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A lapot a Főpincérek Országos Egyesületének taglal tagdíjuk fejében ingyen kapják.
A  lapot alapította néhai Hajdú Vilmos.

Budapest Polgármestere a főpincérkérdésről.
Szendy Károly nyilatkozata a Fővárosi Hírlapban.

Mi a szakmai fejlődés hátránya a borravaló-rendszer
megszüntetése esetén

A  Fővárosi Hirlap június hó 19-én megjelent szá
mában Szendy Károly polgármester nyilatkozott a 
lap munkatársának az aktuális fővárosi problémák
ról, melyeknek során hosszabban foglalkozott a bor- 
ravalókérdérdés tapintatos megoldásának szükséges
ségéről. A  nyilatkozat Budapest székesfőváros első 
polgárának olyan nagyfokú tájékozottságáról és kö
rültekintéssel tesz bizonyságot, hogy a sok száz hír
lapi polémia, mely elhangzott a borravalókérdés és 
a főpincérrendszer körül mind jelentéktelenné tör- 
pül a polgármester nagy horderejű nyilatkozata mel
lett. Azt a szempontot, hogy a főpincérrendszer és a 
borravalórendszer megszüntetése esetén milyen sú
lyos károsodás érheti a vendéglői és kávéházi ipart 
a szakmai fejlődés szempontjából, egyedül Szendy 
Károly polgármester világította meg legklasszikusab
ban.

A  nyilatkozat, mely címében
Óvatosságot a borravaló körül!

címet viseli, szószerint a következőket tartalmazza:
Sűrűn foglalkoztatta a napisajtót és az érdekel

teket a borravalókérdés, melynek eltörlése érdekében 
a közigazgatási bizottság ismételt felterjesztésekkel 
fordul a kereskedelmi Miniszterhez. A  főváros állás
pontja ismeretes: Megszüntetni a mai rendszert oly- 
képen, hogy abból az érdekeltekre kár vagy vissza
hatás ne származzon.

A  borravalórendszer mai formája kétségtelen re
formra szorul mondja Szendy Károly polgármester, 
azonban vannak olyan szempontok, amelyek komoly 
figyelmet érdemelnek. Nem vitás ugyanis, hogy a 
borravalórendszer megszüntetése esetén a főpincére
ket súlyos károsodás érné már pedig az elmúlt évti
zedek folyamán túlnyomó részt a főpincérek avan

zsáltak vendéglősökké és a maguk rutinjával igye
keztek hozzájárulni a budapesti étkezőhelyiségek jó
hírnevének megalapításához. Ha a főpincérek elesnek 
a borravaló révén számukra juttatott kétségtelenül 
jövedelmező keresettől, akkor nem fejlődnek tovább 
egyéni vállalkozókká és ily módon szakemberek he
lyett tőkés vállalkozókból fognak kikerülni az új tu
lajdonosok.

Elképzelhető, hogy ily módon az Aschingerek, 
Duvalok, Lyonsok rendszere érvényesül, mint Ber
linben, Párisban és Londonban, ami azután megszün
teti a budapesti publikumtól annyira megszokott 
egyéni ízlést és kiszolgálást. Ily módon megszűnne a 
magyar pincérek jóhirneve és nem jönnének új ven
déglősgenerációk, melyek az öröklött szellemben gon
doskodnak a tradíciókon alapuló üzletvezetés fenn
tartásáról. Ez az árnyoldala a borravalókérdés eltör
lésének és ezért az érdekek komoly összeegyezteté
sére van szükség, hogy károk egyik oldalra se szár
mazzanak belőle.

Eddig szól a polgármester nyilatkozata és azt 
hisszük, ezekhez a nyomós érvekhez, melyek a főpin
cérrendszer fenntartásának szükségességét célozzák 
vajmi kevés hozzátennivaló van. Mégis ha rámuta
tunk arra, hogy főpincér kartársaink az utolsó évti
zedekben, de főleg a háború előtti időkben mindin
kább sikeresen önállósították magukat és ma is egész 
sora van a fővárosban és az ország egész területén 
azoknak a jólmenő vendéglőknek és kávéházaknak, 
melyeket főpincérek alapítottak. El tudnánk sorolni 
sokszáz nevet azok közül az egykor közöttünk dolgo
zó főpincérek nevei közül, kik önállósítva magukat 
nagyban járultak hozzá, ahhoz a ma már világhírhez, 
hogy a magyar vendéglői és kávéházi kiszolgálás és 
ellátás világszerte egyedülálló.

„Victória" alpacca evőeszköz kapható minden vaskereskedésben
„Magyar ára"
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A magyar iőpincéri kar az 
idegeníorgaiom szolgálatában

A  borravaló vagy százalékharcban egyesek 
döntő érvnek hozzák tel, hogy a százalékrendszer be
vezetése az idegenforgalom fejlesztése szempontjá
ból feltétlen szükséges. Hogy ez az érvelés mennyire 
nem helytálló és komoly, azt mi sem bizonyítja job
ban, mint a való tényállás.

