
I. évfolyam. 1906. március 15. 4. szám

SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK

SZAKKÖZLÖNYE
A BUDAPESTI PINCÉR-EGYLET HIVATALOS LAPJA,

ELŐFIZETÉSI ÁRA : FELELŐS SZERKESZTŐ : Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Egy évre............................... - - 6 kor. 

....3 kor.
V  A K  f i  A  I S T V Á N . VIII., K e re p e s l-u t 9 B, I. em .

T a g o k n a k  ingyen . Laptulajdonos és kiadó : Telefon 59—32.

Megjelenik minden hó l-én és 15-én. B U D A P E S T I P IN C É R -E G Y L E T  É S  Ö NKÉPZŐ KÖ R. ,: Hirdetések felvétetnek árszabály szerint.

Hivatalos közlemények.

M E GH Í V Ó .
A „Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör11 

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 „Frohner11 alapítványi kamattal jutalmazandó 

tag megajánlása.
5. Indítványok.

Figyelmeztetés ! A t. tat; urak figyelmeztetnek alapszabályaink 48. §. 
4. bekezdésére, mely szerint csak azon tagok birnak szavazati jogo
sultsággal, kik tagdijakkal 8 hónapon túl hátralékban nincsenek.

A közgyűlésre a tagkönyv elhozandó.

Értesítés.
A Magyar Óvadék és Leszámítoló Bank Vendéglői 

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

V á la sz tm á n y i  ü lé s t
tart, melyre a szakosztály választmányi tagjait ezúton 
hívja meg az elnökség.

Figyelmeztetés.
Figyelmeztetjük rendes tagjainkat, hogy állás- vagy lakás 

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

Az elnökség.

Egyleti inqyeies hslyeszközlő-osztály
IV., Molnár-utca 37— 39.

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

mában alkalmazandó férfi- és női személyzetet.

E g y le t i  E ö r lr e ly is é g :
Vili., Kereoesi-ut 9/B, I. em,

Telefon 59— 32.
Minden hétfőn és csütörtökön egész éjjel nyitva.

A tanonckérdésröl.

A mi iparunk számos bajai között nem utolsó 
helyen áll a szállodai és vendéglői tanonckérdés sem. 
Mert mindezideig még vajmi kevés történt arra nézve, 
hogy a tanoncoknak — a jövő pincérei és főnökei — 
érdekében azok a szükséges ténykedések megtörténje
nek, melyek egy iparág felvirágoztatásához okvetlenül 
szükségesek! Első sorban a mulasztás itt a főnök ura
kat terheli. Mindaddig, mig a főnök urak be nem lát
ják, hogy saját maguknak okoznak kárt, hogy ha az 
eddigi rendszert tovább is folytatják, a bajon segíteni 
tehetetlen !

Pedig hiszen az csak természetes, hogy a főnökök 
érdeke az, hogy a tanuló elsajátítsa a szükséges tudni
valókat, hogy azután, tanulóéveit letöltve, mint segéd 
megkereshesse kenyerét, amellett pedig tudatlansága 
által tanítómesterét és annak házát meg ne szégyenitse.

A tanoncfelvételnél mindenek előtt szükséges lenne, 
hogy a tanuló orvosi bizonyítványt hozzon egészségi 
állapotáról, nehogy vézna, csenevész vagy éppen beteg 
fiút vegyen föl a főnök tanoncnak. Ép oly elkerülhetlen 
kellék, hogy a tanoncul belépni kívánó az elemi iskola, 
esetleg egy pár polgáriskolai osztály elvégzéséről bizo
nyítványt mutasson be, mely egyúttal erkölcsi maga
viseletéről is tanúbizonyságot tegyen. 14 évnél fiatalabb 
és 17 évnél idősebb fiú pedig pincértanoncul egyáltalá
ban ne alkalmaztassák 1

Mert hát hogy is van az, hogy éppen a mi ipa
runkban oly sok az — hogy úgy mondjuk — elhagyott 
alak? Azért van ez, mert ezek az emberek mit sem 
tanultak sem az iskolában, sem tanidejűk alatt s mert 
sohasem, vagy csak későn figyelmeztették őket arra, 
hogy éppen a mi iparunk az, melynél okvetlenül szük
séges bizonyos tartaléktőke gyűjtés s hogy ennek a 
gyűjtésnek akkor van legalkalmasabb ideje, midőn a 
szükségtelen pénzpazarlásra mód adódik. Egy szóval, 
hiányzott ezeknél az embereknél elöljáróiknak s kar
társaiknak jó példája és szükséges figyelmeztetése.
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Hiszen jól van! Az ifjúság hadd tombolja ki 
magát, de csak oly módon, hogy ez jövő életére befo
lyással ne legyen! Sötét existenciák a mi iparunkban 
is lesznek, ez kétségtelen, ép úgy, mint más iparágak
nál, de úgy a főnökök, mint a kartársak sokat tehetnek 
arra nézve, hogy ezek száma minél kevesebb legyen.

Sokszor hallani azt, hogy a tanulóknak iparunk
hoz való tódulása abban leli magyarázatát, hogy a 
tanuló tanoncidejének első napjában már pénzkeresettel 
bir s evvel magát fentarthatja, esetleg szegény hozzá
tartozóit segélyezheti. Szép dolog ez és még szebb 
lenne, ha ez állandóan igy is maradna, csak hogy az 
első tizennégy nap múlva már egészen mást látunk. 
Mert nagyon kevesen törődnek azzal a főnök urak 
közül, hogy a tanuló szabad idejében mivel foglalkozik 
s mit csinál pénzével? Ez a főoka annak, hogy ezek a 
fiatal gyerekek egy-kettőre a legkönnyelmlibb életmódot 
élnek!

