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Figyelmeztetés!
Az állást kereső szállodái es vendéglői személyzethez.

Tudomásunkra jutott, hogy a helyszerző ügynökök 
a náluk helykeresés végett jelentkező személyzetet avval 
a gunyoros modorú kijelentéssel igyekeznek tőlünk el
idegeníteni, hogy mi az ingyenes elhelyezést csak 7 kor. 
előre való lefizetése mellett eszközöljük.

Ezen minősitetlen rágalomra, mely nem egyéb, 
mint az ügynököknek konc-féltő feljajdulása, egyáltalában 
nem reagálunk.

Figyelmeztetjük azonban úgy tagjainkat, mint azokat 
a pincéreket, kik még nem tagjai az egyletnek, hogy 
egyletünk elhelyező osztálya tekintet nélkül arra iag-e 
az illető, vagy nem, elhelyezi a hozzáfordulókat. 
Előre még azt sem követeljük, hogy a helykereső tagnak 
belépjen, mert mi nem utazunk ügynöki provízióra, 
hanem az a célunk, hogy a pincérség sorsát előbbre 
vigyük. Hogy utólag megköveteljük, hogy egyletünknek 
tagja legyen az, akit mi elhelyeztünk, az csak termé
szetes, s senki, aki józanul gondolkozik, ezt rossz néven 
nem veheti.

Ismételten kérjük tehát az összes állástkeresöket: 
ne hallgassanak az ügynökök haszontalan beszédére, 
hanem forduljanak bizalommal hozzánk, mi elhelyezzük

őket és bizonyára jobban, mint azt az ügynök tenné, kinek 
ismételten s nyomatékosan hangsúlyozzuk, nem az a 
főcélja, hogy a pincért helyhez juttassa, hanem inkább 
az, hogy a pincért helyéből elmozdítsa, hogy igy állanr- 
dóan legyen módja elhelyezni és ilyképpen úgy a pin
céreket, mint a főnököket károsítani.

A főnők és föpincér urak szives figyelmébe!
Jóindulatulag és bizalommal kérjük a mélyen tisztelt főnök 

urakat, hogy mindennemű segédszemélyzetüket a kebelbeli elhe
lyező utján szerezzék be. Nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy 
ezzel milyen szolgálatot tesznek szaktársainknak s nem kell arra 
utalnunk, hogy azok, kik e kérésünket figyelmen kívül hagyják, 
a pincérség ellenségeinek, az ügynököknek adnak létalapot arra, 
hogy hanyatló iparúnkat még jobban aláássák. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy nem akad egyetlen egy főnök sem, egyetlen egy 
főpincér sem, ki avval hagyná magát megvádoltatni, hogy ö a 
pincérség ellensége s ezt" annál inkább is reméljük, mert nem 
akarunk abba a kellemetlen helyzetbe jutni, hogy azokat, kik 
ami elhelyező osztályunkat megkerülik, nyilvánosan megbélye
gezzük, mint olyanokat, kik szaktárs létükre a szaktársak jóvolta 
ellen törnek! ______________________________

Értesítés.
A m a g y a r óvadék - és le szám ito ló b an k  vendéglői 

sz ak o sz tá ly  b irá ló -b izo ttság i ta g ja i ez u tón  é rte s itte t-  
uek , hogy a b irá ló -b izo ttság i ü lé sek  a jövőben  a 
b a n k  hely iségében , IV. kér., K o ro n ah erceg -u tca  10.,

em ele t fo gnak  m eg tarta tn i.

F igyelm ez tetés.
Figyelmeztetjük rendes tagjainkat, hogy állás- vagy lakást 

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

Az elnökség-

Egyleti ingyenes helyeszközlő-nsztály
IV.. Moinár-utca 37— 39.

• ' T e l e f o n  9 -4 —124 . 1
Közvetít és elhelyez minden a szállodai és vendéglői szak

mában alkalmazandó férfi- és női személyzetet.

E g y le t i  k :ö r h .e ly is é g : 
Vili., Kerepesi-ut 9 B, I. em.

Telefon 59— 32.
Minden héttőn és csütörtökön egész éjjel nyitva.
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Néhány szó az elhelyezésről.

A szállodai cs vendéglői segédmunkások 
egyik legéletbevágóbb szükséglete az ingyenes 
elhelyezés s amidőn szakmánknak ezen beteg 
oldalát kívántuk legelőször is gyógyítani, tettük 
ezt azon tudatban, hogy e szakmának minden 
egyes tagját első sorban is az ügynöki uzsora 
alól kell felmentenünk!

Sajnos, hogy önérzetünk e megnyilatkozása 
ily sokára húzódott, sajnos, hogy e téren mi a 
legutolsók vagyunk! Alig pl. Németországban 
már évek óta a törvényhozás foglalkozik c kér
dés megoldásán, a szállodások és vendéglősök 
ipartestületeivel egyetemben, Ausztriában pedig, 
ahol e téren egyelőre még csak olyan rendezetlen 
viszonyok vannak, mint nálunk — bár ott már 
pedzik a dolgot és mint lapunk más helyén 
megírjuk, már a képviselőházban is foglalkoztak 
ez ügygyei — a főnökök iparkodnak ideigle
nesen munkásaikon segíteni, olymódon, hogy 
egyszerűen csak olyan alkalmazottat vesznek 
fel, aki egy szaktestületnek tagja. A szaktestü
leteknek pedig mindegyiknek van saját elhe
lyező intézetük s igy sem pincér, sem egyéb 
személyzet nem szorul helyszerző ügynökökre. 
De mit látunk nálunk? Diában állítják fel óriási 
költséggel egyleteink elhelyező irodáikat, hiában 
panaszkodnak szakmánk alkalmazottai az ügy
nöki uzsora ellen, felkiáltásaik főnökeinknél 
süket fülekre találnak, mert inkább pártolják az 
ügynököt, még saját munkásaik feláldozása árán 
is, a helyett, hogy a saját vérükből való vér helyze
tének megkönnyítésén iparkodnának.

