kínálkozó szép eszme nem 
talált kellő visszhangra tagtársainknál. Előadások 
rendezését, vitaesték, pincérfőiskola felállítását sür
gették tagtársaink a szaklapban s ezek a körülmények 
arra indítottak bennünket, hogy az ilyen célra nem 
alkalmas kávéházi helyiségünk helyett önálló, saját 
helyiséget szerezzünk magunknak. Ebben az új helyi
ségben, mely egyesületünket anyagi tehertételként 
nem érinti súlyosan, reméljük egy mindent átfogó, 
széles területen meginduló kulturális munka fog létre
jönni. Minden lehetőség megvan arra, hogy egyesü
letünk keretei között minden olyan életrevaló új gon
dolat testet ölthessen, mellyel egyesületünknek s a 
főpincéri karnak hasznára válhatunk.

Foglalkoztunk szaklapunkban ismételten azokkal 
az üzleti nehézségekkel, melyekkel a gazdasági válság 
következtében küzdenek a kávéházak. Ezek a fizetés- 
képtelenségek és üzletbukások, sajnos, érzékenyen 
érintették egyesületünket az óvadékhitelszövekezetet 
ért veszteségek tekintetében.

Szakmai és egyesületi ügyekből kifolyólag több
ször kerestük fel az ipartestületek vezetőségeit, vala
mint a hatóságokat, hogy tagjaink érdekeit kellőleg 
képviselhessük. Múlt év augusztus 14-én beadvánnyal 
fordultunk a székesfőváros polgármesteréhez, mely
ben a főpincérek kereseti adó ügyében mérséklést 
kérő véleményt mondottunk. A  székesfőváros polgár- 
mestere válaszában értesített bennünket arról a hatá

rozatról, mely szerint az elsőosztályú kávéházakban 
a főpincérek kereseti adóalapja heti 83, a másodosz
tályú kávéházakban heti 60 P-ben állapíttatott meg. 
Foglalkoznunk kell az Országos Tár sadalombizto sító 
Intézet újabb beosztási táblázatával. Hogy sikerült 
részünkre kedvezőbb járulékfizetést kieszkc-zölni, azt 
az ankéton résztvevő egyesületünk elnöksége kedvező 
befolyásának tulajdoníthatjuk.

S végül nem hagyhatjuk megemlítés nélkül azo
kat az érdemtelen támadásokat, melyek egyesületün
ket, valamint szeretett elnökünket különböző oldal
ról érték. Egyesületünk választmánya éles határozat
ban foglalt állást ezek ellen a támadások ellen és 
biztosította az elnökséget az egyesület valamennyi 
tagjának ragaszkodásáról. Az egyesület bevételi for
rása természetesen ez évben is a tagdíjak szolgál
ták, azonban meg kell említenünk, hogy a munka- 
közvetítő fennállása óta a tagtársak közvetítés fejé
ben 620 P önkéntes adománnyal járultak vagyonunk 
gyarapításához.

Maga az egyesület is jelentékeny jótékony tevé
kenységet folytatott az esztendő során. A  pénztári 
kimutatásban szereplő összegek alapján megemlítjük, 
hogy 35 esetben nyújtottunk karácsonyi segélyt és 
négy pincérárvát egyesületünk teljesen felruházott, 
valamint néhány öreg, munkaképtelen pincért ruha
segéllyel láttunk el.

Amikor így rövid mondatokban beszámoltunk egy 
év fontosabb egyesületi eseményeiről, előtérbe tóiul 
az a kérdés, mik a teendők a jövőre nézve. Mindazok, 
akik itt a közgyűlésen jelen vannak, remélem, mélyen 
átérzik egyesületünk munkálkodásának fontosságát 
és felszólalásaikban igyekezni fognak tárgyilagosan 
hasznára válni egyesületünk további fejlődésének, 
valamint a főpincérség érdekeinek. A  magam részéről 
elengedhetetlennek tartom a jövő faladatainak szem
pontjából azt, hogy egyesületünk kulturális téren töb
bet tegyen az eddigieknél. Szerintem az egyesület 
tagjai kétszeres örömmel sietnének közénk, ha mi 
tervszerűen átgondolt programmal igyekeznénk egye
sületünk tagjai részére szakmai és kulturális előadá
sokat tartani, látogatásokat kell szerveznünk a külön
böző szakmai érdekű nagyobb üzemek megtekinté
sére, szorgalmaznunk kell a saját székházunk, vala
mint az egészségi szempontból annyira fontos üdülő
telep ügyét. A  mai súlyos és nehéz időkben egyesü
letünk jótékony szerepe igen jelentékennyé válhatna 
takarék asztaltársaságunk további kiépítésével. Azok 
a tagtársak, akik eddig esetleg nem látogatták az 
egyesület helyiségét, remélem, ebben az új körben, 
ha fentebb vázolt feladatoknak igyekszünk eleget 
tenni, fokozottabb mértékben fogják az egyesület 
belső életéből kivenni részüket, ami biztosíték arra 
nézve, hogy helyiségünk okos felhasználása által egye
sületünk további fejlődése lényeges haladást jelent
het a múlthoz viszonyítva. Ma, ilyen súlyos és nehéz 
időkben a főpincérség összetartása, összefogása any-
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B L A U  A L B E R T
szalám i-, k o lb á sz - és h en tesárugyár
Budapest, VIII, Conti u. 1. Telefon: J. 422-28,384-67

Ajánlja: Elsőrendű füstölthusáruját, úgyszintén prágai 
módra készült sonkáját és mindennemű friss sertés-, 
marha- és borjúhúsait mindenkor 3 iBtjolcSÓbÍJ napi á fa k o n

nyira fontos és elengedhetetlen, hogy ennek elmélyí
tése és komoly társadalmi formába való öntése azok 
a feladatok, amelyekkel a következő évben sikeresen 
meg kell, hogy birkózzon egyesületünk.

A  közgyűlés további tanácskozásaihoz komoly 
felülemelkedést és mindnyájunk hasznát-javát szol
gáló felszólalásokat várunk. B. L.

Közgyűlési vacsoránk
Március 29-én este 9 órai kezdettel rendeztük meg idei 

szokásos közgyűlési vacsoránkat, mely most egyúttal az új 
helyiségünk felavató ünnepélye is volt.

A vacsorán képviseltette magát a kávésipartestület, a 
genfi szövetség, a Discontó bank rt. és egy-két nívós felszólalás 
tette emlékezetessé részünkre az igen szépen sikerült ünne
pélyünket.

Hajdú Vilmos elnök volt az első felszólaló. Elsősorban 
megemlékezett a kávésipartestület közgyűlési vacsorájáról, ahol 
a vendégeket üdvözlő elnöknek nagyon nehéz helyzete volt a 
sok megjelent előkelő vendéget üdvözölni.

Nálunk, sajnos, fűzte tovább szavát az elnök, ez nem üt
közik nehézségekbe, habár végtelen örömmel üzvözli Katona 
István urat, mint a kávésipartestület képviselőjét, Csik József 
urat a genfi szövetség kiküldöttjét, úgyszintén dr. Sándor 
ügyvéd urat, a Discontó bank ügyészét.

