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Értesítés.
Ezúton értesítjük tagjainkat, miszerint egyleti

Tekepályánk
folyó hó 20-án VIII. kér., József-utca 2. sz. alatt 
Keresztessy Mátyás tagtársunk vendéglői kert
helyiségében megnyílt, s ezen időtől kezdve a 
tekepálya hétköznapokon d. u. 3 órától 8-ig 
tagjaink rendelkezésére áll.- Ama reményünknek 
adunk kifejezést, hogy tagtársaink e szórakoz
tató helyet minél sűrűbben fogják felkeresni.

Az elnökség.

Egyleti ingyenes helyeszközlő-osztály
IV.. Molnár-utca 37— 39.

■■■'■ i ii ^ T e l e f o n .  9 4 — 2 4 .  Triimrirn n ■ i
Közvetít és elhelyez minden a szállodai és vendéglői szak

mában alkalmazandó férfi- és női személyzetet.

Figyelmeztetés.
Figyelmeztetjük Egyletünk tagjait, hogy állás- vagy 

lakás változásaikat a lap kiadóhivatalának pontosan be
jelentsék, mert ebből származó lapkésésekért felelősséget 
nem vállalunk. Az elnökség.

Tagfelvétel.
A f. évi április hó 17-én tartott rendes választmányi ülésen egy

letünk kötelékébe felvétettek:
Mind János főp. Csepreg, 1888. Sopron-m.
Csáky Mihály Kunfélegyháza 1868.
Jércnczi Rezső Budapest 1872.
Szalay Károly főp. Szent-András 1880. Békésmegye. 
Sztanek Lajos Ruttka 1884.
Bauer Károly főp. Radafalva, Vas-m. 1882.
Asbóth Zoltán Dimamocs 1887.
Wagner Lajos Csuza 1887. 
l'olly József Győrsziget 1864.
Be lény i György főp. Budapest 1882.

Felvételre jelentkeztek a következők:

Hajmússy István Zala-Szt.-Grot 1881.
Vida Lajos Sámson, Somogy-m. 1873.
Horváth Lajos Ugra, Bihar-m. 1878.
Kovács József Enying, Veszprém-m. 1881. 
Palkovits Mihály Moson-Tétény 1888.
Dióssy Ágoston Alsó-Kucs, Trencsén-m. 1870. 
Hörl Gergely Moson 1888.
Huszka György Brezova 1870.
Póth József Domony 1882.
Skolitzky Károlyné Budapest 1881.
Neubnuer Oszkár Budapest 1882.
Wogrincsics Ferenc Muraszombat 1879.
Lassú Gyula Budapest 1887.
Szemerédy József Félegyháza 1881.

Tagdijbátralékok.
Felhívjuk tagjaink figyelmét az alapszabályok 32. §. má

sodik pontjára, mely szerint a tagsági jogok 3 havi tagdij hát
ralék esetén teljesen megszűnnek.

Kérjük alább megnevezett tagjainkat hátralékaik befizeté
sére, nehogy betegség vagy állásnélküliség esetén, tagsági jogaik 
érvénytelenítése folytán kárt szenvedjenek. Az elnökség.

Hátralékban vannak: Bencz József, Bizzer István, Bakos 
Jenő, Beer Rezső, Cseke Lajos, Csukovits József, Csvercsek Fe
renc, Deutsch György, Ehmhardt Antal, Érti Rezső, Feitl József, 
Fesler Antal, Fischer ígnác, Frenveisz Antal, Görz Nándor, Griin 
józsef, Grószmann Hermann, Gém György, Holmanics Ferenc, 
Bering Brúnó, Hoffmann Károly, Hujber józsef, Hurth Ödön, 
Heckélmöster Ernő, Hermann Zsigmond, Habermajer Károly, 
Horváth Ferenc, Jónás József, Keleti Sándor, Kittner Mihály, Kötl- 
bauer Károly, Kmetyó János, Kozák Béla, Kovács Jenő, Kerekes 
János, Kröllér Mátyás, Kiegei Dávid, Lakner János, Marx József, 
Magyar Mihály, Módra József, Matlesz József, Mayer József, 
Nonay Károly, Nagy Ferenc, Németh György, Németh Ferenc, 
Odor Kálmán, Österreicher Arthur, Pető János, Pozsgay Ferenc, 
Pausz János, Popovich Károly, Póth Lénárd, Ruttgemont Tivadar, 
Schmiedt Pál, Schnmnk Lőrinc, Schwartz Emil, Szabó Gyula, Sze
kér Károly, Schulek István. Schmiedeczky Sándor, Szalay Károly, 
Székely János, Schöberi János, Schick Adolf, Toltsche Gyula, 
Táky Ede, Udvardy Ödön, Unger János, Uhl István, Walter János, 
VVIach Gyula. ______________________________

Értesítés.
Ez utón értesítjük tagjainkat, hogy egyleti orvosunk 

Dr. Záborszky István ur, lakásváltoztatás miatt 1906. óv 
május hó 5-től kezdve, rendeléseit^ lakásán: Vili. kér., 
Jó z se f-k ö ru t  46. s z á m  alatt folytatja.