Ez az, amit felfogni nem bírunk 1 Hogy 
lehet az, hogy ezek az odaadó, báránytürelmü, 
alázatos munkások, mint a minők e szakma 
munkásai és amilyenekkel más szakma munka
adói nem dicsekedhetnek, munkaadóiktól teljesen 
elhagyatva, zsarnok ügynököknek vannak kiszol
gáltatva? Hisz ez a derék munkáshad bizonyára 
ennél jobbra is érdemes! Nem firtatjuk az oko
kat, de bizalommal vagyunk munkaadóink iránt 1 
Ha már eddig nem is tettek alkalmazottaik 
érdekében e téren semmit, reméljük, hogy ez 
alkalommal belátják eddigi tévedéseiket és szivük 
a saját munkásaik és nem kiszipolyozóik felé 
fog hajlani 1

Bárhová nézünk az egész világban, a munka
közvetítés megoldása mindenütt aktuálissá vált. 
Maguk a kormányok is belátták ezt s fel is 
állítottak állami munkaközvetítőket, ámde kon
statálnunk kell, hogy az állami munkaközvetí
tők az ipari munkások közvetítését sikeresen 
megoldani képtelenek. A legnagyobb nehézségek 
pedig éppen a mi iparunknál merülnek fel. Ezt
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mindenkinek be kell látni, ki iparunkat ismeri, 
valamint azt is, hogy tekintettel iparunk speciá
lis voltára, a helyközvetités rendezése mindkét 
télre nézve sikeresen csak a saját kebelünkben 
oldható meg, de mindenesetre a munkaadók 
támogatása segélyével.

Ámde mit látunk? Munkaadóink egy része 
valami megmagyarázhatlan eszme szolgálatába 
szegődvén, szinte mesterséges módon azon igyek
szik, hogy a saját kebelbeli szakközvetitö el
nyomásával az ügynöki rendszer továbbra is 
megtartsa domináló helyét 1

Miért mindez?
Nem látják-e be a főnökök, hogy az ügy

nököt nem a szakipar iránt érzett jóindulat ve
zérli, hanem a saját önző érdeke ? Nem látják-e 
be a főnökök, hogy az ügynökök'az alkalma
zottól úgyszólván a megélhetést vonják el, mert 
hiszen az alkalmazás első ideje alatt nem magá
nak keres az alkalmazott, hanem az ügynöknek, 
ki őt elhelyezése előtt annyira megkoppasztolta, 
hogy erről koldul jó ideig 1 Nem veszik-e észre 
a főnökök, hogy a pincéri kart jóformán rab
szolgává teszik igy meg, ki fölött az ügynök 
korlátlan módon rendelkezik s ki teljesen az 
ügynök kényekedvétől függ és ki ép azért úgy
szólván kénytelen az ügynök kegyét keresni, 
ha egyáltalában boldogulni akar 1

Nem jól van ez ; sehogy sincs ez igy jól 1 
A mi szakmánk sok körültekintést, nagy intel
ligenciát, emberismeretet, nyelvtudást, általában 
pedig a közepest jóval meghaladó műveltséget 
kíván. Váljon az ügynök, ha elhelyezni kíván 
valakit, figyelembe veszi-e mindeme követelmé
nyeket? Üistingvál-e, hogy az elhelyezni szán
dékolt egyén bir-e mindama kellékekkel, melye
ket a főnök alapfeltételekül kikötött? Dehogy is 
törődik ő mindezzel. Csak egy dologgal törődik. 
Hogy van-e a helykeresőnek pénze, melyből ő 
minél többet lefoglalhat a maga számára. Mit 
bánja ő, hogy az illető távolról sem felel meg 
azoknak a követelményeknek, melyeket a főnök 
támaszt. Sőt jobb is szereti, ha nem felel meg. 
Álért akkor biztos benne, hogy a segéd egy
kettőre meg is válik helyétől s akkor ő újra 
közvetíthet, újra bezsebelheti a segédnek — talán 
nem egy esetben legutolsó — pénzét.

így ez a dolog tovább nem mehet. Nem 
lehet tétlen kézzel tűrni, becsukott szemmel 
nézni, hogy a magyar pincérség adás-vétel tár
gyát képezze, csak azért, hogy az ügynökök 
minél több közvetítő dijat tudjanak beszedni. 
Nem lehet tovább tűrni, hogy iparunk elnyomói 
uralkodjanak rajtunk, munkások fölött, kik két 
kezünk keserves munkájával keressük meg 
mindennapi kenyerünket. A jobbágyság korszaka
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lejárt! Mi emberek vagyunk! Egy szabad ország 
szabad polgárai, kiket többé az ügynöki járomba 
hajtani nem szabad és nem lehet!

