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Évfordulóvá
Irta: Braun József.

Január 26-án volt egy esztendeje, hogy a rákos- 
keresztúri temetőben búcsúztattuk Egyesületünk ala
pítóját, örökös elnökét Hajdú Vilmost. Egy éve, hogy 
elköltözött közülünk s ez az esztendő mindig erőseb
ben az idő múlásával fokozatosan hozta elénk az ő 
alakját s az a nagyszerű szimbólum, hogy az Egye
sület ülésein, tanácskozásain az ő halála óta üresen 
áll az elnöki szék, mindig alkalmat adott nekünk, 
hogy az Ő szellemével gondolkodhassunk, hogy az ő 
elgondolásait igyekezzünk valóra váltani. Az elnöki 
szék, melyet üresen hagytunk, halála óta egy pil
lanatra se hagyta, hogy elfelejtsük az Ő gondola
tainak helyességét, az Ő meggondolásainak bölcses
ségét és így itt él közöttünk gondolataiban Ő maga 
is, hogy valóra válthassuk mindazokat a nagyszerű 
terveket, melyeket az ő halála kivett kezéből.

Egyesületünket Hajdú Vilmos alapította. Más
fél évtizedig az ő szellemében működött az Egyesület 
és most halála után egy esztendőre újra őt idézzük. 
Évfordulóra újra mérjük fel Őt, hogy tudhassuk, 
érezhessük, ki volt Ő, hogy élt, mit tett s miért ala
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pította meg a Főpincérek Országos Egyesületét. Ke
vesen tudják átvenni azt a gondolatot, mely akkor 
született meg, mikor a háború és forradalmak viha
rai után, Hajdú Vilmos szükségesnek látta a főpin
cérek érdekeinek védelmére egy erős, önálló, új 
egyesület alapítását. Kevesen tudták az existeneiális 
veszedelmeken túl értékelni azt, hogy mit fog jelen
teni egy egyesület akkor ha új veszedelmek előtt 
fogunk állani. Mert minden megmozdulás, amely a 
mi anyagi létünk ellen irányul, egy érdekvédelmi 
egyesület után kiáltott.

Ezt megérezni, ezt meglátni tizenöt évvel ez
előtt ez volt az a bölcs előrelátás, az az okos vissza
pillantani tudás, amely impulzust adott neki arra, 
hogy megalakítsa Egyesületünket. És ez az alkotás 
benne a tökéletes vezetőre talált. Olyan higgadtan, 
nyugodtan és bölcseséggel tudta mérlegelni az ese
ményeket, úgy tudta megtárgyalni a kérdéseket, 
hogy bátran elmondhatjuk róla, amig itt élt közöt
tünk, amíg vezette Egyesületünket, hibát nem köve
tett el. Nem a zseni lángelméje irányította cseleke
deteit, hanem a gyakorlati életből leszűrődött józan 
és hűvös bölcseség, gondos előrelátás és a harmo
nikus együttműködés lehetőségét tartotta mindig 
szem előtt. Ezért tudta zökkenők nélkül vezetni egye
sületünk hajóját és műiden időben, minden körülmé
nyek között igyekezett olyan légkört teremteni a 
munkáltatók és a főpincérek között, amely mindkét 
félnek hasznára vált.

Műve tulajdonképen befejeződött azzal, hogy 
lefektette az alapját egy érdekvédelmi egyesületnek, 
amely mint a közelmúltban is láttuk, sikeresen állta 
meg a helyét egy, a létalapjaiban megingatott hul
lámzás közepette. Láttuk, hogy ez az érdekvédelmi 
egyesület a harcok között is megállta a helyét, s 
láttuk azt, hogy mozgatta meg az emberek tömegét 
érdekeiknek veszedelemben való forgása és hoc^ 
gyűltek össze Hajdú Vilmos szellemi öröksége kö
rül, hogy az ő elgondolásaiból, az ő nagyságából 
erőt meríthessenek létünk fennmaradásához.

Nyugodtan pihenhet sirhantja alatt Hajdú Vil
mos, Egyesületünk örökös elnöke. Láttuk a közel
múlt harcaiban, hogy az ő munkájának alkotása ki
bírta a legnagyobb próbát is. Nem adatott meg néki, 
mint ahogy gyarló embernek nem adathatik meg 
egy életmű kiteljesedésének, tökéletes befejeződésé-
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nek eredményeit látni, de azzal a tudattal élt, hogy 
alkotása emberi számítás szerint tökéletes volt.

Nyugalmas pihenőjének sírhanjta fölé emléket 
állítanak a főpincérek. Hirdesse ez az emlék, hogy 
meghalt a Főpincér egyesület alapítója, örökös el
nöke, de itt él a gondolat s itt él ő szellemével meg
töltve azokat a kereteket, melyek a mi érdekeink 
védelmét kell hogy szolgálják. Hirdesse ez az emlék, 
hogy mi vagyunk, élni akarunk és hirdesse azt, hogy 
ő volt és mi mindannyian az ő példás életét akarjuk 
élni. A  főpincérek közös erővel, az ügy iránti legtel
jesebb lelkesedéssel síremléket építenek Hajdú V il
mos sírja fölé és mi úgy érezzük, hogy a legjobb és 
a legszebb ügy szolgálatában állanak azok, akik erre 
a síremlékre adakozva maradandóan hirdetni kíván-

K á r t y a  tisztítás
Kartársak mindenüt Brunnerné kártyatisztító 

üzemét ajánlják! Vidékre is. 
BUDAPEST, VII., DOB-UTCA 76. SZÁM.

ják a főpincérek összetartozását és mennél szebb, 
mennél hatalmasabb, mennél jelentékenyebb lesz ez 
a síremlék, annál jobban fogjuk megérteni tudni 
Hajdú Vilmos nagyságát s annál jobban fogjuk 
megérteni tudni az ő szellemi örökségének szüksé
gességét a főpincérek összetartozandóságát.

