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Szakközlönyünk első száma ime a mai nappal útnak 

indul, hogy Magyarország vendéglői és szállodai segéd- 
személyzete helyzetének javítása érdekében munkássá
gát megkezdhesse.

Az idők járása megnehezedtek fölöttünk. Az őrt- 
álló őrszemre, ki vigyázó szemmel tekint végig az élet 
eseményeinek nagy harcmezején, nagyobb szükség 
van most mint valaha volt. Az események űzik ker
getik egymást; a pincéri kar önérzetének megnyilvánu
lása immár nem késhetett tovább 1 Szükség van reá, 
hogy bátor szószólója legyen annak a munkásréteg
nek, mely eddig mintegy kiküszöbölve volt a társadalomból 
és jóllehet megerőltető és fárasztó munkát végzett, soha 
sem illeték őt a megbecsülésnek azzal a fokával mely 
őt munkássága, s az átlagos mértéket jóval meghaladó 
intelligenciája révén megillette.

Íme, ezeknek a bajoknak orvoslása és e célok 
elérése: ez a mi programmunk, ez a mi zászlöbontó 
jelszavunk, melylye! lapunk lobogóját kibontjuk.

Aki ismeri a pinczérségnek mai helyzetét, aki 
tudja, hogy főleg a helyközvetités körül miféle vissza
élések vannak napirenden, aki látó szemmel látja, halló fül
lel hallja, azokat a panaszokat, melyek a mi iparunkat 
bénítóan lesújtják, — azok egy percig sem kétel
kedhetnek azon, hogy ezeknek a bajoknak orvos
lására, ezeknek a panaszoknak megszüntetésére okvetle
nül tenni kell valamit.

Mi vállalkozunk erre a munkára. Tenni akarunk! 
És tenni fogunk is! Megtenni fogjuk mindazt a toll 
hatalmánál fogva, ami odavezet majdan, hogy a magyar 
pinezérek jóravaló törekvéseit az őket megillető mér
leggel mértékeljék. Lankadatlan buzgalommal, kitartás
sal, meg nem rettenve nehézségtől s leküzdve az 
akadályokat, helyünket mindig megállva, azon leszünk, 
hogy azt a munkát melyet magunkra vállaltunk, vég
hez is vigyük!

Persze munkánk segítő társak nélkül eredményes 
nem lehet.

Szavunk kiáltó szó lenne a pusztában, fáradsá
gunk meddő maradna, ha nagy munkánk végbevi
telénél nem támogatnának bennünket azok, akiknek 
érdekeinek megvédését célul kitűztük. Számítunk is reá 
biztosan, hogy a magyar pincéri kar, méltányolni fogja 
kitűzött célunkat s erkölcsi és anyagi jóindulatát tőlünk 
meg nem vonja.

De számítunk a főnök urak pártfogására is. A 
mi lapunk nem széthúzás üszkét akarja szétszórni; 
nem egyenetlenséget akar szítani. Sőt inkább 1 Békés 
egyetértéssel akarja az esetleg talán fennálló egyenetlensé
geket ic elsimítani s kimondott egyik célja az is/ hogy a 
főnök és alkalmazott között való jó egyetértést meg
szilárdítsa, s ahol ez nem lenne, létrehozza A főnök 
urak is mindig számíthatnak lapunkra, a mely bát
ran sikra száll ő értük is, ha érdekeik úgy kívánják.

Lapunk pontosan minden két hétben jelenik meg 
s az összpincérséget érdeklő, egyletünk hivatalos köz
leményein kivid, ismeretterjesztő szak-cikekkben sem 
fog szűkölködni. A főváros és vidék érdekeit egyaránt 
szem előtt tartva, mindig azon leszünk, hogy lapunk 
olyan szervet képezzen, mely a szakipart előbbre vigye, 
azoknak művelőit pedig törekvéseikben támogassa!

Lapunk előfizetési ára oly csekély, hogy megerőltetés 
nélkül áldozhatják e pár fillért a nemes célra a szak
ipar azon művelői is, akik egyleti tagságuk címén azt 
díjtalanul nem kapnák.

Kérjük ismételten a kartársakat, támogassanak 
bennünket, hogy viszont mi is erős kézzel támogathas
suk őket!

Amiért küzdünk.

Minden alkotás, amelyet egy régen sajgó 
seb fájdalma szül meg, ha céljának meg is akar 
felelni, úgy első sorban az szükséges, hogy 
működését egy kis jó akarat kisérje arról az 
oldalról, mely a sajgó sebnek fájdalmait leg
jobban érezte. Akkor ezen alkotás nemcsak hogy 
beváltja a hozzá fűzött reményeket, de állandó
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fejlődésnek alapját veti meg, mely alapon azután 
céltudatosan haladva, magának mindig nagyobb 
és nagyobb tért hódítva, a tökéletesség végcélját 
módjában leend elérni.

A sajgó sebet — az elhelyezés körül való 
bajokat — a Budapesti Pincér Egylet 70 éves mű
ködése alatt eléggé érezte, jóllehet, hogy a hu
manitás terén kifejtett gazdag tevékenysége s 
annak eredményei igazolják, hogy mindig ered
ményes munkát végzett és a hozzá fűzött re
ményeknek megfelelt.

Most, midőn két uj intézménynyel gazda
godott egyletünk, ez is a múltban kifejtett ered
ményes munkának természetes folyománya. Igaz, 
hogy egy kis megerőltetéssel már előbb is léte
síteni lehetett volna ez intézményeket, ámde vall
juk meg, nem is magában az Egyletben kere
sendő a mulasztás. Mert az még nem elég, hogy 
a szaktársak megválasztanak egy tisztikart s 
aztán magukra hagyva őket, semmiben nem tá
mogatják. Sőt midőn a támasz nélkül hagyott 
tisztikar jobb törekvését csak mérsékelt siker 
koronázza, végeredményben működésűkkel elége
detlenek.