A múlt vétkeit eléggé megszenvedtük már, 
a jelennek napjai küzdelemteljesek, legalább a 
jövőt tegyük elviselhetővé, legalább az utánunk 
következőknek legyen szabad ütjük, ha mi végig 
is vergődjükaz uttörés nehéz munkáját! Kérjük 
a főnök urakat, vegyék figyelembe, amit elmon
dunk. Vegyék figyelembe, hogy nemcsak a 
munkások érdekeit szolgálják, ha az ügynöki 
tengeri kígyónak fejét veszik, hanem önönmagu- 
két is, sőt tovább menve, az összvendéglős és 
szállodás iparét. És váljon akad-e főnök, ki 
magára veszi az arról való felelősséget, hogy mind- 
emez érdekek ellen cselekedett ? Nemde senki 
erre nem hajlandó!

Ép azért egész bizodglommal fordulunk a 
főnök urakhoz, szívleljék meg abbeli szózatun
kat, hogy csakis a kebelbeli elhelyezés révén 
szerezzék be segédszemélyzetüket. Ha ezt meg
teszik — s joggal reméljük, hogy megteszik — 
meg fogják látni, hogy úgy a pincérségre, mint 
a főnök urakra is egy szebb, egy jobb jövő 
hajnala fog felderülni.

És e hajnalhasadás felkelő napját váljon ki 
akarná mesterségesen felhőbe burkolni ?

Varga István.

Jegyzőkönyv
felvétetett a Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör 
saját helyiségében 1905 dec. hó 21-én tartott rendes 

választmányi ülésén.
Jelen voltak: Varga^lstván elnök,“Pauly Antal al- 

elnök, h. titkár, Csernák József körgazda, Czeizel Antal, 
Zimmerl Ferenc, Mittrovátz Adolf, Kinzl Antal, Varga 
Ferenc, Kolb Gusztáv, Fuchs János, Hautzinger János, 
Kövessy István é° Wirth Ferenc választmányi tagok.

Enök a megjelent választmányi jtagok üdvözlése 
után a határozatképességet megállapítja j és a választ
mányi ülést megnyitja.

Utelsó ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitele
síttetik.

A november hóról szóló havi titkári jelentés egy
hangúlag tudomásul szolgál.

Elnök jelenti, hogy a karácsonyi gyűjtés eredménye a 
következő : A kibocsájtott karácsonyi gytijtőivek (összesen 
80 drb) 1899 kor. 46 fillért eredményeztek. Evvel 
szemben, a múlt ülésben elhatározott 54 gyermek
felruházáshoz az elnökség utólag még 4-et elfogadván, 
most már összesen 58 gyermek lett teljesen felruházva 
és ozsonával és egyéb ajándékokkal ellátva. Mindennek 
összköltsége 1450 kor. 03 fillér, úgy, hogy 449 kor. 
03 fill. maradvány mutatkozik.

A választmány a fennmaradt összeget a beérkezett 
segély iránti kérvényekre és a szent estén 50 családnél- 
kiili pincér megvendégelésére fordítani rendeli, egyúttal 
pedig 11 segély-kérvényt figyelembe vesz és összesen 
195 koronát szavaz meg ezek közt felosztásra. 5 kérvény

elutasittatott, a fenmaradt 254 kor. 03 fill. családnélküli 
pincéreknek a karácsony esti megvendégeljen fordittatik.

A választmány még kimondja, hogy a megvendé- 
gelendőknél nem ragaszkodik az egyleti tagsághoz.

Elnök jelentést tesz, hogy a felállítandó elhelyező 
osztály részére alkalmas helyiséget talált a IV. Molnár
utca 37—39. számú házban, mely a kívánt célnak tel
jesen megfelel; a házbér összege 900 korona.

A választmány egyhangúlag elhatározza az el
helyező osztálynak az elnök által javasolt helyen és azon 
bérösszeg mellett való felállítását, egyúttal a berendezés, 
világítás és telefon bevezetése megrendelésével az elnök 
bizatik meg.

Hosszú vita után, melyben minden jelenlevő vá
lasztmányi tag részt vett, Kolb Gusztáv indítványára el
határoztatott, hogy tekintettel a helyeszközlő osztály 
vezetésénél felmerülő nehézségekre, az iroda vezetőjének 
havi 300 kor. t. dijat, a segédnek pedig havi 120 kor. 
fizetést kiván adni.

Elnök itt az ülést megszakítja és folytatását éjjel 
12 órára tűzi ki.

Jegyzőkönyv
felvétetett a Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör saját 
helyiségében, 1905. év dec. hó 21-én éjjel 12 órakor 

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

alelnök titkárh., Kilár Ferenc, Mittrovátz Adolf, Leitgeb 
József, Kinzl Antal, Kolb Gusztáv, Fuchs János, Hau
tzinger János, Ébenhöh Károly, Holub Rezső, Áhnássy 
Károly, Kövessy István és Varga Ferenc választmányi 
tagok.

Elnök az ülést megnyitja, a határozatképességet 
megállapítja és a helyeszközlő osztály-ügy félbeszakított 
ügyét tűzi tárgyalásra.

