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SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SESÉPEK

SZAKKÖZLÖNYE
A BUDAPESTI PINCÉR-EGYLET HIVATALOS LAPJA,

ELŐFIZETÉSI ÁRA : FELELŐS SZERKESZTŐ : Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Egv évre................................ - —  0 kor. V A R G A  I S T V Á N . VIII. Kerepesi-ut 9 B, I. em.
Fél év re ........ ............. ....................3 kor.

T a g o k n a k  in g v en . Laptulajdonos és kiadó : Telefon 59—32.
Megjelenik minden hó l-én és 15-én. BUDAPESTI PINCÉR-EGYLET ÉS ÖNKÉPZŐKÖR. Hirdetések felvétetnek árszabály szerint.

Hivatalos közlemények.

ME G H Í V Ó .
A „Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör* 

1906. évi március hó 29-én, csütörtökön, éjjel 1 órakor 
tartja meg

LXXI-ik rendes közgyűlését.
melyre a t. tagtárs urat tisztelettel meghívja

Az elnökség.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Évi jelentés.
3. Tisztikar választása.
4. A „Frohner*1 alapítványi kamattal jutalmazandó 

tag megajánlása.
5. Indítványok

Figyelmeztetés ! A t. tag urak figyelmeztetnek alapszabályaink 48. §. 
4. bekezdésére, mely szerint csak azon tagok bírnak szavazati jogo
sultsággal, kik tagdijakkal 3 hónapon túl hátralékban nincsenek.

A közgyűlésre a tagkönyv elhozandó.

Figyelmeztetés!
Az állást kereső szállodái és 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 tag-e 
az illető, vagy nem, elhelyezi a hozzáfordulókat. 
Élőre 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 állástkeresőkcl: 
ne hallgassanak az ügynökök haszontalan beszédére, 
hanem forduljanak bizalommal hozzánk, mi elhelyezzük 
ókét 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 állan
dóan legyen módja elhelyezni és ilyképpen úgy a pin
céreket, mint a főnököket károsítani.

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

urakat, liogy mindennemű segédszemélyzetüket a kebelbeli elhe
lyező utján szerezzék be. Nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy 
ezzel milyen szolgátatot 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 iparunkat még jobban aláássák. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy nem akad egyetlen egy főnök sem, egyetlen egy 
főpincér sem, ki avval hagvná magát megvádoltatok 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, n>ilvánosan megbélye
gezzük, mint olyanokat, kik szaktárs létükre a szaktársak jóvolta 
ellen törnek! __________________________________

Értesítés.
A Magyar Óvadék és Leszámítoló Bank Vendéglői 

Szakosztálya minden hétfőn délután 4 órakor a bank 
helyiségében IV., Koronaherceg-utca 10., félemelet

Választmányi ülést
tart, melyre a szakosztály választmányi tagjait ezúton 
hívja meg az elnökség.

F igyelm ez te tés .
Figyelmeztetjük rendes tagjainkat, hogy állás- vagy lakás 

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

Az elnökség.

Egyleti ingyenes Inlyeszkiiíll-oílály
IV., Molnár-utca 37— 39.

■ ■■■ - ' .T e le f o n  9 4 —2 4 . = = = = = =
Közvetít és elhelyez minden a szállodái es Vendéglői szak

mában alkalmazandó férfi- és női személyzetet.

E g y le ti  k ö r l i e l y i s é g :
VIII., K;erepe&i~ut 9 B, I. em.

Telefon 59— 32.
Minden hétfőn és csütörtökön egész éjjel nyitva.
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Pincér a pincérekhez.
Mikor az ember már úgyszólván beleöl e- 

gedik a pincérügyekbe, szinte nehezére esik, 
hogy a nyilvánosság előtt is bajlódjék azokkal 
az ügyekkel, melyekkel egész életén át bajló
dott. Az Írás egyébként sem a mestewíégem, de 
hát szívesen állok rendelkezésre kartársaim érde
kében s igy felveszem a harcot, hogy azt a 
szellemet terjesszem, mely mindnyájunk jólétét 
előmozdítani van hivatva! Ez pedig nag\ lei
adat ! Félek, hogy igazán sokat kell harcolnom, 
hogy célt érjek, holott már szinte belefáradtam.

Most azonban, hogy szaklapunk még szinte 
nedves tollú szárnyain útra kel, szívesen laga- 
dom meg az alkalmat, hogy a pincérség érde
kében szót emeljek. Talán lesznek olyanok, kik
nek Írásom nem fog tetszeni. Ámde azok, kik
ben önzetlenség és igaz szeretet, iparunk, szak
mánk és kartársaink iránt még van, azok meg
értenek és szellemi táplálékunkat, a mi lapunkat 
örömest fogadják és benne minden sort tiszte
lettel olvasnak. Ezek bizonyára terjesztik azt a 
szellemet, mely a pincérség ügyeit előbbre vinni 
hivatott. Szavaimat nem is ezekhez intézem. A 
másik táborhoz akarok szólani,azokhoz, kikben 
ez a két szó : önzetlenség és szeretet ezideig 
hiába kereset hajlékot. Pedig de sokan élnek 
közöttünk ilyenek. Érintkezünk is olykor-olykor 
egymással — ha muszáj.

