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A lapot alapította néhai Hajdú Vilmos.

K ö z g y ű lé s .
Jegyzőkönyv.
mely felvétetett a Főpincérek Országos Egyesületé
nek 1935. évi március hó 26-án tartott rendes évi
tisztújító közgyűlésén.
Bársony elnök megnyitja a közgyűlést, üdvözli
a megjelenteket, majd a közgyűlés felállással adó
zik Hajdú Vilmos emlékének. Elnök hosszabb be
szédben vázolja azokat a nehéz feladatokat, melyek
kel a lelépő tisztikarnak az elmúlt esztendőben küz
denie kellett, megemlékezik a kevés eredménnyel
végződött felszolgáló szakosztály szervezéséről, va
lamint az elhelyezés ügyében végzett sok munkát és
kevés eredményt hozott feladatokról. Tudomása sze
rint lelkiismeretességgel és a legnagyobb jóakarattal
végezte a lelépő tisztikar munkáját és nem rajtuk
múlott az eredmények hiánya. Megemlékezik még
az ipartestületekkel együtt való működésünkről, a
borravalós rendszer kérdéséről, valamint a kereske
delemügyi minisztériumban tartott ankéten való
részvételünkről.
Kéri a közgyűlést, hogy olyan vezetőséget vá
lasszon, amely garancia arra, hogy az Egyesület a
régi szellemben fog tovább működni.
Lovász Lajos a titkári jelentést terjeszti a köz
gyűlés elé.
Az 1934. évi zárszámodásról szóló jelentést
Roth Károly terjeszti a közgyűlés elé. Majd felolvas
sák az 1935. évi előirányzott költségvetést. A fel
ügyelőbizottság nevében Rózsa Elek terjeszti elő a
bizottság jelentését, majd Berger Dezső hozzászólása
után elnök szavazásra teszi fel a jelentések elfoga
dását, melyet a közgyűlés egyhangúlag tudomásul
vesz.
Elnök kéri a közgyűlést, hogy a lelépő tisztikar
nak a felmentvényt megadni szíveskedjenek. Köz
gyűlés egyhangú szavazással a felmentvényt meg
adja.
Bársony elnök az új tisztikar megválasztására
vonatkozólag korelnöknek ajánlja Á rvay Lipót tag
társat, melyet a közgyűlés tudomásul vesz. A jelölő
bizottság nevében Gárdos Sándor terjeszti elő jelen

tését, mely szerint megválasztásra ajánlja a követ
kező tisztikart:
Elnök: A rtner Alajos.
Ügyvezető elnök: Braun József.
Társelnökök: Braun Lajos, Orbán Gy. Géza.
Alelnökök: Kraut Gusztáv, Krausz Jenő, Labányi József, Breuer F. Sándor, Berliner Manó, Reif
János.
Főtitká r: Kanner Tibor.
Titká r: Szilágyi Sándor.
Ellenőrök: Morva Károly, Rózsa Elek, Sági
(Schlesinger) Lajos, Taussig Ferenc.
Pénztáros: Árvái Lipót.
Ügyész: Dr. Tárnok Béla.
Tb. ügyész: Dr. Bolgár Béla, Dr. Kollmann
Dezső.
Háznagyok: N agy Izidor, Krausz Géza.
Felügyelőbizottság:
Bilcsik József, Károlyi
László, Májni József, Mayer László, Scheiner Győző,
Verhánovits István, Weisz Árpád.
Félügyelőbizottsági póttagok: Bagaros János,
Jelenfy Sándor, Nikolsburger József, Perl Dezső,
Révész Ernő, Röszler Vilmos, Zucker Dezső.
Választmányi tagok: Ábrahám Vince, Andorfy
József, Arnstein Béla, Bary Ödön, Bársony Ede,
Bányay Dezső, Czumirszky Árpád, Dunaváry (Dubrova) Károly, Deutsch A. Béla, Dömötör István,
Dollmann Géza, Fischer Ottó, Fuchs Ferenc, Gárdos
Sándor, Hajdú Hugó, Horváth Lajos, Kukulán Ká
roly, Karcag Béla, Kreutle Jenő, Kanczler Aladár,
Kóbor Ferenc, Krakker Péter, Kranitz Jenő, Kovács
Sándor, Liszlewitz Antal, Láng Ferenc, Marosi Zol
tán, Milisics István, Oláh Károly, Pavetits József,
Reichmann József, Rohrer Gusztáv, Sághy István,
Suba Andor, Silbermann Frigyes, Schmid Ferenc,
Stern Ödön, Szmrekovszky Tibor, F. Szabó István,
Vizváry Béla, Verbás József, Vlasits Kázmár, Váczi
Béla, Vicenty Pál, id. Weisz Lajos, Winterhalter
József.
Választmányi póttagok: Fenyves Béla, Frei-

„Victória" alpacca evőeszköz kapható minden vaskereskedésben
„Magyar áru“

F Ő P I N C É R E K

2

singer Dezső, Friedmann Zoltán, Horváth Pál, Hor
váth Ferenc, Kerepes Oszkár, Kirchmayer József,
Klein Adolf, Koch Tivadar, Neivelt Jenő, Patzinger
Béla, Rónai Gyula, Oszkó Viktor, Rottenstein Mór,
Weisz Béla.
Gárdos Sándor indítványára a közgyűlés a fenti
tisztikart egyhangúlag választotta meg, mely után
Bársony Ede indítványozta a közgyűlésnek, hogy az
Egyesület lelépő elnökét Horváth Lajost örökös tisz
teletbeli elnökké válassza az Egyesület. Gárdos Sán
dor csatlakozik Bársony indítványához és javasolja,
hogy Karczag Bélát ugyancsak örökös tiszteletbeli
elnökké válasszák meg.
Mindkét indítvány felett a közgyűlés egyhangú
lag annak elfogadása mellett döntött. Árvay Lipót
korelnök felkéri az újonnan megválasztott elnöktagtársat a közgyűlés további vezetésére.
Artner elnök üdvözlő szavai után Braun József
ügyvezető elnök köszönte meg a közgyűlésnek az elő
legezett bizalmat, majd Havas ipartestületi főtitkár
úr a Kávésipartestület üdvözletét tolmácsolta, mely
után Gráf János vendéglős úr a Vendéglősipartestület nevében üdvözölte a közgyűlést és sok sikert kí
vánt a további munkálkodáshoz.
Székely Vladimír szaklapszerkesztő úr a szak
sajtó támogatását kérte a közgyűléstől, majd dr.
Tárnok egyesületi ügyész úr felszólalása után Bár
sony Ede és Berger Dezső beszéltek az egyesület
jövő feladatairól.
Braun József megköszönte a közgyűlésnek ér
tékes közreműködését, az egyesületi ügyek előbbreviteléért s kérte a tagtársakat, hogy mindenben
teljesítsék kötelességüket, hogy az új vezetőség
valóban komoly és értékes munkát végezhessen.
Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést be
rekeszti.
Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Á rvay Lipót
és Orbán Géza egyesületi tagok kérettek fel.
Budapest, 1935. március 26.
*