Azt hiszem rajtam kívül kollegáim százai tud
ják igazolni sok-sok külföldi vendég van, aki külön 
borravalót ad annak dacára, hogy megmondják neki, 
hogy a borravaló már akár udvariasságból százalék 
formájában vagy a kávéházban szokás s levonás által 
le van róva. Ez nem azért van, mert ez a külföldi 
vendég a gavallériát mutatja. Nem! —  Hanem érzi, 
hogy a főpincér munkája ezzel a csekély levonással 
nincs eléggé értékelve. Mert ha a magyar idegenfor
galmi szervek és hatóságok —  sajnos —  nem is 
akarják észrevenni, hogy a magyar iöpincér a hazai 
idegenforgalom egyik leghasznosabb közkatonája és 
legszükségesebb munkása, észreveszik ezt az idege
nek, akik elvégre nem mind az IBUSz által jönnek 
szép fővárosunkat megtekinteni és nem vehetik 
igénybe az igen költséges idegenvezetőt, vagy az 
IBUSz autóskörjáratait, hogy megnézzék és megis
merjék Budapest szépségeit. Ezeknek az idegeneknek 
pedig csak e^vetlen Útikalauzuk, tolmácsuk és pesti 
barátjuk van, az udvariasságáról, szolgálatkészségé
ről, kulturális fejlettségéről világszerte elismert ma
gyar főpincér.

Ha a külföldi bemegy egy pesti kávéházba vagy 
vendéglőbe, száz eset közül kilencvenszer biztosan a 
saját nyelvén köszönti őt a főpineér. Saját nyelvén 
magyarázza el az ételek összetételét és kipuhatolva 
az idegen ízlését, olyan ételeket ajánl, amelyek teljes 
mértékben megnyerik a külföldiek tetszését és meg
elégedését. Közben megtudhatja a főpincértől, hogy 
idejét mikor és hol töltheti el legjobban. Hol van a 
legjobb cigányzene, a legkellemesebb kerthelyiség, a 
leginyencebb konyha, a legtöbb látnivaló stb. stb. — 
Azt külföldi tapasztalataim alapján állítom, hogy ezt 
sehol egész Európában, kivéve talán Bécset, nem ta
lálja meg a külföldi! Ez az amit az idegen csodálat
tal fogad. A  magyar főpincérség tájékozottságát, 
udvarias útbaigazításait, hasznos tanácsait, rutini- 
rozott, lekötelező szolgálatait, feszélytelen beszédmo
dorát. Mit adhat mindezért a külföldi a főpincérnek? 
—  Először azt, hogy ittartózkodása alatt többször 
visszatér hozzá. Másodszor ,hogy borravaló alakjá
ban juttatja kifejezésre megelégedését és köszönetét 
a fó'pincérrel szemben.

A  magyar főpincérség teljes munkakészséggel 
és tehetségével áll a hazai idegenforgalom szolgála-

Teljes KÁVÉHÁZI- vendéglői BERENDEZÉSEK 
evőeszközök, porcelán üvegáruk stb.

KÖLCSÖNZÉS
Főpincéreknek különleges árengedmény
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tában és ezért méltán megérdemelné éppen az idegen- 
forgalmi szervek és hatóságok támogatását egyéni 
érdekeik és mindennapi kenyerük védelmében.

Meg kell adni a főpincérségnek az egészséges 
szakmai fejlődés lehetőségét! —  Nem a százalékos 
rendszer rendeleti úton való bevezetésével, amely 
lehet egyeseknek előnvös, de nem kell senkinek. Sem 
a nehéz helyzetben levő kávésoknak, vagy vendéglő
söknek, sem a főpincérségnek, legkevésbé a felszol
gáló személyzetnek, akiknek ez létalapjukat támadja 
meg, de nem keli sem bel- sem külföldi vendégeknek, 
mert a vendég legyen bel- vagy külföldi, úgy hono
rálja a főpincért és felszolgálót, ahogy az azt meg
szolgálta.

Ha a szakmai életben rendeletre van szükség, 
akkor legelőször is szigorú törvénnyel kell végre le
sújtani a lelketlen óvadékcsalókra és sikkasztókra, 
már a legkisebb összeg elsikkasztásánál a legszigo
rúbb büntetést kell alkalmazni eltekintve attól, hogy 
az összeg óvadék, kölcsön vagy bármilyen más néven 
van elhelyezve. Szigorú rendelettel kell ártalmat
lanná tenni a főnököt és alkalmazottakat egyaránt 
kizsákmányoló állástszerző zúgügynököket. Meg kell 
teremteni a működési engedélyek kiadásának lehető
ségét, hogy csakis azok lehessenek főpincérek, akik 
a szaktudásukkal, intelligens rátermettségükkel és 
erkölcsi tisztaságukkal szolgálják a szakmát és a 
közönséget.

Ha mindezt megkapja a magyar főpincérség, 
akor nemcsak a kávés és vendéglős iparnak lesz hasz
nos tagja, hanem nélkülözhetetlen harcosa és lendítő
kereke lesz a magyar nemzeti ügynek, a magyar ide
genforgalom fejlődésének.

Reiff János.

Hajdú Vilmos síremlékének 
felavatása

Június 18-án avattuk fel a rákoskeresztúri teme
tőben az egyesületünk néhai alapítójának és örökös 
tiszteletbeli elnökének Hajdú Vilmosnak síremlékét.

A  több, mint százfőnyi közönség soraiban ott 
láttuk a főpincéregyesület egész vezetőségét, vala
mint nagyszámú tagjait és a szakmai élet több jelen
tékeny reprezentásait. Az egyházi szertartás befeje
zése után az egyesület nevében Braun József lépett a 
síremlékhez és a következő avatóbeszédet tartotta:

Egy élet értékét az határozza meg, hogy alkotá
saiban túléli-e magát az alkotót az élet kitöltőjét, az 
embert.

Megmaradnak-e az alkotások, vagy együtt hul
lanak porba a név viselőjével .
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Az az élet nevezhető értékes életnek, mely mara
dandó lelki örökséget is hagy maga után.

És az, aki bevégezte földi pályáját csak akkor 
pihenhet nyugodtan örök magányában, ha tudja, 
hogy öröksége jó kezekben van .