Nagyobb hotelekben a főnök rá sem ér, hogy a 
fiukkal foglalkozzék. A főpincér, a segédpincér szintén 
keveset törődnek velük. Csak szorgalmasan hordják az 
italt, váltsák a tányért, a tanuló magánügyei senkit sem 
érdekelnek. Ha valami hibát tesz: egy arculütés és ezzel 
rendben az ügy !

Nincs ez igy jól. A tanulót nem munkaerőképpen 
kapja a főnök szüleitől, hanem azért, hogy munkaerővé 
kiképeztessék. Ha ezek a fiatal emberek tanidejűk alatt 
rendhez, tiszteséghez, takarékossághoz lennének szok
tatva, ha akadna valaki, ki kötelességének ismerné a 
tanulókat a szükséges és az életben elkerülhetlen taní
tásokkal ellátni, beléjük oltani a kötelességérzést, a 
kollegiálitást és jó modor mellé a jó erkölcsöket is, úgy 
bizonyos, hogy már a jövő generáció egész más viszo
nyok között növekednék fel s a mai bajok a jövő nem
zedék előtt ismeretlenek lennének.

A főnök urak tegyenek róla, hogy ez minél előbb 
bekövetkezzék!

A Budapesti Pincér-Egylet és Önképzőkör évi 
jelentése 1905-ik évről.

Tisztelt Közgyűlés!
Midőn Önök bizalmukat elnyerve egyletünk ügyei

nek vezetését azon ígéretünkkel vettük át, hogy egyleti 
tagjaink közös érdekeit önzetlen és pártatlan figyelemmel 
kívánjuk szolgálni, hogy az előbbi évekből származó 
megrázkódtatásokból merített tapasztalatokból életképes 
alkotásokkal illetve a jelenkornak megfelelő reformok 
létesítése által tagjainkat minél több és^lőnyösebb ked
vezményekben részesíthessük.

Számot adva az elmúlt évben teljesített tevékeny
ségünkről bátorkodunk a következőkben beszámolni:

A múlt évi közgyűlés határozatai alapján létesítettük 
ingyenes helyeszközlő osztályunkat, melynek helyiségét 
IV. kér., Molnár-utca 37 | 39. számú házban 1906. január 
20-án megnyitottuk, immár annak igénybevétele kielégít
hetőnek mondható. Nemkülömben „Szállodai és Ven
déglői Segédek Szakközlönye, a Budapesti pincér-egylet 
hivatalos lapja“ címen szintén f. é. február hó 1-én

Varga István felelős szerkesztő vezetése alatt megjelent 
s minden hó elején és 15-én egyletünk tagjainak díj
mentesen szétküldetnek, illetve rendelkezéseikre bocsáj- 
tatnak. A „Langhans és társai11-féle indítvány alapján, a 
heti 24 órai szabad idő kieszközlése végett a „Szállo
dások, vendégtösök és korcsmárosok ipartársulata“ t. el
nökségével érintkezésbe lépve, a tárgyalást megindítottuk, 
de sajnos, hogy eddig még megállapodásra nem jut
hattunk, az csakis az ipartársulati tagok külömböző vé
leményei folytán szenvedett halasztást.

Meg kell említenünk, hogy a „Frohner János“- 
féle alapítványt képező „alapitó okiratot“ akként mó
dosítottuk, hogy ezen alapítvány kamatja az összes egy
leti tagok jogainak gyakorlásával ítéltessék oda a kiérde
meltnek, mely szerint már a múlt évi közgyűlésen, tag
jaink által szavazat utján megejtett tiz legtöbb szava
zatot nyert egyleti tagok közül, ugyanis a múlt évi 
május hó 10-én tartott rendes választmányi ülésének ha
tározata alapján szavazat utján megejtett eredmény sze
rint a fennt jelzett alapítvány 1903. évi kamata 7 szó
többséggel Fiilöp János egyleti tagnak,

az 1904. évi kamat pedig 3 szótöbbséggel '  Török 
István e. tagnak Ítéltetett oda.

Ezen pártatlan határozat alapján ugyanis ' 1905. 
évi junius hó 7-én a nemes hagyományozó halálának 
évfordulója napján díszközgyűlés keretében megtartott 
ünnepélyes beszédek kíséretében nyujtattakát a kiérde
melteknek. Ezek után áttérve a[ vagyon kezelésről'való be
számolásunkra bemutatjuk az 1905. évről szóló vagyon 
mérleg, Veszteség és nyereség számlánk — nemkülömben 
tőkeszámlánk kimutatását.

Ha jelen évi mérlegünket áttekintjük, szembeötlik 
azonnal, hogy veszteség- és nyeremény számlánkon 24 
13 korona 63 fillér apadás (deficit) mutatkozik. De az 
egyes számlák tételeit szemügyre véve észlelhetjük, hogy 
ezen apadás a múlt évben előállott rendkivlirsok be
tegség, nemkülömben a tetemes halálozások felülmúlják 
az előbbi években szükségelt táppénzek és temetkezési 
járulékok, valamint kórházi költségek címén kifizetett 
összegeket, a fennt említett újabb alkotások révén a 
beruházásijkiadások rendkívül túlnyomóan vették igénybe 
egyletünk jövedelmét, miért is a jelzett számlák egyes 
tételeit az előbbi évhez képest,^számadatokban tün
tetjük fel, u. m .:
Az 1905. é. betegseg. és táppénzben fizettetett K 5770 — 
az 1904. é. betegseg. és táppénzben fizettetett K 3235 —
kiadási többlet kiilömbözet............................K 2535'—
Az 1905. é. rendkiv. segély címen fizettetett K 26930 
Az 1904. é.rendkívüli segélyeimen fizettetett K 234 — 
kiadási többlet külömbözet ... _  K 35T3Ö
1905. é. temetkezési járulék címen fizettetett K 934 — 
1904. é. temetkezési járulék címen fizettetett K 423 — 
kiadási többlet külömbözet   ... K 5H —
Tehát a fennt jelzett számlák révén a tagok részére 

kifizetett többlet külömbözet Összesen K 3081 30 
fillért teszen ki az előbbi évhez képest 