A hivatalos jegyzőkönyvek mindig rövidek, ki
vonatai és lényegbeli összefoglalásai a történteknek.
Csak vázlatok, markáns vonások. Semmiesetre sem
hangulatképek, visszatükröztetői egy ilyen együttes
ben — mint minő egy egyesületi közgyűlés — min
dig hullámzó érzéseknek. A krónikás riportot adó
tollával szabadjon tehát mozaikszerű kiegészítések
kel folytatnunk .. .
Mintha rácáfolt volna ez a közgyűlés arra az
egyre visszatérő megállapításra, hogy a tagokban
megcsappant volna az érdeklődés, közömbösen távol
szemlélve intézik el magukban mindazokat a célo
kat, törekvéseket és agendákat, melyeket az egyesü
let a szakma érdekében és védelmében gondjaiba
vett, a propaganda, élére helyezett és cselekvő prog
rammá tett. Ezúttal zsúfolásig telt meg az Oktogon
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K á rty a tis ztítá s
Kartársak mindenüt Brunnerné kártyatisztító
üzemét ajánlják! Vidékre is.
BUDAPEST, MI., DOB-UTCA 76. SZÁM.

kávéház nagy terme. Zsibongó, élénk volt a hangulat
s feszült figyelemmel kísérte mindenki a fejlemé
nyeket.
A közgyűlést Bársony Ede nyitotta meg. Hoszszabb s érdekes észrevételekkel tett beszédben vá
zolta az elmúlt év történetét. Ambícióval, szeretettel
fogtunk hozzá a munkához — mondotta. Amikor
most elhagyja helyét és visszapillant, nem beszélhet
győzelemről: mindnek sikeréről, mire vállalkozott.
Ó és vezetőtársai. Viszont kétségtelen, hogy az el
múlt rezsimnek vannak érdemei. A százalék- és
borravalóharcban olyan formában és meggyőzőn
sikerült megvilágítani az illetékes hatóság előtt, de
a közvélemény nagy fóruma előtt is, hogy ad actának tekinthető az ügy. Ha csak ez a siker volna
egyedül, ez is dokumentuma annak, hogy megállta
az egyesület a helyét. Tényezővé sikerült magát felküzdenie. Voltak azután olyan elgondolásak, tervek,
előkészítések, eláborátumok, munkák, melyek a szak
ma kiépítését, sérelmeinek kiküszöbölését, jogainak
védelmét, gazdasági helyzetének megjavítását szé
les vonalban célozták. Sajnos itt sokszor nem talál
kozott a tagok megfelelő érdeklődésével, vállvetett
együttérzésével és cselekvő támogatásával. Csak az
elhelyezés, állásközvetítés ügyét említi. íme a fe l
szolgálók csoportjának az egyesület keretén belül
való létesítése. Azoknak az egyesületbe való bevo
nása, akik előmenetelési lehetőségek útján át főpin
cérek akarnak lenni. Beszélt végül az óvadékkérdés
ről. Mint témák, problémák, melyek továbbfűzése,
megoldása az új vezetőség gondja lesz, mely talán
több energiával, tettrekészséggel, több bizalommal
láthat neki feladatának. Leikéből kívánja, hogy több
sikerrel is.

Disznózsír
szigorú uapiáron, minden mennyiség
ben legjobb minőségben kapható.

PÜRNER
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Taps követte Bársony Ede szavait.
A tisztújítás után igen rokonszenvesen fogadta
a közgyűlés Artner Alajos az új elnök felszólalását.
Lázasan, betegen jöttem ide — mondotta — csak
azért, hogy megköszönjem a bizalmat, hitet tegyek
az egyesület és benne a szakma iránti szeretemről.
Azt hiszem, hogy jobb jövő elé nézünk, biztosabb
révbe kerülünk.
Utána Braun József ügyvezető elnök emelke
dett szólásra. Nehéz egy egyesületet úgy elvezetni
— mondotta — , hogy megelégedettség legyen. Nehéz
mindenkinek ebben a gazdasági helyzetben eleget
tenni. A világ válságokban vergődik. Egy-egy fő 
pincér élete ma egy gazdasági lehetetlenülés, senki
sem tudja, mikor csapnak össze felettünk a hullá
mok. Fokozott munka, figyelem, törődés kell a mi
berkeink között is. Nem ad a vezetőség nevében
programmot most. Garancia a mi ügyszeretetünk,
fiatalságunk, lelkességünk. Igyekszünk kielégítő
munkát adni. Nehézségek, kérdések, problémák előt
tünk. A gyógyíthatókon, intézhetőkön minden erő
vel rajta leszünk.
Az első ami kell: több életvarázsolás az egyesü
letbe. Erezzék főpincérek, felszolgálók az egyesület
tel való kontaktust, hogy az egyesület értük dolgo
zik: egyért mindnyájunk, s egy mindnyájunkért. Az
egyesület támogatása a mi kötelességünk. A tagdí
jak minimálisak, ne legyen ebben hiány.
Rögtöni eredményt napok, hetek alatt senki sem
várhat. De dolgozni fogunk. Akinek van módja, aki
akarja, jöjjön el hozzánk a szokott napon — minden
kedden — beszéljünk, tanácskozzunk. Annyi tenni
való lesz . . . A főpincérséget nem találták ki, ha
nem a gazdasági kényszer hozta. Á t kell hatva lenni
a szakma fenontartásáról nekünk és mindenkinek.
Ennek a jegyében kell dolgoznunk, cselekednünk,
hogy a főpincéri szakma még nemesebb, erkölcsibb
magaslatra törekedjék mint a hol van . . . (N agy
taps.)
Dr. Havas Nándor a Kávésok Ipartestületének
küldöttje kért azután szót. Üdvözli az új, agilis veze
tőség megszületését, mellyel az ipartestület harmoni
kusan és megértőén kíván együtt működni. Braun
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József a tagok érdekeit és a vendéglátó ipar érdekeit
egyszersmind szolgálja. A jó kávéházhoz, jó vendég
lőhöz, jó személyzet is kell. Az egyesület nevelő ha
tása kétségtelen. Ú gy mint a múltban, úgy a jövőben
is nem ellentéttel, hanem a kölcsönös szempontok
méltánylásával működjenek együtt. A főpincérrendszerhez végig ragaszkodni fognak. Legyenek a főpin
cérek, pincérek bizalommal és megértéssel az új ve
zetőség iránt. Az egyesülettel dolgozzanak, hozzanak
meg érte minden áldozatot. (Harsány éljenzés.)
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VII. ERZSÉBET-KÖRUT 36
(Az Orfeummal szemben)
Levelezőlap hívásra házhoz jövünk mértéket venni