A z e ln ö ks ég .
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könnyebb annál, minthogy bárki is pincér munka
könyvét kapjon.

A mesterséget megunt iparos segéd, vagy 
bármily foglalkozású egyén, egyszerűen eldobja 
munkakönyvét, bemutatja születési levelét vagy 
illetékességi bizonyitványát és kér uj munka
könyvét ,,pincér" foglalkozással kiállítva. Szó 
nélkül meg is kapja s igy akadálytalanul pin
cérré vált. így özönlik be szakmánkba a sok 
kontár s innét van az, hogy az ily elemek a 
pincéri foglalkozást a legszemérmetlenebb mó
don használják ki, a szakmáját keservesen tanult 
becsületes pincérség rovására. Evvel szemben 
védekezni csak úgy lehet, ha a pincérmunka- 
könyveket nem a kerületi elöljáróságok, rendőr- 
kapitányok, szolgabirói hivatalok stb. állítanák 
ki, hanem az illető kerületben, megyében szé
kelő vendéglős ipartársulatok.

Ezek is tartoznának előbb megvizsgálni, vájjon 
az az illem egyén, kinek ,,pincér“ munkakönyvét 
adnak, — csakugyan tanult pincér-e, s érdemes-e 
arra, hogy ezen sokat szenvedő, de az államnak 
jelentős szolgálatokat tevő iparosa legyen.

Ez a mai munkakönyv-rendszer tarthatatlan 
s ez okozza azt, hogy azok a pincérek, kik 
éveken keresztül, mint borfiuk tanulnak, a be
tolakodó kontárok konkurenciája folytán munka 
nélkül kénytelenek sínylődni.

De káros hatása van ennek még az államra 
is. Svájcban pl. a szállodák és vendéglők az 
államháztartás költségeinek fedezéséhez igen 
nagy hányadot szolgáltatnak. Ez pedig kizárólag 
csak annak az eredménye, hogy a szálloda és 
vendéglő tulajdonosok elsősorban arra törekednek, 
hogy megfelelő számú, kellően képzett s kifo
gástalan műveltségű pincér-gárdájuk legyen. Ez 
a törekvésük sikerült is ée innét van az, hogy 
Svájcnak természetadta szépségei mellett még 
igen kellemesen emlegeti az ott járt idegen, a 
pincérek intelligenciáját is.

Nem is csoda ez! Hisz Svájcban a pincér 
munkaigazolványok a megfelelő tanuló bizo
nyítványok előmutatása alapján állíttatnak ki, 
az idegenek pedig csak a legjobb bizonyítványok
kal juthatnak munkához.

Emez intézkedés nálunk hiányozván Ma
gyarországon, hiába törekednek az idegen for
galom emelésére, holott pedig ez az államnak 
eminens érdeke.

Az idegen először is pincérrel értekezik, a

pincér az, aki az idegennel folyton összeköt
tetésben lévén, őt felvilágosítja, neki útbaigazí
tásokkal szolgál, s igy bizonyos, hogy a pin
cérek az idegenforgalom emelésére elsősorban 
alkalmasak. /  mde oly pincérek kik e tekintet
ben eredményesen közreműködhetnének, Ma
gyarországon fiy ritkák, hogy alig teszik ki az 
összpincérségntk 1|10°|0-át.

Mindez pei ig megszüntethető volna, ha a 
miniszter elrendtlné, hogy mint fentebb is em
lítettem, a pincér munkakönyveket ne a fent 
nevezett hatóságok állítsák ki, hanem vagy a 
vendéglős ipartársulatok közvetlenül, vagy esetleg 
azoknak előzetes meghallgatása után, vagy azok 
igazolványai alapján adná ki a hatóság a munka
könyvét.

Életkérdése ez a pincérségnek, s hogy nem 
is elérhetetlen vágy, legjobban abból tűnik ki, 
hogy a közélelmezésnek egy másik, nem ke
vésbé fontos iparosztálya, a pékek, évek óta 
sáját kebelükben állítják ki a munkakönyveket.

Németországban viszont a husiparossegédek 
munkakönyveit állítja ki a husiparos-szövetség. 
Itt minden egyes segédnek törzskönyvi lapja van a 
szövetség központjában, s a mesterek kötelesek 
minden segédváltozást a központban bejelenteni, 
hol a segédről valóságos minősítési táblázatot 
vezetnek. A munkakönyv nem a segéd tulaj
dona, hanem a husiparosszövetségé s ez nagy 
betűkkel rá van a könyvre nyomva, Azt se to
vább nem adhatja a segéd, sem el ne'm dob
hatja, — mint nálunk, — hogy azt mondván 
elveszítette, újat kérjen.