Egyesületi szeminárium
ii.

Párbeszédes csevegésünk, melynek az Egyesületi sze
minárium” címet és jelleget adtuk, élénk visszhangot keltett. 
Helyzetkép! Találó, igaz! —  mondották. Minden társulásban, 
közös célokért tömörülöknek az a velük született fátuma, 
hogy köztük két pólus áll szemben: építők, dolgozók, a köz 
szellemében élők és gondolkozók —  ez a pozitív sarok —  és 
a laissez fairé jegyében csak önmaguknak vegetálok, a nem 
megértők, nem törődök, vakok, akik nem látnak el a mesz- 
szebb célok láthatáráig. Viszont kételkedésekkel, elfogult 
kicsinyes kritikákkal duzzadok, a mindent tagadás száraz, 
ösztövér emberei.

Ott hagytuk el, hogy „kell a mi egyesületünk, hogy 
annak léte, fentartása a föpincérség legsajátosabb érdeke. 
Egészen furcsa lenne nyílt ajtók döngetése, ha érvek bizo
nyítékok harcbaszólításával erről külön bizonykodnánk. A  két
szer kettő négyet nem kell igazolni.

Természetes, hogy ez az igazság csak úgy válhatik va
lósággá, vérré és hússá, ha eme legsajátosabb érdek nem 
vesztegel elméleti állapotban, hanem ha annak lelket, életet, 
erőt és cselekvést adunk. Vájjon, hogy áll ez nálunk?

A  (fökritikus): Nem vagyok elragadtatva. Firma tehát 
a legsajátosabb érdek. Fennen és szépen ragyog az egyesü
leti bolt homlokzatán. De ha bemegyünk, üresek a polcok. 
Kevés az áru. Az öntáplálási és emésztési műveleteken túl 
sorolja csak fel, mi az amiben a mi egyesületünk buzgól- 
kodik? És ha igen, mit produkált? Lassan megint eltelik 
egy esztendő . . .  s mi hát az, ami a föpincérség javára siker
nek elkönyvelve?

B (ellenkritikus): Szokott járni orvosnál?
A  (megütközve): Micsoda kérdés? Hogy tartozik ez ide?
B: Nagyon is! Ön memóriakihagyásban szenved! Nem 

beszélek a borravaló vagy nem borravalóforradalom harcáról, 
mely kikeletfakadáskor pontosan felüti fejét. De úgy tudom, 
hogy ön is ott volt a Royal szálló nagytermében, ahol a fő- 
pincérek delegáltjai a kávés nagygyűlésen megbecsült, szí
vesen meghallgatott vendégségben voltak. Afféle orvosi kon
zílium volt a legfájóbb sebünk, az óvadékkelevény ügyében. 
Mi provokáltuk a témát. Hogy tisztán lássunk, hogy tudjuk 
mi a teendő.

A : No és mire jutottak? Változott talán a helyzet a 
javunkra? Győztek?

B: A  győzelem keserves szó. A  gazdasági életben ki
egyenlítődés a győzelem. Nem egymás legyúrása, hanem az 
érdekegyeztetés, válságos problematikus ügyekben a meg
oldáskeresés. Álló harc ez, sokáig tartó, mert a békét keresi. 
De ne bölcselkedjünk! Nem aforizmákra van szükség. Tény, 
hogy az óvadékok mai adása és vétele ellen a föpincérség

képviselete harcol és az egyesületnek immár kész memoran
duma alapján az érdekeltek és a hatóságok kénytelenek lesz
nek revideálni azt az álláspontot, hogy a föpincéri óvadék 
csak részletben óvadék.

A : Hagyjuk ezt! Mindenesetre nagy szolgálatot tesz az 
összeségünknek az egyesület, ha ezt a kérdést a maga jog
szerű és igazságos megoldása felé viszi. Most más! Hiszen 
egy egyesületnek munkája nem merülhet ki egy kérdésben. 
Egy  egyesületnek elé száz és száz egyéb teendője van. Be
lepillantva a mi egyesületünk struktúrájába, látom, hogy van 
vagy hat-hét bizottsága. Összetételben helyesek, mind egy- 
egy programmot képvisel. Mi az oka annak, hogy csak 
papíron vannak. Véleményem szerint ép ezek a bizottságok 
volnának hivatva arra, hogy az egyesületnek ma oly csendes, 
kifelé alvó életét felfrissítsék, abba tartalmat, életet, célokat, 
lendületet teremtsenek.

B: Örülök, hogy ezt a témát megpendítette. Itt való
ban hiány van. De nem a vezetőség az oka. Lelkes, dolgozó 
hadsereg nélkül egy vezér sem nyert csatát. A  közkatoná
kon múlik ez. A vezetők a maguk tcttvágyukkal, célkitűzé
seikkel adják a nap melegét, de a föld megmunkálása, az 
elvetett mag palántába való szökkentetése az a közsorban 
lévők dolga. Magyarul! Egy tömörülés csak úgy boldogulhat, 
ha mindenki kiveszi a részét a munkából, ha vállvetve dol
gozunk. A  föpineérek egyesületében is az a baj, hogy a min-

l a  F R A K K  I N G
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Novem ber Miklós
ÚRI DIVAT ÜZLET

VII. ERZSÉBET-KÖRUT 36
(Az Orfeummal szemben)
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Követeljen

d o b o z o s  e m e n t h a l i t

denhatóságot vagy a tehetetlenséget eleve gondolatban ráru
házzák a vezetőségre, a zöm viszont megelégszik a szemlélés
sel, ölbetett kézzel várja a csodákat s nagyon meg van ille- 
tödve, ha a csodákat a vezetőség nem szállítja promptan a 
határidőre. Különben úgy tudjuk, hogy ebben is változás lesz. 
Reformrendszer, hogy a központi intézöségen kívül az egye
sület különítményei, bizottságai is lépjenek akcióba a vállalt 
feladataik körén belül.