Gráf Aladár a budapesti szállodások és vendég
lősök küldöttje hasonló értelemben beszélt. Csupa
fiatal embert, ambiciózus gárdát lát a vezetőségben.
Ha meg lesz az egyetértés, a tagok összesége is, kö
zös erővel meglesz a siker. Az ellentétek nem mindig
ellentétek, hanem nézeteltérések. Mindent át lehet
hidalni. Kevés az az ország, ahol olyan tökéletes az
átmenet a főpincérségben a munkástól a munkaadóig.
Bár nem irigyelni való egyik sem. Ezért kell fokozot
tan harmónia és együttműködés. Teljesen bízik
benne. . . (Taps.)
Dr. Tárnok Béla, az egyesület ügyésze, az állás
talan pincérekről beszél. Perselyt nyit minden ada
kozó számára segítségük érdekében.
A záróbeszédet Braun József ügyv. elnök mon
dotta el. Lelkes szavakban foglalta össze ennek a
mindenkép emelkedett ülésnek témáit, méltatta a köz
gyűlésen tapasztalt általános érdeklődést, melynek
folytatását kéri. Munkájához segítségre, támogatásra
van szüksége. Nem visszanézni, hanem előre, a jövő
érdekében meneteljünk! . . .
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Óvjad vendégeid egészségét! Árusíts „ N i c o t e x e t ”
Közgyűlési vacsora.
Este fél kilenc órakor közgyűlési vacsora. Nos
jó Magyarországon nem veszik komolyan a terminu
sokat. De kilen óra s alig lézeng egy pár ember. Hol
van a délelőtti sokadalom? Mivé halkult el a közgyű
lési zsivaj? Ámbár este a munka ideje. Sokan szolgá
latban. Mégis! Már tíz óra s alig húszán harmincán.
Szerencse, hogy a kevesek virágos köretben. Asszo
nyok füzére ad kedves keretet. Ők jöttek el férjeik
helyett, akik a kávéházi, vendéglői fronton harcolnak.
Azért bágyadt a hangulat. Sokadalom kell a
hangulat élénkítéséhez. Hiányzik Artner Alajos, az
új elnök is. Már betegen, lázasan jött el a közgyűlésre.
És még sokan nincsenek . . . Kimentette magát
Gráf Aladár, a vendéglősök és szállodások ékesszavú
delegátusa is. Külföldi vendégek rohanták meg. Már
pedig azokat babusgatni kell.
Halk tónusban folyik hát a vxacsora. De nyílik
ajtó és belép Mészáros Győző, a kávésipartestület el
nöke, aki személyes megjelenésével ime tanúbizony
ságot tön a szakmával való együttérzésről, törődésé
ről. Harsány éljenzés fogadta.
Hamarosan szólásra is emelkedik Braun József
ügyvezető elnök, s az egyesület nevében a tőle meg
szokott lendülettel és melegséggel üdvözli az illuszt
ris vendéget. Mészáros Győző hamarosan veszi át a
szót. Eljöttem — úgymond — bár: „Sokat látok itt,
— miondja — akik nincsenek itt. íg y csak kevesek
nek szólhat. Vigasza, hogy itt látja a szaksajtó kép
viselőjét, hangja, szava tehát betűre kaphat. Mit
mond, mégis a főpincérek egészének szól. Mindenek
előtt üdvözli a hölgykoszorút utána szeretetteljes
megnyilatkozásait az új vezetőséghez intézi, melynek
munkája elé bizalommal s azzal a reménységgel te
kint, hogy az letéteményese lesz annak a harmonikus
együttműködésnek, melyet az ipartestület és annak
főmunkatársai között mindig zavartalannak szeretne
látni.
Elnézést kér, hogyha mindjárt kezdetben a fe 
hér asztal derűjével talán nem harmonizáló komoly
hangokat és témákat érint. Valahogy a dolgok ele
venjébe tör be. amikor az óvadékkérdésre tér át. Ez
volt az a kérdés, mely a közelmúltban felfogások,
értelmezések dolgában a főpincérek egyesülete és
közte, mint az inartestület elnöke között ellenmondá
sokban, véleménykülönbségekben csúcsosodott ki.
Vallja, hogy a legtávolabbról sem egyoldalú volt a
túlzott óvadékadásokban elfoglalt és hivatalos fóru
mok előtt is tanúsított állásfoglalása. Ellenkezőleg
nemcsak a vendéglátó ipar érdekei, hanem igen is

döntőn a főpincérség érdekeinek óvása, védelme is
késztették erre. Vádolja a vendéglátó ipar leromlott
ságát. Lejtőn tartunk, mely mind lejebb sodor. A
megalapozott, bevezetett régi üzletek is valósággal
küzdenek, a tengődés szintjére zsugorodtak . . . Mé
gis mi tkell látnunk? Terjed, a gründolási láz fele
lőtlen törtetésével, újfajta vendégcsábász trükkök
kel, dömpingárakkal, mely a hozzávaló tőkét magas
óvadékokkal, a szállítók hitelével boronálja össze.
Lehet-e, szabad-e, hogy a főpincérek adják a semmi
kép sem indokolt, a legitim határokon messze túl
menő óvadékaikkal ehhez az egészségtelen verseny
hez az ingó alapot, melyben már csirában benne van
az összeomlás. Állás kell? De vájjon nem abszurd,
amikor a főpincérek szolidaritásának hiánya annak
az állapotnak elősegítése, hogy a főpincéri rátermett
ség, szakmabeli tudás a pénz, a könnyelműen rossz
kezekre bízott, az óvadékköntösébe öltöztetett pénz
helyettesíti. Ha ebben összefogunk, ha a főpincérség
mint egy ember ragaszkodik mindekivel szemben és
minden körülmények között a csak indokolt, azaz a
kereskedelmi miniszteri rendelet által maximált óva
dékösszeghez, meggátolva van egyrészt sok esetben a
levegővállalkozás, erőszakolt gründolás, másrészt a
főpincéreknek sem kell keserves pénzük után a
rendőri és bírósági fórumokhoz futniok. A legtöbb
esetben hiába. Nagyon kéri, hogy az egyesület tag
jai, a főpincérek szívleljék meg szavait, ő maga ré
széről okvetlen ragaszkodik ismert, most is magya
rázott állásfoglalásához, mellyel — ismételve mondva
— érzi, tudja, hogy a főpincérek érdekeinek is becsü
letes oltalmazója.
Taps követte Mészáros Győzőnek szavait .Bár
sony Ede volt elnök kívánt most referálni. Aláírja
Mészáros Győző fejtegetéseit, melyekben van igazság
és gyakorlati érzék. De egy gondolatot szeretne ebbe
belevonni. A pénz valóban nem dominálhat abban,
hogy valaki juson főpincéri stallumhoz vagy sem,
csak a szakmai képzettség, rátermettség, modor az
ami döntő. Az egyesület ép azért a főpincéri érdekek,
ebben az esetben az általános érdekek megvédelmezése érdekében már régebben a működési engedély
intézményesítésével foglalkozik.' Csak az lehessen fő 
pincér, akinek erre az egyesület az iparhatósággal
együtt megadja a jogosítványt, a működési enge
délyt. Kiküszöbölné ez a túlmagas óvadék-adások és
vételek anomáliáit, a rálicitálásokat, a zúgügynökök
machinációit, kirekesztené egyszer s mindenkorra a
kontárokat.

Kartársak!