Minden munkakönyv folyószámmal van el
látva, s ha tényleg elveszik egy, azt körözik, 
s egy éven belül csak ideiglenes igazolványt 
kap a segéd. Végül ha a segéd büntetendő cse
lekményt követ el, úgy a bíróság köteles a 
munkakönyvét hivatalból a szövetség központ
jához beküldeni, s a büntetés letöltése után a 
szövetségi igazgatóság határoz a fölött, hogy a 
segédnek adjanak e újból munkakönyvét.

Ha talán nem is ily szigorú mértékben, de 
mégis ilyenforma valami hasonló módon vélem 
én is a munkakönyvek ügyének rendezését. Ezt 
a bajunkat ha orvosolják, összes többi bajaink 
úgyszólván maguktól szanálódnak. Mert ha a 
munkakönyv kiadása szigorú keretek közé lesz 
szorítva, s azok kiadás után is állandó . ellen
őrzés alatt maradnak, — akkor a becsületes 
pincér alatt a talajt megingató alakok, nem fog
ják iparunkat tönkre lenni, de a tisztességes 
pincér annál inkább boldogulhat majd.

2

Iparunk mizériái.
A munkakönyvek.

II.
Előző cikkemben említettem, hogy mi sem
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Múlt —  Jelen —  Jövő.
Körülbelül százötven esztendőre kell vissza emlé

keznünk, hogyha iparunk létrejövetelére, jobban mondva 
iparrá való általalakulásra akarunk egy pillantást vetni. 
Voltak ugyan már a középkorban is, sőt hét avagy 
nyolcszáz esztendővel ezelőtt is intézmények, amelyek 
bornak vagy mézes sörnek elárusitásával foglalkoztak, 
azonban ezen intézmények nem feleltek meg a tényleges 
iparűzés fogalmának, inkább mondhatnék, hogy azok 
mellékfoglalkozásként szerepeltek.

Jámbor földmives nép volt az, amely abban az 
időben az italok kimérésével foglalkozott, hogy ezáltal 
a saját bortermésének fölöslegén túladhasson. Ezek az 
italkimérések rendszerint a bortulajdonos szobájában vagy 
házának tornácán szoktak lebonyolódni. Később azon
ban, midőn a vendéglősipar kialakult, s a borelárusitás 
üzleti szellem közbenjöttével történt, akkor már nem a 
saját lakószobáikat használták fel az italmérők italok 
kimérésére, hanem ahhoz megfelelő termeket és épüle
teket létesítettek. így vette kezdetét a mi iparunk és 
ezen gyér kis mozgató erőből indult ama hóditó útjára, 
amellyel nemcsak a borelárusitás terén szerzett nagy 
sikereket, hanem valósággal művészetté is fejlesztette. 
A mai nagy hotelek, éttermek és kaszinók, mind meg
annyi nagy gépszervezetet alkotnak, amelyeknek apró- 
cseprő kerekei, hengerei és száz meg száz más kellékei 
az ősitalmérésben lelték első indító erejüket.

A múlt ezen emléke szerény keretben nyilvánul 
meg ugyan, de iparunk fontosságát ez is eléggé doku
mentálja. A mi iparunk az emberi test táplálásával és 
fentartásával foglalkozik. Ennél fogva joggal feltehetjük 
a kérdést, — létezik-e még ipar, mely minden tekin
tetben annyit használhat az emberiségnek, mint a ven
déglős ipar, bár ha végig kutatjuk is az összes ipar
ágakat, a csizmadiától a csemegekereskedésig és a cse
megekereskedőtől az elég jó nívón álló szabó iparig.

Ne úgy értsük ezt, mintha ezen iparágakat le- 
kicsinyelnők, vagy ezen iparágaknak termékeit nem 
ismernénk el hasznosnak a közegészség terén; tudva 
tudjuk azt is, hogy mindezek is oly kellékek, amelyek az 
ember egészségének fentartására és megvédésére szük
ségesek és nélkülözhetetlenek létünk fentartásához, azon
ban mindezeknek dacára és mindezekkel ellentétben 
mégis csak fontosabbak azok, amelyek az embernek a 
mindennapi szükségletét elégítik ki és a melyekből erőt 
teremtünk föntartásunkhoz és amelyeket ennélfogva nél
külözni egyáltalában nem lehet. Mindaz, amit a ven
déglősipar termel, s ami ez iparral összefüggésben van, 
az ételek és italok kiszolgáltatása, az idegen utasok 
részére a szállásnyujtás és mind megannyi más, tisztán 
mutatják mennyire fontos a mi iparunk.