Az 1905. évben beruházásokért kiadatott ... K 1605-22 
Az 1904. évben beruházásokért kiadatott ... K 109 08 
Tehát a leltár számlánk megterheltetett kiadási 

,öbblete...............................................................  149614
■ - i i t i i u c i i  e g y i c u i i i k  joveaeimet nepezö 

következő arányban oszlottak m eg:
1905. é. tagdíj bevétel (beir. dijakkal együtt)IK 11533-20 
1904. é tagdíj bevétel "
Bevételi kevesblet _

K 12476 80
K 94300
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TARTOZIK (Vagyon) Í R E R L E G  (Teher) KÖVETEL

1905.
dec.
31.

Leltár-számla ... ..........................
Pénztár-számla ..........................
Kártya-számla..............  ... ...
Fogyasztási (ital) számla .........
Tagsági dij-számla ....................
Értékpapir-számla
Előleg-számla ...............................
Könyvtár-számla..........................
Magyar Orsz. piucér-egyesület-

számlája..............  _  ......... _.
Magy. kir. pénzügyin, számv. 

lntelíigyi csop. III. oszt............

7
8

27
28 
34
51
52
53

58

61

9080
721

72
745

2346
21233

50
655

1888

10000

58
89

96

82

22

1905.
dec.
31.

Özv. Gróf Lazánszky B.-né ala-
pitványi-számla..........................

Kammer Ernő alapitv.-számla _. 
Frohner János alapitv.-számla _
Tartalékalap-számla...................
Pesti hazai első takp.-egylet

folyó-számla ......... ..............
Biztositék-számla..........................
Ruda és Blochmann (Budapest)
Bellatiny Arthur (Budapest).........
Tőke-számla (törzsvagyon).........

2
4
5 

24

Í «
54
60
60

2000
2000

ÍÜOOO
214

669
200

90
224

31396

1

20;

\

• •-
46793 47 46793 47

1

A fenti számlákat a mellékletekkel és könyvekkel együtt pontosan megvizsgáltuk, a főkönyvvel összeegyez
tetve mindent rendben találtunk, miért is a fennti vagyon-mérleget és alanti veszteség- és nyereség-számlát helyesen 
összeállítottnak minősítjük.

Kommer Béla s. k. Stölzl Hdndor s. k. Gelbmann András s. k.
számvizsgáló. számvizsgáló. számvizsgáló.

Pauly Antal s. k.
alelnök.

Varga István s. k.
elnök. ’

Csernák (József s. k.
körgazda.

TARTOZIK V e s z t e s é s - é s  riYERESÉG-szflmLift KÖVETEL

1905.
dcc.
31.

Házbér-számla ..............  .........
•
54 3600

1 Temetkezési költség-számla 13 934 —
1 Gyógyszer költség-számla ......... 14 1050 48

Kórház költség-számla .............. 15 163 --
Hirlap-számla ............................. 21 226 60
Fizetés-számla (szem. illetni.) ... 26 3751 30
Általános költség-számla — ... 36 3364 21
Betegsegélv és táppénz-számla _ 46 5770 —
Rendkívüli segély-számla ......... 47 269 30
Kammer Ernő alap. kain.-számla 

!------------------- ------------

57 80

19208 89

1905.
dec.
31. Kártya-számla....................  -

Fogyasztás (ital) számla
Tekeasztal-számla .........
Tagsági dij-számla .........
Adornány-szamla..............
Tekepálya-számla .........
Bank kamat-számla.........
Értékpapír kamat-számla 
Tagsági könyv-számla ..
Beiratási dij-számla.........
Tőke-számla (apadás)

> - 20 1634
27 589 98 i

_ 28 490 65:
31 674 90
34 10982 - - - 1
37 500 —
52 213 03.
52 6 50

... 55 1151 —
58 97 20:
59 454 —

_ 2415 63 j
; 19208 891

TARTOZIK T Ő K E - S Z Á I T I L A KÖVETEL

1905
dec.
31.

Vesztes, és nyer.-számla (f. c. ap.) 
Vagyon-mérlcgegyenlege itörzsv.)

!
2415 .63 

31396 27

33811 90

1905.
dec.
31. '

vő vagyon összege)
le-

33811 90

33811 90

Kommer Béla s. k.
számvizsgáló.

Stölzl Hándor s k.
számvizsgáló.

Gelbmann András s. k.
számvizsgáló.

1905. évben.

Tekeasztal játékdijban befolyt ... K 674 90
Kártyajátékdijban befolyt ....... K 589-98
Logyasztás (italok után) befolyt K 49065

Összesen ... K 175553

190^. évben.
Tekeasztal játékdijban befolyt ... K 397-56
Kártyajátékdijban befolyt ....... K  415-70
Fogyasztás (italok titán) befolyt K 33572

Összesen ... K 114898 
Bevételi többlet .........................-  K 606'55



SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE

Ezen felállított tételek eredménye alapján az és 1905. 
évi okt. 30 | 31-én tartott rendkívüli közgyűlés határo
zata alapján, voltunk kénytelenek tagdíjainkat felemelni 
és pedig a rendes tagokét 2 koronáról 3 koronára, a 
rendkívüli tagokét pedig 1 koronáról 2 koronára.