Egy épület emelésénél, hacsak a tervező 
dolgozik maga s ténylegesen nem épit senki, 
az a köz isznunak szánt hatalmas épület, melyet 
a tervező nagy buzgalommal a papíron felépí
tett, bizony csak a papíron marad. De ha hozzá 
fognak a tényleges építéshez az okvetlen szükséges 
összes faktorok, s munkáskezek serénykednek a 
munka körül, az építmény mihamarabb teljes 
díszében pompázik.

Ezekre a munkásokra, ezekre a dolgos 
kezekre van szüksége a Budapesti Pincér Egylet 
vezetőségének, amely az összpincérséget és a 
szakmában működő összes alkalmazottakat az 
anyagi romlástól megmentendő, ingyenes el
helyező osztályát felállította.

Ámde, hangsúlyozzuk, az intézet puszta fel
állítása még csak a tervező munkája 1 Hogy 
épület lehessen belőle szükséges, hogy minden 
oldalról és pedig minden egyes faktor támogassa, 
hogy azután ezen sok költséggel és fáradtsággal 
létrehozott intézményünk kitűzött céljainak meg
felelhessen, s hogy céljának megfelelve, úgy a 
munkaadó, mint a munkás egyaránt hasznát lássa. 
Az uj intézmények elseje, a mondottakból min
denki tudni, fogja ingyenes elhelyező intézetünk, 
a másik uj intézmény lapunk, melynek első 
száma ime most hagyta el a sajtót és mely lap 
tisztán szakközlönyi minőségben közreműködve, 
minden más célt figyelmen kívül hagyva, kizá
rólag egyletünknek és tagjainak, illetve azok 
ügyes-bajos dolgainak kíván szószólója és össze
kötő kapcsa lenni.

Szaktársak, tudjátok e mit jelent e két in
tézményünk ? Nem jelent ez kevesebbet, minthogy 
a hosszú éveken át szerzett keserű tapasztalatok 
végre-valahára megtanították a pincérséget, hogy 
saját szemeivel lásson, a saját lábán járjon, első 
sorban pedig a saját fejével gondolkodjék!

la lán  álmodozónak tekintenek bennünket 
némelyek, de mi e két intézmény létesítésével a 
pincérség egy szebb, boldogabb jövőjének hajnal- 
pirkadását látjuk, amelyet, reméljük, mestersé
gesen felkergetett felhők el nem fognak homályosi- 
tani és reményünk, sőt bizalmunk van arra, hogy 
immár napsütés követi az eddigi borús napokat.

Nem szabad azonban itt megállanunk. Ha 
az épületek fel is épültek, azok üresen a köz
jónak nem szolgálnak. Éppen most van szüksé
günk minden egyes tag leghathatósabb támoga
tására! Sőt, ki merjük mondani, erkölcsi köte
lességévé tesszük minden egyes kartársnak, hogy 
uj intézményeinket erkölcsileg és anyagilag támo
gassa, mert önmaga javát szolgálja vele! A 
megoldandó kérdések olyan egész sorozata vár 
reánk, mely kérdések megoldatván, azok a 
szakma összes alkalmazottainak javára fognak 
válni. De hangsúlyozzuk mind eme munkála
tokhoz az összes alkalmazottak támogatására 
van szükségünk.

Elhelyező intézetünk és szaklapunk létesí
tésével a két legégetőbb kérdést kívántuk meg
oldani, de nyomban kell követni ezeket a töb
bieknek is. Hogy csak egy párt em lítsünk: A 
heti munkaszünet, a tanonc-viszony rendezése, a 
munkakönyv kiadásának kérdése, az iparnak ké
pesítéshez való kötése, az óvadék kérdés, önálló 
betegsegélyző pénztár felállítása, evvel egyetem
ben az összes szállodai és vendéglői alkalma
zottaknak a kerületi betegsegélyező pénztártól 
való függetlenitése, az Országos Pincér-Szövet
ség megalapítása, stb. mindezek oly dolgok, 
melyeket minél előbb dűlőre kell vinni, mert még 
ezeken kívül is számos kisebb-nagyobb, az ösz- 
szes alkalmazottakat, de különösen a pincérség 
érdekeit legközelebbről érdeklő kérdések várnak 
megoldásra.

És most tegyük fel a kérdést: Mi szükséges 
első sorban ezen kérdések sikeres megoldásához ? 
Némelyek talán úgy vélik, hogy akarat. Igaz, 
az akarat elmaradhatlan kellék, de nem elegendő. 
Ami a legtöbb kellék, ami elmaradhatlan szük
ség és ez az, amit eddig sajnosán nélkülözünk: 
a pincérség igaz collegiális összetartása. E 
szomorúan tapasztalt hiány az oka annak, hogy 
a pincéi'ség helyzete úgy társadalmi, mint anyagi 
téren a legziláltabb s erősen háttérbe szorult 
minden más ipari munkással szemben.

Hát a pincérség nem érezné ennek a hiá
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nyát? Csak a pincérség volna az, amely az 
Egyesülésben van az erő“ jelszó áldásihozó szent 

igazságát nem értené? Nem! Ezt nem szabad 
feltételezni! Hisz hányszor adta már tanujelét 
annak a pincéri kar, hogy igenis van érzéke 
minden iránt, ami jó és nemes, csakhogy ez az 
érzés szunnyadozik, fel kell ébreszteni! Nos, mi 
megszólaltatjuk a hivőkürt hangját s hisszük, 
hogy csatasorban fogjuk látni legjobbjainkat, s 
bízunk abban, hogy a csata hevében nem fog
nak kifáradni, még mielőtt azt dicsőséges győ
zelemre segítették volna, s velük együtt a harcoló 
sereg sem fog félre vonulni!

Kétségtelen, hogy ez a íelébreszteni kívánt 
szunnyadozás az oka annak, hogy ma a budapesti 
kb. 3000 pincér közül alig 1000 tagja van a 
Budapesti Pincér-Egyletnek.