DUBOVETZ
húskülönlegességei

V. U p ótköru t 17.
Telefon: 26-3-08

OKTOGON-KÁVÉHÁZBAN
találkozunk.
Olcsó árak! — Kitűnő' konyha!
Kifogástalan kiszolgálás!
Jöjjünk össze naponta minél többen az
OKTOGON-KÁVÉHÁZBAN!
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Székely Vladimír, ny. főkapitányhelyettes, mint
a szaksajtó képviselője beszélt azután. Illusztris ven
dégünk van! — mondotta. És már is előlegezte a
borravalót. Igaz valutában, a főpincérség bajainak,
égető problémáinak felkutatásában, azok iránt való
szeretetteljes érdeklődésében. Mészáros előadása
meggyőző, hasznos, tanúlságos, valóban megszívle
lendő volt. Az élet nagy játék. Ki nyer, ki veszt. És
ma a szolid, a megalapozott lehetőségek hiányában,
vagy mondjuk megritkulásában, mintha mindenki a
játék felé tódulna. A főpincér élete is ma belekap
csolódott abba a játékdühbe: hazárdjátékossá tették
a mai körülmények: tétje az óvadék, amit sokszor
rossz kártyára tesz. Igaza van Mészárosnak, amikor
a reálitásokra való törekvést hirdeti, a munkát be
csületét s amikor a bajok eredetét kutatva, feltárva
óvatosságot ajánl, szolidaritást sürget. Ne játszszék
senki a maga óvadéktétjével. Mert ami ma folyik az
va banque! Az egyesület és az ipartestületek együt
tesen keressék az utat a szanáláshoz. Bízik az új ve
zetőségben, a fiatalok kormányában a reformok programmjával.
Dr. Tárnok Béla ügyész, humoros derűs formá
ban szintén foglalkozott a felvetett témákkal. Elmés,
közvetlen előadás volt.
Ugyancsak az volt Dr. Kollmann Dezső felszóla
lása is a maga lendületében és szónoki kitermeltségében. Sági Lajos méltatta azután Mészáros Győző
fejtegetéseit. Gyakorlati példákkal illusztrálta nagy
figyelem között.
Végül Braun József ügyvezető elnök összefoglaló
beszédben reflektált az elhangzottakra. Meghajol az
igazságok előtt, majd teljesen magáévá teszi Mészá
ros Győző fejtegetéseit. Egyes-egyedül az óvadék
összegadás rendeleti úton történt maximálását kifo
gásolja, mely a változott viszonyokhoz képest túlalaesony s nem felel meg így megmerevítve a mai álla
potoknak és kívánalmaknak. Teljes megértéssel van
az elnök Mészáros Győző törekvései iránt, csak há
lával tud gondolni atyai gondoskodása iránt, melylyel a szakmát kitünteti és már is kijelenti, hogy
igyekezni fog az egyesületnek az ipartestülettel való
együttműködést kimélyíteni. Ezel is jobb jövőt, a
főpincéri intézmény megszilárdulását, nagyobb bol
dogulását látja biztosítva.
A zárszót Mészáros Győző mondta el. ígéretet
tett újra, hogy bármi kérdésben rendelkezésre fog
állni. Pártol minden jogos érdeket. Ezt szívvel teszi.
Barátsággal munkatársai iránt. Már is a főpincérségnek működés iengedélyhez való kötésében, ennek
hatóságilag is szentesített approbálásában gondolatot
lát, kérdést, mellyel együttessen foglalkozni lehet.
Taps, éljen követte szavait. Nem volt egyszerű
közgyűlési vacsora. Valóságos vitaestéllyé nőtte ki
magát ez a bajtársias összejövetel, melyből — úgy
sejtjük — még nagyon sok hasznos munka és csele
kedet fo g kisarjadzani. Talán nem tökéletes a ripor
tunk, de igyekeztünk lehetőleg képet adni — közgyű
lési vacsoránknak, mely újabb tanúsága annak, hogy
a fehér asztal is vajmi gyakran, nemcsak sablonos
tósztok rakodó helye, hanem igen sokszor komoly
problémáknak igen is közvetlenebb, simább oldója,
elevenebb, sikeresebb versenytársa a zöld asztal
melletti gyakran egyhangú tanácskozásoknak.
Meg kellene ismételni! De béleltebb házzal, meg
telt asztalsorokkal.
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TUDOD

MIT?