Mi, akik itt vagyunk, tudjuk, ki volt Hajdú Vil
mos és a jövő fogja megmutatni, kikre hagyta az ő 
lelki és szellemi örökségét.

Ha egy ember életét akarjuk megrajzolni, úgy 
keresnünk, kutatnunk kell. Kik azok, kikkel együtt 
élt és kik azok, akikért élte életét.

És ha végignézünk az itt megjelent sokaságon, 
látjuk azokat, akikkel ő élt s látjuk azokat, kikért 
élte életét.

Önmagunkban láthatjuk majd megelevenedni a 
mi drága nagy emberünk életét, ha az ő örökségének 
jegyében élünk.

Itt vagyunk mindannyian, akik érezzük, hogy ez 
a siremlék annak az embernek földi maradványait 
takarja, kinek élete egy volt mindanyiunk életével.

Itt van az ő szükebb családja, élén a drága hit
vessel, aki maga szeretné kezébe venni azt a zászlót, 
amit ő kiejtett kezei közül.

Itt vannak gyermekei, kik tovább élik az ő pél
dás, becsületes, szorgalmas életét.

És itt a nagy család, a Főpincérek Egyesülete, 
a magyarországi szállodák, éttermek, kávéházak ve
zető alkalmazottait. Velünk élt ő, értünk élt ő.

És most itt áll egy szerény siremlék, hogy hir
desse az ő soha nem múló emlékezetét.

Hirdesse ez az emlék, hogy élt a főpincérek kö
zött egy ember, aki értük gondolkodott és gondolatait 
megvalósította. Ez a gondolat áll és él.

Áll és él hirdetve egy tisztalelkü embernek alko
tását, él és dolgozik érettünk a Főpincérek Országos 
Egyesülete és Óvadékhitelszövetkezete.

És ma, a harcok napjaiban jobban érezzük, száz
szorosán tudjuk, már mit jelent nekünk az ő alkotása.

Ma újból veszedelmek fenyegetik azt az épületet, 
melyet Hajdú Vilmos alkotott.

Nincs más védelem, nincs más erő, csak Hajdú 
Vilmos emléke.

Az ő emlékezete ad erőt, az ő alkotása a Főpincér

M O C Z N IK készítményei:
FRA NC IA  MÓD SZERINTI MUSTÁR
ÉS M AG YAR CSEMEGE MUSTÁR
SAVANYÍTO TT h ú s o s  f e h é r  p a p r i k a
ECETES UBORKA
TÉ LI KOVÁSZOSUBORKA KÜLÖNLEGESSÉG
PA PR IK A S A LÁ TA
fehér és piros káposztával TÖLTÖTT PA PR IK A
BEFŐTT PARADICSOM
MOCZNIK-ECET SALÁTÁKHOZ

VIII. Alföldi-utca 10. Tel. 30-8-86.

Egyesület nyújt csak védelmet nékünk az ő nagy 
családjának.

A  sors kifürkészhetetlen akarata folytán mi 
most az ő emlékezetének hódolunk. Az ő emlékére sir
követ állítunk, holott most lenne szükség az ő nyu
godt bölcsességére, az ő mindenkit meggyőző tiszta
ságára.

Most kéne, hogy itt éljen közöttünk s mi egy fe
kete követ az ő elmúlását jelentő emlékét álljuk kö
rül.

Ez a kő nem tud nekünk semmit mondani. De 
tud bennünket emlékeztetni mindarra, amiért ő élt, 
mindazokra a kötelességekre, melyeket ő örökségül 
hagyott reánk.

Mindnyájatokhoz szólok, akik itt vagytok, gyá
szoló hitves, gyermekek, unokák, testvérek, rokonok 
és hozzátok Hajdú Vilmos itt maradt kartársaihoz.

] í a ...F R A K K  I N G
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Éljetek úgy, ahogy ő élt s kövessétek azoknak 
a gondolatoknak menetét, amelyek az ő elmúlása fe
lett is nyugalmat s vigasztalást nyújthatnak nekünk.

Mondjátok utánam itt ez emlékműnél és tartsá
tok meg sokáig a fogadalmat.

Fogadjuk, hogy Hajdú Vilmos emlékezetéhez 
hűek maradunk.

Az avatóbeszéd mély hatást tett a jelenvoltakra, 
mely után Csik József a genfi egyesület elnöke magas 
szárnyalású beszédben méltatta Hajdú Vilmos életét 
és munkásságát és jelentékenyen kiemelte azt, hogy 
Hajdú Vilmos, mint a genfi egyesület tagja, milyen 
jelentékeny hatást gyakorolt az egyesület fejlődésére.

A  felemelő gyászünnepély után a jelenvoltak 
Hajdú Vilmos emlékének áldozva azzal váltak szét, 
hogy Hajdú Vilmos alkotását a főpincérek egyesüle
tét és óvadékhitelszövetkezetét az ő szellemében fog
ják fejleszteni és továbbvezetni.
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Hajdú Vilmos síremlékére a következő adományokat 
nyugtázza a Főpincérek Egyesülete. 

Főpincérek Övadékhitelszövetkezete 200 P
Singer Kálmán 20 P
Berliner Manó 10 P
Bársony Ede 10 P
Artner Alajos 10 P
Braun József 10 P
Karcag Béla 10 P
Kantzler Aladár 10 P
Reichmann és Káldor 10 P
Braun László 5 P
Fenyves Béla 5 P
Rózsa Elek 5 P
Scheier Győző 5 P
Sonnenschein István 5 P
Sági Lajos 5 P
Weisz Árpád 5 P
Knapp és Deutsch 4 P
Dömötör István 3 P
Révész Ernő 3 P
Orbán Géza 3 P
Gáraos Sándor 3 P
Kanner Tibor 3 P
Silbermann Frigyes 3 P
Molnár Zoltán 2 P
Dunavári Károly 2 P
Wolf Jenő 2 P
Schmidt Ferenc 2 P
Frenkel I. 2 P
Arnstein Béla 2 P
Váradi József 2 P
Suba Andor 2 P
Klein Adolf 2 P
Csik József 2 P
Szilágyi Sándor 1 P
Kránitz Jenő 1 P
Rosenfeld Ödön 1 P
N. N. I P
N. N. 1 P
Rottenstein M. 1 P

A  balatoni fürdőtitkárok 
tanfolyamáról

Bánlaky Géza vezérigazgató és Gundel Károly elő
adása a balatoni fürdőtitkároknak.