Hát hol van a másik 2000? Nem hallják 
azok hivó szavunkat? Nem érzik azok szükségét 
egy jobb, egy szebb kornak ? Nem hiszem, hogy 
éppen azok lennének megelégedve jelenlegi sor
sukkal, de egyet sejtek, sőt tapasztalatból tudom 
is, hogy a magukat u. n. kis pincéreknek tekintők 
eddig azért nem jöttek közibünk, mert valami 
érthetetlen okból, szinte féltek tőlünk, hogy úgy 
mondjam, minket hozzájuk képest nagyobbaknak 
néztek. Mily balnézet ez; mily ferde felfogás! 
Jöjjenek csak hozzánk, jöjjenek minél előbb! Mi 
testvéri szeretettel fogadunk minden pincért, akár 
kicsiny, akár nagy az, akár tehetős, akár szegény ! 
Ámde, aki közibénk jön, annak nem csak a 
neve legyen pincér, de az illető tényleg jóravaló 
pincér is legyen. Minden pincérnek saját érdeke, 
hogy a kontárokat üldözni segítse, annyival is in
kább, mert sajnosán látjuk, hogy néhol a kontárság 
még az ipartársulaiok kebelében is gyökeret vert. 
Ámde már is kijelentjük, ha ipartársulataink 
szívesebben ápolják a kontár rendszert iparunk
ban, ahelyett hogy tanoncot tartanának és utódot 
nevelnének, úgy mi fogunk oda törekedni, hogy 
ezen a téren is megkezdjük a megoldás mun
káját.

Fel hát pincérek! Tömörüljetek mindnyájan 
mint egy ember a reformáció jelében, fennen 
lobogtatott zászlónk alá! Ha ezen hivó szavaink
nak eleget tesztek, közel lesz az az idő, mikor 
a pincér befogja tölthetni társadalmi téren is 
azt a műveltségénél fogva már régen megillető 
helyet, amelyet szervezetlenség hiányában a mai 
napig nélkülöznie kellett! Varga István.

Nyílt levél
Budapest székesfőváros, valamint Magyarország összes 
Ipartársulataihoz, szállodásaihoz, vendéglőseihez és korcs- 

márosaihoz.

A Budapesti Pincér-egylet és Önképzőkör alul
írott elnöksége tisztelettel tudatja, hogy az egylet saját 
vezetése alatt, tagjai részére Budapesten, IV. kér., Mot- 
nár-utcza 37—39. számú házban lévő saját helyiségé
ben, a szállodai és vendéglői szakmában alkalmazandó 
mindennemű férfi és női személyzet elhelyezése céljából, 
díjtalan elhelyező osztályt állított fel.

Egyletünk ezen uj intézményével első sorban arra 
törekszik, hogy tagjait megmentse a helyszerző ügy
nökök kiszipolyázásától, a kik is a leglelkiismeretlenebb 
módon használják ki ezen a téren az alkalmazást kereső 
és szolgálatot kutató szállodai és vendéglői személyzet 
teljesen védtelen néposztályát.

Hogy ez Így van, úgy hisszük, szükségtelen bővebb 
magyarázatot adnunk, mert hiszen e szakmának körül
belül minden egyes munkaadótagja is átélte segéd korá
ban ugyanazokat, az alkalmazottakra nézve végzetes és 
káros hatású ügynöki rendszer áldatlan napjait, mint 
mi. így nem is kételkedhetünk egy percig sem, sőt a 
legnagyobb bizalommal vagyunk eltelve munkaadóink 
iránt s megvagyunk győződve, hogy helyeszközlő osz
tályunk ingyenes működése úgy a munkaadók, mint 
munkásaik érdekében áldásthozó lesz.

Ezen reményünkre feljogosít minket az a feltevé
sünk és felfogásunk, hogy el sem képzelhetjük azt, 
miszerint t. munkaadóink az ügynöki rendszer támoga
tásával még továbbra is kiakarják szolgáltatni segé
deiket és munkásaikat, az eddig tapasztalt áldatlan ügy
nöki rendszernek.

Nem ! Ezt fel nem tehetjük munkaadó főnökeinkről.
De, hogy ez a káros viszony a mai napig sza

badon burjánzott és napról-napra hatalmasabbra nőtt, 
ennek okául elfogadjuk azt a hiányt, am ányt a 
jelenleg felállított ingyenes helyeszközlő ősz Anyunkkal 
kívánunk pótolni, s amit eddig nélkülöztünk.

Most azonban, midőn alkalmat nyújtunk saját erőnk
ből arra, hogy munkaadóink a lelkiismeretesebb, nekik 
mindenben megfelelő bárminemű személyzetét elhelyező 
osztályunk révén beszerezhetik : el nem hihetjük, hogy 
munkaadóinknak az lenne céljuk, hogy mielőtt személy
zetüket munkába fogadják, előbb egy, a kifosztáshoz- 
hasonló eljárásnak tegyék ki.

A mi helyeszközlő-osztályunkhoz forduló tagjain
kat ingyen fogjuk elhelyezni, s mindkét részről a köve
telményeknek megfelelő módon eszközölni. így tehát 
részrehajlás, kapzsiság, vagy pénzszerzéshez fűződő 
érdekek vádja bennünket nem érhet.

Hisszük, reméljük, sőt jogosan óhajtjuk, hogy t. 
munkaadóink elhagyva a máig követett utat, a saját 
érdekükben alkalmazottaik megmentésére sietnek és 
vendéglőseink, ha a mai ügynökök, vagy pedig a saját 
véreik és utódaik közt kelljen választaniok: úgy ben
nünket fognak támogatni, nem pedig megrontóinkat.

Éppen ezért minden erőnkből odatörekszünk, hogy 
az összes segéd- és munkás személyzetet kereső t. 
munkaadók igényeit a rendelkezésünkre álló nagy vá
lasztékból a legteljesebb megelégedés elnyerésével elé
gítsük ki.