EGYÜNK FRUTTIT!
S T Ü H M E K
Közgyűlés után.
Irta: Braun József.
Egyesületünk közgyűlése ú jtisztikart válasz
tott s ilyenkor általánosságban az a szokás, hogy az
új tisztikar programmot ad arról, hogy megválasztá
sának idejére milyen reformokat fo g életbeléptetni
az egyesületi ügyek előbbrevitelének érdekében.
A z új vezetőség ez egyszer a szabály alól való
kivételként nem ad programmot, mert programra ja
egyetlen mondatban tömöríthető s ez: a főpincéri ér
dekek védelmében. A z új elnökség a közgyűlés óta
úgyszólván állandó permanenciában van s foglalko
zik az egyesületi ügyek rendezésével, de nem mu
lasztja el egy pillanatra sem szem elől azt a fontos
feladatot, hogy egyesületünk jelentőségét tagjaink
érdekében széles körben emelje.
Az egyesület elnöksége a közgyűlés után bemu
tatkozó látogatást tett a kávésok és a vendéglősök
ipartestületénél, mely látogatások igazolásul szolgál
tak arra, hogy az új vezetőség jó úton indult el a fő 
pincéri érdekek védelmében. Az elnökség tagjai kö
zül Artner Lajos, Berliner Manó, Orbán Géza, Braun
L. László és Braun József jelentek meg a vendéglő
sök ipartestületének lónyai-utcai székházában, ahol
az ipartestület elnökének távollétében Bállá igazgató
úr fogadott bennünket. Artner elnök-tagtársunk el
mondotta, hogy azért jöttünk el az ipartestület veze
tőségéhez, mert hangsúlyozni kívánjuk, hogy a főpin
cérek egyesülete, — melynek tagjai sorában egyfor
mán foglalnak helyet az éttermi és kávéházi főpin
cérek — az ipar ügyeinek jelentékeny segítőtársa kí
ván lenni. Kérjük a vendéglősök ipartestületét, hogy
alkalmazotti kérdésekben, valamint egyéb ipari kér
désekben, mely bennünket főpincéreket is érint, min
denkor hallgassák meg a mi véleményünket is. Mi,
mint vezetőállásban levő alkalmazottak, teljes egé
szében átérezzük annak jelentőségét, hogy mit jelent
az együttműködés az ipari béke szempontjából, ép
pen ezért reméljük, hogy a vendéglősök ipartestülete
bennünk megértő lelkes munkatársakra talál.
Bállá igazgató úr válaszában hangsúlyozta, hogy
a vendéglősök ipartestületének új vezetősége állan
dóan foglalkozik alkalmazotti kérdésekkel, éppen
ezért az ipartestület nagy örömmel fogadja a főpin-
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R Ó D O S I S Á N D O R ÉS T ÁR S A
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
kávé-, tea- és gyarmatárú-import
BUDAPEST, VI., VILMOS CSÁSZÁR ÉT 53.
Telefon: 17-3-82, és 20-3-36.
cér egyesület segítségét, ezen kérdésekhez és bizto
sított bennünket arról, hogy az ipartestület elnöksége
egyetlen alkalmat sem fog elmulasztani, hogy a fő 
pincéreket érintő kérdésekben egyesületünket meg
hallgassák. Örömét fejezte ki a megtisztelő látogatás
felett az ipar nehéz helyzetére hivatkozva kérte, hogy
tovább is eben a helyes irányban működjék egyesü
letünk .
Ezután a kávésok ipartestületébe látogatunk el,
hol Mészáros Győző elnök úr és Havas főtitkár úr
fogadta küldöttségünket. Artner elnök tagtársunk
üdvözölte az ipartestület vezetőségét a főpincérek
újonnan megválasztott elnöksége nevében és kijelen
tette, hogy a főpincérek egyesülete a múltban ta
pasztalt teljes harmóniában kíván az ipartestülettel
együtt működni a szakmai kérdésekben s ehhez kérte
az ipartestület megértő támogatását.
Mészáros elnök úr hangsúlyozta, hogy sajnálja,
hogy a főpincérek közgyűlését követő társasvacso
rán a tagok nem jelentek meg oly nagy számban,
hogy az ott elhangzottak mindenkinek tudomására
juthatot volna. A társasvacsorán kialakult eszme
csere során — mondotta Mészáros elnök úr — érin
tettem mindazokat a kérdéseket, melyek a szakma és
a főpincérek szempontjából elsőrangú jeletőséggel
bírnak. Mindazokat a kérdéseket, nevezetesen az
óvadékkérdést, valamint a borravaló-rendszer kér
dését sokszor megbeszéltük már egymás között és a
nyilvánoság előtt is, azonban hangsúlyoznom kell azt,
hogy nem szabad a főpincérek között akadni olyanok
nak, akik különböző szabálytalanságok elkövetésében
módot adnak a borravaló melletti front gyengítésére.
Tudjuk azt, hogy milyen jelentős erők sorakoztak fel
az elmúlt év küzdelmei során a főpincérrendszer és a
borravaló-rendszer ellen. Ha mi a rendszert mai for
májában fenn akarjuk tartani, úgy nemcsak a szük
séges, hogy az ipartestületek és a főpincér egyesület
érveivel, hanem az üzemben működő főpincérek ma
gatartásával is elő kell segíteni ezt. Kérem a főpin
céreket — fejezte be beszédét Mészáros elnök úr — ,
hogy továbbra is az ipar szeretetének jegyében mű
ködjenek az alkalmazotti kar és a főnöktestület bol
dogulásán. Ennek a kérdésnek megszívlelésével vál
tunk el az ipartestület elnökségétől és a fentieket fi
gyelmébe ajánljuk tagtársainknak.
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Egy legutóbbi felszólalás úgy vélekedett, hogy a
lap, melynek nívója kétségtelenül magas és irodalmi
színvonalon álló, nem foglalkozik eléggé szoros szak
makérdésekkel, a pincérszakma köréből vett aktuálitásokkal, különösen a személyi kérdésekkel, változá
sokkal. Csakhogy rájöttünk!
Magunk is ezen a véleményen vagyunk. A z el
hangzott kritika tehát egyáltalában nem lep meg.
Sőt mi is a panaszlók soraiba állunk. A hibát, a mu
lasztást, amennyiben ilyenek vannak — azonban el
hárítjuk magunktól. Több, mint egy éve, hogy a la
punk úgy adminisztrációs, mint szellemi része a mi
gondoskodásunk alatt van. Igen élénken emlékezünk
arra, hogy amit az imént említett kritika követel
mény tárgyává tett, azt mi is programmunk lénye
gévé, gerincévé tettük. Idézzünk! Beköszöntőnkben
mondottuk:
„N e a szerkesztőség szófűző, csak messze távla
tokban kémlelő íróasztalról, hanem az élet frontjá
ról, a főpincér gyakorlatából íródjék meg ez a lap
mindig az aktualitások ütőerén tartva engedelmes
tollúkat.
Ehhez azonban nem elég a mi akarásunk. Ehhez
kell, hogy az érdeklődés mindenfelől felénk teljes
erővel áramoljék. A zt szeretnők, hogy a főpincérek
ne csak olvasói, hanem valósággal munkatársai is le
gyenek a saját lapjuknak. Mindenkinek van írni és
mondani valója. Legyen az akár csak egy egyszerű
hír, tájékoztatást kereső kérdés vagy észrevétel, pa
nasz vagy akár kritika. Tág teret nyitunk minden
kinek e lap hasábjain. Lássék, hogy a lap és egyesület,
szakma egy szoros egész, mely mindent tud, minden
ben tájékoztat. De természetesen szívesen vesszük,
sőt kérjük a hosszabblélekzetű cikkeket is, elsősorban
azokat, melyek témája bekapcsolódik az egyesület, a
szakma mozgalmaiba és intézéseibe. Nem irodalmi
elmélyedések, bravúros szaktanulmányok ontásáról
van szó, hanem megint a legelemibbről: kívánságai
kat, törekvéseiket, mindazt, ami exisztenciálisan a
szakma körletén belül kérdésekkel, tennivalókkal
foglalkoztat, vigyék a lap hasábjaira. Szolgáltassák
csak a nyers anyagot, hisz éjjel-nappali munkának

Hamzsafoégi 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 főpincéreknek kiválóan
alkalmas hely a letelepülésre és pincér üdülőtelep létesítésére.

A szaksajtó.
A z egyesület ülésein legútóbb voltak, akik a la
punk szolgáltatmányával foglalkoztak. Elismerő hango kmellett kritikus észrevételek is elhangzottak.
Végre! A csendes álom nem zavartalan. Hálásak va
gyunk azoknak, akik a lapot, saját lapjukat, a szak
ma lapját nemcsak elolvassák, hanem gondolkodó fő 
vel mérlegelik s hozzászólnak tartalmához. Van hát
törődés, nem vagyunk pusztában kiáltó szó.