Hogy nem vagyunk itt a vacsorán annyian, mint az ez
előtti években szoktunk lenni, azt nem barátság és kartársi 
széthúzásnak, hanem kizárólag a mai súlyos gazdasági viszo
nyoknak tudja be. Az elnök azonban hiszi és reméli, hogy a 
legközelebbi közgyűlésünkön egy jobb és szebb évi eredményről 
számolhatunk be. Kéri a F. O. E. vezetőségét, tartsanak ki 
mellette egy boldogabb és szebb jövő reményében.

Csik József a genfi szövetség nevében üdvözli a megjelen
teket, szép szavakkal ecseteli a F. O. E. 12 éves működését.

A  F. O. E. tagoknak azt üzeni, hogy büszkék lehetnek erre 
az egyesületre, amely díszére válik a vendéglős és kávés ipar
nak.

Biztosítja az elnököt arról, hogy minden magyar pincér 
hálatelt szívvel gondol az ő müvére és kéri az Istent, hogy 
Hajdú elnököt sokáig éltesse a F. O. E. és vendéglős ipar fel
virágoztatására.

Katona István a kávésipartestület nevében üdvözli a F.
O. E.-ét és az itt megjelent csal ágtagjaikat.

Bejelenti, hogy Mészáros elnök megbízásából jelent meg 
a vacsorán, melynek végtelen örömmel tett eleget.

Beszéde során kijelenti, hogy a kávésipartestület minden
kor támogatta az egyesületet, amelyben biztosítékát látja an
nak a fegyverbarátságnak, amely a főpincérek egyesülete és 
a kávésipartestület között évek óta fenn áll.

Az ipartestület volt az, aki ennek az egyesületnek a meg
alapításán hathatósan segédkezett és támogatta azóta is, min

den jogos és méltányos, az ipar érdekét szolgáló mozgalmában.
Tekintet nélkül voltak arra, hogy ezzel egyes ipartestületi 

tagok egyéni túlkapásait nyirbálják meg és ők voltak az elő- 
harcosai olyan mozgalmaknak, melyeknek a főpincéri kar látta 
eredményét. így például az ipartestület akciója vitte diadalra 
az óvadékrendelet teljes megjelenését és az eredményt biztosító
megszövegezését.

Nem akar ünneprontó lenni, mégis kénytelen megállapí
tani, hogy ezt a fegyverbarátságot az egyesület, illetve annak 
számos tagja nem tartja fenn azzal az intenzitással, amely a 
cél érdekében szükséges lenne. Ha az ipartestület nem kap 
onnan támogatást, akiknek érdekében még egyéni érdekeiket 
is félretéve tevékenykedett, akkor kárba fog veszni minden 
eddigi közös akciónk.

Ők segítették kiharcolni az óvadékrendeletet és mégis azt 
látják, hogy egyes üzemekben olyan óvadékkal rendelkező fő
pincérek dolgoznak, akiknek képesítésénél és szaktudásánál is 
fontosabb kellékük az óvadékul vagy pláne kölcsön formában 
rendelkezésre bocsájtott összegek.

A  legújabb hírek szerint egyes újonnan alakult üzemek
ben életbe léptettek olyan elgondolásokat, melyek szerint az 
üzletben dolgozó főpincér a keresetének egy bizonyos százalé
kát a tulajdonosnak köteles helypénz címén leadni.

A  német közmondás szerint: „Wo kein Háhler dórt kein 
Stáhler”, vagyis ezen abúzusok csak úgy jöhetnek létre, hogy 
a főpincérek ezen törvényellenes eljárásukat személyes ajánl- 
kozásukkal teszik lehetővé.

Ezek után annak a reményének adott kifejezést, hogy az 
egyesület agilis és közkedvelt vezetősége oda fog hatni, hogy 
tagjai iparunk szempontjából ily káros jelenségekhez nem ad
ják magukat oda, arra kéri a főpincéreket, hogy támogassák 
az ipartestületet, a mostoha gazdasági viszonyok miatt amúgy 
is nehéz munkájában.

I)r. Sándor, az óvadékbank ügyésze, örömének ad kifeje
zést, hogy egy olyan testülettel van szerencséje együtt dolgoz
hatni, akinek ilyen önzetlenül működő vezetősége van.

Dr. Kollman üdvözli a F. O. E.-t abból az alkalomból, 
hogy saját helyiségében fogadhatja az egyesület tisztelőit. 
Reméli, hogy ez a helyiség az alapköve a F. O. E. székháza 
megteremtésének.

Felhívja a föpincérséget az összetartásra, mert csak a 
szolidaritás tudja megmenteni a föpincérséget azoktól az ano
máliáktól, melyek szakmánkban burjánzanak.

Sonnenschein Ede: Mindenek előtt a hölgyekhez kíván 
szólani, mert tudja jól, hogyha a hölgyek nem éreznék át, hogy 
mit jelent nékünk a mai egyesületünk, akkor sokkal kevesebb 
időt tudnánk a mi szeretett egyesületünknek szentelni.

Kéri a hölgyeket, hogy ne gördítsenek akadályt az elé, 
hogy férjeik ebbe az otthonba járjanak, mert itt mi csak a 
nemes cél érdekében dolgozunk. Kéri az Istent, hogy tartsa 
meg a hölgyeket, hogy továbbra is istápolják és buzdtísák fér
jeiket egyesületünk továbbfejlesztésére.

| HATTYÚ G ő z m o s ó  é s  Fehérnem ű K ö lc sö n z ő  V á l la la t
Budapest VII, Klauzál ucca 8. sz. Telefon: J. 385-59. és~J. 285-58.
Telefonhívásra jövünk.__________________  Legkíméletesebb mosási rendszer- I
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Nem ért egyet Katona István úrnak azzal a kijelentésével, 
hogy mi nem tartjuk szigorúan az ipartestülettel a fegyver- 
barátságot, mert bármi történik szakmánkban, Hajdú elnök
nek első dolga elmenni az ipartestület mélyen tisztelt elnöké
hez tanácsot kérni.

Be kell látni azonban, hogy az ipartestületben is vannak 
hibák, mert egyes tagjaik, ahelyett, hogy hozzánk fordulnának, 
ügynökök útján alkalmazzák föpincéreiket, akik azután elkö
vetik a Katona úr által felemlített kilengéseket.

Biztosítja az ipartestület t. vezetőségét, hogy a mi elhe
lyezőnk által elhelyezett tagjaink nem vállalnak olyan alkal
maztatást, ahol abnormis feltételeket szabnak a főpincérnek.

Kéri Katona urat, hogy szívlelje meg szavait és tolmá
csolja az ipartestület vezetőségének, hogy forduljanak egye
sületünkhöz föpincérért.

Katona István Sonnenschein szavaira reflektálva bizto
sítja a F. O. E.-t, hogy csakis az egyesület elhelyezőjét fogják 
igénybe venni.

