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A lapot alapította néhai Hajdú Vilmos. /
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néhai Hajdú Vilmos
egyesületünk alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke 
síremlékének felavatása folyó hó 18.-án lesz a rákos- 
keresztúri temetőben.

Értesítjük a tagtársakat, hogy a síremlékava
tásra az Oktogon-térről külön autóbuszokat indítunk 
a szükséghez mérten. Az autóbuszjegy ára szemé
lyenként önköltségi áron oda-vissza kb. P 1.50 lesz. 
Nagyon kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát 
mielőbb jelentse be egyesületünkben a délelőtti órák
ban személyesen vagy telefonon (174— 36.) A  sírem
lékavatásra egyesületi tagjainkon kívül meghívjuk 
az ipartestületeket, a szakmai társegyesületeket és 
mindazokat a közéleti tényezőket, kik egyesületünk
kel és a szakmánkkal vonatkozásban állanak. Tagtár
saink tartsák szívbeli kötelességüknek a megjelenést.

Mindenki ott legyen!

OLCSÓBB MINT A KIFLI!

Sörhöz -]ó, ---- =  Borhoz-jó,

- a ropogós = ^ = ^ = = =

JO-JO SÓS RUDACSKA
AZ IVÁST ERŐSEN FOKOZZA!

Megrendelhető: Riba Istvánnál 
Vili., Rákóczy-u. 69. — Telefon: 32-9-98.

Néhány kom oly szó 
a  főpincérekhez

Irta: Artner Alajos, a Főpincér Egyesület elnöke.
Kedves Barátaim és Kartársaim!
Gyermekkorom óta ennek az iparnak a levegő

jében nőttem fel és mondhatom, hogy a vendéglátó 
ipar ismeretét az anyatejjel együtt szívtam magamba 
s az első lépések, az első benyomások legkisebb 
gyermekkoromban ennek az iparnak a megismerését 
adták nyiladozó gondolataimnak.

Azonban őszintén el kell modanom, hogy való
jában a mai formájában élő és létező kávés és ven
déglősipart csak azóta sikerült minden bajával, ne
héz küzdelmeivel együtt megismernem, mióta a Fő
pincér Egyesületben vállalt tisztségemet betöltőm. 
Azóta naponta van alkalmam emberekkel elbeszél
getni a maguk üzleti ügyeiről és mondhatom száz 
alkalom közül alig adódik egyben alkalom arra, hogy 
valami jót, mondhatnám kielégítőt hallhassak. Ezek 
indítanak arra, hogy néhány sorban itt elbeszélges
sünk arról, vájjon miben látom és ezeknek a mai 
súlyos időknek elviselhetővé való tételét.

Beszéljünk elsősorban arról, hogy milyen súlyos 
helyzetben vannak iparunk munkáltatói és miként 
hat ez ki reánk főpincérekre, kiknek néha kénysze
rűségből, néha jól felfogott üzleti érdekükből osztoz- 
niok kell a terheket is jelentő gondokban. Nem bír
ják el mindazok a kérdések a nyilvánosságot, ame
lyekről ezekkel kapcsolatban beszélnünk kellene. 
Hosszú évek múltak el azóta, mióta az egyes üzle
tekben hol százalékszerűen vagy kávéházi formában 
az 5 filléres borravaló alapján igyekeztek megálla
pítani a pincérek és főpincérek keresetét egy-egy 
vendég után. Sajnos, ezek a kísérletek mindenütt 
igazolták, hogy ezt a kérdést csak intézményesen és 
közmegelégedésre lehetne rendezni. Most megint 
arról hallunk, hogy ezt a kérdést rendeletileg vagy 
törvényhozás útján kívánja rendezni a kereskedelmi 
kormány.

És itt térek rá levelem lényegére, amiért a fő
pincérekhez fordulok.- Nem szabad még egyszer an
nak a gondolatnak felvetődnie, hogy a főpincér rend
szer megszüntetésével lehet ezt a kérdést rendezni.

„Victória" alpacca evőeszköz kapható minden vaskereskedésben
____________________________________ „ M a g y a r  á . r a “
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Nekünk főpincéreknek kell tanúságot tenni arról, 
hogy nélkülünk rólunk, soha semmiféle kérdésben ne 
határozhassanak. Be kell bizonyítanunk azt, hogy 
a magyar főpincéri kar olyan jelentékeny rétegét 
képezi az iparnak, hogy minden kérdésben, amely a 
szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottakat 
érinti, döntő jelentőségűnek kell lenni a főpincérek 
véleményének.

A  borravaló kérdést csak úgy lehet megoldani, 
ha a budapesti főpincérek egyöntetűen olyan platt- 
formot fogadnak el és váltanak valóra a gyakorlat
ban, amely bizonyságot szolgáltat úgy az üzemeket 
látogató hazai és külföldi vendégeknek, mint a kér
déssel foglalkozó közéleti tényezőknek arról, hogy 
az ő részére nyújtott szolgáltatásokat az általa adott 
díjazással nem fizette túl. Értem ez alatt azt, hogy 
a sokat hangoztatott fakultatív rendszer bevezetése 
esetén az összegszerűen megállapított kiszolgálási 
díjaknak nem szabad sem az alkalmazotti rétegeket 
anyagi helyzetükben gyengíteni, sem a vendégben azt 
az érzést kelteni, hogy igazságtalanul adózik.