Hosszú és beható vita után, amelyben az elhelyező 
iroda vezetője személyére nézve a választmány meg
állapodásra jönni nem bir, Mittrovátz Adolf választ
mányi tag indítványozza, kérje el a választmány az 
elnököt az elhelyező iroda vezetésére. Ébenhöh Károly 
választmányi tag ugyanazt indítványozza csekély eltéréssel, 
mire Varga elnök kijelenti, hogy bármily megható is a választ
mány bizalmának személye iránti eme ; spontján meg
nyilatkozása, azt ő el nem fogadhatja, mert az egy
letnek fizetett tisztviselője jiem kiván lenni, már annyi
ból sem, mert akkor az ő elveinek, melyeket azjjegylet és 
ennek kapcsán az összpincérség érdekében, annak 
élén, s annak javára értékesíteni akar, fonaluk szakadna 
s akkor az ő elnöki működése meddő'maradna.

Kijelenti aztjis, hogy nem azérFváilalta el az elnöksé
get, hogy magának egy jobban dotált állást j biztosítson.

A választmány egyhangú kívánságára végül „Varga 
elnök kijelenti, hogy ha elvállalná is az elhelyező iroda ve
zetését, azt csakis az elnöki tisztség megtartásával egye
temben tenné, hogy úgy az egylet, mint az összpincérség 
szociális érdekeit hathatósabban és függetlenebből kép
viselhesse. Kijelenti azonban, hogy csak addig hajlandó 
ezen tisztet betölteni, .inig az elnöki tisztjével párosul, 
tovább egy . percig sem.

A választmány elnök eme kijelentése " után egy
hangú lelkesedéssel kimondja, hogy az elhelyező iroda 
vezetését elnökére, Varga Istvánra bízza; kiben is bízva, 
őt korlátlan jogkörrel ruházza fel, mert reméli, hogy 
az intézet Varga vezetése alatt biztos virágzásnak néz 
elébe.
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Elnök megköszöni a választmány bizalmát, elfo
gadja az elhelyező osztály vezetését és Ígéri, hogy tőle 
telhetőleg legjobb tudása és lelkiismerete érzetével fogja 
azt pártatlanul vezetni.

Elnök konstatálja, hogy a szaklap kérdése aktuálissá 
vált s felhívja az arra kiküldött bizottságot jelentés- 
tételre.

Mittrovátz Adolf választmányi tag jelenti, hogy a 
személyes megbeszélések Flór Győző úrral a „Fogadó" 
cimü lap szerkesztőjével eddig eredményre nem vezettek, 
de ha úgy volna is, nem látja sem egyletünk, sem 
szakmánk szociális érdekeivel összeegyeztethetőnek, 
hogy egy több oldalról függő lap legyen a Bpesti P.-E. 
hivatalos lapja s indítványozza, adjon ki az egylet 
egy saját szerkesztésében megjelenendő szaklapot.

Mittrovátz indítványa beható tárgyalása után, 
melyben a választmány minden egyes tagja részt vett, 
egyhangúlag elliatároztatik, hogy a szaklapra vonatkozó, 
1905. szeptember 11-én hozott határozat hatályon kívül 
helyeztetik és a szaklapot az egylet saját tulajdonában 
és saját költségén adja ki. Cime lesz : Szállodai és Vendéglői 
Segédek Szakközlönye, a Budapesti Pincér-Egylet hiva
talos lapja.

Költségek fedezésére 3000 koronát szavaz meg.
Elnök bemutatja a Budapesti Szállodások, Vendég

lősök és Kocsmárosok Ipartársulata átiratát, melyben 
egyletünk átiratára válaszolva tudatja, hogy a szokásos 
bált ezúttal is a Budapesti Pincér-Egylettel egyetemben 
kívánja rendezni. Tudomásul vétetett és a további intéz
kedéssel az elnökség bizatik meg. Kmf.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett a Budapesti Pincér Egylet és Önképzökör 
saját helyiségében (VII. kér. Kerepesi-ut 9'b.) 1905-
évi december hó 28—29. éjjel 2 órakor megtartott 

„Bálbizottság" ülésen.
Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat 

tudomásukra hozza, hogy a bál az idén is az ipartár
sulattal közössel! tartatik meg, miért is kéri a bizottság 
megalakítását.

Egyhangúlag megválasztattak:
Varga István elnök, Pauly Antal alelnök, Németh 

Károly pénztárnok, Almássy Károly jegyzőnek. A sző
kébb körű bálbizottságba a következők választattak 
meg: Varga István, Németh Károly, Pauly Antal, Almássy 
Károly, Mittrovácz Adolf, Gelbmann András, Holub 
Rezső, Kolb Gusztáv, Szép Lajos, Haraszta Miklós, 
Fabik Antal és Varga Ferenc urak.

Egyhangúlag elhatároztatott továbbá, hogy a bál 
tiszta jövedelme a következőkép osztatik fel:

A szállodások vendéglősök, kávésok, pincérek és
kávés segédek nyugdíj egyesülete javára ... 15%

A pincér szakiskola javára ..................._  ... 150/
A könytár javára .................. ................~ ___ 2O'1/"
A segély alap javára .............. ........... . ...  ... 50"/,

1 öbo tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja
Kmf.