A Budapesti Pincéregylet 70 éves múltja, annak 
mindenkori erkölcsi súlya, elég garanciát nyújt arra, hogy 
a többi humánus intézményei között a helyeszközlés is 
a legfényesebben állja meg a helyét.
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A midőn fentnevezett helyeszközlő-osztályunk szives 
támogatására kérni szerencsénk van, nem mulaszthatjuk 
el b. figyelmüket arra is felhívni, miszerint elhelyező- 
osztályunk csakis tagokat helyez el, s ma még szá
mosán vannak úgy pincérek, szakácsok, s egyéb személyzet 
is, kik jelenleg még nem tagjai egyletünknek, akik hely
változás esetén hátrányban lennének. Ezt elkerülendő, 
tisztelettel kérjük úgy az összes magyarországi ipartes
tületeket, valamint a t. főnököket is, hogy szolgálatuk
ban álló személyzetét u. m. pincér, szakács, portást, mint 
rendes ; pincértanonc, szakács- és portástanoncokat, mint 
rendkívüli, a többi személyzetet pedig nem- és kor- 
kiilömbség nélkül elhelyező osztályunk tagjaivá, mint 
„kültagokul" beíratni szíveskedjenek. Tisztelettel kérjük 
a tek. ipartársulatokat annak kimondására, hogy a jövő
ben személyzeti szükségletüket kizárólag a „Budapesti 
Pincéregylet és Önképzőkör11 elhelyező osztályától 
szerzik be. Telefon-szám : 94—24.

Ezen kérelmünk kedvező elintézését kérve ma
radtunk

Budapest, 1906. január hó.
hazafias tisztelettel

A Budapesti Pincér-egylet és Önképzőkör elnöksége

Varga István, 
elnök.

Csernák József, Pauly Antal,
körgazda. alelnök, titk. h.

Felhívás.
Magyarország szállodai es vendéglői személyzetéhez.

A Budapesti Pincér Egylet ez utón is tudatja az 
ország összes szállodai és vendéglői személyzetével, 
miszerint a saját vezetése alait Budapesten, IV. kerület, 
Molnár-utca 37—39.

ingyenes elhelyező osztályt
állított fel. Felkérjük tehát úgy a hazai éttermi pincér
kart, valamint a szállodák és vendéglők összes személy
zetét, nem- és korkiilömbség nélkül, hogy Egyletünk 
kötelékébe lépjenek be. A belépésre nézve következők 
szolgálnak zsinórmértékül:

Pincérek, szakácsok, portások mint rendes, borfiuk, 
szakács- és portás tanoncok és rendes tagok törv. nejei, 
mint rendkívüli tagok vétetnek fel.

A többi személyzet tekintet nélkül állására az el
helyező osztály tagjai sorába lép.

Rendes tagok tagdijai:
4 korona belépési dij
3 korona havi tagsági dij.

Rendkívüli tagok:
4 korona belépési dijat és
2 korona havi tagsági dijat fizetnek, mig az 

elhelyező osztály
tagjai közül a férfiak 2 korona beiratási és 1 korona 
tagsági dijat, a nők pedig 1 korona beiratási és 50 fillér 
havi tagsági dijat fizetnek,

mindenkori ingyenes elhelyezésük fejeben.
A rendes tagok ép úgy, mint a rendkívüliek is, e 

fizetendő csekély illetékek ellenében az ingyenes el/ielye- 
zésen kiviil, egyéb igen nevezetes és számbavehető elő
nyökben részesülnek. Betegség esetén

ingyen orvosi kezelést, ingyen gyógyszert
azonfelül mindaddig, mig betegségük tart

2 korona napi táppénzt
nyújtunk valamennyi tagnak, minden egyéb, mellékkörül
ményre való tekintet nélkül.

Bővebb tudnivalókat alapszabályaink tartalmaznak, 
s azokat kívánatra szívesen küldjük meg ingyen bárki
nek, hogy minden érdekelt szaktárs közvetlen meg
győződést szerezhessen róla, mily jelentős ellenértékkel 
szolgál egyletünk a számításba alig jövő tagsági dijak 
fejében.

Az ország szállodai és vendéglői személyzete 
immár tulon-tul ismeri az ügynöki túlkapásokat, s min
den önérzetesen gondolkozó szaktársnak nyilván az a 
legfőbb vágya, hogy ettől megszabaduljon. Az alkalom 
ime kézen fekvőén kínálkozik. Aki egyletünk tagjai 
sorába lép, egyszeriben megszabadul az ügynöki mizéria 
átkától, amellett hogy egyéb javakat is biztosit magának. 
Ép azért joggal hisszük, hogy szaktársaink méltányolni 
fogják önzetlen törekvésünket és tömegesen lépnek be 
Egyletünkbe, hogy igy lerázva magukról az ügynöki 
rendszer áldatlan nyűgét, végre oly módon nyerjenek 
kielégítést igényeik, amint az önérzetes, szabad elhatá- 
rozásu emberekhez méltó és illő.

Ismételve kérjük minden rendbeli szaktársainkat, 
támogassák törekvéseinket, önmagukat támogatják vele 
és a saját javát szolgálja az, aki a neki megfelelő osz
tályba belép. Tisztelettel

A Budapesti Pincér Egylet 
Elhelyező Osztálya.

Budapest, IV., Molnár-utca 37—39. Telefon : 94—24.

HIVATALOS RÉSZ.

Jegyzőkönyv
felvétetett a Budapesti Pincér Egylet és Önképzőkör saját 
helyiségében, 1905. év dec. hó 2-án tartott rendkívüli 

választmányi ülésén.
Jelen voltak: Varga István elnök, Pauly Antal al

elnök, h. titkár, Kinzl Antal, Fuchs János, Wirth Ferenc, 
Hautzinger János, Pántol Márton, Csernak József kör
gazda és Csorics Ernő választmányi tagok.

Elnök a választmány határozatképességét meg
állapítja s megnyitja az ülést. Jelenti, hogy a gyermek
felruházó felhívásra 43 kérvény érkezett be összesen 72 
gyermek felruházását kérve.

A kérvények egyenként tárgyaltattak, s amennyiben 
alapszabályoknak megfelelők voltak, kedvezően intéz- 
tettek el.