Mindazonáltal azon örvendetes tapasztalatunkat 
jelezhetjük, hogy a fennt jelzett tagdíjemelés dacára tag
jaink száma mint az 1905. végével, úgy a jelen téli 
évad folyamán tetemesen szaporodtak. Ellenben eddig 
csak 7 tág jelentette be az egyletből való kilépését.

Jelentjük továbbá, hogy a fennt jelzett 269 30 
fillér rendkívüli segély összegével 64 átutazó szegény 
pincért segélyeztünk.

Beszámolunk egyúttal a lefolyt évben történt ado
mányok kiosztásáról.

Kiadattak:
Az ipartársulati alapítványból:

Flori Alajosnak ... ... ... 50 korona 
és Kraut Benjáminnak ... 50 ,,

A Kanmer Ernö-féle alapítványból:
Adamkovits Bertalannak ... 40 ,,
Spillauer Jánosnak ... ... 40 ,,

Az Aich János alapítvány kamatai:
Zimmeri Ferencnek .........  40 „

A karácsonyi felruházási ünnepély alkalmával ösz- 
szesen 58 gyermek teljesen felruháztattak és megvendé
geltetek.

A karácsonyi gyűjtés maradványából pénzsegélyben 
részesült 11 elszegényedett és elaggott pincér tag. Azon
kívül SOszegény pincér kartársunk a karácsonyi ünne
pély alkalmával egyleti helyiségünkben megvendégeltelek.

Mindezek után kijelenthetjük, hogy az elmúlt évi 
működésünk úgy a jótékonyság terén, valamint az újabb 
alkotások folytán elért érdekeltséget felkeltve, egyletünk 
társadalmi életét felvirágoztattuk, a mi egyletünk helyi
ségének ezúttal élénk látogatottsága bizonyságul szolgál. 
Megnyugtat bennünket az a tudat, hogy az egylet által 
hozott ezen áldozat a jövőben megfogja hozni annak 
áldásos gyümölcsét az összpincérség érdekeinek kielé
gítésére.

Bemutatjuk az 1905. évről szóló mérlegünket'meg- 
köszönve a belénk helyezett bizalmukat, és tisztelettel kér
jük, hogy nekünk a felmentvényt megadni szíveskedjenek.

A mi báiunk.
Hát jól mondta Gliick Frigyes felköszöntöjében, 

hogy minden esztendőben azt hisszük, hogy ennél job
ban, mint az idei, bál már nem sikerülhet. Azonban 
aztán, mikorra megfordult az esztendő s a mi bálunk 
megint lezárja az elite bálokat, akkor látjuk, hogy, de 
bizony az idei bál megint csak felülmúlta az előzőt. így 
volt az idén is. A mi bálunk, minden túlzás nélkül 
szólva, a legelső elitebálok egyik legelsője vott. Az a 
nagyszabású vendégsereg, a hölgyek és urak oly vá
lasztékos tömege, mely a mi bálunkat megjelenésével 
megtisztelte, valóban ritkítja párját. A vendéglősök és 
pincérek mint egy család, karöltve egymással fogadták 
a vendégeket s mivel a vendéglátás mesterségük lévén, 
aki azon a bálon résztvett, valóban nem panaszkodha
tott azon, hogy nem jól érezte magát. Volt is ott olyan 
virágos jókedv, olyan áldott báli hangulat, hogy mikor 
hajnalban, azaz hogy reggel oszladozni kezdett a ven
dégsereg, még mindig nagyon, de nagyon hangoztatták 
hogy soha sem halunk meg.

A bálon közéletünk számos előkelősége vett részt.

Ott volt első sorban gróf Szapáry Pál, egyletünk tiszte
letbeli tagja, olt voltak továbbá Márkus József a szé
kesfőváros volt főpolgármestere, Márkus Emília a Nem
zeti Színház művésznője, Miiller Antal és neje, tílück 
Frigyes, Gliick E. János, Staáler Károly, Pclzmann 
Ferenc, Koch József stb. A hölgyeket gyönyörű tánc
renddel lepte ineg a buzgó rendezőség. Ezüst plaketten 
a vendéglős ipar emblémái fénylettek. A mulatságra 
Pribill Ottokár, a 32-ik gyalogezred karmestere a bál
anya tiszteletére „Róza“ tipegőt szerzett, mig Rein- 
precht F. „Borgyöngyök“ cim alatt keringőt ajánlott föl 
a mulatság résztvevőinek.

A bálanya, Miiller Antalné, este a/4 10 órakor 
érkezett meg. A zenekar nagy tussal, a jelenlevők óriási 
éljenzéssel fogadták Miillemét, kik a következő koszo
rús hölgyek kíséretében érkezett meg: Jahn Irmuska, 
Bronner Giziké, Stróbl Giziké és Irénke, Breitner 
Rózácska, Andráska Margitka, Kraitsovits Ilonka, Kiss 
Herminka, Rechtorisz Aranka, Spalt Aranka, Badegruber 
Annuska, Breitner Katicza.

A táncot Petánovits József ur nyitotta meg Miiller 
Micike kisasszonnyal, azután pedig csakhamar táncra 
perdült az egész sereg. A vendéglősök zászlója és a 
pincére zászlója ott lengett a karzaton, ez is jelezve a 
barátságos egyiivétartást.