Pincéri társadalmunk helyzete.
Az előítéletek korát éljük még mindig, bár a régi 

szellem helyét rohamosan váltja fel egy újabb, egész
ségesebb és egyedül igaz világnézet, amely szakit a 
megszokás hamis jelszavaival és humánus módon igyek
szik feledtetni a múltak sötét emlékeit. Az emberiség 
felett pirkad már egy jobb jövő, a melyben megbecsü
lik az embert, munkájáért, kötelességeinek teljesítéséért. 
Az igaz emberszeretet ma már tárt karokkal fogad ma
gába olyan néprétegeket, melyeket eddig kiközösített. 
Szomorú tény az, hogy a társadalom érthetetlen módon 
zárkózik el a nép egy jobb sorsra érdemes, óriási con- 
tingense, a pincérség elől. Ez, úgyszólván megvetett 
osztály az, amelylyel szemben rideg közönyösséget 
tanúsít a szabad szellemiiséget fennen hirdető társa
dalom. Pedig nincsen olyan foglalkozási ága a társa
dalomnak, amely igaztalanabból viselné embertársai 
megalázását, mint a pincérség. Es nincsen olyan bün
tetés, amely sujtóbb lenne a megalázásnak annál a 
neménél, amelyet azzal az emberrel szemben elkövet
nek, aki a pincér nevet viseli.

Elmúlt időkben, a mikor a pincér munkaköre nem 
igényelt egyebet, mint embert, akit — ha a teknika 
nagyobb fejletségii lett volna — bátran felcserélhették 
volna egy automatával: akkor talán gyűjtő név lehetett 
e szó. Gyűjtő neve azoknak, a kiket a társadalom 
hibáikért kiközösített magából s akik megélhetést találva 
e téren, rossz hajlamaiknak hódolva, gytilölté tették e 
nevet embertársaik szemében.

De az az idő — hála isten — már rég elmúlott 
és pedig elmúlott a köz javára, értéktelen inproductiv 
alakjaival együtt. Elsöpörte őket a haladó kor, amely
nek civilizáltabb emberre volt szüksége abban a sze
mélyben, a kivel útja unos-untalan összehozza.

A modern kor embere, kinek családi körén kivid 
úgyszólván második otthonává vált a vendéglő és kávé
ház, mindenütt és mindenben szórakozásra vágyva, 
pazar fényűzéssel, comforíal veszi magát körül e helye
ken. S oly követelő e tekintetben, a milyen még állandó 
otthonával szemben sem.

Ebből önként következik, hogy minden, ami a 
mai vendéglő és kávéházi élet keretébe vág, óriási fejlő
désen ment át az idők folyamán. Az az egyén pedig, 
akit jó vagy rossz sorsa e helyekre vezérelt, hogy meg
élhetését mint pincér keresse, nem maradhatott el a 
haladó kortól, mert vele szemben is fokozódtak az igé
nyek. Többet kívánnak tőle, mint a múltban. Az egy
szerű és tudatlan ember helyét elfoglalta egy már nem 
pusztán fizikai munkát végző gép, hanem egy öntuda
tos, csiszolt, kellően kiművelt egyén, aki bele tud illesz
kedni az életnek ezen a helyen összefutó kaleidoszkóp 
szeriileg váltakozó forgatagába.

(Folyt, köv.)

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

A mi mulatságunk. Egyre nagyobb mozgalmat öl
tenek a budapesti vendéglősök és pincérek báljának 
előkészületei. A minden esztendőben kitünően sikerült 
mulatság bizonyosan egybeszólitja az idén is iparunk 
összes művelőit úgy a főnökök, mint az alkalmazottak 
részéről, s az idei mulatság méltó utódja lesz az előzők
nek. A mulatságra a következő meghívókat küldte szét 
a rendező bizottság: Meghívó a budapesti szállodások, 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársulata és a buda



1006. felír. 15. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE 5

pesti Pincér-Egylet által 1906. évi március hó 7-én, a 
„Royal nagy szálloda" összes termeiben rendezendő 
"jótékonvcélu bálra. Az ipartársulat részéről; Miiller Antal 
bálelnök, Gundel János, Pelzmann Ferenc, Stadlcr 
Károly, Gliick Frigyes, Palkovics Ede tiszteletbeli el
nökök. Kocli József alelnök, Petanovits József r.-b. 
elnök, Wilburger Károly pénztárnok. A Pincér-Egylet 
részéről: Varga István bálbiz. elnök, Almássy Károly 
jegyző, Pauly Antal bálbiz. alelnök, Németh Károly 
pénztárnok. Bálanya: Miiller Antalné. A tiszta jövede
lemnek a vendéglősök ipartársulatát illető fele a szak
iskola fenntartására fog fordiltatni. — A tiszta jövede
lemnek a pincér-egyletet illető feléből 15% a szakis
kola fenntartására, 15% a szállodások, vendéglősök, 
pincérek stb. orsz. nyugdijegyesülete javára, 20"/„ az 
egyleti könyvtár javára, 50% pedig a budapesti pincér
egylet segély-alapja javára fog fordittatni. Jegyek a 
meghívó előmutalása mellett válthatók: az ipartársulati 
irodában (Ferenc József-rakpart 16.); a budapesti pincér
egyletnél (VII., Kerepesi-ut 9 b); Wilburger Károly pénz
tárnok urnái (VII., Rottenbiller-utca 10.); továbbá 
minden szállodában, vendéglőben és este a pénztárnál. 
Kezdete 9 órakor. Személyjegy 6 kor. Családjegy (1 ur 
és 3 hölgy) 10 korona. Feliilfizetésck a jótékony cél 
iránti tekintetből köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak. — Megjegyezzük, hogy mint a meghívóból 
látható, a mulatság pénztárnoka a Budapesti Pincér- 
egylet részéről nem Ge.omann András lesz, mint azt 
a F—ó. közölte, hanem Németh Károly.