Elnök több kérvény figyelmen kiviil való hagyását 
kéri, ^mennyiben azok benyújtói szakmánkon kiviil állók. 
A választmány összesen 54 gyermek felruházását hatá
rozza el es a szükséges ruha s egyebek beszerzésére 
Ebenhöh Károlyné és Varga lstvánné úrnőket kéri fel.

Pauly Antal 
alelnök, titkárhelyettes.

1905. évi karácsonyi elszámolás.
A gyiijtőivek után befolyt.

Dobler J. és Németh K. (Royal szálló)... .........  184.76
Hungária nagy szálloda .....................................  192.50
Bernhard és Mitrovácz (Pannónia szálló) .........  104.60
Szauer J. és Bovár F. (Pilseni sörcsarnok) 65 —
Wirth Ferencz (Vadászkiirt).............................. . (54 _
Kőrössy és Gönyc (Angol királynő szálló)... ... 72.—
Szeifl Alajos .......................................................... 55.80
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Tilcser J á n o s ........................................................... 42.40
Herold Ede (Continental)... ...  ............................ 43.—
Ebenhőh Károly (Orsz. Casinó)...  ............... 54.—
Priichler Ferenc (Royal szálló) ...  ............... 43.60
Brieher János (Orsz. Casinó) ...........................  42.—
Dékány Sándor (Méger étterem).........................  54.—
Kolb 1. Antal (Neusziedler étterem)... ...............  36.—
Kovácsik Ignácz (Prindl étterem) .................... . 39.30
Braun Lipót (Virágbokor étterem) ... ........... . 33.50
Czifrák Antal (Hungária szálló IV/e.) ...............  30.—
„Árpád" kávéház...................       33.40
Máyer József (Metropol szálló)...........................  30.40
Hároth Nándor (Medec F. étterem)... ................  31.20
Louis Francois (pezsgőgyáros) ... ... .............. 50.—
Kaszás Lajos (Mulír étterem) ... ... .............   29.60
Rehing J. (Klivényi-étterem) . . . ... ............... . ... 22.10
Oskola József (Rémi szálló) .......................... ...  20.—
Hámor József (Nemzeti Casinó étterem tulajd.) 22.—
Pulijai Gábor (Erzsébet kir. szálló)... ... ... _ 27.—
Strászny F. és Mohrbacb (Keleti pályaudvar) ... 23.— 
Palkovics János (József főherczeg szálloda) ... 25.80
Krassoc Bódogli (Bristol szálló)............. ... ... 28.80
Czipolt és Elő J. (Dreclisler étterem) ... ... ... 25 60
Kurc Béla (Dreclisler étterem) .............. . ... ... 28.—
Schrübl Károly (London szálló)........................... 26.—
Kittner Mihály (Vagner étterem)..................... ... 19.60
Kiláz F. (Lippert étterem) .............. .............. 17.10
Bauer Ferencz (London szálló, kávéliáz) .........  17.40
Burger Károly (Oricnt szálló) .............   ...   17.40
Horváth István (M. kir. szálló) .................... ... 15.—
Herkner Ferenc (Bányai étterem) ... ... ... ... 15.—
Doffing Frigyes (Casinó szálló Éger) _ _ ... 16.—
Hoffmann Mátyás (Dtbreczen szálló) ... _ _ 16.—
Schuller Ferencz (Neiger étterem) ... ................ 15.—
Balda Nándor (Hungária szálló, kávéház)_ ... 13.—
Zsidavits Ödön (Korona sörcsarnok, étterem) ... 14.—
Gelbmann András (Braun étterem).............. ...  11.—
Burger János (Putnoki étterem).............. ...   11.40
Varga Ferencz (Lipótv. Casinó).............. ... ... 12.—
Gaál Andor (Nyugoti-pályaudvar étterem)... — 12.40
Gebauer Antal (Fiume szálló tulajdonosa)____  11.40
Czijevitz Ferencz (Lipótv. kercsk. kör) ... ... ... 12.—
Irjicsek János (Nemz. Cas. nyilvános étterem)... 10.—
Frombold Gyula (Metropol kávéház) .............. 10.—
Miakics Mihály (vendéglős)........................... ... 10.—
Fellegi Ottó (ügyvezető) ... ... ...........................  10.60
Khogler Viktorné ...  ................ . ...  ............. 10.—
Fogl Károly (Mádai étterem) .. .............   .. 8.—
Szeredi János (Kovacsics éti.) ............................  6.—
Tóth Lénárd (Klekker étterein) ................... . ...  7.10
Gebauer Ferenc (Jahn étterem) ... ...  ................ 6.—
Stölz Nándor (Vár: Zöldkoszoru étterem).........  6.—
Pázmán Fülöp (Központi Vásárcsarnok) .........  6.40
Keréz Ferenc (vendéglős) ......................    ... 6.60
Kiegei István (Erzsébet-hid kávéház) ...............  4.—
Zsuffa János (Parlament kávéház) ... ...............  5-20
Tomola Roiand (Orsz. tiszti casinó) ...............  4.—
Végh Miklós (Pusnik étterem) ...........................  4.—
Wabel János (Vermann étterem) ...  ...............  5.80
Horváth Károly (vendéglős) ..................................  2.50
Keresztessy Mátyás (vendéglős)...............  _  ... 2.—
Csizmadia János (Gundl borozó) .....................  2.—
Szvetics K. (Saskör)........................ . .. ._ ... 2.—
Ritter Frigyes (Tüzérlaktanya) ......................... . 2.—
Rózsavölgyi B........................................... . ...  ... 2.—
lörök J. és Zavetz (Royal kávéház) ...  .......... 2.80
Baar Károly (Páris szálló, étterem)................... 3-—

Neumann Sándor..............  ......................... . ...  13.40
Viavetz Gusztáv ....................................................  1.—
Horváth Lajos (Klotild kávéház)    ............. 1.—
Labes Frrigyes (kávéház tulajdonos) ... _ ... 1.—

Összesen 1889.46
Kiadás.