A : Hallom, hogy a tagdíjak leszállítása sem járt a várt 
hatással. A  tagok ebben nem törik magukat nagyon. Sőt 
vannak, akik egyenesen, gyriöyörködnek a felhalmozódó hát
ralékukban. Pedig öreg Montecuccoli szerint a hadviseléshez 
három dolog kell: pénz, pénz, pénz.

B: Értesülései pompások. Ha a tények nem is pompá
sak. Ellenkezőleg egyenesen hihetetlenek. Minden szakmának 
megvan a maga képviselete, érdektömörülése jogai és exisz- 
tenciája védelmére. A  föpincéreknek is. K i hinné el, hogy a 
föurak gyüelekezetének sok kibírhatatlan a napi nem egé
szen három fillér péterfillér, a maguk szervezetének, érdek- 
képviseletének fentartására hatékonyságának biztosítására, 
küzdelmeinek alátámasztására? Példátlan közömbösség elzi- 
láltság, könnyelműség kell ahhoz, hogy ezt a kis borravalót 
se fizessék. Van egy bölcs latin mondás: Volenti non fiat 
injuria! Magyarul: oki akarja azzal nem történik igazság
talanság. Mert akkor, ha egyesületi mozgalmaink, munkánk 
a mindenek vénájának: a pénznek hiányában erőtlenek vagy 
garasokon múlón egyenesen megbénulnak, akkor ne tessék 
sérelmezni és kritikákat, támadásokat rögtönözni. Akkor az 
egyesület megérdemli a maga sorsát, de megérdemlik azok 
is, akik ettől az egyesülettől várják a boldogulásuk, egyéni 
és szakmabeli érvényesülésük csodáit.

A  főpincérek harca az
óvadékhiénákkal

Nem panaszkodhatunk azon, hogy a napisajtó 
kizárólagosan jóindulattal és rigorózus tájékozott
sággal foglalkoznék saját külön szűkebb szakmabeli 
ügyeinkkel. A  háttérben mindig ott szorong a „főúr” 
körülsallangozott meséje, mely a „főurat” a közvé
leményben még mindig összeházasítja a jóléttel, 
nagyszerű keresetek humbugjával. Pedig de messze 
áll ez a valóságtól. A  főpincér standardja mind alább- 
alább sűlyed le a gazdasági grafikonok zuhanásos 
vonalain, melyek leginkább ép a vendéglátó ipar 
katasztrofális bonyodalmaiba éleződnek. Csak örven
detesen érint tehát, amikor egy-két orgánum itt-ott 
mégis elevenjére koppint a sok bajnak, melyekkel 
állandó harcban kell állnunk. Ezek közé tartozik „a 
főpincérek harca az óvadékhiénákkal” . Ezen a cí
men foglalkozik legutóbb a „Budapester Montags- 
zeitung” és a „Heti Hírek” .

„Bizonyos foglalkozási ágak —  mondja a 
cikk —  mindig teremtenek olyan lehetőségeket, me-

Telefonhívó: 42-5-95.

V árad i György
kárpitos, díszítő és lakberendező 

Elvállal mindennemű kárpitozott bútorok úgymint: 
Berzsely-, úri- és angol bőrgarnitúrák, fotelok, reka- 
mierek, sezlonok, matracok, ruganyos ágybetétek 
készítését valamint teljes lakberendezéseket a leg

jobb és legmodernebb kivitelben.
Függönyök készítését és feltevését vállalom.
Kávéházi padok készítését olcsón vállalom. 

BUDAPEST, VII, KEK., SIP-UTCA 16— 18. SZÁM.

lyekkel szélhámosok visszaélnek. Tudósításaink alant 
lelepleznek egész új területi machinációkat (már rég 
folyók. A  szerk.). Kívánatos, hogy a hivatottak mi
előbb eljárjanak ezekkel szemben. A  Főpincérek Or
szágos Egyesületének választmányában élénk vitát 
provokált egy beadvány, mely szerint állásközvetí-

Füles Józse f
Angol és francia női divat terme 

estélyi ruhákban vezet. 
Budapest, IV., Régi Posta utca 15.

Alapítva : 1914. évben.

tők, akiknek iparigazolványuk nincs, hólapdaszerűen 
főpincéreket és óvadékokat közvetítenek, olyformán, 
hogy magasabb óvadékokkal kifizettetik a kisebb 
óvadékokat. A  dolog technikája abban áll, hogy 
diszkrét puhatolózásokkal kikutatják, melyik ká
véháztulajdonos küzd pénzbeli nehézségekkel, vagy 
melyiknek van nagyobb árútartozása. Amint ilyent 
kinyomoznak, az ügynök felkeresi a kávést és azt az 
ajánlatot teszi, hogy a főpincére helyett hoz egy má
sikat, aki nagyobb óvadékot ad. Ebből kifizetheti a 
kisebb óvadékot és marad a differenciából pénze, 
mellyel diszponálhat. Bár a legtöbb kávés tudja, hogy

M O C Z N I K  készítményei:
s a v a n y í t o t t  h ú s o s  f e h é r  p a p r i k a
ECETES UBORKA
TÉ LI KOVASZOSUBORKA KÜLÖNLEGESSÉG
p a p r i k a s a l A t a
fehér és piros káposztával TÖLTÖTT P A P R IK A  
BEFŐTT PARADICSOM 
MOCZNIK-ECET SALÁTÁKHOZ

VIII. Alföldi-utca 10. Tel. 30-8-86.
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Óvjad vendégeid egészségét! Árusíts „ N i c o t e x e t ”
ezzel olyan óvadékhalmozást csinál, melyből nehéz 
a kibontakozás, mégis sokan belemennek a csábító 
ajánlatba.