A csirkefogó. Aki kiváncsi reá, hogy ki a csirke
fogó, Íme megmondhatjuk neki. A csirkefogó nem más, 
mint a magyar pincér, jelesül pedig az a pincér, aki a 
Budapesti Vincét Egylet tagja. Így nyilatkozott legalább 
a margitszigeti felső vendéglő uj bérlője, aki midőn a 
személyzet felvétele tárgyában Gécy Kálmán és Fodor 
Károly főpincérekkel tárgyalt, azt a megjegyzést tette, 
hogy a pincér egyletből nem vehet személyzetet, mert olt 
csupa csirkefogók vannak! Ezt neki mondta valaki! 
Hogy ki lehetett ez a valaki, aki ezt a gazságot beadta 
a doktor-bérlő urnák, azt könnyű eltalálni. Az a valaki 
kétségkívül csakis valamelyik ügynök lehetett, aki a sze
mélyzet szerződésére akar vállalkozni s oly módon sze
retné a szakegyleti közvetítést lehetetlenné tenni, hogy 
lecsirkefogózza a pincérséget! Hát ha még erre sem 
lázad fel a pincéri kar önérzete, akkor igazán olyan 
petyhüdt vére van, hogy egyenesen rászolgál arra, hogy 
az ügynököknek továbbra is rabszolgái legyen! Rá
szolgál arra, hogy valósággal sárral dobálják az 
ügynökök, minekutána zsarnoki dijakkal kifosztották. 
Es most már kérdjük a pincéreket, első sorban 
pedig a budapesti Pincér Egylet tagjait, meddig tűrik 
még ezt? Meddig engedik még magukat azoktól le- 
csirkefogóztatni, akik az ő keserves keresményükből 
élnek? Kérdjük a magyar szállodásokat és vendéglősö
ket, meddig hajlandók még tűrni, hogy jelenlegi tisz
tességes munkatársaikat, a jövő szállodásait és vendég
lőseit az őket kiszipolyozok még le is alacsonyitsák, 
becstelenitő szavakkal illessék ? Nyíltan megkérdezzük 
a főnöki kart, azonositják-e magukat a pincérséget 
minősithetlen módon meggyalázó ügynökökkel? Mert 
csakis arra kellene magyarázni azt, hogy ők is azért nem 
fordulnak a Pincér Egylethez, mert hogy ők is abban a 
nézetben yatinak, hogy a Pincér Egylet csupa csirkefo
gókból á ll! Ezt a vádat, reméljük, a főnöki kar nem 
hagyja magán száradni! És maga a pincéri kar sem 
fogja ezt engedni, mert azon lesz, hogy a főnökök 
csakis a Pincér Egylet révén kaphassanak egyáltalában

segédszemélyzetet! Hanem a csirkefogozó ügynökökhöz 
adandó alkalmakkor még lesz egy pár szavunk I

A genfi szövetség bálja. A genfi szövetség buda
pesti szakosztályának bálja f. hó 19-én este lesz a 
Terézvárosi Kaszinó földszinti termeiben. A mulatság 
kezdete este fél 11 órakor. A mulatságra nagy készü
letek folynak.

Keringő piknik. A budapesti Hungária nagy szál
loda éttermi alkalmazottai az idén is március hó máso
dik felében tartják meg keringő piknikjüket. A mulatság 
biztos napjáról annak idején hirt adunk.

A pécsi pincéregylet közgyűlése. A pécsi pincér 
egylet múlt szerdán tartotta meg rendes évi tisztújító 
közgyűlését, melyen Meggyessy Lajos h. alelnök meg
nyitván a közgyűlést, bejentette a régi tisztikar lemon
dását s miután a közgyűlés a pénztárt és az egyesület 
egyéb ügyeit rendben találta, megadta a felmentvényt a 
lemondott tisztikarnak, melynek helyébe megválasztotta 
diszelnöknek Baumler J. Györgyöt, elnöknek Szigethy 
Edét, alelnöknek Franki Izidort, pénztárnoknak Söröss 
Mihályt; szavazás utján, szótöbbséggel felügyelővé vá
lasztották Kiimmelberg Mihályt, felügyelő-helyettesnek 
Doni Jánost, jegyzőnek Gutgesser Lajost, h. jegyzőnek 
Mautner Aladárt, könyvtárnoknak Posztovszky Józsefet. 
Választmányi tagokká választattak: Schmidt Ferenc, 
Csernovits Sándor, Korpusz Lajos, Meggyessy Lajos, 
Pintér N. János, Zábrácky Hugó, Jakab Jakab, Nagy 
Sándor, Verb János, Beck Zsigmond. Póttagok: Vásár
helyi Viktor, Krausik István, Nagy Kálmán, Nyárády 
József, Dubrava József, Kurc János. A közgyűlés osz
tatlan bizalmát fejezte ki az uj tisztikarnak, majd köszö
netét szavazott Sörőss Mihálynak, az egyesület pénz
tárosának, aki már 43 éve kezeli a pénztárt.