Nézzük végig az összes vendéglőket és kávéhá
zakat, nem ott látjuk-e az egész magyar közönséget 
magunk előtt, osztálykülömbség nélkül és pedig nem 
kizárólag étkezés céljából. A szórakozás az, amely elég 
gyakran ide hozza őket.

Ide jönnek, hogy szórakozzanak, ide jönnek, hogy 
a civilizáció száz és száz féle vívmányával megismer
kedjenek.

Ide jönnek, hogy művelődjenek, ide jönnek, hog y 
a zene-művé'zetböl élvezetet merítsenek es hegy a 
hazafias érzéseiknek, valamint a sportnak időt szentel
jenek. Itt tömörülnek az emberek és itt alkotnak egye
sületeket, itt is tartják üléseiket.

És mindezekben ki a föfaktor? Maga a ven

déglős *z, aki mindezeknek a lelket adja és mindezek 
munkájából az oroszlán részt kiveszi.

így tehát feltétlenül az is szükséges, hogy a ven
déglős rendkívüli műveltséggel, tiszta hazafiul' érzéssel 
és emberszeretettel bíró ember légién, hogy mindenhol 
helyt álljon, hogy annak az ezerféle kívánalomnak, 
melylyel iparunk egybe van kötve, megfelelni képes 
legyen. Ámde lehetséges-e ez egy szabad iparnál, olyan
nál, amely nincs képesítéshez kötve, amelyet nem tanult 
mesterek vezetnek, hanem minden más iparágakból be
származott egyének, akiknél legtöbbször hiányzik a kellő 
szakértelem, a műveltségről nem is szólva! Ha ezek 
elfoglalják a teret előttünk — s sajnos elfoglalják — 
úgy hol maradnak akkor a tanult iparosok, akik hosszú 
évek sorain át görnyedtek a munka mellett, hogy önálló
ságot nyerjenek! Sajnos, ez is esak hiú ábránd ! Nem 
nyerhetnek önállóságot, mert a beözönlő tőke által elő
idézett konkurenciát képtelenek kibírni és a biztos bu
kásnak néznek elibe!

És most tegyük fel a kérdést: Jól van-e ez igy, 
s maradhat-e ez igy tovább is. Elfogulatlanul nemmel 
kell e kérdésre felelni, mert a folytonos züllésnek a 
romlás a befejezője!

Nem bankettokon, meg tósztokban kell ezt han
goztatni, hanem igenis szaklapunk támogatásánál egy 
bizottságnak kell megalakulnia, amely kezébe veszi ipa
runknak ezt a sérelmes ügyét, mely komolyan mun
kához látva, komolyan foglalkozik ezzel a reánk nézve 
fölötte fontos ügygyei.

Ez a bizottság azután szerkesszen egy memoran
dumot s — most az ideje — forduljon az országgyű
léshez és annak többségéhez, hogy végre-valahára ez a 
vendéglős ipart tönkre tevő rákfene kiirtassék. Remél
hető, hogy a mostani kormány ezt meg is valósítja, 
mert hisz benne van programmjában az ipartörvények 
reviziónálása. A biztatásból elég volt. Most már nem 
szavak kellenek nekünk, hanem cselekedetek. Tetteket 
akarunk látni! Azt akarjuk, hogy végre a mai lehetetlen 
helyzet megszűnjön! Ismétlem: Alakuljon a pincérség- 
ből egy bizottság, amely kezébe veszi az ügyet és azt 
a kérvényt illetékes faktorok utján a kápviselőház elé 
juttatja. Ez első sorban is a mi érdekünk, mert mi érez
zük legjobban a helyzet rosszaságát!

Munkálkodnunk kell tehát, hogy eredményt elér
jünk, s munkánkban ellenünk törő áskálódó aknamun
kások ne akadályozzanak meg! Munkálódjunk s akkor 
kivívjuk nemcsak iparunk képesítéshez való kötését, de 
kivívjuk az öntudatos pincérség egyéb vágyait i s : a 
teljes egyleti közvetítést és a szabad napot!

Ifj. Kálmán István.

Jegyzőkönyv,
F. hó 17-én tartott rendes választmányi ülésről. 

Megjelentek : Varga István elnök, Pauly Antal alelnök , 
Szép Lajos titkár, Haraszti Miklós, Viesner Antal, Bau- 
mann Jenő, Palkovits János, Pulay Gábor, Hautzinger 
János, Almásy Károly, Kittner Mihály, Spesny Imre, 
Kinzl Antal és Szifrák Antal.

Kimentették magukat: Németh Károly, Krossy 
Bódog. Küvesy István és Dobler István választmányi 
tagok.