Ziegler A. és Rokonstein S. ezégnek 58 öltözet
ruháért ....... .................. .....................  1051.80

Pillér József cipésznek 58 pár cipőért ...   318.40
Kovács Viktor ezégnek 58 pár harisnyáért  27.47
Különféle gyümölcs és cukorkákért.............. 17.76
Ozsonna kávéért _ ... ............................... . 23.—
Nyomtatványokként... ... ...  ............................ 12.—

Összesen 1450'43 
Fölösleg ^149.03 

Végösszeg 1899.46 
Az Egylet elnöksége a begyült jótékony adomá

nyokról igy elszámolván, el nem mulaszthatja, hogy úgy 
a jószivii adakozóknak, mint a gyűjtés körűi fárado- 
zottaknak, a maga nevében ép úgy mint a megajándé
kozottak nevében is, igaz szívből jövő meleg köszö
netét ne mondjon. Kérjük jóakaróinkat, hogy jóindula
tukat jövőben se vonják meg tőlünk.

Titkári jelentés.
A folyó évi november hóban történt folyó ügyek

ről van szerencsénk a következőket jelenteni:
A szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar

társulatánál a folyó évi november 16-iki választmányi ülés 
által a Langhaus és társai féle heti 24 órai szabad idő 
tárgyában kiküldött bizottság értekezett és folyó év dec. 
hó 12-én az ipartársulat elnökségével, illetve az általa 
kiküldött bizottsági tagokkal azon határozatot hozták, 
hogy ez ügyben közös megállapodás szerint a belügy
minisztériumhoz felfolyamodást terjesztünk, hogy az ipar
törvény alapján a mi iparágunknál is az általános napi 
szünetet megállapítsa, törvénybe iktassa, illetve rendeleti 
utón ideiglenesen szabályozza.

Nemkiilömben az ipartársulat ama leiratra, hogy 
az idei bál közösen tartassák meg, rendező-áizottsági 
tagokat gyűjtendő, bál rendező-bizottsági aláírási iveket 
küldöttünk szét.

jelentjük továbbá, hogy a gyermekfelruházási ün
nepély alkalmából 58 gyermeket öltöztettünk fel és 
alábbi kimutatás szerint a gyiijtőivek után összesen 1899 
kor. 46 fül. gyűlt össze. Ennek ellenében 1450 kor. 
43 fill. költséget levonva, fölösleg összegként 449 korona 
03 fillért mutatunk ki.

Megemlítjük különösen, hogy özv. Schalek Józsefné 
úrnő az idén is 50 koronával valamint Louis Francois 
pezsgő-gyáros Budafokról szintén 50 koronával járult a 
szegény gyermekek felruházásához, akiknek a választ
mány nevében köszönő levelet küldöttünk.

Ugyancsak özv. Schachner Józsefné a gyermekek 
megvendégeléséhez 100 drb diós és mákos patkót díj
mentesen adományozott. Erről azonban még pontos 
értesítés nem érkezvén, eddig még köszönő levelet nem 
küldhettünk az adományozó úrnőnek. Egyelőre csakis 
tudomásra hozni kívánjuk.

Az elnökség jelenti továbbá, hogy Muhr György 
vendéglős ur, Kaszás Lajos főp. utján felszólított ben
nünket, hogy azon pincérek gyermekei közül, akik jelen
leg az egylet adományában nem részesülhettek 9 gyer
meket saját költségére kíván felöltöztetni s kéri, hogy
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azok névsorát hozzá haladéktalanul bekiikljük, amit 
nagy köszönettel tudomásul véve, kívánsága szerint 
azonnal teljesítettünk.

Az elnökség bemutatja a múlt hó 16-iki választ
mányi ülésen tárgyalt és elutasított alapítványi kamatokra 
pályázók kérvényeit, kik esetleges segélyben része- 
sitendők lennének u. m. Marczinka József, Kiegei Dávid, 
Munter Ágoston, Guttenberg Mór, Schichfa Károly, Nest 
Ede, Slova Erzsébet, Leyrer Marianna, Dietrich Károlyné; 
továbbá pótlólag segélyért folyamodtak Arlner Richardné, 
Polhy Károly, Munter Ágoston és neje, Gyelnik Pál.

Pénztári kimutatás 1905. november hóról.

Bevétel.
Múlt havi maradvány............ ........... - 1408.23
Tagsági dijakban befolyt. . ... ... . . 932.—
Beiratási dijakban ,, . . .........  . 58.—
Tagsági könyvek után. befolyt . ... ... 11.60
Tekeasztal játék-dijak után ............... 119.30
Kártyajáték dijak után... ... ... ... . . 133.90
Fogyasztás italok után... ..................... 165.68
Hazai első takp, befolyt ... ... . . ... 600.—

Összesen... 3428.71
Kiadás.

Táppénzekben fizettetett ... .............. 443.—
Rendkívüli segélyekért fizettetett... ... 18.—
Beszerzett italokért ,, 16 25
Beszerzett kártyákért ... ... ... ... 28.20
Beruházásokért 32.44
Hírlap előfizetésért ._ ... . . oo.—
Általános költségekért. . . 607.63
Személyzeti illetményekért ... ... .... 476.60
Nov. negyedi házbérért ... . . ... 900.—

Pénztári maradvány _ 900.59
Összesen _ 3428.71

A f. évi november hóban felvett

Kroner Alajos 
Schneitzer József 
Podruzsik Ferenc 
Meissel Béla

Rendes tagok

Tauber Károly 
Kroner Oszkár

Mka Ágoston. 
Rendk. tagok:

Koltai János 
Szednicsek F. 
Vezmarovich Tiv. 
Thamherl József.

Szabó Gusztáv 
Nagy Sándor.

Jelenlegi beteg tagjaink:
Több Sándor 
Kauc József 
Wuthy Ágoston 
Zimmerl Éerenc 
Marx János 
Csizmadiané Trethán

Bucskó István 
Brátha István 
Schenk Nándor 
Wacshatta Viktor 
Burger János 
Hoffmann MátyásT.