A pezsgöbor-ipar megvédése dolgában Frangois 
Lajos, ez a tevékeny és kiváló szakember igen fontos s 
végeredményében a pezsgő iparra nézve fölöttébb jelen
tős mozgalmat indított. Az a körülmény tudniillik, hogy 
újabb időben a habzóbor-gyárak egyre-másra létesülnek 
s silány készítményekkel elárasztva az országot, a szép 
fejlődésnek indult magyar pezsgőipart fejlődésében 
gátolják, arra indította Frangoist, hogy kamarai tag 
minőségében a budapesti kereskedelmi és iparkamará
hoz indítványt nyújtson be, melyben utalva, arra, hogy 
eme szénsavval telitett borokat pezsgő gyanánt árusít
ják, annak kimondását kérte, hogy a habzó bor pezsgő 
borhoz hasonló szignálásában ne kerülhessen forga
lomba, hanem a gyáros köteles legyen azt saját neve 
alatt s pedig „Habzó bor“ megjelöléssel elárusítani. 
A kamara Frangois indítványát egyhangúlag elfogadta s 
a minisztert az említett visszaélések meggátlására fel
kéri. Frangois Lajos — ki minden igaz ügyért síkra 
száll — e ténykedésével valóban nagyot lendített nem
csak a pezsgőgyárosok üzleti hírnevén, de a borterme
lők s szőlőgazdák is köszönettel adóznak neki.

Kalózkodás. Aki névtelenül vádol és pedig alap
talanul vádol, az egyszerűen kalózkodik. Ilyen kalóz
kodás történt a múlt héten, mikor is folyó hó 8-án 
d. u. 1 órakor megjelent egy rendőri küldöttség Nig- 
rinyi Bélánénak a Haris-bazárban levő kávémérésében 
azon kijelentéssel, hogy névtelen feljelentést kaptak 
arra nézve, hogy oda csupa csavargó facér pincérek 
járnak s ott hazárd játékkal fosztanak ki mindenkit. 
Egy párat a jelenvoltak közül a kér. kapitányságra is 
vittek, de kihallgatás után, mint tisztességes embereket 
azonnal elbocsájtották őket. Szóval, dacára a legsúlyo
sabb vádnak, a pincérekkel tömve levő helyiségben egy 
sem akadt, akire nézve a rendőrség okot talált volna eljá-
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rásra. Kiderült tellát, hogy az anonim feljelentés min
den alapnélktili és piszkos boszu müve. S miután oda 
kevés kivétellel csak pincérek járnak, nincs kizárva, hogy 
ezt valamelyik olyan pincér tette, aki talán a kávéház tulaj
donosnőjére haragszik. Ha pincér volt a névtelen feljelentő, 
százszor csúnyább, mert saját kartársait és önmagát is 
meggyalázta vele, annál is inkábbb, mert ha valaki 
tisztességéhez nem fér szó, úgy Nigrinyi Bélánéhoz 
sehogy sem, mert öt általában a legnagyobb tisztelet 
veszi körül és mint a „pincérek anyja", általános meg
becsülésnek örvend.

Kaszás Lajos —  vendéglős. A vendéglői segédek 
karának egy rokonszenves és a fővárosi publikum előtt 
közkedvelt tagja, immár főnöki sorba lép. Kaszás Lajos 
ki sok időn át a Muhr-ié\e Kerepesi-uti vendéglő fő- 
pincéri állását töltötte be, megvette ezt az üzletet Muhr 
Györgytől, ki betegsége folytán kénytelen az üzlettől 
visszavonulni. Kaszás kartársunk uj vállalkozásához 
tiszta szívből kívánunk minden jót és meg vagyunk 
győződve róla, hogy derék segítő társával, kedves nejé
vel, Eberhardt budafoki pezsgőgyáros leányával, uj vál
lalkozásában is kivívja magának azt a helyet, melyet 
mint pincér kivívott.

Vendéglősök sörgyára. A hazai vendéglősök a 
főváros területén 3 millió korona részvénytökével a 
Fogadó szaklap kezdeményezésére egy uj sörgyárat 
szándékoznak alapítani, hogy a négy sörgyár kartell- 
szövetkezése folytán egyben nagyobb mérvben beözönlő 
külföldi söröket teljesen kiszorítsák. Dacára annak, hogy 
a négy pesti sörgyár az utolsó évben közel £60 ezer 
hektoliter sört termelt, behozatalunk idegen sörökben 
még mindig igen jelentékeny. Tavaly behoztak 272 ezer 
hektoliter sört, mely behozatalban Ausztria 265.869, 
Németország 6013 és Bosznia 928 hektoliterrel szerepel. 
A sörbehozatal kiszorítása is igazolja az uj sörgyár létesíté
sének szükségességét. Az ügy igen jó mederben folyik 
s mint értesülünk, máris mintegy 4000 drb részvényt 
jegyeztek elő a vendéglősök. A dologra jövő számunk
ban bővebben visszatérünk, de már most is jelezzük, 
hogy a főpincérek is jegyezhetnek részvényeket és igy 
az uj létesítmény a pincéri kar jólétét is nagy mértékben 
elő fogja segíteni.