Szeretet, önzetlenség! Mily sokatmondó két 
szó! Az igaz pincér ismeri őket s azon van, 
hogy e szavak szellemében működjék közre. 
Mert közreműködni való van elég! Tennivalónk 
igen sok van, hogy iparunk, kartársaink hely
zete némileg javuljon s hogy ebből a chaosból 
már valahára kimásszunk.

Ámde mi árván állunk itt! Az összes ipa
rok közt legelhagyatottabb a mi iparunk. Ez az 
egyedüli ipar, mely rendezetlen állapotban íenáll 
ugyan, de minkön jár! Hát én a mankásem- 
berre csak .szánalommal tudok tekinteni, már 
pedig, hogy az én iparom mankón jár, azt szé
gyenleni én és szégyenli minden igaz pincér, 
kiben csak egy porszemnyi szeretet és érzék 
van szakmája iránt.

Itt orvoslás és tetterő kell. Az összpincér- 
ségnek mint egy embernek hozzá kell járulni, 
hogy a mankókat mielőbb máglyára rakhassuk 
és elégessük.De hát persze az a kérdés, hogyan? 
Hát mint előbb említettem, csakis önzetlenség
gel és kartársi szeretet utján. E két szó fogal
mát magyarázni felesleges, inkább szükséges, 
hogy példát mutassunk. A példaadásban legelői 
jár a Budapesti Pincér-Egylet egész szervezeté
vel. Hogy talán működésével egyes kartársak

nincsenek megelégedve, az csak az illetőnek 
saját hibája, mert tapasztalatból tudom, ogy 
azok kiabálnak és panaszkodnak legtöbbet, kik 
egyebet semmit sem cselekszenek. Nem kiabálni 
és panaszkodni kell, hanem a tett mezejéie lepni 
és figyelemmel kisérni a vezetőség 1 el hívásait, 
utasításait, úgy a választmányi, mint a köz
gyűléseken megjelenni pontosan, az ott hozott 
határozatokat felkarolni és okvetlen végiehajtani, 
végül pedig csakis a körhelyiséget látogatni. Az 
az egyedüli otthona a pincérnek! így aztán az 
összes tagok támogatásával, egy kis áldozatkész
séggel és jóindulattal bebizonyítjuk, hogy a tár
sadalomban helyet foglalunk és megdöntjük az 
eddig rólunk táplált előítéleteket.

Sajnos, még igen sokan vannak közöttünk, 
kik az intő szavakat nem értik meg. De én 
bízom benne, hogy az idő meghozza azt is. 
Remélem, hogy meghozza, kivált hogyha a sze
retet valamely formában megnyilatkozik. Szak
mánk és iparunk legszerencsétlenebb tagjai, ne
vezetesen a jövendő utódok: a tanoncok, 
leginkább nélkülözik a szeretetet, őket csak az 
önzők tábora részesíti üldözésben, még pedig 
elég üldözésben.

Nem szólok most a főnökökről, lesz alka
lom még, hogy róluk is szóljak, de már most 
is rámutathatok arra, hogy avval vajmi kevés 
főnök, főpincér és szaktárs törődik, hogy ezek 
a szerencsétlen páriák, a pincértanoncok miként 
neveltetnek. Az nem baj, ha reggel 7 —8 órától 
kezdve, a füstös terem levegőjében égésé éjfél utá
nig lábon állva, futva, rohanva, minden idősebb 
egyén által folyton dorgálva tölti, tengeti a pin- 
cérflu az év 365 napját! Vagy ki törődik 
azzal, hogy esetleg az üzleti füstös helyiségtől 
megszabadulva, egy még bűzösebb lyukba kerül 
e fiú, hol néha 2—3 is egy ágyba fekve, a ren
geteg fáradalmakat, úgy ahogy, kipihenhesse! 
És még ezek a szerencsésebb pincérfiuk. Mert 
a másik része az utcára kerül é jje l! Ott aztán 
az éjjeli pillangók hada között züllik el ! Vagy 
bevetődik valami zug lebujba, hol örömmel fo
gadják e csemeték betoppanását, hogy mennél 
hamarább megszabadítsák egész napi kereseté
től. A vége pedig — a kórház rideg ágya!

Íme, bevezetőnek e pár szó; lesz még al
kalmam egyebet is elmondani. Most csak azt 
jegyzem meg, ha kartársaink utódaink nevelé
sével annyit foglalkoznának, mint a lótenyésztés
sel és versenyekkel, úgy mi pincérek az összes 
ipari munkások között a legműveltebbek, a leg
tökéletesebbek volnánk szakiparunk dicsőségére.

Ez volna a szeretet igazi megnyilatkozása.
De mikor lesz az ?

Egy igen régi föpincér.
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Választmányi ülés.
A Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör szom

baton, február hó 27-én választmányi ülést tartott. Jelen 
voltak: Varga István elnök, Kolb Gusztáv, Wirtli Ferenc, 
Mittrovátz Adolf, Kinzl Antal, Zimmerl Ferenc, Zeisel 
Antal, Almássy Károly, Varga Ferenc és Csernák József. 
Kimentették magukat Hautzinger János, Kommer Béla 
és Pauly Antal.

Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelente
ket, majd a következő

titkári jelentési
terjeszti elő.

Az évi zárlat által előállott munkahalmaz, valamint 
az évi mérleg ös:zeállitása miatt az 1906. évi január 
havi rendes választmányi ülés megtartását kénytelenek 
voltunk elhalasztani.