Sok kávés kellemetlen bírósági eljárásokkal te
tézte így baját, de a főpincérek sorsa se más. A  fő
pincérek egyesülete tehát elhatározta, hogy a_ ha
tóságok figyelmét ezekre a visszaélésekre felhívja. 
Felsorolja a konkrét eseteket és az ezzel foglalkozó 
ügynököket.

Azt hisszük, hogy a kávésok és főpincéreknek 
egyaránt érdekét képviseljük, amikor a magunk ré
vészéről is felszólítjuk a hatóságokat, hogy e hiénák 
mesterkedéseinek vessen gátat. Machinációik miatt 
ártatlan, megszorult emberek anyagi tönktikkel fi
zetnek. de börtönbe is jutnak.”

Elég sajnálatos, hogy ezeknek a nyilvánvalóan 
űzött visszaélések dolgában még mindig csak a kon- 
statálások meddő vonalán tartunk és voltakép semmi 
sem történik. Elhatározó, erélyes lépés. Most azon
ban az egyesület akarja, kézbe venni a dolgot. Felkéri 
a kartársakat, hogy ahol e .zugügynökök mesterke
déseiről tudomást szereznek sustorgásokkal vasrv 
már egyenesen kiemelésekkel, jelentsék az egyesület 
elnökségének.

Kartársak!

OKTOGON-KÁVÉHÁZBAN
találkozunk.

Olcsó árak! -— Kitűnő konyha! 
Kifogástalan kiszolgálás! 

Jöjjünk össze naponta minél többen az 
OKTOGON-KÁVÉHÁZBAN!

ICell-e szaklap? és ha van, 
ke!l-e olvasni?

Olvassuk az egyik berlini lapban, hogy a berlini 
bíróság egy-egy hónapi fogházzal büntetett le két 
kereskedőt valamely rendeletnek be nem tartásáért. 
A  vádlottak azzal védekeztek, hogy nem volt tudo
másuk a szóbanforgó rendeletről. A  bíróság kimon
dotta, hogy a törvényes rendelkezések nem ismerete 
nem mentség. Sőt súlyos Ítéletet hozott, A  rendelet 
megjelent a kereskedők szaklapiában, azt pedig 
minden szakmabelinek a saját érdekében kell olvas
nia. Abból szerez tudomást, mit szabad, mit nem. 
Tájékozódhat a szakmát érdeklő minden kérdésről.

Hasonló Ítéleteket hozott a magyar bíróság is 
adott esetekben. Önkéntelenül felvetődik a kérdés, 
hogy a mi szaklapunkkal hogyan vagyunk. Kell-e 
azt is olvasni? A  felelet csak ee~v lehet: igen! Nem 
beszélünk a köteles tudnivalókról, melyeket össze
gyűjt aktualitásai sorában a lapunk. Vannak azon
ban ezeken kívül más szempontok is. A  főpincérek

ügye és intézménye nem rózsaszínnel festett. Baja
ink sérelmeink már-már exisztenciális veszélyekig 
állandóan napirenden. Ma valósával harci vértezet- 
ben kell őrt állnunk, szüntelen defenzívában vagyunk 
jogaink, érdekeink megóvására. A  gazdasági hely
zet fonákságát, nvomorúságát fokozottan érzi a mi 
szakmánk. Tudnunk kell, hogy mi történik körülöt
tünk és velünk, lepven-e megmozdulásunk, mikép 
keressük a megoldás útjait, van-e, lehetséges-e meg
oldás? Itt e hasábokon találkozik a főpincérség, mi 
vagyunk tömörülésének szócsöve: az egyesületnek 
hozzánk és kifelé szóló beszélő szerve. Lehet-e főpin
cér akit mindez hidegen hagyja és tán még elolvasás
ra se érdemesíti azt a lapot, mely neki íródik ?

Nagyon olvassa tehát ezt a mi lapunkat, mely 
elsősorban ráneveli a közszellemre, a kartársi 
együttérzésre, az összetartásán dóság tudatára, a kö
zös munka és érdeklődés szükséqének parancsára. 
A  lap a mi külön szellemi otthonunk, ahová biza
lommal megtérhetünk . . .

De még több kell, amire már bírói Ítélet nem 
lehet. Azt akarjuk, hogy a mi lapunk tökéletes úi- 
sáa: legven, jó ruhában járjon, tartalomban dús, java 
tollak találkozója? Ugv pártfogolni is kell azt. Er
kölcsileg és hasznosan is. Ingyen adja az egyesület. 
De ingven nem nyomia a nyomda, papír, betű mö
gött sok költsésr van. A  főpineéri karnak kötelessége 
tehát, bogv módot nyújtson a ma.ea figyelmével és 
készségével is, hogy azok a források, melyekből a 
lan pénzüsrvi tétele táplálkozik el ne szikkadianak. 
Talán nem vagyunk szerénytelenek, ha azzal fejez
zük be, ho^-' azt ki is érdemeljük a munkánkkal. 
És vagyunk annyira hívők, hoerv ebben a pártfoarol- 
tatásunkban hiszünk, bízunk. Nem ajándék ez, hanem 
szüksée, es?v külön lelki adó, melyet a maga szak- 
má.ia érdekeinek áldoz mindenki.

Hamzsabégi parcellázás
Vásároljon telket a budai hegyvidék legszebb részén, 

Gyönyörű tölgyes erdő, gyümölcsös és szöllős területek. 
Óriási medencéjű strand, eredeti forrásvízzel, gyönyörű erdő 

közepén.

Kitűnő éghajlati viszonyok, üdülés és sportolás céljaira 
kiválóan alkalmas terület.

A  kávéházak rossz levegőjét szívó föpincéreknek kiválóan 
alkalmas hely a letelepülésre és pincér üdülőtelep létesítésére. 