A  balatoni fürdőtitkárok a balatoni bizottság 
rendezésében egy tanfolyamon vettek részt, hogy a 
balaton körüli progpaganda, valamint a vendégek el
helyezése és kielégítése szempontjából minél tökéle
tesebbet nyújthassanak a balatoni fürdők. E tan
folyam előadásai során, melyek teljesen a gyakorlati 
életből vett problémákat ölelték fel, a Gellért szálló 
márványtermében a tanfolyam hallgatói részére Bán-

DUBOVETZ
húskülönlegességei

V. Lipőt-körut 17.
Telefon: 26-3-08

laky Géza a Gellért szálló vezérigazgatója és Gundel 
Károly a Gellértszálló éttermi bérlője tartottak elő
adást, mellyel kapcsolatban a fürdőtitkárok megte
kintették a Gellértszálló egész üzemvezetését és Bán
laky vezérigazgató úr propagandaanyag gyüjtemé-
nyét. , ,

Az előadást Bánlaky igazgató ur azzal kezdette, 
hogy egy tapasztalt szállodavezetőnek a legkisebb 
részletkérdésben is tisztán kell látnia. A  borravaló
kérdésről beszélt, megemlítve a Gellért nagyszálló
ban bevezetett fakultatív borravalórendszert, mely 
megengedhetővé teszi, hogy a vendég tetszése szerint 
akár tényleges borravalóban, akar százalékkal elé
gítse ki a személyzetet.

Előadásában kibontakozik a szálloda teljes élete 
és a portától kezdve a tiszta ágynemű problémájáig 
mindén szálloda legfontosabb kérdései szerepelnek az 
előadásban.

Gundel Károly a Gellértszálló éttermének veze
tője Bánlaky igazgató úr előadásának gondolatmene
tébe kapcsolódik be. Szerinte, míg a vendég naponta 
csak egyszer legfeljebb kétszer alszik, addig négyszer 
étkezik. Ha tehát az ágykérdése alapvető fontosságú 
probléma, az étkezés kérdése még fontosabbnak 
mondható.

Mit keres az idegen a magyar konyhán veti fel 
a kérdést Gundel Károly. Vájjon a megszokott ott
honi ételeit, vagy hajlandó kísérletezni a nemzeti 
koszttal. A  kérdést nagy körültekintéssel kell kezelni 
és a nemzeti konyha túlzásait az idegenekkel szem
ben mindig csökkenteni kell, ha nem akarjuk kony
hánk ellenségévé tenni a vendégeket. Beszél azután a 
főpincér kérdésről és arról, hogy milyen diplomatá
nak kell lenni a személyzetnek a látszólag csekély fon
tosságú, valójában azonban a legsúlyosabb viharokat 
előidézhető asztalfoglalások kérdésében. Általában 
minden téren a legnagyobb fokú körültekintés kell, 
hogy áthassa a személyzetet, mert csak így lehet igé
nyeiben kielégíteni a vendéget.

Az irodába Kurtz igazgató úr vezette be a hall
gatóságot a szálló könyvelési technikájába. A  bala
ton mellett természetesen nincsenek penziók vagy 
szállók 300-on felüli szobaszámmal és a Gellértben 
még az is komplikálja, hogy a szálló és az étterem 
külön üzem. Eleinte kissé nehezen barátkoznak meg 
a hallgatók a szobanyilvántartó főkönyvvel, de mikor 
a szálló főkönyvelője bemutatja a hallgatóságnak a 
gyakorlatban, bármelyik vendégnek maximális 2 
perc alatt ki tudják állítani az együttes éttermi és 
szállodai számláját., az egész dolog máris egyszerű
nek látszik. Közben a főkönyvelő bemutatja a köny
velésben egv vendég érkezését és elutaztatását. Majd 
a hullámfürdőt tekintik meg a hallgatók és végigjár
va az egész Gellértszállón a gyakorlati útmutatás 
gazdag tárházával felszerelve utazhatnak haza a ba
latoni fürdőtitkárok megkedvelteim a vendégekkel 
a Balatont.

Javíttassa tűzhelyeit, kályháit, berendezé
seit. Nickeleztessen cromoztasson, 
uj munkára kérjen árajánlatot az

„U N I VEHSAL"fém  és Vasárúgyár
vállalatnál

VII., Nürnberg u. 9. — Tel.: 96-9-12
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A budapesti kávéházi alkalmazottak kereseti adóalap
jának újabb megállapítása.