A felszólalások után a társaság a legjobb hangulatban a 
késő éjszakai órákig maradt együtt.

B. L.

A z Óvadék Szövetkezet 
tagjaihoz!

Az 1931. év világgazdasági élet —  a világ
háború befejezése után 14 —  évvel —  még mindig 
a harc, a gyűlölködés és az egymást meg nem értés 
jegyében áll. Európa országai az egymástól való el- 
zárkózottság politikájával tönkretették a gazdasági 
élet harmóniáját s ezt legjobban a pénz kezelői, a 
bankok érezték meg. A  német és osztrák bankok bu
kása megrázkódtatta az amúgy is csak gyöngén pros
peráló hiteléletet. A  bankok nem tudták betéteiket 
kifizetni és nem tudtak új hiteleket folyósítani. Eb
ben a zűrzavaros és minden kihitelezéstől tartózkodó 
világban a mi Szövetkezetünk oázisként állott a min
den megértéstől és minden segítségtől elzárkózók 
pusztaságában.

Azonban, sajnos, a mi kis oázisunkat is érintette 
a nagyvilágban dúló vihar szele. Minden előrelátás, 
óvatosság és elővigyázat mellett is előfordult, hogy 
egyes üzemtulajdonosok megtartották azt a pénzt, 
melyet a bank mint óvadékot helyezett el náluk.

Mintegy 20.000 pengőre tehető az az összeg, 
melyet tagjainknak kell a főnökök helyett megfizetni 
és sovány elégtétel az részünkre, hogy óvadékaink 
megtartóit a törvény sújtó keze szigorúan megbün
tette. Ez az összeg azonban a nyújtott és majd 2 mil
lió pengőt kitévő óvadékoknak százalékban kifejezve 
csak csekély részét képezi és bármely hitelügylettel 
foglalkozó intézménynél sokkal nagyobbak szoktak 
lenni a leírásra kerülő tételek aránya.

A  folyó évben fejenként 80 pengőt kell befizet
nünk, melyből azonban a kamattérítés levonásba jön. 
Fizessük ezt lelkesedéssel, mert hisz ezzel tesszük 
lehetővé, hogy a mi Szövetkezetünk továbbra is pros
perálhasson és a legsúlyosabb viszonyok közt is válto
zatlan mobilitással állhasson mellettünk, úgy mint 
eddig és ne kelljen egyes tagtársak indolenciája miatt 
a közületnek szenvednie.

„Mindnyájunkat érhet baleset” , mondja a mentők 
jelmondata és valóban, tagtársaim, egyikünk se tud
hatja, ha ma jól keres is és van egy pár ezer pengője, 
hogy holnap pénzét elveszítve, elhelyezkedése csupán

a Szövetkezet segítségével lesz lehetséges. Aki azon
ban a részjegyére teljesítendő befizetéseket ma el
mulasztja, azokon a bank sem fog tudni segíteni ak
kor, ha majd az illető rászorul.

Tagtársaim! Fizessük be a jegyzett részjegyein
ket teljesen, mert azok a tagok, akik ezen befizetése
ket elmulasztják, hiába fordulnak majd a bankhoz, 
akkor, ha állásba akarnak menni, mert a bank az 
ilyen nem fizető tagok részére óvadékokat nem fog 
folyósíthatni.

Kettős jubileum
A  magyar pincértársadalom ünnepet ül. Hasei- 

bacher József érdemdús tagtársunk négy évtizedes 
munkássága jubileumának ünnepét.

1892— 1932! Negyven esztendő! Bajokkal, örö
mökkel, katasztrófával és reménységekkel.

Ifjan indult 40 évvel ezelőtt Szombathelyről e 
nagy magyar metropolisból és fiatalon érkezett az 
ötödik évtized fordulójához is.

Kedves Haselbacher kartársunk!
Negyven évig neked fizettek a vendégek, tehát 

most mi fizetünk. Most Te lész a vendég, mert Te 
vagy az ünnepelt és az ünnep ritka vendég nálunk.

Mi fizetünk most szeretettel és köszönettel. Kö
szönjük Neked a barátságot, köszöntjiik Bennek a 
hogy a F. 0. E.-nek alapítása körül apostoli munkát 
melegen érző megértő kartársat. Köszönjük Neked, 
végeztél és pillér lettél szervezkedésünk épületében. 
Köszönjük Neked, hogy munkásságodat, önzetlensé
gedet és kitartó önbizalmadat példaképpen állíthatjuk 
oda az utnánunk jövő nemzedéknek.

Fogadd az egész magyar pincértársadalom sze
retetteljes üdvözletét négy évtizedes munkásságod 
jubileuma alkalmából, mert csak mi tudjuk azt iga
zán értékelni, hogy mit jelent a mi életünkben négy 
munkában eltöltött évtized.

Szeretettel köszöntjük kedves élettársadat is: 
Nagy Máriát, amidőn házasságod negyedszázados for
dulója éppen összeesik munkásságod jubileumával, 
szeretettel köszöntünk mindkettőtöket.

A  Főpincérek Orsz. Egyesülete

Nyekkendö
s z a lo n :

IV, Kossuth Lajos 
ucca 3 

Képviseli: 
B e ré n v II. Jó zse f
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Trafikos kar társ !
A szivaros ládában mindig legyen N IKO TEX

Ne feledd,, hogy sok ven
dég csak N IKO TEXET  
szív. A N IKO TEX növeli 
a jövedelmed

H Í R E K
Horváth Lajos megbízatása

Folyó hó 5-én megtartott választmányi ülésünk 
Horváth Lajos alelnököt legközelebbi közgyűlésünkig 
az elnöki teendők ellátásával bízta meg.

Kávéház, amely nem fizet házbért. A mai fel
fordult világban már olyan kávéház is van, amely 
nem fizet házbért. Az Országház-kávéház ez a sze
rencsés vállalkozás, amely a Blitz és Braun-féle gyö
nyörű Nádor uccai palotába beköltözött olyan szer
ződéssel, hogy az első esztendőben nem fizet házbért. 
A  második esztendőben 10.000, a harmadik esztendő
ben pedig 25.000 pengőt fizet.

„A  m agyar állam nevében !” Németországi lapok
ban feltűnt egy furcsa hirdetmény, amely így kezdő
dött: „Restaurations Versteigerung im Auftrage dér 
Ungarischen Regierung frv . meistl. bebr. bar Gesamt 
Inventar „Hungária” —  és így tovább. E jelentés 
nem jelzi, hogy millió pengőjébe került a magyar 
államnak a berlini Borház és milyen kudarcba fulladt 
a rosszul vezetett propaganda. De ha már árverezik 
a berlini Borházat, legalább tiltották volna el a hir
detmény szövegéből a magyar állam nevében való 
kifejezést, amely félreértések nélkül is rossz vért szül 
ilyen üggyel kapcsolatban.

Egy gonddal kevesebb...
Ha igaz az a mondás, hogy a katona fegyver 

nélkül nem ember, úgy százszorosán igaz az, hogy a 
pincér ragyogó fehér ingmell és gallér nélkül nem 
ember.