A  fó'pincér-egyesület tagjainak kivételes törlesztési 
kedvezmények.

Heti néhány pengővel tisztes családi otthont vagy weekend 
lehetőséget teremt magának és családjának.

Inkassó hetenként.
Megtekintés a főpincérek részére ingyenes a rendelkezésre 

álló szabadnapokon.

Érdeklődni lehet a szerkesztőségnél, vagy irodánkban: 

VII., Erzsébet-körút 14. szám alatt. Telefon: 44-2-04.
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Kinek van igaza?
Szolgálatkészség, udvariasság az, amit a pin

cérnek lelki tarsolyában magával kell hoznia. Aki
ben az egyénileg nincs, aki csak a merő kötelesség
tevés határáig tudja magát erőltetni külső modorban 
a vendéggel való érintkezésében, annak kiszolgálá
sában, aki nem tudja levetni az esetleg vele született 
pléharcot, merevséget, nembánomságot vagy kis és 
nagy indulatok idegeskedéseit, az nem hivatott erre 
a foglalkozásra. A  vendég és speciálisan a magyar 
vendég elkényeztetett alany, aki a kiszolgáló sze
mélyzettől, attól a vendéglőtől, kávéháztól, ahová 
betért akár futó, akár törzsvendégként, a figyelmes
ségnek, az udvariasságnak, a szolgálatkészségnek a 
maximumát követeli. Nemcsak a normaértékig, ha
nem gyakran a szeszélyeskedései prompt méltánylá
sáig is.

Hogy ebben nincs hiány, arról mindenki meg
győződhetik, aki csak egy kicsit rándult ki külföldre. 
Nincs, aki ne azzal az elismeréssel jönne vissza, hogy 
a magyar pincérnek nincs párja. A  nagyszerű, pá
ratlanul álló konyhánk, fényűző és mégis otthont 
lehelő kávéházaink mellett ez is egy kiváló speciali
tásunk. Amiért szívesen is jönnek ide.

C U K O R B E T E G E K
részére újabb tápszereket, tésztákat 
hoztunk forgalomba, minimális szén- 

hydrát tartalommal

G L A S N E R  M IK SA
tápszergyár részvénytársaság Budapest YI. 

Királyi-utca 56. szám. Telefon: 22-9-14

Mégis mi történt? Egy pincér munkaügyi pert 
indított munkaadója, egyik szálloda ellen. Lényegé
ben a kereset arról szólt, hogy az igazgatóság jog
talanul rögtöni hatállyal bocsátotta el. Alperes ter
mészetesen a rögtöni hatállyal való elbocsájtást jo 
gosultnak mondotta ki. Érv! A  pincér élesen össze
ütközött az egyik vendéggel, maxi megtagadta a ki
szolgálást. Az ügyvezető igazgató ezért felelősségre 
vonta. -— Vegye tudomásul, —  mondotta végül, —  
hogy a vendégipar elve, hogy mindi" a vendégnek 
van igaza és nem a pincérnek.

A  bíróság a pincért elutasította a keresetével.
Ahhoz, hogy alapozott véleményt mondjunk eb

ben az esetben: ismernünk kellene teljes részleteiben 
a tényállást. Mi történt, hogy történt? Az Ítélethez 
tehát nem fűzünk semmi megiep'vzést. Van azonban 
egy részlet, mellvel foglalkoznunk kell. A  vendég
látó iparnak az az elve, hogy mindig a vendégnek, 
tehát soha a pincérnek van igaza, —  tán még sem 
lehet igaz, azaz igazságos. így  beállítva a pincérsors

H U N N IA  ZO M ÁNC G YÁR
BU DAPEST , V II., FÜR ÉSZ UCCA 1>.~. 

Szakszerűen javítja lyukas, lepattogzott bádog- 
és öntöttvasedényeit. Régiből újat készít. 

Levelezőlaphívásra házhoz küld.

DUBOVETZ
húskülönlegességei

V. Upót-körut 17.
Telelőn: 20-3-08

akkor páriasors. A  pincérnek nem lehet önérzete, 
becsülete? Szóval, tettel azon vé°úg lehet korbácsolni 
a mindenható üzletérdek szent jegyében? Az igaz
ság tán nem ebben a végletben, hanem a középúton 
van. melyet régi bölcsek aranynak neveztek el. Han
goznék oedig ez az üzletérdeknek mindenesetre 
szemmelartásával, mely a kiszolgáló személyzetnek 
is ép úgy érdeke, mint a gazdáé, hogy a vendégnek 
legyen inkább igaza, mint a pincérnek. Másképpen 
szövegezve a pincér bizony alkalomadtán nyelje le 
lehetőleg az igazát a vendéggel szemben. Nem eskü
szünk arra, hogy ez az okvetlen igazság, patentét 
sem kérünk rá, de hát ma mindenütt meg kell al
kudnunk, kitérnünk. Ki tudja az igazát mindeneken 
keresztül megszólaltatni, érvénvesíteni. Ebben a 
fatálitásban nemcsak a pincérnek, hanem valameny- 
nyiünknek, aki itt élünk, dolgozunk, van bőven 
része.

Aki csak egy kissé figyelmesen körülnéz kávé
házban, vendéglőben egész tárgyilagosan megáll- 
píthatia, h '~  összeütközésekben, a vendéggel való 
kalamitásokban a mi pincéreink udvariassággal 
született vp" ”  szerzett filozófusságukkal és diplo
matapróbálkozásaikkal ezen az úton és intézésen is 
vannak. Megtörténhetik azonban, hóm" minden fonál 
szakad. E^venes becsületsértések vagy tettlegessé- 
gek esetében akkor is —  mind’ "  a vendégnek van 
igaza?