Erről a kérdésről csak akkor fogunk tudni va
lóban igazságunk és jogos követeléseink teljes tuda
tában beszélni, ha a főpincérek összessége mögöttünk 
áll és támogat bennünket ezeknek a kérdéseknek tár
gyalásánál. Egy világ választ el bennünket azoktól, 
akik illegális jövedelmeket védelmeznek. Mi a ma
gyar főpincérek kitűnő gárdájának ahhoz a rétegé
hez tartozunk, akik érzik magukban a képességet 
■arra, hogy bármilyen rendszer esetén a mai vezető 
'pozíciójukat az üzembe meg tudják tartani. Szerin
tünk az az igazi főpincér, aki átérzi a hivatását és 
a vendégek kiszolgálása körüli tevékenységet nem 
csupán az inkasszálásra fordítja, hanem az üzlet ér
dekében igyekszik a vendégeket tökéletesen kiszol
gálni és kiszolgáltatni. Biztos tudatában vagyunk

Disznózsír
szigorú napiáron, minden mennyiség 
ben legjobb minőségben kapható.

FÜRNER R.-cégnél
B u d a p es t ,  V ., A ra n y  J á n o s -u . 5
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annak, hogy az ilyen főpincérek semmilyen rendszer- 
változás esetén nem nélkülözhetők. Az egyesület 
feladatai azok, hogy fenntartsák a főpincéri intéz
ményt minden igaztalan támadás dacára és azért 
igyekezzünk minden erőnkkel és minden tehetsé
günkkel főpincéri érdekek védelmének szolgálatába 
állni, hogy ez sikerüljön is.

Ehhez azonban feltétlenül szükség van arra, 
hogy a főpincérek az egyesületben valóban jogos 
érdekeiknek védelmezőjét lássák és itt ki kell egyen
lítődnie a két kívánságnak, ha a főpincér az egyesü
lettel szemben megteszik kötelességüket, akkor az 
egyesület valóban, mint komoly erőt reprezentáló 
érdekképviseleti szerv, megállja a helyét .ezekben a 
fentvázolt küzdelmeiben,

A  múltban is bebizonyítottuk, hogy a logikus 
érvek tömegeivel hatni tudunk mindazokra, akiknek 
a kérdés kulcsa a kezükben van, feltétlenül szüksé
ges tehát, hogy az egyesület vezetősége ezekben az 
elkövetkezendő tárgyalásokban maga mögött érezze 
a főpincérek összességét.

bportoljanak-e az ipar alkalmazottai ?
Irta: Braun József.

Ez a fogalom, sport, századunk technikai cso
dáihoz hasonló szárnyalással lengi körül a föld
golyót. A  testi kultúra térhódítása napjainkban mind 
nagyobb és nagyobb jelentőségre tesz szert.

Állam és társadalom életében, sőt törvényköny
veiben is mind szervezettebben foglalkozik a testne
velésnek a legszélesebb néprétegek között való nép
szerűsítésével. Egész gazdasági életünk, de nem túl
zók, ha azt mondom, társadalmi rendszerünk úgy át

van szóve a sporttal és annak vonatkozásaival, hogy 
nélküle már elképzelnünk sem lehetne a mai életet.

Egy évezredes kultúra megif jodottan és modern 
formájában jelentkezik napjainkban. Köztudomású, 
hogy a spártaiak, görögök, rómaiak, klasszikus kul
túrájának alkotó elemeit jelentették a sportok és a 
korabeli játékok. Miért van az, hogy egy ilyen régi, 
többezeréves kultúra, ma is frissen, elevenen, teljes 
erővel hatni tud? Nem véletlen ez. Az emberiség

GMLLER SERVICE™ ....... w  mii®;**© w '«wp- i'tHii* vesz rendes üzleti, napi
árban, d a r a b o n k é n t

P  1 JO-ért, akkor a legkényesebb igényeket is kielégítő nemes vászonanyagból készült gallért 
szállítunk és újabb vásárlás nélkül á l l a n d ó  an k i f o g á s t a l a n  g a l l é r t  hordhat, mert

karbantartjuk gallérjait
F ő n i x  G a l l é v U e v e s U e d e l m i  és  K a v b a n i a v i á s i  U H .
~  ------------------ = -------=  B u d a p e s t, V., K á d o v -u . 20. T e le f o n :  1 9 -0 -3 9 .
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kultúrbölcsőjéből származó óegyiptomi ereklyékből 
is kitűnik, de a feltárt barlangok leletei is bizonyít
ják, hogy az emberi élet minden korban, de különö
sen a jelentősebb kultúrkorokban nagy jelentőséget 
tulajdonított a sportoknak és a sportszerű játékok
nak.

így  alakult ki tehát korunkban —  a legmoder
nebb kultúrkorban —  a már említett nagy jelentő
ségre emelkedett modern testnevelés. Bátran állít
hatjuk, hogy a XX. századot technikai jelentősége 
mellett testkultúrája jellemzi legjobban.

És ahogy régmúlt idők kultúrkorszakait jelle
mezte a sport, úgy a mai idők nemzeteit, népeit Ítélik 
meg sportjuk fejlettségi foka alapján. Nem vitás 
tehát, hogy egy szakma kultúráját is kell, hogy jel
lemezze annak sportja.

Három évtizeddel ezelőtt voltak már szakmánk
ban úttörői ennek a gondolatnak és ezeknek a lelkes 
és nemes gondolkodású kartársainknak eredménye
képpen —  1907-ben megalakult és máig is eredmé
nyesen működik a szállodai, étermi és kávéházi al
kalmazottak Egyetértés Sport Clubja. Nem lesz ér
dektelen néhány sorban feleleveníteni az akkori idők 
embereit és próbálkozásait. Az alapítók közül ma is 
közöttünk élnek Mitrovátz Adolf, Lipták János, Tóth 
Lajos, Márkus Imre, Neumann Ernő, Arany József 
és Hautzinger Károly kartársaink.