Tisztelettel jelentjük, hogy helyeszközlö osztályun
kat (IV. kér., Molnár-utca 37—39. sz. házban) f. évi 
január hó 26-án megnyitottuk s a kezdethez képest az 
igénybevétel kielégítőnek mondható. Jelentjük továbbá, 
hogy egyletünk szaklapjának első száma „Szállodai és 
Vendéglői Segédek Szakközlönye“ a Budapesti pincér
egylet hivatalos lapja címen f. évi február hó elsején 
Varga István felelős szerkesztő vezetése alatt megjelent 
s az egyleti tagoknak szétküldetett. A székesfővárosi 
polgármesteri hivatal abbeli bejelentésünket, hogy lapot 
indítunk, már tudomásul vette és igy lapunk ezentúl 
mindig a rendes időben, u. m. minden hó 1-én és 
15-én a tagok rendelkezésére bocsájthatjuk.

Azon körülmény, hogy helyeszközlö osztályunkat 
megnyitottuk, hivatalos lapunk megindult, nemkülönben 
az óvadékbank létesítése által — mindamellett azonban 
az 1905. évi október 30—31-én tartott rendkívüli köz
gyűlés jóváhagyása s egyhangú határozata alapján — 
szükségessé vált, hogv tagdijainkat felemeljük. A fel
emelt tagdíj egyletünk iránti érdeklődést nemcsak hogy 
nem csökkentette, de inkább felkeltette. Mutatkozik ez 
nemcsak az egyleti helyiségnek a tagok általi élénk láto
gatottságánál, hanem az egyletbe való belépések szapo
rodása által is. A magasabb tagdíj mellett ugyanis január 
hónapban 31 rendes és 6 rendkívüli tag vétetett fel, holott 
az elmúlt évben összesen 227 tagot vettünk fel. A fel
emelt tagdijakról való értesítés után eddig is csak 3 tag 
jelentette be kilépését. U. m. Dukkony József, Waschatta 
Viktor és Waschatta Viktorné.

Jelentjük továbbá, hogy Fellegi Ottó ügyvezető az 
évi mérleg munkálataival már elkészült és azt ezennel 
a t. választmánynak bemutatjuk.

Jelen évi mérlegünkben ugyan 2415 63 fillér apa
dás (deficit) mutatkozik, de ha az egyes számlák tételeit 
megtekintjük, azonnal feltűnően kiviláglik, hogy ez évben 
a tagoknak nyújtott élvezeti kedvezmények, nemkülön
ben a rendkívül sok betegség és halálozás által szük
ségelt táppénzek és temetkezési járulékok, valamint 
kórházi költségek emésztették fel a tagdijak utáni bevé
telt ; másrészt a jelen évben a már felsorolt alkotások 
előzetes költségei, nemkülönben azoknak kívánt beruhá
zási kiadások vették túlnyomóan igénybe egyletünk 
rendkívüli és egyéb jövedelmeit. Mindazonáltal már 
előre is jelezhetjük, hogy a jövő évben ezen csor
bát kiegyenlíteni képesek leszünk a már most tapasz
talt érdeklődés, emelkedése folytán. .A beruházási téte
leknél hozzájárult még az, hogy a nyár folyamán egy
leti helyiségünket, valamint annak berendezését teljesen 
újjá alakítottuk, amely által egyletünk látogatottsága 
emelkedvén, miáltal a fogyasztás, tekeasztal és kártya

játék dijak számláján az előbbi évhez képest tetemes 
szaporulatot mutathatunk fel.

Jelentjük továbbá, hogy a Frohner János féle 
alapítványt képező 10000 korona névértékű arany ko
rona járadékkötvényt, a jelen évben megváltoztatott 
alapitó oklevélnek a magy. kir. belügyministerium által 
történt jóváhagyása folytán, a 12366. számú eredeti köt
vény a magy. kir. pénzügyminiszteri számvevőség hitel
ügyi csoportjának III. osztályánál kötményeztetett, illetve 
elhelyeztetett. Eszerint megtakarítjuk az eddig a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár egyesület által kezelési díj
ként számított költségeket. Tehát a fenti kötvény 4%-os 
kamatját teljes összegben minden év junius hó elsején 
bélyegezett nyugta ellenében a magy. kir. állampénztár 
fizeti ki.

Pénztári kimutatás 
1905. évi december hóról.

Bevétel
korona

Pénztári maradvány november hóról .........  899.31
Tagsági dijakban befolyt..........................  _ 6(JJ.—
Beiratási dijakban befolyt..................... .........  40.—
Tagsági könyvecskék után befolyt .........   8.—
Tekeasztal játékdijakban befolyt-. ............ . 155.1(5
Kártyajáték dijakban befolyt ........................... 145.10
Fogyasztási (italt után befolyt ..................... 160.75
Előleg Fabik A. és Rózsavölgyi B. törlesztése 40.—
Tartalékalap számlára befolyt _ . . .    43.80
Ipartársulati „Millenium" alapítványi kamat 100.—
Aich János alapitv. kamat ..................... . 40.—
Tekepálya évi bevétele ... ... ....................  252.03