A jelenvolt hölgyek névsora a következő: Asszo
nyok: Gundel Jánosné, Pelzmann Ferencné, Petánovits 
Józsefné, Burger Károlyné, Kovács E .  M.-né, Simon 
Imréné, dr. Szüli Aladárné, Kraicsovics Rezsőné, Fran- 
gois Lajosné, dr. Reichfeld Izomé, Gliick Frigyesné, 
Szél Lajosné, gróf Szapáry Pálné, Barabás Lénáimé, 
Sárpataky Alfonzné, dr. Saáry Lajosné, Cserey Kál
mánná, Krausz Lajosné, Polónyi Ervinné, S zívós Zsig- 
mondné, Scheppel Bódogné, Hubai Andrásné, dr. Zsig- 
mond Gyuláné, Barnai Gerzsonné, Hudáki Sándorné, 
Kövér Gáborné, Németh Károlyné, Baros Gyuláné, 
Horáky Istvánná, Demény Andorné, Wiesner Jánosné, 
Kubátz Károlyné, özv. Kurcz Mihályné, Petrákovics J.-né, 
Cservény Vincéné, Táby Gézáné, Hoer Rezsőné, Schwarz 
Józsefné, Hebelt Rezsőné, Heidl Károlyné, Kovács An
dorné, Krecsmann Károlyné, Schíicz Frigyesné, Mészá
ros Hugóné, Burger Károlyné, Dolisnay Gyuláné, Stik- 
ker Jánosné, Sumrák Józsefné, Márkus Emília, Dreisok 
Sándorné, Fried J.-né, Kövesí Istvánná, Andráska J-né, 
Jáhn Edéné, Kolb Gusztávné, Grossmann Gyuláné, 
Pettau Gyuláné, Fortelka Józsefné, Stróbl Jánosné, 
Goldfinger Róza, Weidinger Nándorné, Bonner Mihályné, 
Rechtorisz Samuné, ifj. Stocznik Lajosné, Kavargua 
Eugénia, Breitner Józsefné, Ruzicska Ferencné, Erhard 
Sándorné, Magyarics Ágostonná, Magyarics Ilona, Mit- 
termayer Jánosné, Jungmann Árminná, Klein Árminná, 
Macsek Ferencné, Rück Ferencné, Steiner Antalné, 
Crunipa Mártonná, Simon Imréné, Wehrmann Béláné, 
Prückner Lőrincné, Quarada Ferencné, Knapp Miksáné, 
Prohászka Károlyné, Csórics Ernőné, Kiss Henrikné, 
Fekete Andorné, Bereczky Bálintné, Váradi Józsefné, 
Kovácsevics Károlyné, Balázs Istvánná, Frühling Anna, 
Reichner Ilona, Maloschik Antalné, Tóth Istvánná, Csala 
Gáborné, Watterich Arnoldné, Mihola István, Spalt Má- 
tyásné, Wittreich Jánosné, Horn Lajosné, Buzik An
drásné, Freisz Mihályné, Weisel Vilmosné, Mülner J.-né, 
Varga Istvánné, Keleti Henrikné, Schosberger Miksáné, 
Szabó Tivadarné, Tarant Prókopné, Őrlik J.-né, Hautz- 
mann Jakabné, Mihálkovics Ferencné, Kató Józsefné 
Tömön Károlyné, ifj. Meyr.r Józsefné, Fischer Ödönné’, 
Waltz Rezsőné, özv. Fried Jeromoáné, Sínnel Józsefné 
Kramer Miksáné, Riedel Mártonná, s Wilburger Antalné^
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dr. Ráció Lipótné, Lipták Jánosné, Pékár Jánosné, 
Hautzmann Jánosné, Breitner Pálné, Kolozsvári Béláné, 
Wagner Vilmosné, Garay Fülöpné, Andor Józsefné, 
Zurniul Istvánné, özv. Gruber Edéné, Szalacsi Béláné, 
Rostár Ödönné, Lehmayer Kálmánná, Kamarás Mihályné, 
Kom Gyuláné, Fischer Miksáné, Grossmann Jánosné, 
Csengeri Jakabné, özv. Mauser Józsefné, Kaiser Lujza 
és Jolán, ' Kertész Gyuláné, Simon Pálné, Skeliczky 
Károlyné, Mayer Ferencné, Kertész Gyuláné, Krishaber 
üyőzöné. — Leányok: Beadekker Vilma, Andráska 
Margit, Lalin Irma, Kubinyi Rusi, Horváth Ilus, Iliás 
Bözsi és Ilus, Hauke Adél, Barna Katus, Stróbl Giziké 
és Irén, Goldfinger Irénke, Meidlinger Teréz, Breitner 
Róza és Katus, Fischer Annus, Géli Aranka, Hornek 
Mariska, Gombos Antalka, FrUhling Eta és Irmus, 
Bartók Idus, Gyuricza Katus, Goldschmied Teréz, Wett- 
reich Gizella, Szabó Rózsi, Burger Giziké, Simon Mi
cike, Gyuricza Terus és Mariska, Klein Juliska, Hetesi 
Malvin, Matzek Paula és Teréz, Meizel Teréz,- Steiner 
Irén, Rtick Irma, Kristelotti Josefin, Peierl Anna, Quarada 
Teréz, Knapp Ilona, Schlesinger Berta, Egger Ilonka, 
Dobrovszky Irén, Fent Margitka, Fellner Henrietté, 
Komlósi Helén, Kubinyi Róza, Gyurkovits Anna, Fejes 
Otti, Bevilaqua Aurelia, Kovács Irma, Gyulányi Stefiké, 
Horn Magda, Wurm Guszti, Schlaug Brigitta, Szél 
Ludmilla, Taraux Irma, Őrlik Margit és Katica, Fischer 
Szerén, Hautzmann Katica és Anna, Tömön Mici, Kör
mendi Róza, Herzog Irmuska, Herzog Elza, órltnwill 
Irma, Jancsó Katica, Fischer Gizi, Táby Magdus, 
Schwarz Etelka, Krecsmann Matild és Józsa, Stikker 
Irma és Karola, Almássy Juliska, Szabó Margit, Simon 
Nina, Mayer Mimiké, Tarcsay Rózsika, Krishaber Mar
git, Kamarás Boriska és Mariska, Korn Tériké, Ilonka 
és Irén. Wagner Margit, Grosmann Margit, Pongrácz 
Etus, Csengeri Bella, Gazikvoszky Annus és Juliska, 
Czuzán Hermin, Vámos Róza, Strigovszky Teréz, 
Schwarz Ilona, Baranyi Helén, Frasinó Nelli, Samal 
Irma és Margit, Maloschik Silvia, Kubanek Jenni, Ridell 
Janka, Ladányi Etelka, Unmuth Teréz, Pékár Elvira, 
Hautzmann nővérek, Danek Annuska, Breitner Szerén, 
Tóth Aranka, üabányi Lenke, Holovics Emília, Bakos 
Nánika, Kurc Annuska, Sommer Ilonka és Krebát Juliska.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Halálozás. Szikszay Ferenc fővárosi igen előnyösen 
ismert vendéglőst gyászos csapás érte. Szeretett, hűsé
ges felesége szül. Schleinz Emília folyó hó 8-án d. e. 
10 órakot, 62 éves korában meghalt. Temetése a kere- 
pesi-uti temető halottasházából 10-én délután 3 órakor 
ment végbe óriási részvét mellett. A temetésen úgy 
társadalmunk, mint szakiparunk előkelőségei nagy szám
mal vettek részt. A megboldogultat gyászolják: Férje : 
S/ikszay Ferenc ; gyermekei: ifj. Szikszay Ferenc, Szik
szay Emília férjével Tőkés Gyulával és Gyula, Feri, 
Elemér gyermekeikkel; Szikszay Ilka férjével Mladovits 
Jánossal és Ilonka leányukkal; Szikszay Margit; test
vérei : Schleinz Károly nejével Limpenz Izabellával, 
Schleinz Vilmos nejével kézili Polányi Mariskával; só- 
gornéja: özv. Lipthay Sándorné szid. Szikszay Mária.