Ez az időszak egybeesik azzal a háboruelőtti 
kellemes emlékű idővel, amikor a futbal-láz elözön- 
lötte országunkat. Természetesen az Egyetértés is 
elsősorban ezzel a sporttal foglalkozott. Első mér
kőzései a Műegyetemiekkel, majd BTC-vel, a baj
nokcsapattal, természetesen a vereségek sorozatát 
jelentették csak. De felemlítése az öreg Millenáris 
pályán űzött reggeli tréningeknek bizonyára sokak
ban fognak kellemes emlékeket ébreszteni. Nagy iz
galmakkal párosuló futóversenyek és üzletek csapa
tai közötti futballmeccsek verik fel ebben az időben a 
Millenáris reggeli csendjét. De egyre-másra alakul
nak a vidéken és a tátrai, a balatoni fürdőhelyeken 
a pincérek futballcsapatai, hogy rövidebb-hosszabb 
idő után ismét eltűnjenek. A  pincérsport népszerű
sítése és a tagtoborzás töltötték meg tartalommal

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 PA PR IK A  
BEFŐTT PARADICSOM 
MOCZNIK-ECET SALÁTÁKHOZ

VIII. Alföldi-utca 10. Tel. 30-8-86.

ezekben az első években az Egyetértés Sport Clubot.
Az 1909— 10-es években azonban már a könnyű 

atlétika lett a szakmai sport legnépszerűbb ága. Egy 
egész sereg fiatal sportoló mellett, Fekete Mihály, a 
későbbi Amerikába vándorolt sokszoros rekorde
rünk, gyaloglásban, rnig Karikó Gyula (jelenleg 
győri vendéglős) kartársunk a középtávfutásban 
arattak figyelemreméltó sikereket.

1912-ben Soltész Mihály a 30 km-es gyaloglás
ban megnyerte Magyarország bajnokságát és ez már 
olyan jelentékeny teljesítmény volt, hogy felfigyelt 
az Egyetértésre az egész magyar sporttársadalom.

I l a  F R A K K  I N G
MÉRTÉK UTÁN

Frakk mellényt 
alsónadrágot 

j gallért
soknit

= eée színes puplininget 
a l e g o l c s ó b b a n  b e s z e r e z h e t  kedvező fizetési 
eltételek mellett

November Miklós
ÚRI DIVAT ÜZLET

VII. ERZSÉBET-KÖRUT 36
(Az Orfeummal szemben)

Levelezőlap hívásra házhoz jövünk mértéket venni

1914-ben számottevő ifjúsági mezei futócsapat
tal rendelkeztünk, amelynek legeredményesebb tag
jai Pánthy B. (hősi halált halt a háborúban),, Király 
Pál (a későbbi rekorder), Kádár Béla és Bozókv 
István voltak. Sajnos, a háború kitörése megbéní
totta a szép eredményekkel kecsegtető munkát és a 
ESC a háború alatt szüneteltette működését. Néhá- 
nyan az ideig-óráig itthonmaradottak közül megpró
báltak más klubokban áldozni kedvenc sportjuknak.

A  háború után azonban ismét újjászületett az 
Egyetértés és néhány év alatt jelentékeny sport és 
társadalmi eredmények birtokosa lett. Az első hívó 
szóra kivétel nélkül jelentkeztek a régi ESC-isták 
és rövidesen az új és tehetséges sportolók tömegei 
lepték el a klubot. Legjelentékenyebbek voltak ter
mészetesen Király Pál eredményei, ki 14 magyar 
rekordot állított fel. De nemcsak idehaza, hanem 
nemzetközi viszonylatban is megállta a helyét. Sike
reinek útját Göteborg, Rotterdam, Koppenhága, 
Berlin, Torino, Milánó és Kassa városokban nyert 
nemzetközi nagy futóversenyek jelzik. Mellette re
mek gárda fejlődött ki és ebben az időben az ESC

P  10.80
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egyik legszámottevőbb atlétikai egyesületté lett. 
Hosszútávfutásban Kádár, Mészáros, Majorosi, He- 
dűs, Huffnagel, Gégény, Galambos, Harthay értek el 
jelentősebb sikereket. Középtávokon és ügyességi 
számokban Dénes Imre, a Braun-fivérek, Eper, Vér
tes, Zsizska, Ekker szerepeltek sikeresen. Moharos 
nevű (azóta elhunyt) ifjúsági versenyzőnk bajnok
ságot nyert. Életünk a sporttelepnek a napfény és 
egészség vidám ragyogása közt teltek. Kedves és ne
mes szórakozásunk —  sportunk a boldog játékos if
júság szép fiatal örömteli éveit jelentették.

Sok fiatal társunkat vontuk ki az ártalmas szó
rakozások rabságából és tanítottuk meg a sportolók 
boldog egészséges életére. De társadalmi téren ta
lán még nagyobb jelentősége volt annak, hogy szak
mánk alkalmazottai sportoltak. Elnökségünk és ve
zetőségünk tagjai között örömmel foglaltak helyet 
a vendéglősipar és kávésipar főnökei, valamint a 
szakmák vezető alkalmazottai.

A  sporttársadalom megbecsülésén keresztül tár
sadalmi megbecsüléshez jutottunk. A  háború előtti 
idők gondolatvilágában úgy élt a pincér, amint reg
gel, mikor már más emberek ébredeznek, ő gyűröt
ten, álmosan, fekete ruhájából kilógó ingmellel rit
kán józanul botorkált hazafelé. Rendes polgári csalá
dok körében a pincéri foglalkozás egyet jelentett az 
elzülléssel és boldogtalansággal. Ennek a társadalmi 
előítéletnek válaszfalait láttuk mi leomlani magunk 
előtt a sporttársadalom megbecsülése következtében. 
Amint a társadalom körében emelkedett a sport je
lentősége, olyan mértékben emelkedett a sportoló 
pincérek megbecsülése is. Tagjaink bekerültek a leg
előkelőbb sporttestületek vezető tisztségeibe és el 
nyerték a teljes társadalmi egyenjogúságot a sport 
révén.