összesen ... 2577.15
Kiadás

korona
Betegsegély és táppénzekben fizettetett ... 502.—
Rendkívüli segélyekben fizettetett ............... 26.—
Beszerzett italokért fizettetett...................... _  51.94
Beszerzett kártyákért fizettetett .............. ... 28.64
Beruházásokért fizettetett................................  78.90
Általános költségekért fizettetett....................  513.28
Temetkezési költségekért......... _  ............... 211.60
Krammer E alapitv. kamat ..........................  80.—
Aich János alapitv. kamat..............  _. ... _. 40. —
Ipartársulati „Millenium" kam at....................  100.—
Megtérített Frohner alapitv. külömbözet ... 19.50
Fizetés szolga személyzeti illetményekért — 203.40
Pénztári maradvány ... ................................  721.89

összesen _ 2577.15
A választmány nagy örömmel veszi tudomásul a 

jelentésnek főleg azon részét, hogy dacára a tagdíj 
felemelésnek, a tagok száma egyre emelkedik. Egyúttal 
a mai választmányi ülés elé terjesztett tagfelvételi ké
relmek elintézéséül huszonhat uj tagot vesz fel az egylet 
körébe.

1906. január hóban felvett tagok-. Kaitsovits Rezső, 
Maszinger Ferenc, Marx Ferenc, Untereiner János, Bártl 
Mihály, Meisel Béla, Kisfaludy Aladár, Bugesch Lajos, 
Egyed Gyula, Nagy Sándor, Eráth János, Babista József, 
Geiinmi István, Berta Gyula, Tálos Ferenc, Schneider 
Lajos, Homjék Lajos, Nagy Béla, Podrusik Ferenc, 
Vezmarovits Tivadar, Thánhézl József, Nicka Ágoston, 
Hentzel Lajos, Koltai János, Farkas Lajos, Klemencz 
Frigyes, Esch József, ifj. Varga István, Szednicsek Fe
renc, Kraner Alajos, Heurigs Nándor.

Rendkívüli tagok: Tauber Károly, Schweitzer Jó
zsef, Nagy Sándor, Krámer Oszkár, Szabó Gusztáv, 
Orosz Miksa.

Jelenlegi beteg tagok: Háry Lajos, Stangl József, 
Spillauer János, Marx János, Prüchler Ferenc, Szíisz 
János, Kari Ferenc.
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Értékpapírok gyilmölcsöztetisc.
Előterjeszti ezután elnök, hogy az egyesület érték

papírjainak előnyösebb elhelyezése szükséges. Jelenleg 
az értékpapírok ' oly csekély jövedelmet hoznak, hogy 
az értük fizetett kezelési dij jóformán felemészti az

1 ^^ v á la sz tm án y  elhatározza, hogy az értékpapírokat 
pénzzé teszi s a pénzt nagyobb kamatozást hajtó módon 
helyezik el.

Közgyűlés.
A rendes évi közgyűlés határnapjául a választ

mány 1906. március 29-ét, csütörtököt állapítja meg. A 
közgyűlés az egyesület helyiségeiben éjjel egy órakor 
veszi kezdetét.

Segélyezések.
A beérkezett segélykérvények méltányos elintézése 

után a választmány kimondja, hogy a tagdíj leengedési 
kérvényeket a legközelebbi választmányi ülésen fogja 
tárgyalni.

Közgyűlés előkészítésé.
A választmány a közgyűlés előkészítésére Kinzl 

Antal, Zeisel Antal, Zimmerl Ferenc, Pauly Antal és 
Kolb Gusztáv tagtársakból álló bizottságot küld ki azzal 
az utasítással, hogy a közgyűlés személyi vonatkozású 
dolgaiban is tegyék meg javaslataikat.

Indítványok nem tétetvén, elnök megköszöni a 
tagok érdeklődését, és a választmányi ülést berekeszti.

Felhívás.
Alant megnevezett tagjaink felhivatnak saját tagsági 

jogaik megvédése érdekében, hogy tagdíj hátralékaikat 
a közgyűlés napjáig, 1906. március 29-ig, pénztárunkba 
befizessék annál inkább is, mert hátralék esetén a 
közgyűlésen szavazati jogaikat sem gyakorolhatják: — 
Érti Rezső, Habermayer Károly, Wlach Gyula, Hermán 
Zsigmond, Gein György, Totsché Gyula, Schmidetyky 
Samu, Michnay Károly, Fischer Ignác, Keleti Sándor, 
Nonay Károly, ifj. Mayer József, Németh Ferenc, Konyi 
Lajos, Hoimanics Ferenc, Bencz Józse, Torovics Pál, 
Horváth Sándor, Mattesz József, Heyber József, Kölber- 
ber Károly, Deuts György, Deitn Ernő, Módra József, 
Czocicsek Ferenc, Uhl István, lleiter Imre, Rugemont 
Tivadar, Kleindinst Károly, Funtek Gyula, Udvardy 
Ödön, Hering Brúnó, Walter János, Pető János, Lakner 
János, Schmink Lőrinc, Józsa Aladár, Dosztál Alajos, 
Kozák Béla, Bakos Jenő, Pausz János, Kovács Jenő, 
Asboth Gyula, Grpszman Hermán, Schreiner Antal, 
Bizer István, Szalay Károly, Grün József, Feitl József, 
Hurth Ödön, Pántol Márton, Ujváry Mihály, Németh 
István, Einfall Ede, Horváth Ferenc, Schick Adolf, 
Schwartz Viktor, Székely Sándor, Kröller Mátyás, 
Schodits József, Hickelmöstcr Ernő, Kmetyó János, 
üobránszky István, Beer Rezső, Rigell Gusztáv, Farkas 
Ferenc, Schweiger János, Nagy János, Németh János, 
Schulek István, Ungar János, Lészay Lajos, Heim Mi
hály, id. Marx József, Fessler Antal, Weichselberg Sán
dor, Németh György, Rudas István, Lederer József, 
Magyar Mihály, Schöberl János, Táky Ede, Odor Kál
mán, Pozsgay Ferenc, Cseckovics József, Szabó Gyula, 
Németh Béla, Marton L. Károly, Hopp Ferenc, Cseke 
Lajos, Boros Károly, Hoffman Károly, Szekér Károly, 
Osztreicher Artúr, Görcz Nándor, Topler József, Gart- 
ner Lajos, Schwaitz Emil, Wirth József.

Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör 
elnöksége.

Akinek nem kell szabadnap.
A Metropol szálloda személyzetének már régi 

óhaia volt, hogy — miként ez már a többi szállodák
ban meg van — ők is kikérik főnöküktől a szabad
napot Erre Petánovics József urnák, a Metropol szálloda 
tulajdonosának ismert humanizmusán kívül az is sar
kalta őket, hogy Petánovics ur eleve úgy nyilatkozott, 
hogy a szabadnap ellen nincs kifogása.

Hogy azonban illendő formája legyen a dolognak, 
a személyzet — élén a pincéri karral ■ összeállt és 
annak rendje és módja szerint megkérte Mayr József 
főpincért, arra való tekintettel, hogy a többi szállodák
ban is a főpincérek jártak elő a szabadnap kivívásában, 
járjon ő is közbe a jó ügy érdekében. Mayr ur azonban 
nem követte a többi főpincérek jó példáját. Mindenek 
előtt megtagadta a pincéreknek abbeli kérelmét, hogy 
őket főnökük elé vezesse. Tette azt azon kijelentéssel, 
hogy a pincérnek egyáltalában nem kell szabadnap s 
ha valamelyiknek mégis kell, az jöjjön ö hozzá és ítél
jen ö tőle! A pincérek erre Mayr nélkül akartak Petá
novics ur elé menni, de Mayr még ezt is a legszigo
rúbban megtiltotta.

Erre az önkénykedésre, a hatalmi lultengésnek 
erre a megnyilatkozására igazán nem lehet méltó módon 
a jogos felháborodást szavakba önteni.

Ugyan, hát mit is gondol Mayr ur? Kinek véli ő 
önmagát s minek tartja ő a pincéri kart ? Ha talán maga 
a rabszolgatartó szerepében tetszeleg, nagyon, oh de 
milyen nagyon téved! A magyar pincérség önérzete 
már rég megnyilatkozott. A basáskodás korszaka rég 
lejárt. Itt csak kartárs áll kartárssal szemben, aki jog
gal elvárhatja, hogy az a kartársa, ki szerencsésebb 
pozícióba jutott, ezt a körülményt nem fogja gyalázatra 
felhasználni. Mert annál nagyobb gyalázat valóban nem 
létezhetik, ha olyan dolgok előfordulnak, minőt most 
kénytelenek voltunk szellőztetni. Reméljük, utoljára tör
tént s jövőben a kartársi együttérzés egész más formá
ban fog megnyilatkozni! És reméljük, Mayr ur, eme 
pár sor Írásunkat azzal veszi tudomásul, hogy mea 
culpát mond s többé ilyen dologgal nem kell a nevét 
összefüggésbe hozni !

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Meghívd az 1906. évi március hó 5-én, 
hétfőn, éjjel 12 órakor az egyleti helyiségben 
tartandó bál-elszámolási illésre Felkérjük a t. 
bálbizottsági tagokat hogyezen ülésen teljes szám
ban megjelenni szíveskedjenek. Az elnökség.

A csirkefogó. Előző számunkban közzétett ily cimii 
sorainkra vonatkozólag Gécy Kálmán margitszigeti fő
pincér kartársnak kívánságára megjegyezzük, hogy a 
dolog Szabó dr. urat nem érinti s igy a személyéhez 
fűzött vonatkozások is tárgytalanok.