Kitüntetett magyar szakács. A Magyar Szakácsok 
Köre a nemrégiben Bécsben megtartott nemzetközi 
szakácsmüvészeti kiállítás remekbe készült, vert ezüst 
Zsardinettartót készíttetett, mint a kör jutalom tárgyát. 
Érdekes véletlen, hogy a magyar szakácsok emez aján

dékot egy magyar szakács nyerte el. A zsűri tudniillik 
a zsardinettartót Spörk Sándor főszakácsnak ítélte oda.

A legöregebb pincér. A mi megerőltető, idegesség
gel járó foglalkozásunk jóformán kizárja azt, hogy késő 
vénségéig avval a fürgeséggel intézze az ember te
endőit, mint mikor iparát megkezdte. Bizony 10—15 
évi pincérkedés untig elegendő arra, hogy megrokkanás 
járjon nyomában. És mégis akadnak jó szervezetű em
berek, kik a pincéri szakmában egész életüket eltöltik.
A legöregebb pincér kétségküvül az elbingi Hotel Baden 
főpincére, ki 1832. november 8-án született és 60 éve, 
1846 óta végzi teendőit mint pincér. Nem kevésbé 
öreg legény a salzvedeli Deutscher Hof szálloda főpin
cére. Ez 58 éve áll szolgálatban és pedig folyton a 
Deutscher Hof-ban. Bécsben is van egy igen öreg fő
pincér, Kreitle Károly, ki hatvanöt éve tesz szolgálatot. 
Van azán még egynéhány, kik több mint 40 éve pin
cérek, köztük egy magyar is, Egyházy Ede, ki 1848- 
ban kezdte meg pincéri pályafutását. Érdemes volna 
megtudni, hogy ugyan Budapesten is vannak-e ilyen 
régóta szolgálatot teljesítő pincérek? Mi azt hisszük, 
alig. Mert minálunk a viszonyok nem olyanok, hogy a 
huzainosb ideig való egy helyben maradásnak kedvez
zenek. Mert nálunk vagy elűzi, vagy elcsalja a pincért 
a helyéből az ügynök, a pincérség emez örök ellensége.

Szerencsétlenség egy sörgyárban. Folyó hó 5-én, 
hétfőn, a pécsi Scholz féle sörgyárban egy 80 hekto
liter nagyságú szurkos hordó felrobbant. A robbanás 
folytán keletkezet tűznél több munkás, köztük a sör
mester súlyos égési sebeket szenvedett. A kár több 
ezer korona.

Vendéglősök szikvizgyára. A komáromi vendéglő
sök, korcsmárosok és kávésok ipartársulata a múlt 
héten megtartott közgyűlésén elhatározta, hogy társulati 
szikvizgyárat állít fel, hogy igy a tagok önköltségi ár
ban vásárolhassák az üzlet számára szükséges szikvizet. 
Itt említjük meg, hogy az ipartársulat közgyűlése a 
betegsége miatt lemondott Fehér Jánvs helyébe Maitz 
Rezsőt választotta meg elnökül. Alelnökök lettek Hor
váth Béla és Prantner Lipót.