Mindezekben láthatjuk tehát a sportbeli ered
mények hatását a polgári életre való visszahatásban 
jótékonyan tükröződni. Magamon tapasztaltam, hogy 
előkelő közéleti méltóságot viselő sportbarátaim elő
ítélettől mentesen engem a munkahelyemen kitün
tető baráti üdvözlésben részesítettek. Nem egy eset
ben történt meg, hogy egy-egy ilyen álalánosan is
mert sportember barátsága révén ismertek meg mint 
sportolót a vendégek és csak a cél érdekében írom le, 
nem önteltségből, hogy milyen nagyot nőttem ilyen
kor a vendégek szemében. Nem képezheti tehát vita 
tárgyát az, hogy a sport mai jelentősége mellett spor
toljanak-e iparunk alkalmazottai. Igenis az üzleti 
érdekek szem előtt tartásával az ipar ifjúsága spor
toljon, mert a fent elmondottak tanúsága alapján 
láthatjuk, hogy eredmények a sportban hathatós 
segítői lehetnek az életben elérendő eredményeknek.

* Megjelent a szállodás és Vendéglős Lap áprilisi szá
mában.

Feladatok .
Irta: Sági Lajos.

Hogyha végignézünk a társadalmon, úgy azt 
látjuk, hogy az emberek szakmák, illetve foglalkozási 
ágak szerint tömörülnek egyesületekbe, szakszerve
zetekbe, stb. s ebben nincsen különbség munkaadó 
és munkavállaló között. Tömörülnek érdekeik meg
védése és eredmények elérése céljából.

Az esztendők óta tartó és romboló válság a gaz
dasági élet valamennyi ágát természetszerűen szak
mánkat is meggyengítette és ez a körülmény szük
ségessé teszi olyan segítési módok felvetését és azok 
gyakorlati keresztülvitelét, amelyek alkalmasaknak 
látszanak arra, hogy egyensúlyunkat újból helyre
állítsák s erkölcsi erőnket fokozzák. Erre legmeg
felelőbbnek mutatkozik bizonyos akcióknak a megva
lósítása, amellyel behatóan kell foglalkozni az egye
sület érdekében.

Senkinek nem lehet kifogása egy korszerű meg
szervezés, tehát a legszigorúbb revízió formája ellen. 
De sem a politikai, sem a szakmai demagógia nem 
játszhat szerepet a kérdés megoldásában. Egy cél 
vezérelhet csak minden szakmai társunkat és ez a 
cél: nagy egységfront a főpincértársadalomban. Akit 
erről nem lehet meggyőznünk, azt le kell győznünk. 
Igen nagy jelentősége van a szakmai tagoknak egye
sületünkbe való szorosabb bekapcsolódásába, mert 
csakis a szorosabb együttműködés biztosíthatja a 
főpincérség jövendő boldogulását. Az összes főpin
céreknél fennáll a gazdasági egymásrautaltság, s 
ennélfogva egységesen kell a főpincérérdekekért sík
ra szállni.

A  vezetőembereknek el kell készülniük arra, 
hogy bizonyos idő múlva helyzetük megrendül, ha 
nem számolnak a fejlődés parancsszavával. A  veze
tőknek meg kell találni a magyar főpincérségnek 
olyan formájú megszervezését, amely egységes erőt, 
bizalmat, jogokat és érvényesülési lehetőségeket 
nyújt a részükre.

Revízió alá kell vennünk tehát azt a tevékenysé
get, amelyet ezideig követtünk és minden magyar 
főpincérnek meg kell tenni minden lehetőt arranézve, 
hogy ezt a nagy együttműködést megteremtsük és 
véget kell vetni a határtalan óvadékok és helypén
zek korszakának és amely csak szálláscsinálója a 
kontároknak és megcsúfolása a szakképzett tisztes
séges pincéreknek.

Igen sokszor írtam már a magyar főpincértár- 
sadalom közönyéről és arról a nemtörődömségéről, 
amellyel legégetőbb problémái iránt viseltetik. Á  köz
ismert pincérindolencia ellen folytatott harcnak, bár 
nem nyilatkoznak meg a közvetlen eredményei, mégis 
úgy hiszem, nem egészen hiába ostorozom állandóan 
a főpincérrétegekben uralkodó ezt a kortünetet; meg

DUBOVETZ Kartársak!
OKTOGON-KÁVÉHÁZBAN

húskülönlegességei találkozunk.

V. L ipót-köru t 17. Olcsó árak! —  Kitűnő konyha! 
Kifogástalan kiszolgálás!

Telefon: 26-3-08 Jöjjünk össze naponta minél többen az
OKTOGON-KÁVÉHÁZBAN!
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győződésem, hogy a közvetlen közeljövőben a pincér
társadalomban igenis meg fog nyilatkozni az a tö
rekvés, hogy jelenlegi kevésbé szervezett állapotá
ból kiemelkedjék és belekapcsolódjék a szervezés 
által teremtett hatalmas egyesületünkbe. Erre erős 
garanciát táplál bennem a jelenlegi megválasztott 
vezetőség agilitása és célkitűzése is, amely célkitűzé
sekben bennefoglaltatik, miszerint nem csak a tagok 
megszerzésén van a hangsúly, hanem szociális in
tézmények létesítésén és a tagok részére jogok és 
lehetőségek nyújtása által azoknak megtartásán.