Gazember-e a pincér? Vagy hogy jobban feltegyük 
a kérdést, el kell-e tűrnie szó nélkül a pincérnek, ha 
munkaadója őt gazembernek, pimasznak, szamárnak 
titulálja? A Gambrinus vendéglő üzletvezetője abban az 
angyali meggyőződésben van, hogy igenis a pincérnek 
ezek a dinek kijárnak s ha az üzletvezető urnák rosz- 
szul ég a szivarja s ő emiatt boszankodik, oda állhat 
az éthordó pincér elé s kedvére lepimaszozhatja, lega- 
zemberezheti! így tett a múlt héten Grillovitzer Antal 
Ferenc éthordóval is az üzletvezető ur, valami jelenték
telen csekélység miatt. Az éthordó- persze felháborodot
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tan tiltakozott önérzetét e mélyen sértő szavak ellen, 
de az üzletvezető ur e tiltakozásra a szidalmak s meg
becstelenítő kifejezések újabb özönével illette. Az ét
hordót a meg nem érdemelt sértegetés annyira kihozta 
sodrából, hogy indulatától teljesen elragadtatva, tettleg 
vett magának elégtételt a sértésekért. Eljárása, ha talán 
nem is volt teljesen kifogástalan, de mindenesetre ment
hető volt, mert jogos felháborodásában cselekedett. Ami 
azonban ezután következett, az igazán megbotránkoz
tató. A jelenetnek tudniillik tanúja volt a Gambrinus 
főpincére, Dékány Sándor, aki ahelyett, hogy pincér
társát védelmébe vette volna, vagy hogy békitőleg közbe 
lépett volna, előhívta a háziszolgát és a csapost s az 
utóbbiak, egy pár pincérkartárs segítségét is igénybe 
véve, a védtelen pincért félholtra verték s kidob
ták az utcára. Mi bizonyosan nem tartozunk azok 
közé, kik a főnök és alkalmazott között egyenetlenséget 
szítanánk, a jelen esetben azonban a legnagyobb fel
háborodással kell Neumann Fülöp üzletvezető eljárá
sát megbélyegeznünk, ki minősithetlen bánásmódjával 
addig ingerelte azt a szegény éthordót, mig azt teljesen 
kihozta sodrából. És mit szóljunk a Gambrinus főpin
cérjéhez, ki nemcsak szónélkiil tűri egy pincér bántal
mazását, de részese is annak, amennyiben ő hívta elő 
a bántalmazókat ? És mit szóljunk a pincér kartársak
hoz, akik ahelyett, hogy védtelen kartársuk segítségére 
sietnének, inkább maguk is beállnak a bántalmazok 
közé? Szomorú, nagyon szomorú tünet ez s jellemző 
arra nézve, hogy pincértársadalmunk önérzete még mily 
csekély mértékben érlelődött meg! Reméljük, hogy ez 
a most megtörtént sajnálatos tény az utolsó, amit re
gisztrálnunk kell s a főnök és alkalmazott között való 
jó viszonyt ilyen valóban szégyenteljes események nem 
fogják megzavarni.

A magunk ügyében. Egy magát szaklapnak geráló 
nyomtatvány e héten nekimegy a Budapesti Pincér-Egy
letnek s olyan hangot használ írásában, amilyen hangon 
az utcasarki Aszfalt Bettik szoktak társalogni. Mi, ha 
akarnók, sem tudnók azt a bizonyos nyomtatványt erre 
a térre követni, aminthogy egyáltalában nem részesel- 
tetjiik őt abban a szerencsében, hogy foglalkozzunk 
vele. Ez ellen nemcsak jóizlésiink tiltakozik, mely un
dorral fordul el az utcasarki köpködéstől, hanem fel
ment bennünket az a históriai mondás is, mely szerint 
a sas nem fogdos legyeket! Pláne olyan piaci legyeket, 
mint ez a nyomtatvány. De egyet mégis megjegyziink. 
A Budapesti Pincér-Egylet hetvenegy esztendeje buzgol- 
kodik azon, hogy a pincérek társadalmi helyzetén javít
son ! E hetvenegy esztendei becsületes munkásság 
eredményeit nyelvöltőgető durvaságokkal sem lekicsi
nyelni, sem bemocskolni nem lehet! A mi munkánkhoz 
szó nem fér s főleg azok a szavak nem férhetnek hozzánk, 
melyek — menyországba úgy sem hallatszanak! Ha
ladjon csak az a túlsó oldal a maga pocsolyával telt 
utjain továbbra is, mi nem zavarjuk az ő kisded játé
kait ! Aminthogy ö se törje azon a fejét, hogy a kis- 
pincéreket ért méltatlanságokat a főnök urakkal kapcso
latosan akarjuk-e megoldani? Bár ha olyan nagyon 
kiváncsi reá, megmondhatjuk, hogy igen! Mert közös 
érdekeket csak közös akarattal lehet sikeresen dűlőre 
vinni! Meg jóindulattal és egyenes lelküséggel ! Ezek a 
tényezők odaát hiányzanak. Nem csoda hát, ha nem 
bírják ezeket kellőképpen a túloldalon értékelni. Mi 
tudjuk! És aszerint is cselekszünk. És ebben semmiféle 
lefetyelő, úgynevezett „szaklap" meg nem zavar ben
nünket, melyhez egyébiránt úgyis ez volt az utolsó sza
vunk !

A mi mulatságaink. Carnevál herceg elfoglalta 
birodalmát a mi szaktársadalmunkban is. A pincérkar, 
mely esztendőn át oly sok mulatságon vesz részt, anél
kül, hogy maga tényleg mulatna, farsang alatt a maga 
számára is lefoglal egy-egy napot, hogy fáradságos 
munkája után némi szórakozásban is része legyen.

A pincérmulatságok között kétségkívül legelső 
helyet foglal el a genfi szövetség budapesti szakosztá
lyának családias jellegű táncmulatsága, mely f. hó 19-én, 
hétfőn zajlott le a terézvárosi kaszinó földszinti termei
ben. A minden tekintetben nagyszerűen sikerült tánc- 
cstély mindvégig a legemelkedettebb hangulatban kivi
lágos kiviradtig tartott. Szép asszonyok, szép leányok 
egész virágos kertje feledhetetlenné tette a résztvevők 
előtt ezt az estét, melynek sikerére a rendezők Németh 
Károly elnök és Kolb Gusztáv igazán büszkék lehetnek. 
A zenét Lakatos Dani zenekara szolgáltatta. Az ő hibája, 
hogy reggelre már nem bírta a banda egy tagja se a 
kezeit. Minek muzsikált úgy, hogy az ujrá-nak soha se 
akart vége szakadni.