A főpincér-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:
VH., Erzsébet-körút 14. szám alatt. Telefon: 44-2-04.
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Borpalota Rt.
Budapest, V
Kíráy ucca 28.
Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.
Ajánja kivád minőségű márkás f i j ő o r a i t
paackozva és hordótéteben.

nem is lehet ereje sem ideje, hogy íróasztalnak is
jusson. A beküldötteket készséggel megírjuk, ha kell,
átstilizáljuk a nyilvánosság számára, úgy hogy a lap
tartalmilag valóban hű mása, keresztmetszete legyen
mindennek, ami a szakma saját külön világában kö
vetelmény, cél. És főképpen, ami kiküszöbölendő sé
relem, visszásság, szociális vagy anyagi méltatlanság.
Élettel, gyakorlattal, tanulságokkal lüktetővé válik
így a szakma lapja, mely ha mögötte az egyesület
tömör ereje áll, valóban igen megbecsülendő hasz
nára válik azoknak az érdekeltségeknek, melyeknek
szava és harcosa.
Csakis így válhatik lapunk eleven propaganda
írássá is, a szakmának olyan orgánumává, melyre a
nyilvánosság is felfigyel, mely számottevő, kezdemé
nyező és a meggyőzés gondolataival is áthatott té
nyezővé lesz. Amellett összeforrasztja az egyesületet
a tagokkal, az egyesületbe, annak védő szárnyai alá
toborozza azokat is, akik ma megelégszenek a kar
zatról való szemlélődéssel vagy a korleiket annyira
jellemző fásultsággal és közömbösséggel értetlenül
állnak a szolidaritás, a tömörülés gondolataival és
erejével szemben.”

E lő ze te s k ö ltsé g nincs.
Telefon:

33-8-26.

—

Budapest,

Huszár-utca 6.

A zt hisszük, hogy senki sem akad, aki a mondot
takat alá nem írná. A helyeslés azonban nem ele
gendő. Megfogadás, követelés kell ide. Ebben azon
ban nem volt részünk. Holott egyszer-kétszer meg
győződhettünk arról, hogy a szakmának sok olyan
tagja van, ki valóban teljes íráskészséggel rendel
keznek. Akiknek gyakorlati hozzáértése, tapasztala
tai, megfigyelése értékes anyagot tudót volna szol
gáltatni: szakszerűség dolgában a lap értékét és sú
lyát nagyon tudta volna emelni. Arról is van tudomá
sunk, hogy az egyesület egy sajtóbizottságot kreált
nyilván dolgozó és kritikai tényezőnek, mely — úgy
képzeltük — a szerkesztőség hasznos munkatársa,
irányításban, hangban, témaadásban cselekvő segít
sége lett volna. Sajnos a sajtóbizottság megelégedett
a megválasztásával. Azóta azonban csendesen inkog
nitóban rejtőzött többszöri reklamálásunk dacára.
Ami pedig a tagok egyetemét, illeti? Még
„titkos drámaírót” sem fedezhettünk fel. Sőt az ér
deklődés bizony a szerkesztői üzenetek kiprovokálá-
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sáig sem jutott el. A főpincérmunkatársak tündököl
tek távollétükkel, de maga az egyesület mint hivata
los szerv sem buzgolkodott, hogy legalább hírrovat
erejéig szolgáltassa be azt, ami érdekli a főpincérek
összességét.
Keményen és apertén tárjuk fel a valóságot az
zal a célzattal, hogy — mindez megváltozik. Lap és
közönség a jövőben találkozik a munkaasztalnál is,
nemcsak a kritikában, mely mindig könnyebb, mint
a munka.

K E R É K P Á R , VARRÓ G ÉP, T R IC IK L I
vétel, eladás, kölcsönzés, javítás
legolcsóbban

R E IÍV E R J Ó Z S E F kerékpár üzlet
R ö k k S z ilá rd -u tc a 14.

CÍMRE ÜGYELNI!

Hiszünk abban is, hogy az új vezetőség a maga
reális nekilátásával méltányolni és megérteni fogja
igazunkat és megfogja velünk karöltve szervezni az
egyesület, a szakma sajtóellátását, pártfogását dol
gozó értelemben is, hogy az valóban a szakma gon
dolat-törekvés világának hű visszatükröztetője, ki
felé megbecsült szócsöve legyen. De azon túl is kér
jük a szakma embereit, hogy látogassanak el hoz
zánk az írás, az érdeklődés, az együttműködés szel
lemi és érzelmi szárnyain. Ú gy képzeljük, hogy az
intelligens főpincérség a maga egészében legyen belső
munkatársunk.
Ugyanaz — zokszó és kérelem egyszersmind —
ami a lap erkölcsi és anyag itámogatását illeti. A lap
díjmentesen jut az egyesületi tagoknak. Magától ér
tetődik, hogy fentartása és ellátása súlyos feladat.
A mai gazdasági viszonyok között inkább teherté
tele a mindenkori kiadónak, mint jövedelemszerző.
Bizony küzdelmes a léte. Mecénások kelenek ide.
Mindenki azzá válhatik, ha támogatásának erkölcsi
valutáját adja a lap fennállása és prosperitásának
jóvoltájáért.
A Szerkesztőség.

Telefonhívó: 42-5-95.

V á ra d i G y ö rg y
kárpitos, díszítő és lakberendező
Elvállal mindennemű kárpitozott bútorok úgymint:
Berzsely-, úri- és angol bőrgarnitúrák, fotelok, rekamierek, 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,

Vn. KÉR.,

Budapesti
4935. május 3—43-ig.

SIP-UTCA 16—18. SZÁM.

NemzetVásár
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Választmányi ülések
(Ügykezelés rendezése. — Taggyűlések rendezése. —
Aktuális ügyeinkben taggyűlések. — Előadások és
vitasorozatok. — Felszolgálók osztályának ügye. —
A kontárkérdés. — Hátralékok rendezése. — Bizott
ságok választása.)
Két választmányi ülés krónikája áll rendelkezé
sünkre, amikor e sorokat írjuk. Tartalmas, lüktető
témasorozatokkal. Nem szólamok, hanem tanácskozá
sok az egyesület és a szakmai ügyek, aktualitások
gyakorlati megvitatásában. A z új vezetőség nem
adott programmot, de ahogy nekiindul a munkának
az már programra. Még több annál: megvalósítás.
Elöljáró téma volt mindenekelőtt az egyesületi ügy
kezelés reformja, anna.k keretében a szükséges mun
kaerők beállítása az egvesület teherbíró képessége
szerint. Hosszas vita után, melyben részt vett Reichmann, Gárdos, Bársony, a választmány úgy határo
zott, hogy e kérdés végleges megoldását az elnökség
hatáskörébe utalja. A z elnökség ideiglenesen úgy ha
tározott, hogy az egyesület helyiségében jelentkező
felek rendelkezésére, nemkülönben ügyintézésére —
sürgős esetekben az elnökség azonnali értesítésével
— minden délelőtt felváltva Kanner Tibor és Posch
Károly tartanak hivatalt. U gv az üzlettulajdonosok,
mint a főpincérek forduljanak bizalommal bármily
ügyben az említett urakhoz. Aválasztmánv egyhan
gúlag tudomásul vette.
reklá m és cégtáblafestő válla la t