H A T Á R O Z A T .
A  budapesti kávéházi alkalmazottak kereseti 

adóalapját az érdekeltség és a székesfővárosi IV. kér. 
adófelügyelőség kiküldöttjének meghallgatásával a 
polgármesteri VI. ügyosztály javaslata alapján 1935. 
évi július hó 1-től a további intézkedésig, de legké
sőbb 1935 december 31-ig a következőképen állapí
tom meg:
főpincér kereseti adóalapja hetenként:

I/A osztályú üzemben 80.—  P
I/B osztályú üzemben 60.—  P

II/A  osztályú üzemben 45.—  P
II/B osztályú üzemben 40.—  P

felszolgáló és fizetőpincér kereseti adóalapja heten-
ként:

I/A osztályú üzemben 45.—  P
I/B osztályú üzemben 34.—  P

II/A  osztályú üzemben 28.— P
II/B osztályú üzemben 25.— P

trafikos, kenyeres, borravalós takarítónő kereseti
adóalapja hetenként:

I/A, I/B osztályú üzemben 23.—  P
II/A  osztályú üzemben 22.—  P
II/B osztályú üzemben 21.—  P

A  különleges fényüzési kávéházi vállalatoknál 
alkalmazott személyzet kereseti adóalapját ezen ren
delkezés nem érinti, mert azok kereseti adóalapja 
tovább is az I/A osztályba sorozott szállodai és ven
déglői alkalmazottak kereseti adóalapjával azonos.

A  fix  fizetésű alkalmazottaknál az ellátás értéke 
azonos az Országos Társadalombiztosító által meg
állapított értékkel.

borász, felszabadult portásfiu kereseti adóalapja
hetenként:

I/A osztályú üzemben 36.—  P
I/B osztályú üzemben 30.—  P

II/A osztályú üzemben 26.—  P
II/B osztályú üzemben 25.—  P

III. osztályú üzemben 25.—  P
IV. osztályú üzemben 25.—  P

szobaleány, szobaasszony, liftkezelő, kenyeres, trafi- 
kos kereseti adóalapja hetenként:

I/A osztályú üzemben 32.—  P
I/B osztályú üzemben 26.—  P

II/A osztályú üzemben 24.—  P
II/B osztályú üzemben 21.—  P

III. osztályú üzemben 21.—  P
IV. osztályú üzemben 21.—  P

Télen: BRONHY

\ Egész évben: FRUTTI \

$ STÜHMER gyártmányok $

A budapesti szállodai és vendéglői alkalmazottak 
kereseti adóalapjának újabb megállapítása.

H A T Á R O Z A T .
A  budapesti szállodai és vendéglői alkalmazottak 

kereseti adóalapjának az érdekeltség és a székesfő
városi IV. kér. adófelügyelőség kiküldöttjének meg
hallgatásával a polgármesteri V. (pénzügyi) ügy
osztály javaslata alapján 1935. évi július hó 1-től a 
további intézkedésig, de legkésőbb 1935. december 
31-ig a következőképen állapítom meg.

főpincér, főportás kereseti adóalapja hetenként:
I/A osztályú üzemben 110.—  P
I/B osztályú üzemben 80.—  P

II/A osztályú üzemben 64.—  P
II/B osztályú üzemben 52.—  P

III. osztályú üzemben 44.—  P
IV. osztályú üzemben 30.—  P

fizető, portás, ételhordó, szobapincér kereseti adó
alapja hetenként:

I/A osztályú üzemben 45.—  P
I/B osztályú üzemben 40.—  P

II/A osztályú üzemben 36.—  P
II/B osztályú üzemben 32.—  P

III. osztályú üzemben 28.—  P
IV. osztályú üzemben 21.—  P

Jár-e forgalmiadó 
a borravaló után?

Érdekes döntést hozott a szolnoki pénzügyigaz
gatóság.

A szolnoki élet egyik központja Nemzeti kávé
ház, amelynek törzsközönsége érthető érdeklődéssel 
szemlélte, hogy a szolnoki forgalmi adóhivatal köze-’ 
gei több héten át vizsgálatot tartottak a kávéház bér
lőjénél, Ivanits Józsefnél. Amint a vizsgálat során ki
derült, a szolnoki forgalmiadóhivatal ellenőrei azt a 
problémát kutatták, hogy a kávés a feketekávé elszá
molásban mily összeg alapulvétele után rójja le a for
galmi adót.

Az ellenőrző lapok és a kávéházi kasszaívek sze
rint ugyanis a kávé ára 50 fillérnek lett elszámolva, 
holott a vendégek 70 fillért fizetnek a feketéért. A 
forgalmiadóhivatal ellenőrei azt állapították meg, 
hogy az 50 és 70 fillér közötti differencia a borrava
lót jelenti. Ilyenformán a kávés szerint ezen összeget 
a kávéházi személyzet vette át a saját részére, tehát 
a 20 fillér különbséghez a kávésnak semmi köze s 
így nem is fizethet utána forgalmiadót.

A  forgalmi adóhivatal ezt az érvelést nem fogad
ta el és több évre visszamenőleg 900 pengő forgalmi 
adót rótt ki Ivanits József kávésra. Ivanits József
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megfellebbezte a végzést, azonban a szolnoki pénz
ügyigazgatóság sem fogadta el a védekezést és a 
forgalmi adóhivatal megállapításai alapján jóváhagy
ta az első határozatot azzal a helyesbítéssel, hogy 
azok után a kávék után, amelyek már 10%-os luxus
adóval meg lettek róva, törölte a pótkivetést, s így 
minegy 615 pengőnyi adót állapított meg Ivanits ter
hére.

A  kávés tovább megy a fellebbezései során, azon
ban az a kellemetlen helyzet állott elő, hogy a köz- 
igazgatási bírósághoz fellebbezhet már csak s az ah
hoz beadott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya s 
így a reá kivetett adót be lehet hajtani, sőt máris 
megindult a behajtási eljárás.