Debreceniek mulatsága. A debreceni vendéglős, 
kávés stb. ipartársulat, egyesülve a pincér betegsegélyző 
pénztárral fényes, előkelő színvonalon álló, hangver
senynyel egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez az 
„Arany Bika" dísztermében. A mulatságra nagyban foly
nak az előkészületek, s az előjelekből ítélve, ez lesz 
Debrecenben a farsang egyik .legélénkebb mulatsága.

Nagy tűz pusztított Zomborban a múlt héten. Az 
.ottani „Vadászkait“ szálloda padlása ismeretlen okból 
kigyulladt s a pusztító elem oly vehemens erővel terjedt 
tovább, hogy rövid idő alatt az egész tető leégett. A 
tető beomlása után a vendéglő nagy táncterme is be
szakadt. A kár több, mint G0,0C0 korona. A tüzet állí
tólag a villamos vezeték rövid zárlata okozta.

Halálozás. A medgyesi vendéglősök, egyik rokon
szenves tagja Kandia Károly, ki sok ideig űzte a ven
déglős-ipart Medgyesen a múlt héten meghalt. Nagy
számú résztvevő közönség kisérte ki utolsó útjára, köz
tük a pincéri karnak egy küldöttsége is, kiknek Kandler 
mindvégig atyai jóakarója volt.

Szálloda átvétel. Á békéscsabai „Nádor" szálloda 
gazdát cserél. Eddigi tulajdonosa eladta Lipkovics Jó
zsefnek, ki az egész épületet teljesen átalakítva, legkö
zelebb átad a azt a közforgalomnak.

Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

A Szt.-Lukácsfiirdöi Kristályforrás ásványvíz kiváló előnye 
jó alkalikus tulajdonságai mellett, hogy igen ízletes is.

Dr. Carlos Malbran,
Argentinul köztársaság egészs.  tan.  elnöke, HUENOS-Allíl-S. 

’ ) E  rovatban közlöttekórt nem vállal felelősséget a  Szerit.

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 ruhajelzö-festékek

minden nagyságban rendelhetők
sokszorositó-készülékek, Hcktograph- 
raktárában B u d a p e s t ,  VII., S ip - 
u tc a  11. sz . Árjegyzék bérmentveBerhovits Károly
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Littke
„Casinó"

külön töltés.

Budapesti főraktár:

IV., Szép-utca 3.
TELEFON 10-85. SZ.

A világhírű francia ^

DELBECK & Comp *
reimsi pezsgőborgyár és a ^  

müncheni Hofbrau r
f
Á

\
S
\L.

S

>
S 
V
s  
s)
é B rázay K álm ánnál ^ 
<

m agyarországi fölcrabata.

Válogatott fűszeráruk, mindennemű 
bel- és külföldi csemegék, magyar és 
francia pezsgőborok, rum és tea, 
liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai 
sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. 

raktára

Muzeum-köruí 23.

í r a n s y
Louis Francois 4 Corop.
császári és kir. udvari szállítok. * *  Fiilöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
12 e l s ő r e n d ű  k i tü r ) t? té s .

Főraktár:

B0RHE6YI FERENCZ
Budapest, V. kér.. Gizella-tér I. szám.

Sürgönyeim :

FRANCOIS BUDAFOK.

'fn
N o r S  C o í j c o ú r í .

Vezérképviselöség :

BUPAésBLOCNMANN
Budapest. V.. Akadémia-utca 16. szám.

Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.
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Piadal
•V**»«* •M. s/'"A- "A-sec

(francia módszer szerint)

Cberlyardf = 

■ Antal

Q kaf/alA & C -
EBERH.ARDT ANTAL

l ü i J H i f i

pezsgőgyáréból,

S u d a f  ob-

T<>l$foi>: D U P A F 0 K 3 0

Budafokon
a fó-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.

"" I
S zálloda  á ta d á s.

Zalaegerszegen a hitközség tulajdonát 
képező ..Korona szálloda”, mely á ll: 
12 jól berendezett vendégszobából, ét
teremből, polgári szobából és emeleti 
nagytzremből azonnal átvehető. A szál
lodának tartozéka egy amerikai jég
pince, továbbá fedett kocsiszín és 40 
pár lóra istálló. Évi bér 4000 korona: 
Bővebb feivilágositást nyújt a Budapesti Pin
cér-Egylet Elhelyező-Osztálya. IV,, Molnár-u. 37-39,

TELEEON 9 4 - 2 4 .

'a s /J v ia n y  
TÖRLEY JÓZS.tsTO

TÖRLEY
Jézs, i s T s *

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék :

Budafok (Bpest mellett) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
■jh t, Esterházy-utca 22.

1906 febr. 15.

TELEFON

Megrendelések számára 
53— 14.

Üzletvezetöség : 54— 93.

Figyeljünk a TÖ RLEY- 
pezsgö valódiságára!
M p  Óvakodjunk az után

zatoktól!

forrás
szénsavval tel,tett 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. Lukácsfiirdő Kutvállalat Budán.

„VENDÉGLŐSÜK LAPJA"
XXlI-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 ,  V I I . ,  A k á c f a - u t c a  7 . h z .

ENGEL A, cimtábla-festő B U D A P E S T .  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
„Hungária  z á s z l ó g y á r ” 

é s  d ísz í té s i  vállalat
Telefon 8 3 —0  1.

Á r j e g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e ,

'.lek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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