Szinte naponta szűnnek meg kávéházak a mos
toha viszonyok miatt, a meglévők is csak éppen, 
hogy eltengődnek, napról-napra rosszabbodik kartár
saink helyzete, de a magyar pincér megőrzi finom 
elegánciáját, biztosítja úri fellépését, mely őt más 
erényeivel együtt a világ első pincérévé avatja.

Bár a viszonyok egyre csak rosszabbodnak és 
állandóan visszasírjuk a tegnapot, mégis mind ritkáb
ban hallani már kartársaink sok esetben nem túlzott 
panaszát, hogy „az egész keresetem rámegy mosoda
költségekre !”

Miért?
Mert napról-napra terjed a szabadalmazott Vik

tória gallérok, ingmellek és kézelők viselőinek tábora! 
A  Viktória gallérok valódi vászonból készülnek, 
sohasem kell mosodában drága pénzen tisztít- 
tatni, teljesen úgy néznek ki, mint a közönséges 
vászongallérok, hidegvízzel V2 perc alatt tisztít
hatok, hónapokig egyfolytában viselhetők.
A Viktória gallérok Budapesten kaphatók:

V III, Rákóczi út 57/b. VI, Teréz kc-rút 1/c.
IV, Múzeum körút 27.

Központ: Royal Ipari és Kereskedelmi r. t.
VI, Szondy ucca 54.

A vendéglősök Kőszegen tartják országos kon
gresszusukat. A Vendéglősök és Kocsmárosok Orszá
gos Egyesülete elhatározta, hogy ezidei kongresszusát 
július 5-én, 6-án és 7-én Kőszegen tartja.

Váratlanul meggazdagodni csak egy főnyeremény 
által lehet! Különösen alkalmat nyújt most erre az 
új osztálysorsjáték, melynek főnyereményei: 100.000, 
200.000, 300.000 aranypengő, sőt szerencsés esetben 
500.000 aranypengő. Sorsjegyek kaphatók minden 
főárusítónál a hivatalos árakon.

Zsarolás kísérletéért egyhónapi fogház. Mezei 
László ékszerész ellen zsarolás címén eljárás indult, 
mert egy vendéglőben a főpincér által a földről fel
vett 20 pengőből 5 pengőt követelt, A  büntetőtörvény
szék Szemák-tanácsa előtt Mezei azzal védekezett, 
hogy a főpincér találta a 20 pengőt. A  tanuk azt val
lották, hogy a 20 pengő a főpincéré volt. A  törvény
szék Mezei Lászlót zsarolás vétségének kísérlete címén 
egyhavi fogházra és ötven pengő pénzbüntetésre ítélte.

100 gramm csokoládé =  4 csésze kávé. Lendrich
professzor szerint egy száz gramm súlyú csokoládé
táblában ugyanannyi koffein van, mint 4 csésze erős 
kávéban (0.488 gramm). De a szívdobogást, amit 
erős kávétól kapunk, nem a koffein önmagában 
okozza, hanem az az állapot, amelyben a koffein a 
kávéban van.

| Halálozás |
Nagy csapás érte Deutsch Béla kartársunkat, 

egyesületünk alapító tagját, kinek hitvese, szül. Stern 
Aranka f. hó 6-án, hosszas szenvedés után elhúnyt,
A  megboldogult, ki egész életén át önzetlen, jóban- 
rosszban kitartó, fáradtságot nem ismerő hitves és 
melegszívű, gyermekeiért rajongó anya volt, három 
árvát hagyott hátra.

A  Mindenható adjon erőt Deutsch kartársunk
nak nagy fájdalmában és fogadja ezúton őszinte rész
vétünk kifejezését.

Ugyancsak élettársát vesztette el Wichmcilek 
Ferenc, a Seemann-kávéház főpincére, kinek neje 
szül. Iíreuz Róza, életének 56-ik évében elhúnyt.

Őszinte részvétünk kísérte a megboldogultat a 
rákoskeresztúri temetőben lévő örök nyugvóhelyére.

S P O R T
M agyarország 1932. évi mezei bajnoksága

A várható nagy küzdelemre való tekintettel többszáz főnyi 
közönség jelent meg március 21-én délelőtt a rátlcosi repülő
téren, amely az idei bajnokság színhelye volt.

Bevezetésül az ifjúsági bajnokságot futották. I t t  a favorit 
Mucsi ESC azonnal az élre állt és a kitűnő E SC  fu tó  50 mé- 
terrel fölényesen győzött a 78 indulóból álló nagyszerű me
zőny ellen. ,
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A z ifjúsági csapatversenyben I. Dorogi A. C. csapata 52 
ponttal. I I .  ESC csapata 63 pont. I I I .  Vasas csapat 08 pont.

A  szenioroknál az ESC  csapata azt nyújtotta, amit a je 
lenlegi körülmények között, a sok betegség által harcképes- 
ségéböl sokat vesztett csapat nyújtani képes volt. Egy hónap 
múlva az eredmény egész más lett volna.

Magyarország 1932. évi mezei fu tó  bajnokcsapata a M A C  
55 pont. I I .  A z M T K  OS pont. I I I .  ESC  87 porit.

Március 13-án rendezte a B E A C  a szokásos évi Thomka 
Áron emlékversenyt, ahol az E SC  csapata a győző M T K  csa
pat mögött minimális pontaránnyal a második helyre szorult, 
harmadik az M T E .

Április  hó 11-én délelőtt rendezte az E SC  a gödöllői or
szágúton ezt a nagyszerűen sikerült versenyt, melyen az ESC  
fu tók megsemmisítő fölényről tettek tanúságot a többi egye
sület hosszú táv fu tóiva l szemben.

Egyénileg Gégény bizonyult legjobbnak a jó  E SC  gárdái
ból és az erős szelet tekintve respektábilis idővel győzött klub- 
társai —  Majorosy és Belházy ellen.

A  verseny részletes eredménye:
1. Gégény E SC  31 perc 15 mp.
2. Majorosy ESC  31 perc 51 mp.
3. Belházy ESC  35 perc 01 mp.
1. Galambos ESC  35 perc 28 mp.
5. Osusztli E S C  35 perc 15 mp.
0. H ima ESC  50 perc 11 mp.
7. Oszip M O T E  30 perc 35 mp.
8. Kucsera B E S Z K Á R T  30 perc 15 mp.
Csapatversenyben I. ESC  A )  csapat 1— 2— 3 — 0 pont.

II . E SC  B ) csapat 1— 5— 0 — 15 pont.
Az Egyetértés Sport Club elnöksége ezúton mond háilás 

köszönetét a F . O. E . választmányának a megszavazott 50 P  
gyorssegélyért. *

A j e l e n l e g i  gazdasági krízis parancsoló kö
telességünkké teszi a takarékosséigot, különösen indo
kolt ez a fehérnemüeknél, melyeknek beszerzése hor
ribilis terhet jelent az amúgy is erősen megcsökkent 
jövedelem mellett.