I g y u n k
L i t t k e

pezsgőt
Ismételjük, nem tudjuk, hogy a fent szó.á tett 

perben mi volt az injuria, a sérelem, mely barátunkat 
odáig vitte, hogy egyenesen megtagadta a vendég 
kiszolgását, de viszont egyetemesen és általánosan 
semmiesetre sem állhat az a tétel, hogy a pincérnek, 
mert pincér, soha nem lehet igaza. Elv, melyet nem 
írhatunk alá. Nemcsak merő abszurditásánál fogva, 
hanem mert sérti, areulüti a mi emberi méltóságun
kat, a mi hivatásunk presztízsét is.

Más lapra tartozik, hogy a komoly, rátermett, 
a szakmánkhoz szükséges egyéni, tehát lelki és gya
korlati diszpozíciókkal rendelkező pincér soha se 
juttassa a vendéggel való összeütközésig, eleve ta
pintatosan elkerülvén efféle helyzetet. Mindegyik 
féltve őrizze meg és táplálja azt a szerteszét hangoz
tatott elismertetésünket: nincs különb a magyar 
pincérnél!
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H Í R E K
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS POLGÁRMESTERE

197.248 ü.-o. szám.
18.045/1934. — VI.

A  budapesti kávéházi alkalmazottak kereseti adóalapjá
nak megállapítása az 1935. évre tárgyában az alábbi hatá
rozatot küldte egyesületünkhöz:

A  budapesti kávéházi alkalmazottak adóalapját, figye
lemmel a jelenlegi gazdasági viszonyokra, az 1935. évre a 
további intézkedésig, de legkésőbb 1935. évi december hó 31-ig 
a következőképen állapítom meg:

Föpincér kereseti adóalapja hetenként
I. o. üzemben 60 (hatvan) pengő,

II. o. üzemben 45 (negyvenöt) pengő.

Felszolgáló és fizetöpincér kereseti adóalapja hetenként:

I. o. üzemben 34 (harmincnégy) pengő,

II. o. üzemben 28 (huszonnyolc) pengő.

Kávéfőző és íelirónő kereseti adóalapja hetenként:

I. o. üzemben 28 (huszonnyolc) pengő,
II. o. üzemben 24 (huszonnégy) pengő.

Kávéfözönö kereseti adója hetenként:
I. o. üzemben 24 (huszonnégy-) pengő.

II. o. üzemben 21 (huszonegy) pengő.
A  segédszemélyzet (férfi, vagy nő) az I. o. üzemben és 

kenyeres kereseti adóalapja hetenként 21 (huszonegy) pengő.
Az osztályozást illetőleg I. osztályba tartoznak:
Abbázia, Aisómargitszigeti, Angol, Astoria, Balázs, Ba

ross, Bellevue, Belváros:. Bodó, Bristol, Britania, Ciro, Capri, 
Carlton, Chapeau Rouge, Dunacorsó, Edison, Elissé, Emke, 
Etoil, Flóris. Fővárosi Pavillon, Gerbaud, Gresham-Venezia, 
Hangli, Hungária, Keleti, Központi (Central), Lukács r. t., 
Lukácskert, Magyarvilág (v. Spolarich), Miami, Mignon, Met- 
ropole, New-York, Negresco, Országház-téri, Ostende, Palace, 
Palatínus Park r. t. (Margitsziget), Parisette. Pátria, Pan
nónia. Park, Royal, Savoy, Simplon, Szabadság, Svábhegyi 
Nagyszálló, Unió, Várkert Kioszk, Vígszínház és a kávéházi 
jellegű tejivók.

A  II. osztályba tartoznak a fel nem sorolt üzletek.

A  különleges fényüzési kávéházi vállalatoknál alkalma
zott személyzet kereseti adóalapját ezen rendelkezés nem 
érinti, mert azok személyzete tovább is az I/A. osztályú ven
déglői alkalmazottak részére a 96.414/1933.—VI. számú ha
tározattal megállapított kereseti adóalap után adóznak.

Erről a polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosztályt, a 
központi adószámviteli hivatalt, a kér. adószámviteli (for
galmi- és kereseti adó) osztályokat és a budapesti kávés- 
ipartestületet (V III., József-körút 38. sz.) és a főpincérek 
országos egyesületét (VII., Hársfa-u. 31. sz.) értesítem, a két 
utóbbit azzal, hogy ezen megállapítás ellen 15 nap alatt a 
m. kir. pénzügyigazgatóságnál fellebezéssel élhet.

Budapest, 1934. évi december hó 18-án.

A  polgármester megbízásából: 
L A M O T T E  s. k. 

tanácsnok.
A  kiadmány hiteléül:
Budapest, 1934. évi december 22.

Olvashatatlan aláírás 
irodavezető.

( Névmagyarosítás. Dubrova Károly a Philadelfia kávé
ház föpincére belügyminiszteri engedéllyel Dunavárira ma
gyarosította nevét.

Névmagyarosítás. Schlesinger Lajos, az Edizon kávé
ház föpincére belügyminiszteri engedéllyel. Ságira magya
rosította nevét.

U j tagok: Takács Imre, Riegler János, Gampe József.

A  tagok részvétlenek. Ez volt egyik fötémája a január 
22-én tartott választmányi ülésnek. Bársony Ede elnök ve
tette fel. Igazi, egyetlen érdekképviseletünk az egyesület. 
Egy lelkes, a szakmairánti kötelességteljesítés tudatától át
hatott táboron kivül azonban a zöm közömbösen viseltetik. 
1076 tagja van a főpincérek egyesületének. Imponáló szám. 
De csak számmá válik, melynek nincs lelke, nincs ereje, mely 
megfosztja magát ebben az örökös védelmi harcban, melynek 
minduntalan exisztenciánkra törő támadásokkal, 1,rendelke
zésekkel” szemben kell helytállnia, ha nem egyöntetűen, tel
jes akarattal s egy érzéssel azonosítja magát az egyesülettel. 
A  tagdíjfizetések pénzrovata is mutatja, mennyire hagyja el 
önmagát a föpincéri szakma. Bénít, sorvaszt ez az állapot. 
Nem szabad, hogy az egyesület a legszükségesebb kiadások
nál is nehézségekkel küzdjön.