Elnök az ülést megnyitja, üdvözli a tagokat.
Szép Lajos titkár a múlt ülés jegyzőkönyvet fel

olvassa, hitelesítésére az elnök Palkovits János és Vies- 
ner Antal urakat kéri fel/
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Struhács János 6 havi fizetés halasztást kér, mi 
egyhangúlag megadatik.

Varga István elnök sajnálattal jelenti, hogy Mit- 
rovátz Adolf a vagyonkezelői állásról lemond, helyette 
Palkovits János egyhangúlag megválasztatik.

Szép Lajos titkár bejelenti a március havi pénz
tári maradványt 732 korona 54 fillér összegben.

Feleki Ottó könyvelő 60 koronás fizetését 80 koro
nára kéri felemelni, mi megadatik.

A Frohner-féle alapítvány ügyében f. hó 26-ára 
rendkívüli választmányi ülés hivatik egybe.

Szép Lajos bejelenti, hogy a tekepálya megnyílt és 
minden játszma előtt tagoknak 6 fillér a befizetés, nem 
tagoknak pedig 20 fillér látogatási dijat kell fizetni.

Kinzl Antal kéri a választmányt, hogy minden 
választmányi ülés lefolyása a szaklapban nyilvánosságia 
legyen hozva, amit a választmány el is határoz.

Több tárgy nem lévén az elnök az ülést bezárja.
Budapest, 1906. április 17-én.

Szép Lajos Varga István
titkár. elnök.

Nyugdijegyesületi havi ülés.

A Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérek és 
és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesiilete igazgató
sága április 4-ikén rendes ülést tartott, Sztanoj Miklós 
elnöklete alatt.

Napirend előtt elnök megemlékezik azon gyász
esetről, mi az igazgatóság egyik nagyérdemű tagját, 
Petünovics Józsefet az által érte, hogy édesanyja el
halálozott. Indítványozza, hogy az igazgatóság részvété
nek jegyzőkönyvileg adjon kifejezést.

Az igazgatóság az indítvány értelmében határoz s 
utasítja jogtanácsost, hogy a határozatról Petánovics 
József urat értesítse.

Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin taggyüjtö utján a 
következők léptek be március hóban:

Papp György 600, Szabó |ános 600, Beke Albert 
600, Gere József 600, Veres Sándor 600, Mikolai Ti
vadar 600, Mozga József 600, Kohn Zsigmond 1000 
Stahlberger Pál 600, Egyed György 2000, Csákváry 
Ferenc 1000, Kis Adolf 600, Schvved Márton 600, Weisz 
József 600, Gondos János 1000, Rosenberg Simon 2000 
korona Debrecen, Durko Lajos 600, Balogán János 600 
korona Nagyvárad, Takáts István 600, Kalmár Fábián 
3000 korona Arad, Herczeg Rezső 600, Milisits Mihály 
600, Herczeg Imre 600, Kostyolik Kálmán 600, Tegyey 
Kálmán 1000, Rózsa Károly 600 korona Szeged, Singer 
Lipót 4000, Száraz Lajos 1000, Eördög János 2000 
korona Érsekújvár, Figyelmessy József 600, Reinisch 
István 1200 korona Kaposvár, Sámson István 1000, 
Matity Mátyás 600 korona Szigetvár, Simon Viktor 60ü' 
Csánk Kálmán 600, Bibersik István 600, Weber lános 
2000 korona Nagykanizsa, Szakáts Ernő 600 Schwarcz 
Marton 1000, Mauthner Lajos 1000, Weisbach Béla 
1200, Bandi Ferenc 3000 korona Székesfehérvár, Hor
váth Ferenc 1000 korona Nagykanizsa, Werderits Ferenc 
600 korona Szatmár, Siketh József 1000, Dudás György 
600, Goldberger Ignác 1000, Schwechtje józset 1200 
korona Nagykároly, Kass Béla 2000 korona Budapest 
Kustein György 600 korona Miskolc; Orosz György 
pénzbeszedő utján pedig Vrabek Ede, Thámheszl Adolf 
Roszmann Géza, Wagner Ferenc; Nagy Sándor titkár 
ur utján pedig Prockl Gyula.

Jogtanácsos jelenti, hogy Ebenhö Károly e hó

30-án 136 kor. 70 fillért adott át pezsgös dugók vált
ságdíja fejében.

Az igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudo
másul és Ebenhő urnák köszönetét mond.

Jogtanácsos jelenti, hogy Varga István ur, mint a 
Budapesti Pincéregyletnek elnöke 678 kor. 30 fillért 
adott át neki az idei vendéglős és piucérbálnak a pincér
egyletet megillető fele jövedelméből.