Hátrányokat okoztak a szakmában azok az el
hibázott szervezkedési törekvések, melyek a pincér
társadalomban akár szakmai, akár más természetű 
elkülönített szervezgetésekkel akartak éket verni. 
Ez mindig csak a belső elentétek kimélyítésére ve
zetett és talán az ilyen céljatévesztett szervezés 
okozza, hogy a főpincérség még a legégetőbb prob
lémái megoldása vagy legalább előbbrevitele érde
kében sem tudott közös erőt reprezentáló pl attformot 
találni. Pedig a főpincérség szervezkedése helyes me
derben csak akkor folyik, hogyha megértik, hogy mit 
jelent az összesség együttműködése, mert csak így 
tudja a főpincérség önmagának a védelmét közös 
ügyének előrevitelét elérni és a társadalommal szem
ben fennálló kötelezettségének eleget tenni. Ezt dik
tálja a józan ész, a jól felfogot érdek és valamennyi
ünknek kötelességérzete. Csak ezen keresztül remél
hetjük, hogy az ossz főpincértársadalom minden 
gáncsvetés ellenére is megtalálja önmagát.

Érezzék meg a kollégák és egyesületünk tagjai, 
a közös munka szükségességét az élet parancssza
vára. Ne legyen a pincérszakma az öntudatlanság 
bagolyvára, hanem eszméljen rá végre arra, hogy 
egy súlyos tévedés rabja volt eddig, amikor azt hitte, 
hogy létérdekeit egyesületünkön kívül is ki tudja 
vívni.

Égető szükségesség, hogy a kávéházi éttermi és 
szállodai iparban rendeztessék a munkakínálat és ke
reslet ügye. Ezek mind halasztást nem tűrő problé
mák. És ami a legfontosabb, akkor ez a szakma nem 
lesz a lecsúszott társadalmi rétegek mentsvára. 
Szakmát, úgyszintén egyesületi tagságot venni és 
bitorolni nem lehet, hanem azt ki kell érdemelni.

Kenyértelenlil és munkaerejében teljesen le
gyengülve minden szociális védelem nélkül áll ma itt 
a főpincértársadalom. Ismerjük fel tehát hovatartó- 
zandóságunkat és a széttagoltság helyett az ossz fő- 
pincértársadalomnak egy nagy hatalmas egyesület
ben, a Főpincérek Országos Égyesiiletében való tö
mörülését tűzzük ki céljainknak.

H Í R E K
Mennyit eszünk ”0 éves korunkig? Az ember emésztő 

szerveinek hihetetlen nagy munkát kell elvégezniük. Kiszá
mították, hogy 70 év alatt az ember 100— 150 q kenyeret, 150 
q burgonyát, 15—20.000 kg. húst és zsírt, 5.000 kg. halat, 90 
q főzeléket, 12 ezer tojást és 50—60 q gyümölcsöt fogyaszt el. 
Vannak, akik ezt az átlagot túlhaladják. A  mongolok egyetlen 
ültükben 5 kg. ürühúst esznek meg és az eszkimók naponta 
4— 5 kg. halat fogyasztanak el.

Tagtársak agitáljatok lapunk érdekében! 
Kérjük a tagtársakat, hogy tagdíjfizetési kötelezett

ségüknek tegyenek eleget.

T U D O D  M I T ?

E G Y Ü N K  F R U T T I T !
S T Ü H M E R

Megszűnik a párisi „Rotonde” . A  válság és az 
idegenforgalom csökkenése úgy látszik Párisban is 
szedi áldozatait. Amint Párisból jelentik, megszűnik 
a Montparnasse híres kávéháza, a „Rotonde” . Pesti 
ember, ha Párisban járt, bizonyára ült egy este a 
boulevard Montparnasse nagy kávéházának ter- 
raszán, vagy az ellenkező oldalról a Café du Döme 
terraszáról láthatta a szemközti ,,Rotonde” -t, amely 
a mai mulatónegyeddé fejlődött Montparnassenak 
első kávéháza volt. Huszonöt-harminc évvel ezelőtt 
még kis csapszékszerű kávémérés, úgynevezett bistro 
volt a „Rotonde” , ahova lassanként az egész világ 
Párisba sereglett művészei rakták le fészküket. Ez 
adott azután olyan jelentőséget a Montparnassenak, 
hogy itt egyre-másra alakultak mindig szebb és szebb 
mulatóhelyek és ez okozta végzetét a művészkávé- 
házzá vedlett „Rotondnak” . Mert a művészek eltűn
tek a fényes mulatónegyedből, velük együtt eltűnt a 
slepp is, a szomszédos előkelő és fényes kávéházak 
mellett a „Rotonde” kiöregedett, megszűnt és helyén 
egy bank nyitotta meg kapuit.