Stangl József.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

A Magyar óvailek és leszámítoló bank mint szövetkezet 
IV. kér. Koronaherceg-utca 10. a szállodai és vendéglői 
szakosztályának választmánya, minden hétfőn délután i .5 
órakor tartja censori ülését. Erre a t. tag urakat ez 
utón is meghívja az elnökség,

A mi bálunk. A budapesti szállodások vendéglő
sök és korcsmárosok ipartestülete és a Budapesti Pin

cér Egyesület a Royal szállodában tartják meg az 
idén szokásos együttes nagy báljukat. A bál sikere 
minden tekintetben már is biztosítva van, s iránta 
a legszélesebb körű érdeklődés nyilvánul meg. — 
A bálanya Miiller Antalné úrnő, s a bálbizottság sorai 
között szakiparunknak legelőkelőbb művelői foglalnak 
helyett. Az elite bálok között a mi bálunk mindig a 
legelső helyek egyikét foglalja el. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy az idén is a legsikerültebb bálák egyike 
lesz a vendéglősök és pincérek együttes bálja.

Kajárl Tóth József egyletünk rendes tagja ki a Hun
gária szálloda éttermében éthordóul 10 éve, hogy alkal
mazva van, f. hó 25-én vezette oltárhoz Blanár Teréz 
kisasszonyt, Blanár F. birtokos leányát Vágszereden.

Üzletátvétel. Ruwald Gyula törekvő fiatal kartár
sunk, egyletünk választmányának tagja, megvette a 
budai várkert rakparti Műllner-féle sörcsarnokot, s azt 
újra berendezve s minden modern kényelemmel ellátva 
február 1-én saját üzembe veszi. Üdvözöljük Ruwald 
kartársunkat uj vállalkozása küszöbén, s ahhoz állandó 
jó sikert kívánunk.

A Margit-sziget fürdőinek és szállóinak bérbeadása.
József főherceg uradalmainak igazgatósága a Szt. Margit
sziget két fürdőjét, valamint két szállodáját és felső ven
déglőjét 20 évre bérbe adta Szabó Károly doktor, 
István-uti szanatóriumi orvosnak és Czizetzky alcsuthi 
orvosnak évi 90,000 koronáért. Kaps felső vendéglős 
még hátralevő 4 éves szerződését 70,000 koronáért vál
tották meg. Az uj bérlők a szállodákat teljesen moderni
zálják, uj vízvezetéket készíttetnek és a hidegvíz-gyó
gyászat alapos üzésére rendezkednek be. A sziget kis 
szállodája szanatórium lesz. Ez év őszére pedig uj 
hidegviz-gyógyintézet létesítése és uj szállodaépítés van 
tervbe véve. A margitszigeti lóvasutnak elektromos 
üzemre való átalakítása ügyében is komoly tárgyalások 
folynak a Budapesti Közúti Vaspálya-Társasággal.

Az örömlegóny. Ez alatt a cim alatt a Magyar 
Figaró című trágárságokban utazó újság jónak iátta, 
hogy a pincérséget mélyen sértő módon megbántsa. 
Még mielőtt érdemben foglalkozhattunk volna a dologgal, 
lapunk jelen számának megjelenése előtt a M. Figaró 
felelős szerkesztője, Faragó Jenő — visszaszítta az 
egész dolgot lapjában, s kijelentette, hogy megbé
lyegző sorai csak a züllött pincérekre vonatkoznak. Tu
domásul vesszük ezt, de figyelmeztetjük a Magyar 
Figaró szerkesztőségét, hogy máskor jobban disting- 
váljon, s ne egy egész, becsületesen munkálkodó kart 
támadjon meg, ha lapja számára anyagot keres. Amint
hogy a magyar pincérség teljes tisztelettel egyáltalában 
lemond arról a tisztességről, hogy a Magyar Figaró 
hasábjain szerepeljen!

T u s n á d f ű r d ő n
30 szobás szálloda bérbeadandó,

Bővebb felvilágositással szolgál a 
Budapesti Pincér £gylet

elhelyező-osztálya.
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Budapesti kávéssegódek egyesülete. A M. 0. P. E.
nem sokára leteszi a Magyar Országos Pincér Egye
sület címét és átalakul a Budapesti Kávéssegédek Egye
sületére. Az egyesület szaklapja a Magyar Vincétek 
Lapja ehhez képest szintén megváltoztatja cimét s jövő
ben mint Budapesti Kávéssegédek Lapja fog megjelenni.

Sikkasztó pincér. A napilapokból ismeretes, hogy 
Brenner Sándort, a Cambrinus étterem volt főpincérét, 
azért mert Schranz János fizetőpincértől 400 korona 
óvadékot vett s azt elsikkasztotta, a büntető törvény
szék két hónapi fogházra Ítélte. Sajnálattal vesszük 
tudomásul, hogy a pincéri karnak ilyen meggyalázója 
akadt, s Brenner eljárását annál is inkább elitéljük, 
mert nem elég, hogy egy kartársát megkárosított, még 
szégyent is hozott egy tisztességes iparnak tisztességes 
művelőire.

Pincérszakiskola Temesvárott. A temesvári szállo
dások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársslata mely
nek élén Schubert Péter vendéglős áll, az 1905—906. 
tanévre is felállította pincér szakiskoláját, s abban az 
előadások serényen folynak. A tanonciskolát 22 tanonc 
látogatja, kik a gyakorlati felszolgálósban, illemtanban, 
magyar, német és francia nyelvben, számtanban és szép
írásban nyernek oktatást, egyebekben pedig a tanrend
szer ugyanaz, mint a budapesti szakiskolában. A pincér 
szakiskola iránt a temesvári közönség is szívesen ér
deklődik.