Az igazgatóság őszinte örömmel veszi tudomásul 
a jelentést és a budapesti pincéregyletnek nemes áldozat
készségéért jegyzőkönyvileg mond köszönetét.

Francois Lajos indítványozza, utasittassék a tag- 
gyiijtő, hogy Sopronban a választmány megalakítása 
érdekében fáradozzék. Delfin bejelenti, hogy ezirányban 
már több ízben tett kísérletet, de sikerre nem vezetett.

Sztanoj azt indítványozza, hogy a központból indít
tassák meg a nagyobb vidéki városokban, hol még vá
lasztmányaink nincsenek, nyugdijmozgalmi bizottságok 
szervezése.

Jogtanácsos célszerűbbnek tartaná, ha egyelőre 
azon városokban, hol már szakegyesületek működnek, 
ezek elnöksége hivatnék fel a nyugdijeszme propa
gálására.

Az igazgatóság ez indítvány értelmében utasítja a 
taggyiijtőt, hogy a vidéki szakegyesületek pontos címeit 
nyomozza ki, a központi iroda pedig körlevelek kinyo- 
matására és szétküldetésére utasittatik.

Kérelem egyletünk tagjaihoz.
Kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek alább felsorolt 

kartársak jelenlegi tartózkodási helyeit és címét velünk 
tudatni. A z elnökség.
Wach Gyula, ezelőtt Angol Király szálloda.
Gém György, utoljára főpincér Tomaschek étteremben 

Budapest.
Horváth Lajos, utoljára Clotild kávéház.
Raffay István, utoljára Drechsler étterem'
Németh Ferenc, utoljára Neiszidler étterem.
Holmanics Ferenc, utoljára Lippert étterem.
Udvardy Ödön, utoljára étkező kocsin.
Walter 'János, utoljára Neiszidler étterem.
Kmetyö János, utoljára étkező kocsin.
Dcwanits János, utoljára Royal szálloda.
Görcz Nándor, utoljára Nyugoti pályaudvar.
Unger Zsigmond, utoljára Felső Margitszigeti vendéglő 
Schwartz Antal, utoljára étkező kocsin.
Bizerr István, utoljára Pannónia.

Heimann Zsigmond, Beer Rezső, Kiegei Dávid, 
Schichta Károly, Moszt Feienc, Kozák Béla, Bahos Jenő, 
Aratka István, Kovács Jenő, Feitl József, Ujváry Mihály 
Molnár Gábor, Markó Gyula, Horváth Ferenc, Schwartz 
Viktor, Székely János, Hauschky Adolf, Schröberl János, 
Schmidt Pál, Oszvald György, Schenk Nándor. Táky 
Ede, Kaiser József, Pozsgay Ferenc, lfj. Zeisz Lipót, 
Németh Béla, Szvctics Károly, Martzinger Ferenc, Cseke 
Lajos, Boros Károly, Hoffmann Károly, Németh János, 
Németh György, Schröck Gyula, Popovchich Károly’ 
Koltay János, Nagy Béla, Lakner István, Steinhübl [enő’, 
Stuller Béla, Lobner József, Zombory Károly.
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Elhelyezettek névsora.
Egyletünk helyeszközlő osztálya révén a következő 