Nem lehet külföldre utazni. Azt hisszük sokan 
olvashatták a napilapokban a pénzügyi kormány leg
újabb rendeletét, mely a külföldre utazók valutaszük
ségletének korlátozását úgyszólván a semmivel 
egyenlő 50 pengőnyi értékre szállította le. Nem ér
dektelen tagjainknak tudni, hogy mi volt az oka an
nak, hogy ilyen radikális intézkedéssel vágják ele
jét a magyar vendégek külföldi utazásának. Ezt a 
valutarendeletet a Nemzeti Bank abból a szempont
ból hozatta meg. mert külföldön óriási mennyiségű 
pengőkészletek halmozódtak fel, s ezáltal a pengő 
belső vásárló erejéhez viszonyítva külföldön a pengőt 
túlságosan aláértékelték. A  befelé folyó kétségtele
nül megnagyobbodott idegenforgalom ezt a pengő
mennyiséget nem vásárolta fel, de nem is hozott 
magával valutát. Hanem vásárolt külföldön zárolt 
pengőt, amely tulajdonképen a külföldi követelések 
itteni kvótáját jelenti. És ezzel az összeggel magyar- 
országi tartózkodásának ideje alatt valójában olcsób
ban élt, mintha normális valutáért vásárolt volna 
pengőmennyiséget. Igaz, hogy ez az intézkedés arra 
fog vezetni, hogy a jövőben esetleg megcsökken azok
nak a száma, akik ilyen zárolt pengő-csekkekkel utaz
tak Magyarországra és ez a mi iparunknak jelenté
keny károkat okozhat. Tudvalevő az, hogy Magyar- 
országon viszonylag olyan rosszul állunk a nyaraló-
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R Ó D O S I  S Á N D O R  É S  T Á R  SA 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

kávé-, tea- és gyarmatárú-import 
BUDAPEST, VI., VILMOS CSÁSZÁR-ÉT 53.

Telefon: 17-3-82, és 20-3-36.

üzemek tekintetében, hogy a magyar fürdő és nyara
lóhelyek képtelenek lennének az esetben, ha minden 
magyar ember, aki nyaralni megy és Magyarországon 
kívánna nyaralni, ezeket az igényeket is kielégiteni. 
Szóval Magyarországon a szálloda és fürdőiparnak 
nincs annyi ágya, ahány ember Magyarországon 
nyaralni szokott. Ilyen siralmas viszonyok mellett 
lehetetlen lezárni a határokat a külföldre kívánkozó 
tehetős magyar vendégek előtt, mert ennek az ered
ménye esetleg az lehet, hogy a külföldről ideérkező 
és itt nyaralni szándékozó vendégek elhelyezése le
hetetlenné válik. A  Nemzeti Bank valutapolitikáját 
szerény nézetünk szerint összhangba kell hozni a 
vendégipar és a kereskedelem érdekeivel, mert e nél
kül a törvényes rendelkezések szembe kerülnek az 
élet törvényeivel.

Borpalota Rt.
Budapest, V ... Király ucca 26.
Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.
Ajánlja kiváló minőségű márkás tájborait 
palackozva és hordótételben.

Föltalálták a törhetetlen papír-palackot. Ranin- 
ger fiatal osztrák mérnök rendkívüli érdeklődést 
keltő szabadalmat jelentett be: a papirpalaekot. Ez 
az újféle palack különleges anyaggal átitatott paoir- 
neműbői készül, törhetetlen, hallatlanul könnyű, tel
jesen egészséges. Egyaránt alkalmas arra, hogy vi
zet, tejet, bort, ecetet, gyümölcsnedvet, szirupot, 
ételolajat, autóolajat vagy sört tarsanak benne, kü
lönleges előnye még az is, hogy teljesen zsírhatian. 
Raninger mérnök maga fogia gyártani ezt a papír
palackot, egészen nagyarányú tömegtermeléssel 
olyan olcsón fogják árusítani, hogy egyszeri meg
ismerés után rögtön ki fogja vele szorítani az üveg ■ 
palackokat. Ezentúl nem kell az üvegben árusított 
folyadékok vásárlásakor üvegbetétet is hagyni a 
kereskedőnél, mert a papirpalack a legolcsóbb fo
lyadékra is ráadásul fogna járni s kiürülés után el 
is lehet dobni a papirpalaekot, mert olcsóbb újat 
venni, mint a régit kimosatni. A  közeljövőben talán 
már szines nyomtatott címkékkel ellátott pamr- 
palackokban fog történni az italok felszolgálása is.

Vasúti pénztár-gépek. Londonból jelentik: Az 
északnyugati vaspálya londoni pályaudvarain olyan 
pénztár-gépeket állítottak fel, amelyek gombnyo
másra kinyomtatják, keltezik, kiadják és lebélyeg-

reklám és cégtáblafestö vállalat
Budapest, Vili,, Rökk Szilárd u, 27,
Világító és napfényreklámok 
lakónévjegyzéktáblák

Telefon ; 38-5-27.

t s z  K O S !
plafonját és falát néhány óra alatt különleges 
eljárással újjávarázsoljuk! Díjtalan bemutatás. 
Poloska- és férekírtás garanciával. Szakszerű 
lakástakarítás! MEZEY VACÜUM, lakáskar
bantartó és hat. eng. poloska- és féregirtóválla
lat, Budapest, Csengery-u. 51. Telefon: 13-0-95.

zik a kívánt vasúti menetjegyet, kiadják a vissza
járó aprópénzt, feljegyzik a tiszta bevételt és a kö
vetkező tételeket önmaguktól összeadják, úgyhogy 
a pénztáros állandóan ismeri a pénztárkészletet. A  
gépek, amelyekhez hasonló sehol a világon nincsen, 
3040 féle jegyet adhatnak ki.

Hogyan hódította meg a kávé a világot. A  kávé 
Arábiából és Abesszíniából terjedt el az egész vilá
gon. Naironi, a kávé nagy tudósa szerint egy pásztor 
Abesszíniában Kaffa hegyvidékén 1440-ben azzal ál
lított be a közeli kolostorba, hogy juhai valami olyan 
növényből ettek, amelynek izgató anyaga nyugta
lanná tette őket s ezért egész éjszaka ugrándoztak. 
A  szerzetesek megvizsgálták ezt a növényt, levét ki
főzték és kiderült, hogy az nagyon kellemes ital, 
de egész éjszaka nem tudtak aludni annak megízle
lése után. így  fedezték fel a kaffai szerzetesek a ká
vét. Nevét is Kaffáról nyerte ez a világot meghódító 
ital, amelyet minden nyelven kávénak, kaffenak, 
cafénak, cavanak hívnak.