A fehérnemüek és gallérok, valamint áltáléiban 
a fehérnemüek élettartama annak lelkiismeretes keze
lésétől, illetőleg tisztításéitól függ; éppen ezért nem 
mulaszthatjuk el kartársaink figyelmét felhívni a 
H ti n d l e r-féle O p e r  a S p e c i a l f  ehérnemütisz- 
tító üzemre, kinek tökéletes tisztítórend szere, vala
mint a fehérnemüek kíméletes karbantartása vécros- 
szerte közismert.

Lapunkra való hivatkozás esetén a H  a n d l e r- 
féle O p e r  a S p e c i a l fehérnemütisztító üzem kar
társaink részére 1 0 %  kedvezményt nyújt.

Olvassuk éit figyelemmel a „ H d n d l e r  S p e
d á l  T  i s z t i  t ó Ü z e m ” lapunk más oldaléin lévő 
hirdetését!

Felhívás
Felhívjuk tagtársainkat, hogy látogassák egye

sületi helyiségeinket, VII, Almássy tér 12, I. em.
Dr. Kolmann Dezső, egyesületünk ügyésze, tag

jaink részére ingyenes jogi tanácsot ad minden ked
den d. e. 10— 11-ig egyesületi helyiségünkben, vagy 
VI, Teréz körút 52, III. 17. alatti irodájában minden 
szerda d. u. 5— 6-ig.

Tagjainkhoz! Elhelyező irodánk felhívja a munka- 
nélküli tagjainkat, hogy saját érdekükben Hajdú 
ügyvezető-elnöknél jelentkezzenek.

Az Ovadékszövetkezet tag ja ih oz!
Felkérjük a szövetkezet tagjait, hogy a múlt év

ben előállott veszteséget heti 5 pengős részletekben 
fizessék be.

Az Igazgatóság.

H o z o t t  a n y a g b ó l  
fazon munkát vállal

Godt Vilmosné
Budapest,
IV , Régi posta ucca 17. szám 
F ő  ü z l e t
T e le fo n h ív ó : 82-6-90

Különleges fehérne
müek, pongyolák, 
pyamák, blousok a 
legfinomabb kivite l
ben a legjutányo- 

sabb árakon

Nyom tatvány meg
rendelést felvesz e 
lap kiadóhivatala is

ÉTLAPOK,
BORLAPOK,
SÖ NTÉS- ES K O N Y H A ÍV E K E T

valamint mindennemű üzleti nyom
tatványokat ízléses kivitelben és 
olcsó árban szállít

BÍRÓ NYOMDA RT.
BU D APEST, VI., R Ó ZSA  U. 25

Hirdesse mindenkinek
mindenfelé, hogy Budapest a gyógyforrások városa

a Szí. Gellért Gyógyfürdő és Szá lló
a világ egyik legmodernebb és l e g h a t á s o s a b b

rheu mafürdője47 C°-os gyógyvize és világhírű kolopi iszapja a szenvedők 
ezreinek nyújt évente gyógyulást. Prospektust telefonhívásra 
is azonnal küld az igazgatóság. Telefonszám : 68-8-00
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HIVATALOS RÉSZ
Jegyzőkönyv.

Felvétetett a F. ü. E. 1932. évi március hó 29-én meg
tartott XH-ik rendes közgyűlésén.

Hajdú elnök üdvözli a megjelenteket, a jelenléti évről 
megállapítja a közgyűlés határozatképességét.

Elnök felkéri Braun László főtitkárt az évi jelentés fel
olvasására.

Az évi jelentést lapunk vezető helyén teljes terjedelmében 
hozzuk.

A közgyűlés az évi jelentést egyhangúlag tudomásul 
veszi.

Titkár felolvassa a zárszámadást és a költségelőirányza
tot az 1932— 1933. évre.

Tudomásul vétetett.
A  felügyelöbizottság jelentését a közgyűlás egyhangúlag 

tudomásul veszi.
Elnök bejelenti, hogy a hatósági rovancsolás megtörtént 

és mindent a legnagyobb rendben találtatott.
Elnök kéri a közgyűlést, hogy a felmentvényt a tisztikar

nak adja meg.
A  közgyűlés egyhangúlag így határoz.
Elnök bejelenti, hogy az alapszabályok értelmében a vá

lasztmány egyharmad része kisorsolandó, melynek helyébe új 
választmányi tagokat választ a közgyűlés, felkéri Gárdos Sán
dor tagtársat, mint a jelölőbizottság elnökét, hogy terjessze 
a közgyűlés elé az általuk kijelölt új választmányi tagok 
névsorát.

Gárdos felolvassa a jelölőbizottság jegyzőkönyvét, melyet 
lapunk más helyén teljes terjedelmében közlünk.

Elnök kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a jelölőbizottság 
által előterjesztett névsort, azonban amennyiben valamely tag
nak kifogása volna a névsor ellen, jogában áll a közgyűlésnek 
ellene vétót emelni.

A  közgyűlés a jelölt választmányi tagokat egyhangúlag 
megválasztottaknak jelenti ki.

Hajdú elnök sajnálattal állapítja meg, hogy legkedvesebb 
munkatársa, akivel 12 éven át jóban, rosszban együtt műkö
dött és aki néki mindenkor a legerősebb támasza volt, aki nél
kül úgy érzi magát, mintha egy testrészét levágták volna, itt 
akarja hagyni az egyesület vezetőségét.

Még egyszer felkéri Karcag Béla tagtársunkat, hogy vál
lalja az egyesület t. elnökségét.

A  meginduló vita során Schlésinger Lajos az első felszó
laló, aki hosszabb beszédben tér ki az egyesületi életben elő
forduló helytelenségekre. Szóló hibáztatja a tagokat, hogy 
nem támogatják a vezetőséget nehéz'és fáradságos munkájá
ban, holott a vezetőség a legnagyobb örömmel venné a tagok 
aktívabb részvételét az egyesület ügyvitelében.

Felhívja a tagok figyelmét a tagdíjak beszedése körüli 
nehézségekre, pedig ezek a fillérek a pillérei az egyesület alap
jának, amelyek ha nem folynak be rendesen, megállítják egye
sületünk vérkeringését.

Felhívja a tagokat az egyesületi helyiség látogatására, 
mert szerinte csak akkor áll módunkban tudományos és szak
mai előadásokat tartani, ha egyesületi helyiségünk kellő láto
gatottságnak örvend.

!• oglalkozik továbbá az óvadékbank szükségességével, mely 
ne kül a mai gazdasági viszonyok mellett a főpincérséget el 
sem tudja képzelni. Megengedi, hogy vannak kifogásolható 
pontjai a bankkal kötött szerződésnek, azonban az adott körül
ményekhez képest ez a legelőnyösebb, amit a bankkal szemben 
el tudott érni a bankválasztmány, de ha talán valaki jobb meg

oldást tud, meg van győződve róla, hogy ezt boldogan fogja a 
vezetőség felkarolni.