A komáromi pincér-bál várakozáson felül sikerült 
dr. Peredi Géza ügyvéd, a Függetlenségi Kör elnöke 
és Maitz Rezső védnöksége mellett. A rendkívül Ízlése
sen és gazdagon díszített terem teljen megtelt és a 
táncolni szerető fiatalság a legjobb hangulatban hajna
lig áldozott a tánc múzsájának oltáránál. A négyeseket 
60 pár táncolta. A figyelmes rendezőség, amelynek élén 
Maitz Ferenc állott, nem kiméit sem költséget, sem 
fáradságot, hogy a mulatság fényét emelje és sikerét 
biztosítsa. Törekvésüket siker is koronázta, mert a mu
latságuk mind erkölcsi, mind pedig anyagi tekintetben 
fényes eredménnyel végződött. A mulatságot csak egy 
ember sínyli meg: Garai Rezső pincér, aki a bálon 
iszonyúan beszeszelt s jó kedvében leharapta egy tüzér
katona fülét. Most a börtönben elmélkedhetik a fölött, 
hogy a tüzér füle nem barátfüle.

A pervesztes M. 0. P. E. Boór Jenő, azt irta egy 
lapban a M. O. P. E.-ről, hogy helyiségei nem egye
bek, mint közönséges kártyabarlangok, ahol a pincérség 
erkölcsi önképzés helyett elzüllik. A M. 0. P. E. sajtó
pert indított Boór ellen, ámde a bíróság bizonyítottnak 
látta Boór szavait s őt a vád alól felmentette.

Személyzet kereslet. A budapesti pincéregylet el
helyező osztálya keres első rangú fürdő üzletben ét
hordókat, borfiukat, szakácsnőt és kézileányokat magas 
fizetéssel. Bővebbet az elhelyező osztálynál tudható meg
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Halálozás. Egy derék, sokat fáradozott kartársunk 
hunyt el a héten. Hoffmann Mátyás pincér hosszas 
szenvedés után életének 43-ik évében f. hó 13-én el
hunyt. A megboldogultat csütörtökön, március 15-én 
temették el a kerepesi-uti temető halottas házából igen 
nagy részvét mellett. Egyletünk testületileg, gyászlobogó 
alatt adta meg megboldogult tagtársunknak a végtisz
tességet. Nyugodjék csendesen!

Szédelgő álpincér. Súlyosan megkárosította a múlt 
héten K. A. főpincér társunkat két szédelgő. Valami 
Wechsler Vilmos nevű állítólagos pincér a múlt szom
baton a Bányai-féle étterembe rendelte K.-t azzal, 
hogy Ment Béla állítólagos dési szállodás őt főpincér
nek fogja szerződtetni. Ott vár rá a Bányai-féle étte
remben s az ügylet nyomban meg lesz köthető.
K. el is ment a jelzett helyre s ott Wechsler 
csakugyan bemutatta egy urnák, ki azt állította, hogy ő 
Ment Béla dési szállodás s K. csakugyan szer
ződtette 400 kor. óvadék ellenében. Az óvadékból 100 
korona foglalót azonnal át is adott, azonfelül pedig még 
Wechsler is követelt tőle 20 korona közvetítési dijat, 
amit K. szintén megfizetett. Később aztán kiderült, 
hogy K. szédelgők áldozatául esett, kik egy
szerűen arra utaztak, hogy K.-tól kicsalják az előleget, 
amellett pedig még ügynöki províziót is fizettessenek 
vele. Ebből a dologból többféle tanulságot érdemes le
szűrni. Mindenekelőtt pedig azt, hogy a pincér, ha 
állásra van szüksége, ne szaladjon közvetítő után. Se 
hivatásos után, se olyan után, ki csak alkalmi közve
títő. A Budapesti Pincér-Egylet helyeszközlője feltétlenül 
szerez olyan helyet a helynélkül való pincérnek, mint 
akármelyik közvetítő, de amellett bizonyos, hogy ilyen 
veszedelmeknek a mi helyeszközlőnknél a pincér nincs 
kitéve! Érdemes azonfelül azt is megjegyezni, hogy a 
főpincér ne bánjon olyan könnyelműen pénzével. Ne 
dobja oda a legelső embernek, akit akkor lát életében 
először. K. egyébiránt feljelentést tett a rendőr
ségen a szédelgők ellen. Ha talán a Kartársak közül 
tud valaki erről a Wechslerről valamit, a közügynek 
szolgál, ha azt lapunk szerkesztőségével közli.

Az országos pincér-egyesület szombathelyi közvetítő 
intézete megszűnt. A szombathelyi szállodások, vendég
lősök és kávésok a pincérekkel együtt elhelyező irodát 
állítottak fel, minek folytán a közvetítő iroda feles
legessé vált. Az elhelyezői dijak a legmérsékeltebb, 
amennyiben^csak is az eljárási költségek számíttatnak 
fel. Az elhelyező irodát egy három tagú intéző bizottság 
vezeti; irodai alkalmazott: Deutsch Nándor. Felhívjuk a

főnökök, valamint a kartársak figyelmét fenti irodára 
Matics István volt iroda-vezető megbízatása megszűnik, 
s nincsen joga az egyesület részére érkező megrende
léseket effektuálni. Különös figyelmébe ajánljuk azoknak 
a főnők uraknak, kiknek nyári vagy fürdő üzletük van, 
hogy megrendelésükkel a szakiparosok saját elhelyező 
intézetéhez fordulni szíveskedjenek, miután az a nagy 
számú jelentkezőkre való tekintettel a legmegbízhatóbb 
személyzetet képes elhelyezni. Cim: Szállodások, ven
déglősök és kávésok elhelyező intézete Szombathely. Siir- 
göny-cim: Pincér-ügynökség Szombathely.