Törökország leszokik a kávéivásról? Az istambuli és 
ankarai újságok a török kormány felhívására hetek óta élénk 
propagandát kezdtek a kávéivás ellen. A  konzervatív török 
lapok egymás után hozzák a cikkeket, melyekkel kiszámítják, 
hogy a kávé egyátalán nem tekinthető török nemzeti italnak. 
Törökországban a kávézást ugyanis csak 1556-ban honosította 
meg egy Chem nevezetű aleppoi arab, aki elsőnek szállította 
Istanbulba a kávébabot és ott maga tanította üzletében a 
törököket a kávéfözésre. A  török nép nemzeti itala sokkal 
inkább az „ayram” , egy szamártejböl és juhtejböl készült 
savanyú keverék, melyet néhány évszázaddal ezelőtt a törö
kök igen nagy mennyiségben fogyasztottak és amelyet a 
török földmívelö lakosság még ma is igen kedvel. A  török 
kormány kávéellenes kampányának gazdasági oka van, 
amennyiben erősen passzív külkereskedelmi mérlegének je 
lentős tételét képezik évente a brazíliai kávészállítmányok. 
Állandó sajtópropagandával sikerül leszoktatnia a lakosságot 
a nagyarányú kávéfogyasztásról és ezzel a külkereskedelmi 
mérleg passzívumát is csökkenteni. A  statisztika szerint 
Törökországban minden lakos —  férfi és asszony, öreg és 
gyermek egyformán —  átlag 15 csésze feketekávét iszik 
naponta és ép ezért nehéz feladata lesz a török kormánynak 
a kávéról a lakosságot leszoktatni, már csak azért is, mert 
kérdés, hogy van-e annyi szamár Törökországban, hogy min
den török 15 csésze kávé helyett 15 csésze ayramot ihassék 
naponta.

Fizessük a tagdíjakat! Közgyűlés előtt állunk. Az alap
szabályok értelmében csak azok a tagoknak van szavazati 
joguk, akik nincsenek a tagdíjakkal hátralékban. A  közgyű
lés részben vagy egészben a tisztújításokhoz is fog  hozzá
szólni. A  bizalmi kérdést okvetlen felveti a mai vezetőség. 
Az egyesület érdeke, minden tag érdeke, hogy a felmerülő 
kérdésekben mindenki érvényesíthesse akaratát.

Borpalota Rt.
Budapest, V f., Király ucca 26.
Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.
Ajánlja kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.
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Z en ek arok  >t, zongoristákat 
(tapeur) fe le lőséggel közvetit 
A z Orsz. M. Zszövetség Irod á ja

V II., Erzsébet körút 0-11. I. em. 16. 
(N ew  Y o rk  palota ) Telefon : 440-16.

Pincérfrakk. K ifelé nem tetszik a pincér frakkja. 
Angliában egyenesen mozgalmat indítanak a frakk ellen. 
Persze nem hatósági segédlettel, egyelőre csak jámbor 
óhajok képében és újságok hasábjain ötletezésekkel. A  töké
letes frakk —  mondják —  alkalmas arra, hogy a vendéggel 
tévesszék össze a pincért. És ha nem tökéletes? Ha viselt, 
foszlott, pecsétes? Hiába az előkelő ruhadarab. Nem szólunk 
bele a frakkvitába. Nálunk már sok helyütt szakítottak az
zal. Már csak praktikus szempontból is. A  rövid kabátban 
simábban megy a kiszolgálás. De önkéntelenül mosolyog
nunk kell, amikor például egy előkelő angol lap a következő 
pincéruniformist ajánlja: Vörös zsakett díszes sujtással, vagy 
zöld és kék szmokingot frakknadrággal és mellénnyel. Á  la 
papagály!

A  kucséberek alkonya. Paar oder unpaar ?! És már ott 
lobogott a szemed előtt a szerencsét hozó zacskó, egy kis 
tét és a sok inyencfalatból, édességből, mit a kucséber kosa
ra rejtegetett, válogathatsz. Nem volt szerencséd? Páratlanra 
tettél és párosat húztál? Sebaj! Páros élet a legszebb a vilá
gon! Fordítva történt? Hát a babámnak nincs is p á r ja ... 
Jókedvűen öklendöztél és nem bántad azt a pár hatost, ami 
elúszott a régi jó idők a szelid chemine de fer-jén. Hadd éljen 
a kucséber is, aki legörbült vállal hordta, vitte az ö nagy
áruházát boros tanyák, sörös otthonok népe közé. Most már 
ö is eltűnik. Kivesz a múltnak megint egy kedves emléke. 
A  kereskedelmi minisztériumnak egy tollvonása megszünteti 
a kucséber szerencsebakkját. Igaz is. A  szerencse kiment a 
divatból. A  kucséber se próbáljon olyannal, ami nincs.

1870 óta nem volt ilyen erős a szekszárdi bor. Szekszár- 
don az idén nem volt nagy termés szőlőben, de a szüretelt 
must olyan kiváló, amire emberemlékezet óta szinte nem is 
volt példa. 30— 36 fok cukortartalma volt a szekszárdi must
nak. Borszakértők szerint 1870-ben volt ilyen kiváló must
termésre példa. Általában ilyen kitűnő minőségre évszáza
donként egyszer van példa. Nagyon jó ez a szőlőbirtokosok
nak, mert a jég is sok kárt te tt . a szőlőkben és a termés 
mennyiségileg nem volt kielégítő. A  jobb minőség most 
majdnem mindent pótol.