Szóló szerint a székház megalapítása a legfontosabb teen
dője a közeljövőben egyesületünknek, kéri a vezetőséget, vilá
gosítsa fel kartársainkat, hogy milyen fontos szerepe van a 
székháznak egy egyesület életében.

Még egyszer kéri a tagokat, látogassák gyakrabban az 
egyesületi helyiséget, mert ebben látja legfőbb zálogát az egye
sület továbbfejlődésének. Végül köszönetét mond a vezetőség
nek az egész évi fáradságon munkálkodásáért.

Sonnenschein Ede bejelenti, hogy már a választmányi 
ülések során szóvátette, hogy az egyesületi ügyész negligálja 
az egyesületet. Most pedig megdöbbenve látja, hogy az ügyész 
úr még a közgyűlést sem tartja arra érdemesnek, hogy itt 
megjelenjen.

Kéri az elnökséget, szólítsa fel az ügyészt, hogy intenzí
vebben foglalkozzon az egyesület ügyeivel, vagy pedig a köz
gyűlés válasszon egy más ügyészt.

üaróczy az évi jelentéssel foglalkozva felkéri az elnöksé
get, hogy a jövő évi program kulturális részét szívlelje meg 
és ne csak tudományos és szakmai előadásokat rendezzünk, ha
nem miután most az alkalmas helyiségünk megvan hozzá, ta
nítsunk csoportosan külföldi nyelveket.

Tachler Lajos a nemzetközi genfi szövetség üdvözletét tol
mácsolja a közgyűlésnek.

Braunnan Róbert kifogásolja a jelölőbizottság jelentését, 
szerinte alapszabályellenes a választásnak ez a módja. Dr. 
Kolbnan ügyész eljárását elítéli' és kéri az elnököt, tegye a 
közgyűlésnek fel szavazásra, hogy az egyesületnek szüksége 
van-e dr. Kollmann ügyészre?

Elnök Brawman felszólalására válaszolva felvilágosítja, 
hogy a jelölőbizottságot a választmány küldte ki, tehát ez a 
választmány határozata és így nem alapszabályellenes az 
ügyészre vonatkozó pontokat felolvassa az alapszabályoból, 
melyből kitűnik, hogy az egyesület ügyésze 3 évre van meg
választva és így a közgyűlésnek nincs joga őt mandátumától 
megfosztani.

Elnök bejelenti Fia la  t. elnök lemondását, melyet a köz
gyűlés tudomásul vesz, egyben a lemondó t. elnöknek jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz meg a közgyűlés.

Titkár felolvassa Zsivor Sándor székházalapítási indít
ványát.

A közgyűlés az indítványt elfogadja és a választmányra 
bízza az indítvány részletes kidolgozását.

Hajdú elnök a zárszó jogán bejelenti a közgyűlésnek, hogy 
egyesületünk eljött a Kovács-kávéházból, ahol 12 éven át tel
jesen díjtalanul kaptunk helyiséget, ezért indítványozza, hogy 
Kovács Józsefnek jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon meg a 
közgyűlés.

Továbbá bejelenti az elnök, hogy a Piatnik cég 6 játék
kártyát, a Fried cég pedig 1 játékdominót és 1 játéksakkot 
adományozott az egyesületnek, mely adományokért ugyancsak 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz a közgyűlés.

A közgyűlés így határoz.
Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést berekeszti.
A jegyzőkönyv hitelesítői:

Falai Ernő.
Bilcsik József.

Braun László, jegyzőkönyvvezető.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a F. O. E. folyó évi február hó 23-án meg

tartott rendkívüli választmányi ülésén.
Hajdú elnök üdvözli a megjelenteket, a múlt ülés jegyző

könyvének hitelesítésére Vicenti Pál és Horváth Lajos, a mai
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jegyzőkönyv hitelesítésére Léb József és Suba Andor választ
mányi tagokat kéri fel.

Elnök bejelenti, hogy új egyesületi helyiséget béreltünk 
ki az Almási tér 1̂2. szám alatt, sajnos, ennél a bejelentésnél 
ismét azzal a kei essel fordul a választmányhoz, hogy hassanak 
oda minden igyekezetükkel, hogy a tagok tegyenek eleget tag- 
díjfizetési kötelezettségeiknek, különben egyesületünk nem tud 
prosperálni.

Felkéri Gárdos választmányi tagot, hogy számoljon be a 
választmánynak az új helyiség kibérléséről.

Gárdos bejelenti, hogy több helyiség megtekintése után a 
fenti helyiséget tartotta a bizottság a legalkalmasabbnak, 
mert ez a helyiség minden tekintetben megfelel a kívánalmak
nak. Bejelenti továbbá, hogy a helyiség havi bére 100 pengő, 
ami tekintetbe véve azt, hogy eddig is fizettünk az irodahelyi
ségért 50 pengőt, tehát az egyesületnek egész minimális anyagi 
megterhelést jelent, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük 
azt, hogy az állandó kávéházi összejövetelek a tagoknak költ
séget okoz.

Felolvassa a helyiség szerződéstervezetét, kéri a választ
mányt, hogy vegye azt tudomásul és bízza meg az elnökséget, 
hogy ezt a szerződést perfektuálja.

Daróczy köszöni a vezetőségnek azt a fáradozását, hogy 
egyesületünket saját helyiséghez juttatta, szerinte ez az első 
méi'földkövet jelent az önálló székházunk felé.

Kifogásolja azonban, hogy csak este fél 7-ig vehetjük 
igénybe a helyiséget.

Reichman helytelentíi, hogy fizetünk házbért akkor, ami
kor bármelyik kávéházban kaphatunk ingyen helyiséget és 
ugyanakkor még szerződési kötelezettséget is kell, hogy vál
laljunk.

Guttman Reichmannal szemben azt az álláspontot szegezi 
le, hogyha kávéházban akarnánk, hogy legyen az egyesület, 
akkor itt maradnánk a Kovács-kávéházban, ahol 12 évig nagy- 
szerően működött az egyesület.

Nagy  Izidor: Egyesületünk tagjainak 90 százaléka köve
teli évek óta, hogy saját helyiségbe költözzünk, szerinte az 
képtelenség, hogy ismét kávéházba helyezzük egyesületi helyi
ségünket, kéri a választmányt, hogy a helyiség kibérlése mel
lett szavazzon.

Léb József úgy gondolja a dolgot megoldhatónak, hogy 
szerződés nélkül menjünk be a helyiségbe 3 havi próbaidőre.

Breuer Sándor minden tekintetben megfelelőnek találja 
a szerződést, csupán a 8.-ik pontot tartja súlyosan kifogásol
hatónak.

Reichmann: Szavait félreértették, ő nem kávéházat gon
dolt, hanem egy kávéházi különhelyiséget, ahol a tagok nin
csenek korlátozva, hogy mikor mehetnek a helyiségbe, ezáltal 
a tagtársak egy éjjel-nappali egyesületi helyiséghez jutnának.

Gárdos reflektál a felszólalásokra, felvilágosítja a választ
mányt, hogy e bérleménnyel kapcsoaltban egyáltalán nem vesz 
magára terheket az egyesület, ellenkezőleg, a játékokból még 
jövedelme is származik az egyesületnek.