elhelyezések történtek:
Bammer József szobafőp. Korona szálloda Nagy- 

Becskerek, Jámbor Mihály éth. Helfer szálloda Kalocsa, 
Szabó József felszolgáló Royal száll. Budapest, Stuller 
Aladár Pilseni sörcsarnok Szeged, Michnay Károly éth. 
Sturm étterem, Wéber Ferenc éth. Jahn étterem Buda
pest, Pertha Gyula, Milviusz Béla, Szabó József és 
Götz Ferenc éthordók, Layovszky Emil főportás Bristol 
száll. Abbázia, Steer Kálmán éth. felső Margitsziget, 
Kazsimir Dezső éth. Kaszinó száll. Eger, Janauschek 
Rezső éth. Orient száll. Budapest, Hengl Ignác szföp. 
Bristol száll. Abbázia, Kozák Sándor Ráczkevy étterem 
Budapest, Peischl Ferenc éth. Kaszinó szálloda Eger, 
Húszai József éth. Opera étterem Budapest, Péto János 
és Venesz Gábor éth. Curia száll. Vác, Kisfalvay Ala
dár szfőp. Bristol száll. Abbázia, Kálmán István éth. 
Bristol száll. Abbázia, Kovács József éth. Curia szálló 
Vác, Heim Mihály éth. Bristol száll. Budapest, Halvick 
József éth. Fleischmann étterem Budapest, Micse János 
éth. Ráczkevi vend. Budapest, Tamik József és Csákvári 
|ános éth. Sztics-Balika étterem Budapest, Kovács Jó
zsef éth. Curia száll. Vác, Tóth Alajos Pannónia száll. 
Budapest, Vezmárovits Tivadar, Vlajkov Dusán és Beer 
László éth. Bristol szálloda Abbázia, Kiss István főp. 
Briick Casino Újpest, Markó Gyula éth. Jahn étterem 
Budapest, Kun János éth. Fischer étterem Budapest, 
Docsuts Kálmán és Tivala Sándor éth. Pannónia száll. 
Sopron, Neubauer Oszkár szpin. Angol királyné száll. 
Budapest, Paal István szpin. Vadászkürt száll. Buda
pest, Burányi Antal Sziics és Balika étterem Budapest, 
Wind János főp. Korona száll. N.-Becskerek, Meister 
János éth. Pannónia száll. Sopron, Unger Zsigmond 
éth. Margitsziget, Farkas Béla éth. Pannónia szálloda 
Budapest, Halik Ferenc, Szabó József, Hallbich József 
és Nikolsburger György éth. Riesz étterem Budapest, 
Kovalszki Kálmán éth. Szücs-Balika étterem Budapest, 
Herrman Zsigmond éth. Lukács-fürdő Budapest, Németh 
Ignác éth. Svábhegy Budapest, Túri Lajos éth. Virág
bokor étterem Budapest, Marovics Ignác éth. Curia 
száll. Vác, Székely János éth. Continental száll. Buda
pest, Csényi József éth. Szücs-Balika étterem Budapest, 
Tóth András éth. Borovszky étterem Budapest, Korek 
Antal éth. Opera vend. Budapest, Gruics Károly éth. 
Royal száll. Budapest, Gerber Miklós éth. Sturm étte
rem Budapest, Jandó József éth. Gerbaud pavillon 
Budapest, Stildi István éth. József főherceg száll. Buda
pest, Kurcz Károly éth. Margitsziget Budapest.

Borfia minőségben elhelyeztettek:
Herczcg János és Stibli István Riesz száll. Zsolna, 

Laki István Ö-Tátrafüred, Ruttkay József Royal szálloda 
Budapest, Englander Dezső Kass Béla étterem Buda
pest, Lukovics Károly, Szőgyényi Miklós és Tischler 
Pál Vasúti vend. Szabadka, Kasztori Vilmos Máday ét
terem Budapest, Burger Fülöp Continental száll. Buda
pest, S.iierer Jenő Máday étterem Budapest, Szent-

mihályi István Erzsébet száll. Budapest, Drexler János 
Fischer étterem Budapest, Wagner Ferenc Korona száll 
N.-Becskerek, Csupka Lajos és Pesti Károly Ruwald 
étterem, Budapest, Szentmihályi István Kovács száll. 
Bicske, Boor Sándor, Irzicsek Rezső és Sopronyi Ist
ván Bristol száll. Abbázia, Kaiser Károly Fleischmann 
étterem Budapest, Einöder György Nemzeti kaszinó 
Budapest, Körmöczi József Hungária száll. Budapest, 
Zimmermann József Kaszás étterem Budapest, Kovács 
Lajos Bristol száll. Abbázia, Graneck János Stölzl ét
terem Budapest, Snierer Jenő Pannónia száll. Budapest, 
Polacsek József Máday étterem Budapest, Gotlieb 
Arthur Royal száll. Budapest, Rácz Ferenc Pannónia 
száll. Budapest, Dubray József Nemzeti kaszinó étterem 
Budapest, Sebők György Máday étterem Budapest, 
Pesti Károly Abrahámovicz étterem Mezőkövesd, Bozsik 
Pál és Horváth József Putnoki étterem Budapest, Sörös 
Ede Pannónia száll. Budapest, Szentmihályi István Mar
gitsziget Budapest, Király József Margitsziget Budapest, 
Braun Gáspár Klivényi étterem Budapest.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
A szakírók Francois Lajos pezsgőgyárában. Az a