Az italmórés vasárnapi szünetelése. Az alkohol- 
ellenes good templar-rend magyarországi páholya me
morandumot adott be a pénzügyminiszterhez, melyben 
azt kér j, hogy a miniszter szüntesse be a szeszes ita
loknak vasárnapon való kiméréséi. A memorandum főleg 
Angliára utal, hol a vasárnapi munkaszünet az italmérő 
helyekre a legszigorúbban ki van terjesztve, a miáltal 
nemcsak azt érik el, hogy a vasárnapi mértéktelen ivás- 
nak elejét veszik, de egyúttal a vendéglős és más egyéb 
hasonló ipar segédszemélyzete, háborítatlan pihenő nap
hoz jut. A memorandum beadói úgy nyilatkoznak, hogy 
nem akarnak egyszerre egyik végletből a másikba esni, 
miért is egyelőre csak azt kérik, hogy a miniszter tiltsa 
meg, hogy szállodákban, vendéglőkben, valamint egyéb 
italmérő helyeken szombat estétől hétfő reggelig pálinkát 
áruljanak, illetve kimérjenek. Bár a magunk részéről is 
igen üdvösnek látjuk ezt a mozgalmat, mégis meg kel! 
mondanunk, hogy nem igen bízunk abban, hogy valami 
foganatja legyen ennek a kérésnek. A miniszter nem 
fogja egykönnyen a vasárnapi üzletből az államra 
háruló jövedelmeket feláldozni!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Tulatiszai. Köszönjük a szives figyelmeztetést. Olvastuk 
mi is azt az értelmetlenséget, mely lietet-liavat, kaszát, kalászt, 
vén gyümölcsfát és illatos virágot összehord. Ilyen zagyvalék 
természetszerűleg komoly számbavételre igényt nem tarthat. Mi 
tudjuk, hogy igaz munkát végzünk, becsületes igyekezettel és 
ebbeli ténykedésünket a pincérség összessége el is ismeri. Ez 
nekünk elég. Ami pedig azt a „szuette ven gyümölcsfát“ illeti, mi 
ismerünk egy urat, aki annak a szuette vén gyümölcsfának a 
gyümölcseiből igen szívesen lakmározott volna s ugyancsak kereste 
hogy a szuette vén fa árnyékában pihenhessen. Nyilván azért 
becsüli most le a vén fát, mert nem adott neki gyümölcsöt s 
pihenő helylyel nem szolgált!

B e l a t i n y A r t h u r  .
VÉL

Pá r is i  világkiállítás
ARANY É  R É M

Nqilt-tér*)
Nyilatkozat.

Comm. Prof. Dr. Ruiseppc 
Lapponi, X. Pilis pápa 0  Szent
ségének Itázi orvosa a Szl.- 
Lukácsfürdöi K r i s t á 1 y-forrás 
ásványvizet igen jónak ismeri el.

*) K rovatban közlőitekért mm válla f. lelösttcirpt a Szerk.
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A világhírű francia

DELBECK & Comp
reimsi pezsgöborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m agyarországi fölerakata.

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

4
+
Á

$
N
*

T r a n s y  I v a n i a  Se c '
Louis Francois ^ 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 t ü n t e t é s .

Főraktár:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

N o r S  C o o ^ o ú r S .
Vezérképviselöség:

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

Telefon :

BUDAFOK 15. SZÁM.



SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE

Ó

EBERHARDT ANTAL  
iftenten/or-

Bút) A PC°T.

Diadal
^  ^  ^  ^  'A5 ^

(francia módszer szerint)

£beríjardf = 
Antal

pezsgőgyárából,

B u d a f o k .

T«l«foo: BUPAF0K30

Legynagyobb Budapest fö- ós szókvárosi

g y e r m e k -  é s  f i u - r u h a  r a k t á r

Zicgkr A. és Rokonától) S.
Budapest, IY. kér., Káreíy-utca 3. szám.

FÉRFIRUHÁK mérték szerint a legolcsóbb ár mellett 12 
óra alatt készíttetnek.

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 ruhajelző-fastókek

minden nagyságban rendelhetők
I f l - . l . .  sokszorosító-készülékek, Hektograph-HerKOY tS KdrOlV raktárábar' Budapest. Vü Síp.U U i n U l l l U  l lu l  U IJ u ĉ a  ii 8Z Árjegyzék bérmentve

TÖRLEY J Ó Z S . t s T 8.*

TÖRLEY
JOZS. isT!*

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék :

Budafok (Bpest mellett) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-ntca 22. 

TELEFON
Megrendelések számára 

53 -14 .

Üzletvezetőség : 54—93.

1906 márc. 15.

Figyeljünk a TÖ RLEY- 
pezsgö va lód iságára!
S Ő T  Óvakodjunk az után

zatoktól !

forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál éi 
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. Lukácsfürdő Kutvállaiat 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 ap est, V II., A k á c f» -n (c a  7. az.

EM EL A, cimtábla-festő
„Hungária zászlógyár"  

és díszítési vállalat

B U D A P E S T ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
T elefon  8 3 —0  I.

A ri« g y * é k  in g y e n  é s  b é r m e n t v e ,
Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten,
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