Ebtök bejelenti, hogy dacára annak, hogy ez néki anyagi 
hátrányt jelent, mégis amellett van, hogy kössük meg a bér
leti szerződést, de ő is csak addig óhajtja ezt a bérleményt, 
amíg az óvadékbankkal karöltve meg tudjuk alapítani az ön
álló székházat.

Különösen azért tartja elengedhetetlenül szükségesnek a 
helyiséget, mert a munkaközvetítő feltétlen szeparálásra szorul 
és a tagok ezáltal nincsenek megterhelve, ha az elhelyezés cél
jából vele érintkezni akarnak.

Felteszi a kérdést szavazásra, kívánja-e a választmány a 
szerződés megkötését, vagy nem?

A választmány túlnyomó többsége a szerződés mellett 
dönt.

U j tagnak felvétetett Tarján László.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

Braun László

A jelölő bizottság jegyzőkönyve.

Felvétetett 1932 március 5-én tartott jelölő- 
bizottság üléséről.

Megjelentek: Gárdos Sándor, Guttman Dezső,
Reichmann József és Lovász Lajos.

Jegyzőkönyv vezetésére felkéretett Lovász Lajos. 
Gárdos Sándor indítványozza Karcag B. elnökké 

választását.

Alelnöki állásra Braun Lajos.
Titkári állásra Kancler Aladár.
Háznagy Gárdos Sándor és Nagy Izidor. 
Választmány: Schütz István, Marossy Zoltán,

Leéb József, Róth György, Reif János, Schlesinger 
Lajos, Orbán Géza, Kohn Oszkár.

Pótválasztmány: Klein István, Géber Béla, Pallay 
Ernő, Nánássy Pál, Spiegel István, Kanner Tibor.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett a F. O. E. 1932. évi március hó 1-én 
megtartott nyilvános választmányi ülésén.

Hajdú elnök megnyitja az ülést, üdvözli a meg
jelenteket, a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére Léb József és Viczenti Pál, a jelen ülés jegyző
könyvének hitelesítésére Reichmann József és Gutt- 
mann Dezső választmányi tagokat kéri fel.

Elnök bejelenti, hogy a szokásos évi hatósági ro- 
vancsolás megtörtént és a könyvek bemutatása alkal
mával a kerületi elöljáró a következő szavakban fe
jezte ki elismerését az egyesület működéséről:

Tisztelettel hajlok meg ez előtt az egyesület előtt, 
amely annyi humanitást és jótéteményt gyakorol 
embertársaival szemben, adja át az elnök úr egyesü
letének, nagyrabecsülésemet.

Elnök bejelenti, hogy a közgyűlés előtt be fogja 
hívni a felügyelőbizottságot és az ellenőröket, hogy 
megejtsék a házi rovancsolást.

Elnök ajánlja a közgyűlés terminusát folyó évi 
március hó 29-re, miután akkor már módjában áll az 
egyesületnek saját helyiségében megtartani a közgyű
lést, ahol családi keretek kc-zött idei társasvacsorán
kat is megtarthatjuk.

A  választmány így határoz.
Elnök bejelenti, hogy az alapszabályok értelmé

ben a közgyűlésen a választmány egyharmad részét 
sorsolás útján újjá kell választani, e célból jelölő- 
bizottságot kell a választmánynak kiküldeni.

A  jelölőbizottságba megválasztották: Reichmann 
József, Gárdos Sándor, Léb József, Lovász Lajos és 
Guttmann Dezső választmányi tagokat.

Elnök felkéri a jelölőbizottságot, hogy t. elnököt 
is kell kandidálni, miután Fiala volt tiszteletbeli elnö
künk önálló lett és így helyette a közgyűlésnek mást 
kell választani. Uj  tagul felvétetett Juhász József.

Elnök bejelenti, hogy új helyiségünkbe beköltö
zünk folyó évi április 1-én, egyben tudomására hozza 
a választmánynak, hogy új helyiségünk bevételei és 
kiadásai felett a közgyűlés fog határozni.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Braun László

F. O. E. Asztaltársaság 1932. évi tisztikara:
Díszelnök: Harsány! Adolf. Elnök: Guttmann Dezső, 
társelnök: Breuer Sándor. Alelnökök: Berliner Manó 
és Horváth Lajos. Pénztárnok: Kanner Tibor, Kancz- 
ler Aladár. Titkár: Lovász Lajos. Felügyelőbizottság: 
Reichmann József és Kocán Károly. Választmány: 
Hajdú Vilmos, Sonnenschein Ede, Fiala Nándor, Kál- 
lay Ármin, Artner Alajos, Schutz István, Gárdos 
Sándor, Árvái Lipót, Braun László, Szalay Károly, 
Karcag Béla, Faix Gyula. Pótvál.: Schwartz Béla, 
Both György, Vámos Gyula, Fettik Győző.



10 F Ő P I N C É R E K  L A P J A

H ö lg y e k  je ls z a v a :
A mi bevált jó szaküzl'etiink

Klein Antal
selyem, bársony, szövet és vús/.onáruhá/.a

S t a u f f e r
s a j t o k
v e z e tn e k !

Késik - kávéhoz
•József kö rú t és 

B aro ss  iicea  
sarok

E G É S Z  É J J E L  N Y I T V A !  
LEVES-KÜLÖNLEGESSÉGEK

¥
Esténkért

FARKAS BÉLA cigányzenekara
muzsikál!

II m. k. Osztálysorsjáték
eszköz és mód arra,

hogy bárki jólétet és gondtalansá
got szerezzen magának.

Egy kis szerencsével egész va
gyont nyerhet az új osztálysors
játékon. Nem kidobott pénz a 
sorsjegyért havonta 3, 6, 12 vagy 
24 pengő, mert már a remény és 
a szebb, jobb jövő iránti önbizalom 
is éltető és serkentő hatással van 

mindenkire.
Sorsjegyek rendelhetők az új, áp
rilis 15-én kezdődő osztálysorsjá
tékra az összes főárusítóknál a 

hivatalos árakon:

E gész  P 24.1 Fé l P 12. N egy ed  P 6.

Mindenkinek és minden egyes 
sorsjegynek egyforma a nyerési 

esélye!

Szenzáció
a

KIRÁLY KÁVÉHÁZBAN
minden este V29 órától

világvárosi kabaré és varieté
Belépődíj nincs!

Meleg konyha ! Kávéházi árak !

Minden délután 5—7-ig 
uzsonna-hangverseny!

Munkanélküli segélyt 
a munkanélkülinek,

tisztította gallért 
minden pincérnek 
és főpincérnek!

Ezek a ma problémái!

J Szakem berek részére csak

Littke
far England

jöhet szám ításba!

DÉNES JÓZSEF
D R É H E R  SÖRCSARNOK ÉTTERMEI 

VIII, JÓZSEF KÖRÚT 4
Állandóan reggelig nyitva!

Halászlé, leveskülönlegességek, nappali árakban !