A mulatságon résztvettek névsora a következő: 
Asszonyok-. Mihola Istvánné, Stefánovits Ferencné, 
Surányi Mihály né, Pujer Béláné, Németh Károlyné, 
Csórits Ernőné, Elner Ferencné, ifj. Stimpf Sándorné, 
Stimpf Sándorné, Nick Hugóné, Schnell Gyuláné, Bahos 
Károlyné, Schenk Nándorné, Groszman J.-né, Schwarz 
Viktorné, Wiesner Vilmosné, Fűzig Györngyné, Kratoch- 
vil Edéné, Lamacs Sándorné, Czipót Ferencné, Kövesi 
Istvánné, Kricsmar Károlyné, Éhn Mártonné, Varga 
Nándorné, Klischenetz Györgytié. — Leányok'. Gold- 
schmit Teréz, König Erzsiké, Surányi Giziké, Schwartz 
Etel, Stepanov Rózsi, Bauer Anna, Bahos Margit, Schenk 
Lujza, Groszman Margitka, Fűzig Erna, Kolozsi Etus, 
Majarek Mici, Schmidt Örzsike, Hermán Erzsiké, 
Winkler Emmácska, Winkler Rózsika, Koch Teréz, Koch 
Karolin, Huszka Ilona, Beke Teréz, Kremárcs nővérek.

Nem utolsó mulatság volt az sem, melyet a nagy
váradi Reform pincérasztaltársaság rendezett. A Nem
zeti szálló összes helyiségei zsúfolásig megteltek, fénye
sen dokumentálva, hogy a nagyváradi pincérek között 
a kartársi összetartás mily nagyarányú. A mulatságon 
jelen voltak: Asszonyok: Szabó Lászlóné, Januschek 
Józsefné, Kovács Jánosné, Rádler Jánosné, Budai Pálné, 
Pozsonyi Ferencné, Klein Józsefné, Schwatz Béláné, 
Patha Ferencné, Bors Jánosné, Palugyai Károlyné, Weisz
J. Dezsőné, Schmiedt Lajosné, Somhegyi Dezsöné, 
Schneider Lajosné, Gerley Lászlóné, Sarkadi Józsefné, 
Schaffhauser Mihályné, Rosenbaum Sándorné, Szauer 
Kálmánná, Bállá Józsefné, Révész Jánosné, Braun Fe
rencné, Perl Frigyesné, Hegedűs Zsigmondé. Braun 
Zsigmondné. — Leányok: Klein nővérek, Pozsonyi 
nővérek, Sarkadi Berta, Januschek Irma, Rádler Mariska, 
Révész Mariska, Schmiedt Paula, Szabó Róza, Karner 
Emma, Csordás Berta stb.

A nagyváradi p !ncéreknek egy másik mulatsága 
lesz még ez idén. Az ottani pincéregylet márc. 7-én nagy 
bált rendez, melyre máris nagyszabású előkészületek 
történtek.

A komáromi pincérek szintén kiveszik részüket a 
farsangból. A komáromi vendéglősök, kávésok és korcs- 
márosok ipartársulatának védnöksége alatt, valamint 
dr. Peredy Géza és Fehér János diszelnöksége mellett 
március hó 6-án a Maitz-féle Vigadó összes termeiben 
nagyobbszabásu jótékonycélu zártkörű táncvigalmai ren
deznek. A mulatság jövedelme felében a komáromi 
szegények alapja javára, felében pedig a póttartalékosok 
családjai felsegélyezésére szolgál.
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Kirándulás Budafokra. A Budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsniárosok ipartársulata és a Buda
pesti Pincér-Egylet vegyes bálbizottsága folyó hó 21-én 
tisztelgett Frangois Lajos budafoki pezsgőbor gyárosnál, 
hogy meghívja őt a két testület együttes báljára. A bi
zottság, melyet Petdnovits József ur, rendező bizottsági 
elnök vezetett, a következő urakból alakult: Fiirst Tiva
dar, Putnoki István, Korb József, Doktor László, Blaschka 
István, Maloschik Antal, Krajcsovics Rezső, Schnell Jó
zsef, Páris Vilmos, Brückner József, Willmayer Károly, 
Kiss Lajos a vendéglősök részéről es Gutheil Aladár és 
Varga István elnök a Budapesti Pincér-Egylet részéről. 
Az a páratlan vendégszeretet, a mellyel Frangois Lajos 
a bizottságot fogadta, valóban feledhetetlen marad mind
azok előtt, kik azon kiváló szerencsében részesültek, 
hogy Frangois Lajos úri asztalánál helyet foglalhattak. 
\z igazi magyar vendéglátásnak olyan megnyilatkozása 
volt ez, minőt még a mi köreinkben is, hol pedig a 
vendégszeretet nem ritka dolog, alig találni. Ez a hason- 
lithaíatlan fogadtatás, melyben úgy Frangois maga, 
mint szeretetreméltó kedves neje a bizottságot részesí
tette, felülhalad minden képzeletet. Egyik a másikát 
igyekezett abban felülmúlni, hogy a vendégek jól érez
zék magukat. Nem is csoda aztán, hogy a terített asz
talnál (micsoda egy terített asztal volt az !) szebbnél- 
szebb tos tók méltatták a vendéglátó házigazda és házi
asszony erényeit, kiterjeszkedve arra, hogy az a nagy 
tisztelet, az a megérdemelt megbecsülés, melynek a 
Frangois pár minden oldalról részese, egy egész ember
élet törekvő munkáságának, ernyedetlen" szorgalmának 
és becsületes igyekezetének lesziirödött eredménye. A 
jelenvoltak csak a késő esti órákban tudtak Frangois- 
éktól megválni s bizony mondhatjuk, hogy nem szíve
sen tették ezt!