Pincérek kegyelete. A pécsi pincérek szakegye
sülete, mely valóban nemes kegyelettel ápolja az egye
sület volt elnökének néhai Dollinger Andrásnak emlékét, 
maradandó emléket is óhajtván a volt elnöknek állítani, 
megfesttetfe Dollinger arcképét. Az arckép leleplezés f. 
hó 26-án történt meg a pécsi vigadó nagytermében, a 
helybeli és vidéki pincéri kar nagy számú jelenlétében. 
A leleplezés után a pincérek egyesülete kivonult a 
temetőbe, koszorút helyezett Dollinger sírjára s részt- 
velt a család által aznap felállított sírkő ünnepélyes 
elhelyezésénél is.

Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

Hosszabb időre terjedő észleleteim alapján bizonyítóin, 
hogy a Kristdlyforrás szénsavval telitett ásványvíz, a mellett, hogy 
kiválóan kellemes, üdítő ital, kitűnő és hasznos italul szolgál 
idiilt gyomor- és bélhurutnál, különböző idült betegségekből eredő 
gyomor- és étvágyzavaroknál, továbbá mindazon esetekben, me
lyeknél a szénsavas vizek hasznosak.

Dr. Korányi Frigyes,
főrendiházi tag, egyet, nyilv. r. tanár.

*) E  rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerit.

Hivatalos közlemények.

Értesítés.
A m a g y a r ó v ad é k - és le szá m ito ló b an k  vendéglői 

sz ak o sz tá ly  b irá ló -b iz o ttsá g i ta g ja i ez u tón  é r te s itte t-  
uek , hogy a b irá ló -b iz o ttsá g i ü lé sek  a jövőben  a 
b an k  he ly iségében , IV. k é r,, K oro n ah erceg -u tca  10., 
1 emel et  fo gnak  m e g ta rta tn i.

F ig y e lm ez te tés .
Figyelmeztetjük rendes tagjainkat, hogy állás- vagy lakás 

változásaikat a lap kiadóhivatalának pontosan bejelentsék, mert 
ebhői származó lapkésésekért felelősséget nem vállalunk.

Az elnökség.

Értesítés.
A B u d a p e s t i  P in c é r -E g y le t -  és Ö nké pzőkö r  v á 

la s z tm á n y a  e z ú to n  é r te s i t ta t ik ,  m is z e r in t  a ja n u á r  h a v i  
rendes v á la s z tm á n y i  ülés, a n a g y  m u n k a  h a lm a z  m ia t t  
e hó napban  m eg nem  tartha tó . A z  e lnökség .

Egyleti ingyenes helyeszközlfi-osztáiy
IV., Molnár-utca 37— 39.

= = = = =  T e l e f o n  9 4 - 2 4 .  ■«=-— a
Közvetít és elhelyez minden a szállodai és vendéglői szak

mában alkalmazandó férfi- és női személyzetet.

E g y le ti E ö r b ie ly is é g : 
Vili., Kerepesi-ut 9 B, I. em. 

Telefon 59— 32.

Minden hétfőn és csütörtökön egész éjjel nyitva.

E g y le ti  o r v o s  :
Dr. z A b o r s z k y  i s t v AN

lakik :
Vili., Eszterházy-utca 30. II. épület, I. emelet,

a Nemzeti Múzeum háta mögött.

E g y le ti  j o g t a n á c s o s ; 
Dr. V1RAGH GYUüfl

ü g y v é d
lakik : V., Nagykorona-utca 32. II. em.

Hirdetések.
T. étlapiró és vendéglős uraknak

legmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító „Berkovits“-féle 

Hektograph-lapokat 
s minden színben lévő téntákat. 
A nélkülözhetetlen Hektograph- 
lap mindkét oldalon többször 
használható és egy eredetiről 
100—120 másolat nyerhető. Le
húzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s 3—4 nap 

múlva ismét használható. 
Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajclzö-festékek 

minden nagyságban rendelhetők
sokszorositó-készülékek, Hektograph- 
raktárában B u d a p e s t ,  VII.. S ip - 
u tc a  ít. az  Árjegyzék bérmentveBerkovits Károly
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Budafokon
a fő-utcában, egy teljesen jól berendezett borpince, 
az összes kellékekkel együtt, s körülbelül 60 hektoliter 
óborral átvehető pincével vagy pince nélkül. — Köze

lebbi értesítést ad :

Goldscheider Károly Nagydiófa-utca 24. szám.

Telefon 7—78.
A t. szállodás, kávés és vendéglős urak 

figyelmébe!
villamos berendezéseket, átalakításokat jókarban
tartásukat, előnyös feltételek mellett elvállalja, ja
vításukat eszközli, berendezéseket szakszerűen díj

talanul felülvizsgál

S Z I L Á G Y I  M I H Á L Y
villamossayi vállalata

Budapest. IV kér.. Hajós-utca 16. szám.
Deák-tér közelében.

TÖRLEY JÓZS.esTI*

----í  ??/f?//'>. '

TÖRLEY
lézs. é:.t :;í

PEZSGŐGYÁROSOK

Pincék:

Budafok (Bpest mellett) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca 22.

TELEFON

Megrendelések számára 
53— 14.

Üzletvezetőség: 54 93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgő valódiságára! 
j ^ T  Óvakodjunk az után

zatoktól !

forrás
■ ' *.-̂ i

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali 
és borviz. -  Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 

igyék éhgyomorra.
Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

VENDÉGLŐSÖK LAPJA”
XXII-ik évfolyam.

Szerkeszti és kiadja: I H Á S Z  G Y Ö R G Y .
Megjelenik minden hónap 5 és 20-án. 

Előfizetési ára : Egész évre 12 korona, félévre 6 korona.
Szerkesztőség és kiadóhivatal i 

B u d a p e s t ,  VII.,  A k á c f a - u t c a  7. hz.

M

rnvT/YPY r cimtábla-festő B U D A P E S T .  IV.. Gróf Károlyi-utca 28. szám. 
r l l i l T r i l l  A  »Hungária  z á s z l ó g y á r ” Telefon 8 3 —01.
L i i l U L i i i  n i  é  dÍRV.ifcP.Ri 'i/állratnt- Á r j e g y x é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e ,é d isz i t é s i  vállalat

Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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