! Italszükségletét I

ü sírok ápolása
úgy a régi kerepesiuti, mint az 
új központi izr. temetőben áp
rilis hó második felében veszi 
kezdetét. Befizetések a Pesti 
Chevra Kadisa székházában 
Erzsébet körút 26. szám alatt 
már most eszközölhetők, vagy 
ugyanoda postán is küldhetők.

belföldi és külföldi 
italokban 

a legelőnyösebben

beszerző csoportunknál
fedezheti !

Vendéglősök 
Beszerző Csoportja R. T.
Budapest IV, Vámház körút 8.

K ívána tra  árjegyzékei küldünk.

ÍRÓGÉPEK
40 pengőtől, javítások, jókarbantartás, kellékek legol
csóbban É D E S  É S  B E C S I ,  Akácfa ucca 13. 
Telefon: 44-2-21.

H c c t o g r a p l i  s z a l a g o k  s p e c i á l i s  r a k t á r a
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K IR Á L Y  S Ü T Ö D E
KAUFMANNKÁLMÁN

! különleges fehérsüte- 
i mény és kenyérgyár 
diabetikus t á p s z e r 
ü z e m e

Budapest V II, Király u. 67
Telefon: J. 43—0—85.

Jour-sütemények 
Karlsbadi kétszersült í

II1■ I a I a c e

B ú to rcsa rn o k
Tulajdonos Löw y H e n rik  és Fia  

Budapest VI, Dohány u. 62

I Főpincér urak bútorszük
ségleteiket l egol csóbban  
k e d ve ző  fize té s i fe tté te le k  mel
lett nálunk vásárolhatják.

Mindennemű játék- 
kártya kapható

Magyar
Játékkártyagyárrt.
P ia tn ik  Nándor és Fia

cégnél

Budapest VII,
Rot t enb i l l e r  ucca  17. szám

T e l e  f o n :
J. 31—0—63 és 
J. 4 5 -3 - 71

Üzlethelyisége, lakása piszkos ?
poros falait, tapétáit, plafonját, órák 
alatt olcsón tisztítja újjá varázsolja

C O R V I N
f a l  é s  t a p é t a  r a d í r o z ó  v á l l a l a t

B udapest Szövetség’ u. 27
T e le f o n  : 32-1-G2

Díjtalan bemutatás !
Anyag eladás, adagja 80 fiiér

NEM KELL HÁLÓSZOBA...

MERT! 2 A'GY+1 SZEKRENY=1SEZL0N

DEICHSEL
VILMOS CSA'SZÁR-UT15/d

FÉLEMELET

Kartársak! 1
A  szolidaritás érdekében jelen- I  
jünk meg tömegesen minden (j 
k e d d e n  délelőtt a Kovács- jj 
kávéház emeleti helyiségeiben! ■

A  T e r é z  f ü r d ő b e
(VII, Hársfa ucca 55. szám)
kedvezményes áru fürdőjegyek 
50 és 70 fillérért 
a kiadóhivatalban k a p h a t ó k .

I-
HAXDLER

O P E R A

SPECIAL

Fehérneműtisztitó
A  LEGTÖKÉLETESEBB !

Főpincéreknek és családtag
jainak 10% kedvezmény.

H áztő l-házhoz s z á llítá s :
VI, Kazár ucca 8. Telefon: 18-2-34 
VI, Lázár ucca 15. Telefon : 15-4-57 
IV, Hajó ucca 8-10. Telefon : 82-4-89

C A P R I
VI, PO D M A N IC ZK Y  U CC A  8

K Á V É H Á Z  ÉTTEREM 
A M E R I C A N  B A R5

Ó R A I  T E A  T Á N C !

E S T É N K É N T  C S Á K V Á R Y - D U Ó
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Tem etőbe 10 pengőért 
Esküvőre 5 pengőtől

oda-vissza várakozással — II a ar  oa  
Bérautók km-ként 30 f.-től J| ^
M O V O LIN -G flR Q ZS  Király ucca 46

Willheim József Fiai
iojáskereskedők

VI, Murányi u . 28. T e l.: 328-20 
IX , Imre ucca 4. T e l.: 870-95

A világhírű

Kristály ásványvizet
Eredeti töltésben kizárólag 

a Szent Lukács-fü rdő  Részvénytársaság 

Kristály kútvállalata hozza forgalom ba

Budapest II, Zsigmond u. 25

Telefon:  automata

5 2 1 — 1 7

5 2 1 — 1 8

5 2 1 — 1 9

S om ssich  Tihamér gr.
B orgazdaság és Kereske
delmi R é s zv é n ytá rs a s á g

Budapest VI. Andrássy út 
27 — Telefon: 14-2-85.

'W

Elsőrendű

kitűnő

palackborok.

Jégszekrények,
villamos hűtőkészülékek, sörki
mérőkészülékek, fagylaltgépek

H E N N E F E L D
j  égszekr énygy á r  
Budapest V I, Ó u cca  6.
Á r je g y z é k  in g y e n  é s  b é r m e n t v e

F R IE D  J E N Ő
BORPINCÉSZETE 

TOLCSVA, TOKAJ-HEGYALJA

ELSŐRENDŰ TOKAJI ASZÚ, SZAMORODNI, 
VALAMINT KÜLÖNLEGESSÉGEK: 

TOKAJI ÉDES HÁRSLEVELŰ BORAI

Mulatók, kávéházak és éttermek
KEDVENC M ÁRKÁJA!

C igány Adél
állandó virágkiállítása

Budapest, VI., Teréz körút 60
Az Ufa filmszínház épületében a 

Nyugati pályaudvarral szemben
Telefon: AUT. 15 0-70és 21-6-37

1927. évben aranyéremmel kitüntetve.

Fióküzlet: Oktogon virág-csarnok 
VI. Andrássy út 50 — Tel.: A. 22-4-15
Vidéki megrendelések pontosan esz
közöltetnek — Saját  kertészet  — 

Délszaki növények kölcsönzése.

A rany  J án o s  vendéglő
Izabella tér 2. Egész éjjel nyitva. Kar

társak találkozóhelye

A „Mocca“ 
kávéházban
VI f, Erzsébet körút 44 
Mindennap

t a l á l k o z u n k
Föpincérek
Artisták
Zenészek

F E D O R O  V orosz kozák Jazz-szalon  
és balala jka zenekara esténként hang
versenyez. Olcsó árak. Menü rendszer

„SAPH]R“ vírágszalón
Budapest V, Vilmos császár út 45

T e l e l ő n : 16-9-85.

Koszorúk, csokrok virágkosarak, 
mennyasszonyi csokrok, asztal- 
diszítésekészöld növények a leg- 
izlésesebben és legolcsóbb árban.

E lapra való hivatkozás esetén árengedmény!

Kiadó laptulajdonos: Fodor Gyula. 
Felelős kiadó: Braun L. László, a sajtó- 

bizottság elnöke.

Biró nyomda rt., Budapest, Rózsa u. 25. 
Felelős: Sándor Zsigmond igazgató.