A  kávéház közönsége természetesen érdeklődés
sel figyeli a különleges vitát, mert mindenki, aki a 
Nemzeti kávéházban jár, tudja, hogy a kávé tényleg 
csak 50 fillér és a főpincér csak azoknak számítja fel 
a 10— 10 fillér borravalót a fizetés alkalmával, akik 
törzsvendégek és erre engedélyt adtak a főpincérnek. 
Egyéb esetekben a fizetésnél csak 50 fillért számíta
nak fel és a vendégre bízzák, hogy ad-e és mennyi 
borravalót. Annál is inkább így áll ez a helyzet, mert 
ha egy törzsvendég pl. két feketét fizetett is eddig, 
csak egy esetben került felszámításra a borravaló és 
az illető csak 1.20 pengőt fizetett ki.

Borpaloía Rt.
Budapest, V Király ucca 26.
Telefonok: 14-0-44 cs 18-4-64.
Ajánja kiváló minőségű márkás fíjbora it 
palackozva és hordótételben.

HÍ REK
A  magyaros vacsoraverseny díjnyertesei. Három hóna

pon keresztül tartott a Budapesti Szállodás és Vendéglős 
Ipartestület által rendezett magyaros vacsoraverseny. Vala
mennyi résztvevő kitett magáért, pompás vacsorákat tálaltak, 
szem előtt tartva a főszempontokat: Az ételek magyaros vol
tát kidomborítani, úgyhogy a külföldi Ízlésnek is megfeleljen! 
A  zsűri, miután derekasan végigette a jobbnál-jobb vacsorá
kat, összeállította azokat a résztvevőket, akiket díjjal jutal
mazott. Gundel Károly állatkerti vendéglőben ment végbe az 
ünnepélyes aktus, amikor is a verseny bírálóbizottsága kiosz
totta a díjakat. Tiszteletdíjakat kaptak: Román János, Lukács 
Antal, Neiger Jenő, özv. Szabó Imréné, Suhajda György, Dé- 
musz János, Horváth Mihály, Goldmann Oszkár dr., Dénes 
József, Szabó Lajos, Hoffmann János, Sípos Károly vendég
lősök és Kornfeld István, Nikoletti József, Szűcs István, Lep- 
sits Andor, Hrabil Gyula, Kátay Nándor, Mikó Gábor, Faze
kas István, Schauschek Ödön és Széli Gyula föszakácsok. A  
zsűri „szakvéleményében” , amelyben visszacseng a magyaros 
vacsorák minden kedves emléke, részletesen megokolja min
den egyes esetben a jutalmazást. Minden vélemény megannyi 
dicséret a nagyszerű magyar konyhának. — A  zsűri bírálatá
val legtöbb esetben megegyező bírálatért „Budapest 1935 
inyencbajnoka” címet és a Dreher-Hagenmacher Első Magyar 
Részvényserfözde tiszteletdíját Márkus László író, az Opera
ház főrendezője kapta.

reklám és cégtáblafestő vállalat
Budapest, Vili,, Rökk Szilárd u, 27.
Világitó és napfényreklámok

-----  lakónévjegyzéktáblák
Telefon; 38-5-28.

I S Z K O S !
plafonját és falát néhány óra alatt különleges 
eljárással újjávarázsoljuk! Díjtalan bemutatás. 
Poloska- és' férekírtás garanciával. Szakszerű 
lakástakarítás! ME2EY VACUUM, lakáskar
bantartó és hat. eng. poloska- és féregirtóválla
lat, Budapest, Csengery-u. 51. Telefon: 13-0-95.

Brazíliában a rekordhajszolások egy új állomásához ju
tottak el: kávéivóversenyt rendeztek. A  heves konkurrenciá- 
ban a férfiak győztek, az egyéni küzdelem azonban holtver
sennyel végződött. Egy Kozák nevű bevándorolj európai és 
egy Barr nevű néger ugyanis 102— 102 csésze kávét ittak ki a 
versenyben, amely után mindkét győztest súlyos mérgezési 
tünetekkel kórházba szállították. Ez a szerencsétlenség azon
ban nem fogja meggátolni a rekordokat hajszoló amerikaia
kat abban, hogy újabb kávéversenyt ne írjanak ki.

Hol isszák a világon a legtöbb teát? Egy angol folyó
irat most érdekes statisztikát tesz közzé arról, hogy kik isszák 
a legtöbb teát. hol és melyik országban van a tea élvezete a 
legerősebben elterjedve. Képzeljük el —  írja a lap, hogy 
egy teázó helyiségben együtt ül egy angol, egy amerikai, egy 
német, egy francia, egy osztrák, egy orosz és egy olasz. A k 
kor egyforma előfeltételek között, ugyanannyi idő alatt az an
gol 1800 csésze teát inna meg, ugyanakkor az amerikai 400 
csészét, az orosz 275-öt, a német 36-ot, az osztrák 20-at, a 
francia 18-at és az olasz csak egyetlenegy csészét. Ezzel a 
szemléltető képpel érzékelteti az újság a teafogyasztás sta
tisztikáját, amelyből azonban sajnos, a Kínára vonatkozó adat 
hiányzik, a kínai ember is igen számottevő helyet foglal el a 
teafogyasztók között.

Keszthely szállódat épít? Keszthely egyik legfőbb hibája 
és legégetőbb 'problémája a kevés szállodai férőhely. A  parton 
lévő Hullám és Balaton szálló a főszezonban amint megtelt, 
azok a vendégek, kik a parthoz közel kívánnak lakni, odébb 
mennek más fürdőhelyre. A  város vezetősége —  kiszivárgott 
hírek szerint —  kb. 250.000 pengő kölcsön felvételéről tárgyal, 
mely összegből a Baiatonparton nagy szállodát kíván épít
tetni.