Budapest, Vili,, Rökk zilárd u, 27,
T e le fo n ; 38-5-27
Elhatározta a választmány, hogy rendszeresíti a
taggyűléseket. Nemcsak az egyesület iránt érdeklő
dés ébrentartására, hanem azon felül gyakorlati ered
ményeket kíván ezzel szolgálni. Ahogy igen helyesen
és meggyőzőn Braun József ügyv. elnök illusztrálta.
Amint kiszökkent a tavasz — mondotta újra kivirá
goztak a röplapokban nemzeti színű címkével a bor
ravalóellenesek ; a főpincérintézmény ellenesek lírikus
zöngeményei. A józan szót, a reálitásokat kell ezek
kel és hasonló kísérletezésekkel szembe szegezni A
legközelebbi taggyűlés tárgysorozata lesz ..Idegenfor
galom és borravaló” címen egy előadás, melyhez kar
társaink is adják hozzá a maguk észrevételeit és ada
tait is, melyekből sugározzák ki az, hogy a borravaló
rendszer nem hátráltatója az idegenforgalomnak.
Ellenkezőleg.
ü gy a felszolgáló osztály további szervezésére,
mint a halálozási segély létesítésére az elnökség kia
lakult tervvel jött. Igen érdekesen tette szóvá többek
között az ügyv. elnök a kontárkérdést, melynek ren
dezésére a Kávésok Ipartestületének elnöke komoly
támogatást helyezett kilátásba.
Mind ügyek, dolgok, problémák, melyek nem. új
keletűek, állandóan műsoron, de végre erősen meg
markolva a cselekvés szinterére kerülnek. Végül ta
pétára került és méltán a hátralékos tagdíjak dolgá
ban való teendők. Sokan erélyesebb cselekvéseket sür
gettek, mások a megegyezés mellett kardoskodtak.
A z elnökség erre nézve is részletes javaslatot tesz.
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Megválasztattak a bizottságok is. E szerint: I.
Felvételi és fegyelmi bizottság: Breuer Sándor elnök.
Tagok: Sági Lajos, Nikolszburger József, Kanzler
Aladár, Bársony Ede, Nagy Izidor, Koch Tivadar,
Gárdos Sándor, Fenyves Béla, Kóbor Ferenc.
II. Oktató bizottság: (Előadások és vitaestélyek
rendezése . . . Elnök: R eif János. Tagok: Horváth
Lajos, Altér Oszkár, Kanzler Aladár, Bársony Ede,
Bilcsik József.
III. Sajtóbizottság: Elnök: Braun László. Tagok:
Fuchs Ferenc, Nikolszburger József , Reif János,
Sági Lajos, Szilágyi Sándor.

HÍREK
E litéltek két zug-állásközvetítőt. A rendőrség átirata
alapján most vonta felelősségre ipari kihágás miatt a VI.
kerületi elöljáróság mint rendőri büntetőbíróság Deutsch
Salamon és Kohn Gyula zug-állásközvetítöket, akik Kirchweger József és Dicker József föpincéreknek állást helyeztek ki
látásba, a közvetítési jutalékot fölvették, de állást nem sze
reztek. Ebben az ügyben bűnvádi eljárás van folyamatban,
amelytől függetlenül a rendörbíróság is felelősségre vonta
őket, mert iparengedély nélkül foglalkoztak állászerzéssel.
A rendőrbiróság Deutsch Salamont 100 pengőre, Kohn Gyulát
200 pengőre Ítélte.
Kávéház-reform Törökországban. Budapest a kávéházak
városa, Törökország a kávéházak országa. Statisztikai becs
lés szerint több mint egymillió kávéház van Törökországban
és négymillió török legalább két órát tölt naponta kávéház
ban. Ankarában, a fővárosban 150 kávéház van, tehát min
den háromszáz lakosra jut egy, mindazonáltal ott nincs ká
véházi válság. Igaz. hogy a kávéházak berendezése nagyon
egyszerű. Jő kávé, vizipipa és sakktábla teljesen kielégíti a
kávéházi vendégeket. Kemál pasának azonban nem tetszik az,
hogy a törökök ennyit töltenek, ennyit üldögélnek a kávé
mellett. Nem gondol arra, hogy a kávézásról leszoktassa a
törököket, ellenben azt akarja, hogy a kávé mellett komoly
dolgokkal foglalkozzanak. E ltiltja a szerencsejátékokat és
kötelezik a kávésokat, hogy üzletükben újságokat, folyóirato
kat tartsanak, a falakra pedig az Uj-Törökország fejlődését
demonstráló képeket akasszanak.
Főpincérek Amerikában. E gy amerikai újság hosszabb
közleményt szentel az amerikai ..föuraknak". H ogy is
mondja ? . . . A z amerikai föpincérek mintaszerűen vannak
megszervezve. Saját munkaközvetítőt tartanak fenn és na
gyon vigyáznak arra. hogy hívatlan elemek ne kerüljenek
soraik közé. Ott vannak tehát körülbástyázott pozícióban,
ahova mi csak vágyak, álmok szekerén utazunk. De majd
csak elérünk oda mi is. A z amerikai föpincérek szakszerve
zetbe vannak tömörülve. Magas jáurlékot fizetnek, ezzel
szemben a munkanélküli föpincér nagyobb segélyt kap, mint
más szakmabeli. H ogy állunk a borravalóval ? M ert termé
szetesen Amerikában a borravaló járja. A normális borra
való nem igen haladja meg az egy dollárt. Ez a legnagyobb,
akármekkora a cech. De sok luxushelyen legalább 50— 60-an
egy dolláros vendég fordul meg. Boldog amerikai föurak.
valóban föurak.

A BT AN TAL borkereskedő
T e l. : 25-1-75.

B u d a p est, VI., T ertiz-k ö ru t 3 0

ajánlja csakis elsőrendű borait legolcsóbb napi árban
hordókban és palackokban.
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I S Z K O S !

plafonját és falát néhány óra alatt különleges
eljárással újjávarázsoljuk! Díjtalan bemutatás
Poloska- és férekírtás garanciával. Szakszerű
lakástakarítás! MÉZÉT VACUUM, lakáskar
bantartó és hat. eng. poloska- és féregirtóválla
lat, Budapest, Csengery-u. 51. Telefon; 13-0-95.

Crémanf Rosé
^ ^ ira n sy lv a n ia sec
M rW

U j tagok. A z egyesület tagjai közé felvétettek Mihályfa lv y Pál és Rosenfeld Árpád.
Pincérek mint vendégek. Messziről való történet. A z
ausztráliai Sidney városában egy elegáns szálló pincérei hasz
talanul ostromolták gazdájukat béremelésért. Ak i nincs meg
elégedve, nyomban mehet! — vélekedett ugyancsak brüszk
módon a mindenható intéző. Ausztráliában sem gyöngy az
élet. Munkában ott is több a kínálat, mint kereslet. A há
borgó pincérek tehát látszólag megnyugodtak. De csak lát
szólag . . .
Elérkezett szombat este és a szálló éttermében már jó
korán szokatlan sok vendég telepedett le. Leültek komolyan
a díszes asztalokhoz és egyöntetűen mind szódát rendelt.
Semmi többet. És ültek, ültek szorongva a zsúfolt teremben.
Jöttek a rendes vendégek, de hely nem akadt, továbbállottak
tehát. Nagyon kevés lózungja lett az este az étteremnek.
A vendéglős hiába toporzékolt és invitálta távozásra a víz
m ellett szórakozó vendégeit. Azok csak tovább ültek. Csak
éjféltájban széledtek. Másnap az intéző levelet kapott szódás
vendégeitől — szabadnapos pincérek mind — hogy nagyon
jól érezték magukat és törzsvendégek lesznek, hacsak a pin
cérek jogos kívánságait nem teljesítik. Mit tehetett egyebet
a vendéglős? A pincérek követelései teljesültek. Mire most
már jöhettek a rendes vendégek.