1632-ben Kairóban már több mint ezer kávé
ház volt, 1642-ben már Velencében is megnyílt az 
első kávéház, 1670-ben pedig Párizsban egy Passal 
nevű örmény ember nyitotta meg első kávéházát, 
amellyel igen nagy vagyont szerzett. Ausztriába és 
Magyarországba a törökök hozták az első kávét. 
Feketelevesnek hívták és a török időkben Budán már 
nyakra-főre nyíltak meg a török kávéházak. Bécs- 
ben egy Koltschitsky György nevű polgár alapította 
az első kávéházat, miután megvette azt a rengeteg 
kávét, amit Bécs felmentésekor a törököktől zsák
mányoltak. Pesten valószínűleg 1690-ben nyittotta 
meg Pobiz Péter az első kávéházat, Cavesieder Ba
lázs pedig 1714-ben tükrös-fényes kávéházat alapí
tott. ahova már társalogni, mulatni, üzleteket kötni 
és kockázni is jártak az emberek. 1735-ben Pesten 
három, nagy kávéház volt.

Budapestet teljes joggal nevezik a kávéházak 
városának. Nemcsak mert valóban sok itt a kávéház, 
hanem azért is, mert olyan ragyogó kényelmes kávé
házak sehol sincsenek, ahol az emberek megtalálják 
a hazai és külföldi lapokat, ahol társaséletet lehet 
élni, dolgozni, üzleteket lebonyolítani, kártyázni, szó
rakozni, vagyis ahol a kávéházak valóban a családi 
otthoni és a klubokat helyettesítik. Efajta kávéházak 
csak Bécsben és Berlinben vannak, mert a francia 
kávéházakban nincsenek újságok, az olasz, angol és 
amerikai kávéházakban pedig legfeljebb percekre 
ülnek le az emberek: fogyasztanak és nyomban tá
voznak. A  török és más keleti kávéházakban hiány
zik nemcsak a fény, de még a legcsekélyebb kénye
lem is. A  kávébázak máshol csupán kávézó emberek 
helyiségei, nálunk azonban ragyogó helyisé ' ’ ■ új
ságolvasó termek, mulatóhelyek, irodák, klubok is.
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iĴ PxrémanfRoséTransylvanía sec
Mái' a magyar pincérek számát is sokalják a 

román hatóságok. Aradról jelentik: Vulpe munka
ügyi felügyelő magához rendelte a kávéházak és ét
termek vezetőit és közölte velük, hogy a munkavé
delmi törvény értelmében nem tűrheti a jelenlegi 
állapotokat. Most ugyanis az a helyzet, hogy az aradi 
pincéreknek nyolcvan százaléka magyar. E helyzeten 
sürgősen változtatni kell és megfelelő érvényesülési 
lehetőséget kell nyújtani a román elemeknek, mert 
különben bezáratja azokat a vendéglátó üzemeket, 
amelyekben a magyar pincérek többségben vannak. 
Ha nincsenek Aradon megfelelő számban gyakor
lott román pincérek, akkor hozassanak a regátból, 
vagy Erdély más helyeiről, parancsolt rá a kávésokra 
és vendéglősökre Vulpe úr. Bezzeg nálunk senki sem 
törődik vele, hogy a magyar pincérek rovására hány 
idegen állampolgárt foglalkoztat a szállodai ven
déglő- és kávésipar.

Megjavult három év aiatt Magyarország idegenforgalmi 
mérlege. A z idegenforgalomból származó bevételek, illetve 
kiadások a Magyar Statisztikai Szemle megállapításai szerint 
általában 1933-ban is folytatták eső irányzatukat. A  rendel
kezésre álló adatok tanúsága szerint a legrombolóbb hatást az 
elzárkózás és a valutáris nehézségek okozták. Az idegenfor
galom szempontjából is kulminációt mutató 1929. évi ered
ményekkel szemben az 1933. év adatai sokhelyütt harmadára- 
negyedére estek vissza, sőt itt-ot'c még nagyarányú a csök
kenés az 1932. évvel szemben is. Vannak azonban már álla
mok, amelyekben a világgazdasági helyzet 1933-ban bekövet
kezett némi javulása az idegenforgalom pénzügyi eredmé
nyeit megjavították.

Ezek közé tartozik elsősorban Magyarország. 1929-ben a 
külföldi utasoktól származó bevétel és a külföldre utazók kia
dása között az arány 4:9.9 volt, ez az arány 1932-töl már 
lényegesen kedvezőbb.

Horváth Lajos és Karcag Béla örökös tiszteletbeli elnö
kök. Az egyesület körüli lelkes tevékenység, önfeláldozó mun
ka nyomában nem jár —  fizetség. Mindössze jó lelkiismeret és 
a kartársak becsülése. Ennek méltó, maradandó elismerésének 
leszegzésére az egyesület közgyűlése elhatározta, hogy 
Horváth Lajos és Karcag Bélát, akiknek az egyesület és a 
szakma körüli odaadó munkásságáról valóban nem kell külön 
megemlékeznünk, —  annyira köztudatbeli dolog ez, — meg
választja örökös tiszteletbeli elnökeinek.

ABT ANTAL borkereskedő
T e l. :  26  1-75. Budapest, VI , T eréz körút 30

ajánlja csakis elsőrendű borait legolcsóbb napi árban 
hordókban és palackokban.