Egymillió pengős költséggel nagy modern szálló épül 
a Balatonon

A  magyar főváros páratlan szépsége, gyönyörű 
fekvése, szállodai, vendéglői és kávéházi kultúrája 
ma már határozott vonzó erőként szereplő idegenfor
galmi értékek. Az idegenforgalmi jelentések szám
adataiból láthatjuk, hogy jelentékenyen emelkedik a 
Magyarország és Budapest felé irányuló idegenforga
lom. Naponta látni már Budapest utcáin osztrák, 
cseh, német, olasz, francia, spanyol autóbuszokat és 
a legutóbbi kimutatás szerint Magyarország idegen- 
forgalmi bevétele az elmúlt esztendőkben majdnem 
elérte a 30,000.000 pengőt.

Ha számot vetünk a magyar idegenforgalom 
vonzóerejével, úgy a világjárók érdeklődését felkeltő 
Budapesten kívül sajnos alig rendelkezünk néhány 
jófelszerelésű fürdőhellyel. Budapest néhány szép 
strandfürdőjével, Lillafüreddel, Kékestetővel és Pá
ráddal, valamint a Balatonon Siófokkal ki is merí
tettük a sort , amely igényekkel rendelkező külföldi 
utazóknak a tetszését megnyerhetné. Most, mint Tor- 
may Géza kereskedelmi államtitkár nyilatkozatában 
olvassuk, a kormány arra a gondolatra jutott, hogy 
legkésőbb jövő szezon elejére egymillió pengős költ
séggel nagy modern szállodát épít a Balatonon. Az 
idea Tormay kereskedelmi államtitkár úré, aki a szál
lodás és vendéglős érdekképviseleteknek nyújtandó 
hitellel véli a kérdést megoldani. A  kormány minden
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rendelkezésre álló eszközzel megakarja teremteni a 
lehetőséget annak, hogy a Balatonon egy nyugateuró
pai nívón álló nagy szálló épüljön a lehető legrövi
debb időn belül. A  kormány szándéka, hogy a szál
lodás és vendéglős érdekképviseleteknek a nyújtandó 
hitellel magának a vendéglátó szakmának teszi lehe
tővé az első nagy balatoni szálló felépítését s reméli, 
hogy a felépülés eredményeként mutatkozó fellendü
lés azután már az állam közvetlen segítsége nélkül is 
meg fogja teremteni azt a vállalkozó kedvet, mely a 
rendkívüli szépségű és az idegenekre nagy vonzóerőt 
gyakorló Balaton immár elkerülhetetlen fejlődése 
szempontjából nemcsak kívánatos, de elmaradhatat- 
lanul szükséges is. Az idényre fejezi be nyilatkozatát 
Tormay államtitkár úr, persze már nem készülhet el 
az új balatoni hotel, jövőre azonban minden körül
mények között el fog készülni.

A járdára festett hirdetéssel elkövetett tisztes
ségtelen verseny. Egy fővárosi tisztítószer-gyár rek
lámhirdetését a főváros egész területén a gyalogjáró 
aszfaltra festette. A  munkások, akik ezt a reklám
hirdetés festését végezték, rápingálták a reklámot 
egy hasonló cikkeket árusító cég üzletének bejárata 
előtt az aszfaltra. E cég tulajdonosa tiltakozott ez 
ellen, még pedig azzal az indokolással, hogy az ő 
üzletében a reklamirozott tisztítószer nem kapható, 
tehát az ő küszöbe előtt ilyen hirdetést ne helyezze
nek el. Mivel a tiltakozásnak nem volt foganatja, ez 
tisztességtelen verseny címén pert indított a gyáros 
alperes ellen. Ebben az ügyben végső fokon a királyi 
Kúria is megállapította az alperes rovására a tisz
tességtelen verseny fennforgását. A  Kúria végítéle
tének indokolása hangsúlyozza, hogy a hirdetésnek 
a kérelmezett módon való elhelyezése az átlagos fi
gyelem mellett annak a hitnek felkeltésére lehet 
alkalmas, hogy e hirdetés a eég tudtával és hozzá
járulásával került üzletének ajtaja elé. Azok a vevők 
tehát, akik e hirdetésnek elhelyezésétől megtévesztve 
a hirdetett árut a felperes üzletében keresték és ott 
nem kapták meg, jogosan lehettek abban a hitben, 
hogy ez vevők szerzése végett raktárán nem tartott 
áru hirdetésével tisztességtelen üzleti versenyt 
folytat.

A B T  A N T A L  borkereskedő
Tel. : 25-1-75. Budapest, VI., Teréz-köru t 30
ajánlja csakis elsőrendű borait legolcsóbb napi árban 

hordókban és palackokban.

Főpincér betegségek
Ha egy kissé alaposabban szétnézünk a föpincérek kö

zött, hamarosan konstatálni fogjuk, hogy az első tekintetre 
oly délceg, mozgékony és fürge főpincér mennyi érzékeny fo
gyatékosságban szenved.

A  napi 12-14 órát dolgozó, mindig rohanó, agyonsürge
tett főpincér, akitől mindenki villámgyors mozdulatokkal és 
azonnali elintézést kíván, a túlfeszített munka következtében, 
különféle, megerőltetésből származó betegségeket szerez. A  
legjellegzetesekböl néhányat kiragadok, hogy felhívjam a fö- 
pincéri kar figyelmét arra a veszedelemre, amely idöelötti 
megrokkanáshoz, munkaképtelenséghez vezeti a nem előrelátó 
föpincért.

Ijesztő tömegben fordul elő az ezen szakban dolgozók 
között a l ú d t a l p ,  a g ö r c s e r e s  l á b  és a s é r v .