H a fá jó s iá b a ii
gyógyítani akarja és elegáns cipőben akar járni,
akkor cipőitNAGY SÁNDOR modern ortopádeipésznél készíttesse, Budapest, IV., Múzeum körút 11.
(G róf Károlyi uccai oldalon.)
A Föpincérek Ovadékszövetkezete f. é. március 26-án
d. e. 10 órakor az Oktogon kávéház különhelyiségében meg
tartotta évi közgyűlését. A gyűlésen Róth K ároly elnökölt.
A z 1934. évi üzleti évről szóló jelentést egyhangúlag elfogadta
a gyűlés és az 1934. évi m érleg és eredményszámla megálla
pítása után megadta az igazgatóságnak és felügyelöbizottságnak a felmentvényt. A z eredmény veszteséggel záruló volt,
ami a gazdasági helyzettel magyarázandó. A közgyűlés a
felügyelöbizottság és választmány megválasztásával véget ért.
Elhelyezés. A z egyesület munkaközvetítöosztálya a kő
vetkező tagjait helyezte el: Galamb József föpincért Gyön
gyösre a Hungária szállóba, Kondor József föpincért az
Emke kávéházba, ugyancsak oda helyettesföpincérként Ré
vész Ernő és Deutsch Oszkár föpincéreket.

1 patkányt inficiál
HASKÓ

MÉRNÖK

patkánybadllusától,

Névmagyarosítás. Lebovits István kartársunk
(Palace
kávéház) belügyminiszteri engedéllyel Loránt-ra magyaro
sította nevét.
Van pétervári származású főúr is, aki elmondotta, hogy
a forradalom előtt a legdrágább szentpétervári éjjeli mulató
helyen, a Bazar-ban szolgált és ott igen megerőltető munkát
végzett, amennyiben záróra ott csak akkor volt, amikor már
az utolsó vendég is elhagyta a lokált. Erre azonban rendszea körülmény, hogy a cári Oroszországban gyakran pazar
rint csak délelőtt tíz órakor került sor. Vigasztalta viszont az
borravalókat osztogattak és erre — mint mondotta — még
visszamelékezni is oly jó . ..

Tagtársak.
Mindenki rendezze tagdíját
és szerezzen új tagokat.
Európai főúr is akadt a föpincérek céhében. Éspedig
egy Farthy Géza nevű m agyar föpincér, aki a riporternek
mesélte, hogy a háború előtt egy ismert budapesti éjjeli lo
kálban állott alkalmazásban. Pályafutása során azt a tapasz
talatot szerezte, hogy a békebeli magyar mágnások gavallé
ria tekintetében a leggazdagabb amerikánusokat is túlszár
nyalták. E g y ismert m agyar mágnás, aki a háború kapcsán
egészvagyonát elvesztette, egyízben 5000 korona borravalót
adott neki. A százkoronás borravalók csaknem mindennapo
sak voltak m agyar mágnáskörökben — a hábc”” előtt.
A borravaló kérdés Svájcban is élénken roglalkoztatja
a közönséget, amelynek körében most az a gondolat merült
fel, hogy a borravaló-rendszert törvénnyel szabályozzák. E
törvény ellen a svájci szállodások egyesülete az alkalmazot
tak érdekében a legélesebben tiltakozott, rámutatott arra,
hogy a borravalórendszer százalékos megállapítása törvé
nyileg már csak azért sem szabályozható, mert a különböző
szállodákban, kávéházakban nem lehet egységes százalékos
rendszert bevezetni. Felmerült az az ötlet is, hogy a szállo
dákat és kávéházakat első-, másod-, harmad- és negyedrendű
csoportokba osztályozzák és e beosztás szerint alakul a
borravaló százaléka is. Eszerint egy negyedrendű szállodában
a borravaló csak hat százalék lenne, mig egy elsőrendű kávé
házban tíz százalékot kellene a vendégnek fizetni a kiszol
gálásért.

patkánya

Budapest,

kipusztul

Erzébet-körut 16.

.

35-0-36

svá b irtá sa
garanciával
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Vesszen a rabbilincs.
A zaj alig akar csillapodni. Amint
az előadó föpincért, vagy ahogyan
a tulajdonost itt nevezik:
„górét”
emleget, abban a pillanatban csak
úgy röpködnek a becsületsértő ki
fejezések. (Cím és idézet a 8 Órai
Újság április 26-i számából.)
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retét és egy tisztultabb erkölcsi felfogás igéit dispkreditálják ezek'az aljas indulatokat kifejező piszkolódások. Nem valók magukat szocialistáknak hí
vők szájába. Vagy a cél szentesíti az eszközt? Akkor
a cél úgylátszik az anyagilag dotált stallum megszolgálása.
így már értjük, tehát nemcsak a kéz Ezsaué,
— a hang is tőle ered.

Megérkezett ismét az első tavaszi napsugárral
a borravalóellenes küzdelem. A Tivoli mozgóban a
fentem lített‘j3$kk szerint 200 pincérmunkás gyűlt
egybe, hogy tele torokkal tüntessen a borravalórend
szer, de főleg a gőpincérrendszer ellen. És ez az a
kérdés, amelyhez nekünk is volna néhány szavunk.
Sokat hallottunk beszélni arról, hogy a szociál
demokrata munkások — akiknek pincéregyesülete az
említett gyűlést rendezte — a munkásosztály elit
jéhez tartoznak, tehát nem holmi lumpenproletárok
ról van szó. Mégis az az út széli hang, amellyel velük
együtt dolgozó főpincér kartársaikat illettéit, meg
döbbenti a józanul gondolkodókat.
Gondolják, hogy ezzel a tónussal meg lehet
győzni az ellenkező nézeten lévőket. Vagy nem is
céljuk ez? Akkor minek gyűléseznek, ha ők úgyis
egyforma nézetet vallanak, a többiekkel pedig nem
törődnek.
Egyet megjegyzünk magunknak. Ennyi útszéli
hangon szétfröcskölt piszkolódással nem szállhat jóizlésünk vitába. A következőket pedig ők jegyezzék
meg maguknak: Egy új tisztultabb társadalom Ígé

+

Tökéletes, pehelykönnyű duraluminium

LÚDTALPBETÉTEK
gipszmodell után a legelőnyösebb árban egy napon
belül készülnek

WINKLER SÁNDOR
orvosi műszerész orthopádiai üzemében

BUDAPEST
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.

Italszükségletét
belföldi és külföldi italok
ban a legelőnyösebben

beszerző csoportunk
nál fedezheti

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

A Kristály-viiet
forgalombahozza a Szent Lukács
Gyógyfürdő Kristálykút vállalata
Telefonszám: 56-0-80.

K ív á n a t r a á rje g y z é k e t
k ü ld ü n k .

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