Megszűnt a. London. Vita folyt egyszer egy társaságban, 
hol lehet Budapesten a legjobb sört kapni. Hol kezelik leg
jobban. hol a. legizletesebb ? Sok név, cég röppent, végül a 
többség a London mellett döntött. Valóban kitűnő is volt a 
söre és a sörgourmandok híven zarándokoltak oda . . . Igen 
zarándokoltak: a múlt alakban. Ma már kénytelenek más 
söreldorádó után nézni. Nem segített tehát szegény jó Dök- 
ker bácsi utódjain a márkás sör sem. Az egy-két pohár sörrel 
pityizálókbói nem lehet meglenni. Egy nagy szálloda és étte
remnek egyéb kívánságai is vannak. A  közterhek irtózatosan 
megnövekedtek. Ugyanakkor a közönség csak vágyakozva 
nézhet be az elegáns étterembe. Húszért párisit és hazasiet. 
A  patinás régi üzlet összeroppant. Újabb fájó adat a mai kor 
gazdasági karakteréhez! És megint több pincér, föpincér sé
tál . . .

L Ú D T A L P B E T É T E K
S É R V K Ö T Ő K
G fJ M IS J A R S S N Y Á K

tökéletes kidolgozásijaid  
a lego lcsóbban

W I N K L E R  S Á N D O R
O r v o s i  m ű s z e r é s z n é l  

B u d a p e s t ,  Vili., R á k ó c z i  ut 5 3 .
T e le fo n : 3 3 -B -3 2 . ♦

Heggel öt óra után nem kell kapupénzt fizetni. A  bel
ügyminiszter az 1.505— 1897. közgyűlési szabályrendelet alap
ján kimondotta, hogy a fővárosi házak kapuit október 1. és 
április 30. közti időben esete 10 órától reggel 6 óráig kell 
zárva tartani ugyan, de a házmester nem jogosult hajnali 5 
óra után is kapupénzt szedni a lakótól. Április 30-tól október 
1-ig természetesen reggel 5 órakor is ki lehet nyitni a kaput. 
Ezzel a belügyminiszteri határozattal végérvényesen elinté
ződött a kapupénz-probléma.

Zwiilinger M. István tagtársunk egyesületünk alapító 

tagja autószerencsétlenség áldozata lett. Tulajdonképpen 
üzemi baleset érte, mert egy vendéggel ment annak lakására 
a számla inkasszálása végett és az autó felborult és ennek 
következtében most törött vállal az Uzsoki-utcai OTI kór

házban fekszik.

E G Y E S Ü L E T I  H Í R E K
Nyelvtanfolyamok egyesületünkben. Az egyesület ve

zetősége több oldalról érkező kívánságoknak eleget téve an
gol és francia nyelvtanfolyamokat indít meg tagjaink szá
mára. Legalább 10— 10 jelentkező esetén az egyesület helyi
ségében hetenként 2— 2 délelöttön kitűnő és neves nyelvtanár 
vezetésével kívánjuk megindítani tanfolyamunkat, melyre 
tagtársainknak óránként csupán néhány fillér hozzájárulási 
költséget kell viselniük. Jelentkezés naponta d. e. az egyesület 
irodájában.

Tagtársak! Csakis olyan cégeket ajánljunk, akik la
punkban hirdetnek.
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t patkányt inficiál patkánya
HASKÓ MÉRNÖK patkánybaeiliusától, Budapest, ErzséL

g B . | K o n y h á k
i í ip u s z f u l  svábirtása
i-kőrut <6. . 35-0-56 garanciával

Értesítjük a tagtársainkat, hogy a tervbevett 
nyaralási akció nem járt sikerrel, mert a felajánlott 
helyet megnéztük és azt ne mtaláltuk tagjaink igé
nyeinek megfelelőnek.

-y\ Az Elnökség.

A  Főpincérek Országos Egyesülete helyisége VI.. And- 
rássy-út 51. az Oktogon kávéház különterme. Telefon: 
17-4-36, 21-2-09.

Hivatalos órák naponta 9-töl 12-ig.
Irodavezető Posch Károly.
Tagtársaink ha állást keresnek, vagy alkalmazottat 

vesznek fel. feltétlenül forduljanak először az egyesületi iro
dához. Díjtalan munkaközvetítés.

A z egyesület választmánya minden hónap első kedjén 

rendes választmányi ülést tart. A z egyesület tagjai össze
jöveteleiket minden kedden délelőtt tartják meg az egyesület 

helyiségében.

A z  egyesület felkéri a tagtársakat, hogy az új tagállo

mány megállapítása érdekében szétküldött válaszlevelezölap- 

jainkra feltétlenül adják meg a feleletet, mert az egyesület 
nem óhajtja tovább administrálni azokat a tagtársakat, akik 

fizetési kötelezettségeiknek nem tesznek eleget.

Felhívjuk a Kartársak figyelmét lapunk mai szá
mában megjelent Jo-Jo Sós Rudacska hirdetésre.

Főpincérek
tálálkozóhelye

A  Kartársak figyelmébe ajánljuk a Főnix Gal
lérkereskedelmi és Karbantartási Kft. lapunk mai 
számában megjelent hirdetését.

A Kristály-vizei
forgalombahozza a Szent Lukács 
Gyógyfürdő Kristálykút vállalata 
Telefonszáni: 58-0-80.

Italszükségletét
belföldi és külföldi Halók

ban a legelőnyösebben

beszerző csoportunk
nál fedezheti

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

K iv á lta ira  á r je g y zé k e t  
k ü ld ü n k .

Megjelenik évente 10-szer.

Felelős kiadó: dr. Bolgár Béla. Felelős szerkesztő: Braun József.

Klein S. (Jupiter) könyvnyomda, Budapest, VI., Lovag-u. 14. Telefon: 10-7-12.