Frangois Lajos újabb sikere. Frangois Lajos pezsgő- 
gyárost, mint az rendjén is van, minden oldalról 
oly kiváló szaktekintélynek ismerik el, hogy pezsgő- 
ügyekben rendszerint az ő szavát hallgatják meg s az 
többnyire döntő is szokott lenni. A legutóbbi napokban 
Frangoist újabb kitüntetés érte, mely méltán sorakozik 
eddigi sikeréhez. A kereskedelmi minister a magyar 
áruforgalmi statisztikai állandó értékmegállapító bizott
ságba taggá nevezte ki. Frangois kinevezése szakkörök
ben általános megelégedést kelt.

llj szaklap. A Nagyváradi Pincéi-Egylet március 
1-én lapot indít meg „Á Pincér“ címmel. Programmja 
szerint a lap hivatva lesz a pincérek ügyeit támogatni 
és mozgalmaikat előbbre vinni. Sikert kivártunk neki.

Sok a bajunk; talán hamarább nyernek azok orvoslást, 
ha a gyógyszer kivívásáért minél többen szállunk síkra.

Magyar borok Olaszországban. A magyar szőlős
gazdák országos egyesülete elhatározta, hogy a tavasz- 
szal Milanóban megtartandó kiállításon résztvesz és 
bemutatja a magyar bortermelést. Máris nagy számú 
kiállító jelentkezett.

Fürdötitkárból vendéglős. Az abbaziai fürdötelepek 
igazgatósági titkára Kicner Antal, akit az Abbáziában 
szolgálatot teljesített szállodai és vendéglői segédek is jól 
ismernek, sok évig viselt állásától megvált. A déli vasút, 
melynek tulajdonát az abbaziai fürdőtelep képezi, avval 
honorálja Kiener jó szolgálatait, hogy a kufsteini vasúti 
vendéglőt előnyös árban bérbe adta neki.

Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

A Szt.-Lukácsfiirdői Kristályfonás ásványvizet mindenütt, 
ahol azt javaltnak tartom, mint láz ellen frissítő, az emésztést 
elősegítő és a köhögési ingert enyhítő italt ajánlom.

Dr. Brodszky Ljudevit,
megyei tiszti főorvos, kir. orsz. egészségügyi 

tan i« sós, 0 ( H  LIX. M odrus  Fiumo m.
*) K rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a  Szerk.

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 téntakat. 
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
sokszorosító-készülékek, Hektograph- 
raklárában B u d a p e s t ,  VII.. S ip - 
u tc a  11. az  Árjegyzék bérmentve.Berkovits Károly
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+ B rázay K álm ánnál

A világhírű francia

DELBECK & Comp
reimsi pezsgöborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m agyarországi íolcrakata.

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

raktára

* 4

Muzeum-körut 23.

4
44
4
A

*

T r a n s y l v a n i a  Sec'
L oüís  Francois ^ Corrip.
császári és kir. udvari szállítok. ~  Fülöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.
12 e l s ő r e n d ű  k i t ü n t e t é s .

Főraktár:

BORHEöYI FEREHCZ
Budapest, V. kér.. Gizella-tér I. szám.

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

N o r S  C o o c o ú r S .
VezérképviselÖség :

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

Telefon :

BUDAFOK 15- SZÁM. 5
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fZim/afam.
EBERHARDT ANTAL 

^ fy o m a n x o x
SUD

m m #

Diadal
c  ̂  r* %v „  _««. 5v -Vyl ̂
(francia módszer szerint)

£berl>ar<lf E 

------Aptal

pezsgőgyárából,

B udaf  oK.

T?l«for): BUDAFOK30

Budafokon
a fó-ntcábnn, egy teljesen jól berendezett borpince, 
az összes kellékekkel együtt, s körülbelül 60 hektoliter 
óborral átvehető pincével vagy pince nélkül. — Köze

lebbi értesítést ad :

Goldscheitier Károly Nagydiófa-utca 24. szám.

S zálloda á ta d á s .
Zalaegerszegen a hitközség tulajdonát 
képező ..Korona szálloda--, mely áll: 
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 fcivilágositást nyújt a Budapesti Pin
cér-Egylet Elhelyező-Osztálya. !V„ M olnár-u. 3 7 -3 9 .

TELEEON 9 4 - 2 4 .

TÖRLEY
JOZS. tsTsl

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék:

Budafok (Bpest mellett)

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
' -! Ií í  Esterházy-utca 22.

1906 febr. 15.

TELEFON

Megrendelések számára
53— 14.

Üzletvezetőség : 54—93.

Figyeljünk a TÖRLEY- 
pezsgö va lód isá gá ra !

Óvakodjunk az után
zatoktól!

A forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál é i 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztal 
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 Kutvállalac 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 ,  V I I . ,  A k á c f a - u t c a  7 . s í .

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 ” Telefon 8 3 —01.

és  díszítési  vállalat 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 ,

Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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