A  lúdtalp, vagy ahogy a kényesebb igényűek nevezik, 
bokasülyedés, fájdalmas, sokszor alig elviselhető betegség, 
amelynek gyógyítására, illetve megelőzésére nagy súlyt kell 
helyezni annak, aki munkaképességét a későbbi évekre is meg 
akarja tartani. A  betegség kísérő jelenségei, fáradság, kime
rültség, égő lábfejek, duzzadt bokák, börkeményedések, de
formált bütykök, stb. stb. A  gyógyítás igen egyszerű: a lúd
talp meggátlására, vagy a már meglévő baj elmulasztására a 
legcélravezetőbb,

egy pontos gipszlenyomat után készített durala- 
minium lúdtalpbetét,

amelynek viselése helyes megszerkesztés mellett nem kelle
metlen és feltétlen gyógyhatású.

A  jól elkészített lúdtalpbetét gyors és biztos eredményhez 
vezet, természetes ügyelni kell arra, hogy azt mindig szak
képzett orvosi műszerész készítse, hogy az a követelmények
nek tökéletesen megfeleljen és ne gátolja könnyed mozgásban 
a viselőjét.

A  második speciális szakmai betegség a g ö r c s é r .  
(Viszér.) A  kidagadó erek, csomók a lábszáron, égő, viszkető 
börfelület, duzzadt bokák mind megerőltetés következménye s 
ezek gyógyítása sokáig megoldatlan probléma volt a szakem
berek előtt. Kitűnő gyógyítási eszköznek bizonyult végül is a 
gummiharisnya, amely összetartó erejénél fogva nagyszerű 
eredménnyel gátolja a lábfej és a lábszár felsorolt bántalmai- 
nak kifejlődését.

Végül néhány szó arról a betegségről, amely szintén óri
ási számban fordul elő a föpincérek között, s amelynek helyes 
kezelése, azt lehet állítani, minden másnál fontosabb. Ez a 
sérv. A  sérv általában nem érzékeny fogyatékosság, elhanya
golása azonban súlyos bajokat, sokszor helyrehozhatatlan ka
tasztrófáit idézhet elő. Pedig a sérv visszaszorítása (elzárása) 
egy jói elkészített sérvkötö által oly hibátlanul megoldja ezt 
a kérdést, hogy soha semmi zavar, vagy baj a sérvből nem 
származhat. Sérves ember sérvkötö nélkül egy pillanatig sem 
járhat, anélkül, hogy ne tegye ki magát súlyos kellemetlen
ségeknek.

Sokat lehetne még beszélni és írni ezekről a sajátos fö- 
pincér-betegségekröl, azonban célom csupán az volt, hogy 
rávilágítsak ezekre a betegségekre, illetve ezek gyógyítási 
lehetőségeire.

W. S.

L Ú D T A L P B E T É T É  K  
S É R V K Ö T Ő K  
G U M I H A R I S N Y Á K

t ö k é l e t e s  k i d o l g o z á s b a n  
a  l e g o l c s ó b b a n

WINKLER SÁNDOR
Orvosi műszerésznél 

Budapest, Vili., Rákóczi ut 53.
Telefon: 33-6-32.



Abbáziában
meleg tengeri gyógyfürdők a

. . R E S I D E N Z ”

penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmások
nak és elmeszesedésből eredő betegségeknél nagyon 
fontos, hogy a Residenz nem fekszik magas.aton. 
Óriási előnye még, hogy az összes előírt diéták pon
tosan betarthatók. Kitűnő konyha. A  Residenzben 
minden kényelem és az összes modern komfort meg
található, folyó meleg és hideg víz a szobákban- Lift, 
központi vízfűtés, 22 fokos meleg,_ tengerre néző na
pos, loggiás és erkélyes szobák kényelmes ágyakkal- 
A  Residenz egészen a tengerparton fekszik és nem a 
tengerparttal szemben- Első kategória- Feltűnő ol
csó penzióárak. —  Lira felesleges. Bővebb informáci
ót nyújt Erényi Béla gyógyszerész személyesen reg
gel fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patika” Károly ki
rály út 5.) Mixden levélre válaszolunk és prospektust 

küldünk. Telefon: 31-6-19.

A  MAGYAR SZÁLLODÁK DICSÉRETE.

Az egyik prágai németnyelvű napilap tartalmas 
cikkben számol be a magyar szállodákról, a magyar 
vendéglősről és a szolgálatkész magyar pincérről. 
Többek között azt írja, hogy a budapesti szállodák 
nemcsak európai, de világviszonylatban is megállják 
a helyüket, mert a legkényesebb igényeket is kielégí
tik. A  szállodák tiszták és elegánsak, az étkezés hal
latlanul olcsó és elsőrangú, a tulajdonosok úgy fo
gadják a vendéget, mint egy jó barátot, a pincérek 
rendkívül előzékenyek és szerények. Részletesen le
írja a Dunapalota, Hungária, Gellért, Carlton szálló 
gyönyörű fekvését, nagyszerű vezetését, de nem fe
ledkezik meg a város belsejében levő nagyszállodák
ról sem (Royal, Palace stb). Természetesen megem
líti a welszi herceg budaDesti látogatását is, ki a leg
nagyobb elragadtatás hangján beszél még ma is bu
dapesti útjáról.

Milyen nagyszerű propaganda, milyen szép elis
merés ez nekünk. A  magyar szállodásipar mindent 
elkövet az idegenforgalom érdekében és mégis milyen 
kevés megértésben van részünk azok részéről, akik
nek a legnagyobb támogatást kellene nyújtaniok!

A  Magyar Szállodások és Vendéglősök lapjából 
vettük ezt a cikket és jól esik nekünk, hogy a külföld 
is ennyire méltányolja a vendéglátó ipar intézményét.

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

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-szer.
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