A  kocsmai hitel eltörlésének módosítása. A  szölőterme- 
lési érdekeltség jogi szakosztálya nemrég tárgyalta a sze
szesitalok hitelkiszolgálási tilalmát és kimondotta, hogy szük
ségesnek tartja e jogszabály megváltoztatását. A  szakosz
tály illetékes helyen kérni fogja, hogy a nem helyben fo
gyasztott borok hitelben is eladhatók legyenek, illetve ilyen

KERÉKPÁR, VARRÓGÉP, TR IC IK L I
vétel, eladás, kölcsönzés, javítás 

legolcsóbban

R E IN E R  JÓZSEF kerékpár üzlet 
R ökk  Szilárd -utca 14.

CÍMRE ÜGYELNI!

követelést perelni lehessen. Tudvalevőleg a hitelben kiszolgált 
szeszesitalt, ha az adós azt nem fizeti meg, perelni nem 
lehet, ilyen követelést a bíróság nem ítél meg. Egyes fű
szeresek igy játsszák ki e törvényes rendelkezést, hogy azok
nál a vevőknél, kik könyvre vásárolnak, a hitelbe kiszolgált 
szeszesitalt más néven vezetik be a bevásárlási könyvecskébe. 
A  szőlősgazdák érdekeltsége ezezl a kérelemmel megint kü
lön jogot akar biztosítani a termelői kiméröknek, mert nyil
vánvalóan azt célozzák, hogy a termelői kimérésből hitelben 
„nem helyben fogyasztott bort” szükség esetén perelni is 
lehessen. Megemlítjük, hogy a váci országos kongresszuson 
kérték a vendéglősök, hogy egy bizonyos összegig, úgy mint 
régen volt, a bíróság ne tagadja meg a jogsegélyt peresítés 
esetén.

l e g i á É I  olcsó kölcsönt folyósítok
Előzetes költség nincs.

Telefon: 33-8-26. —  Budapest, Huszár-utca 6.

A  kávéház egészséges üzem. Nos igen! Eddig se vontuk 
kétségbe. Sőt egyenesen hirdettük. Nem is tehettük máskép. 
Csak nem fogjuk bebeszélni a vendégeknek, hogy uraim, 
egészségtelen helyen méltóztattak tartózkodni. A  sok füst, 
elhasznált levegő . . . Igen megrögzött papucsbetegségben 
sínylődök, spóroló alanyok így diskurálnak. Ezeknek hadd 
álljon itt cáfolatul a brünni egyetem megállapítása szabály
szerű vizsgálódások alapján, hogy a kávéház egyike a leg
egészségesebb helyiségeknek. Mindjárt a —  kórházak után 
következnek. Micsoda ? Mióta egészséges hely a betegek ta
nyája, a kórház? A  legmesszebbmenő higiénikus követelmé
nyekkel berendezve, hisz beteg embereket fogad be. Utána 
pedig mindjárt a kávéház következik. Mondja, hirdeti a ba- 
cillusstatisztika, mely szerint a faldarabkák egy grammjára 
vonatkoztatva bacillus fürdőszobában található 617.640 bak
térium, hatósági helyiségekben, irodákban 146.600, iskolák
ban 72.000, folyosókban és udvarokban 36.500, színházakban 
72.700, lakásokban 8.900, konyhákban 4.200, kávéházban 
4.000, kórházban 585 baktérium.

Tökéletes, pehelykönnyű duraluminium

LÚDTALPBETÉTEK
gipszmodell után a legelőnyösebb árban egy napon 

belül készülnek

WINKLER SÁNDOR
orvosi műszerész orthopádiai üzemében

B U D A P ES T .
VIII., Rákóczi-út 53. —  Telefon: 33-6-32. 

Országos kiállításon kitüntetve.
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Fogorvoslás, foghúzás, fogtömés, műfogak, ko
ronák, hidak, alkalmazottak részére rendkívüli mér
sékelt díjazás mellett.

Lukács Imre fogászati rendelője m. áll. vizsga. 
Károly körút 14. sz.

H a  fá jó s  lábaié
gyógyítani akarja és elegáns cipőben akar járni, 

akkor cipőitNAGY SÁNDOR modern ortopádcipész- 
nél készíttesse, Budapest, IV., Múzeum körút 11. 

(Gróf Károlyi uccai oldalon.)

CrémanfRosé
Transylvania sec

f e l h ív á s .
Úgy a t. főpincér kartársak, va

lamint a kávéházakban, éttermek
ben, kaszinókban és mulatóhelye
ken alkalmazott telefonkezelő és 
trafikos szaktársaink figyelmét 
felhívjuk arra, hogy taxirendelés
nél kizárólag

33— 3— 33
telefonszámon rendeljenek kocsit. 
Személyes használatnál, vagy köz
vetlen rendelésnél pedig kizárólag 
„kéktaxit”  vegyenek igénybe, mert 

A  „Kéktaxi” , lapunk hirdetője 
s mint ilyent, erkölcsi kötelessé
günk támogatni.

A „Kéktaxi”  íelefonszáma 
33— 3— 33

könnyen megjegyezhető reklám
táblája majdnem minden telefon
fülkében ott van.

Italszükségletét
belföldi és külföldi italok

ban a legelőnyösebben

beszerző csoportunk
nál fedezheti

Vendéglősök Beszerző Csoportja R.-T 
Budapest, IV., Vámház-körut 8.

K ívánatra  árjegyzéket  
küldünk.

Megjelenik évente 10-szér.

Felelős kiadó; dr. Bolgár Béla. Felelős szerkesztő; dr. Székely Wladimir. 
Klein S. (Jupiter) könyvnyomda, Budapest, VI., Lovag-u. 14. Telefon: 10-7-12.