vendégszeretet, melyet Francois Lajos mindannyiszor ki
fejt, valahányszor csak módja van rá, husvét vasárnap
ján újból nagyarányúig nyilatkozott meg. Az osztrák 
szakírók egyesülete Budapesten töltvén a húsvéti ünne
peket, Francois Lajos a Magyar Szakírók Egylete utján 
meghívta úgy az osztrák szakírókat, mint a vendég
látó magyar szakírókat, hogy tekintsék meg telepét. A 
Magyar Szakírók Egylete Gelléri Mór kir. tanácsost, to
vábbá Barta Béla, Hazai Hugó, Hoffmaiin Mihály és 
Neufeld Sándor szakírókat delegálta a vendégek kalau
zolására, kik azután a budafoki villanyos-vasút külön 
vonatján vezették a vendégeket Budafokra. Mozsáriidv- 
lövés fogadta a vendégeket Budafok határában s Francois 
előbb magyar, majd francia nyelven üdvözölte a vendé
geket. A telep megtekintése után Francois olyan lako
mában részesítette vendégeit, hogy a német sógorok 
csak bámultak bele (a magyarok már ismerik). Nem is 
volt felköszöntőkben hiány, melyek mindegyike gyönyörű 
szavakban méltatta Francois vendégszeretetét és abbeli 
érdemeit, melyet mint nem is született magyar ember, 
a magyar pezsgő-ipar felvirágoztatása körül kifejt. Fran
cois meghatva s nagyon szerényen válaszolt a felkö
szöntőkre, holott pedig neki szerénységre éppen nincs 
oka, mert kétségtelenül valóságos érdemei vannak. 
Annál nagyobb örömmel konstatáljuk ezt, mert ezúttal 
az osztrák szakírók révén Francois jó hírneve az ország 
határáin túl is közismertté lesz.

Házasság. Kittner Mihály kartársunk, egyletünk 
választmányi tagja, ápr. hó 25-én d. u. fél 5 órakor 
esküdött örök hűséget Peszlenyi Ilona kisasszonynak, a
VI. kér. terézvárosi rom. kath. plébánia templomban. 
Hosszú és zavartalan boldogságot kívánunk a kötendő 
frigyükhez.

Gyászrovat. Sárközy Ferenc soproni vendéglőst, 
egyletünk rendes tagját, nagy gyász érte. Édes atyja, 
Sárközy János, Sopron város előkelő polgára, 62 esz
tendős korában elhunyt. Husvét után való kedden te
mették igen nagy részvét mellett. Mélyen lesújtott kar
társunknak a Budapesti Pincér Egylet tiszta szívből ér
zett részvétét nyilvánítja,

Vigh Mihály nagyváradi tőpincér szaktársunk, férfi 
korának legjavában, 47 éves korában, néhány napi ne-
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héz szenvedés után meghalt. A» megboldogult egyik leg
régibb tagja volt a nagyváradi pincér egyletnek s hosszú 
időn keresztül választmányi tagja is. Haláláról a Nagy
váradi Pincér Egylet megható gyászjelentést adott ki. A 
holttestet Kolozsvárra vitték. A nagyváradi pályaudvarra 
a Nagyváradi Pincér Egylet lobogó alatt kisérte ki meg
boldogult társunkat. Pihenjen csendesen!

Á vendeglösipar képesítéshez való kötése. Régi rák
fenéje ez a vendéglős iparnak, hogy nincs képesítéshez 
kötve s hogy az ipar hivatásos működői elől, minden
féle betolakodott elemek elfoglalják a tért. A Budapesti 
Pincér Egylet egyik kimondott és főcélja az is, hogy 
az iparnak képesítéshez való kötését kivívja s meg is 
fog ragadni minden alkalmat, hogy ezt az eszmét dia
dalra vigye. Ezúttal csak azt konstatáljuk, hogy odaát 
Ausztriában már előbbre vannak, mint nálunk Magyar- 
országban. Ott tudniillik már a birodalmi tanács is fog
lalkozott evvel a dologgal s lehet, hogy rövid idő múlva 
véglegesen nyélbe üti a dolgot. Egyelőre a birodalmi 
tanács ipari bizottsága határozott a kérdésben, kimondta, 
hogy a kereskedelmi miniszternek jogában áll a belügy
miniszterrel és az érdekelt szakipartestületekkel és ipar
társulatokkal egyetértőleg rendeleti utón megszabni, hogy 
a vendéglős és italmérő iparjog csak oly igénylőknek 
adassék meg, akik a rendeletileg közelebbről megsza
bandó képesítést megszerzik. Megjegyzi az ipari bizott
ság, hogy eme rendelet csak az esetben lesz kibocsát
ható, hogy ha ipartestületi berendezésekkel és szakipari 
tanintézetekkel kellőképpen gondoskodva leend az utó
dok megfelelő szakképzettségéről. Bizony nagyon jó 
volna, ha minálunk is lendítene lehetne már ezen a 
dolgon valamit, de reméljük, hogy rövid időn belül 
nálunk is kellő mederbe terelődik az ügy.

Az ásványos és egyéb vizeit szénsavval való telí
tése. Minthogy újabb időben gyakrabban fordult elő az 
az eset, hogy ásványos és egyéb vizeket szénsavval 
telitettek, a belügyminiszter az Országos Balneológiái 
Egyesület javaslatára vizeknek szénsavval való telítésére 
és ily állapotban való forgalomba hozatalára nézve a 
következőket rendeli: 1. Ásványvizek szénsavval telítve 
csak belügyminiszteri engedély alapján hozhatók forga
lomba. 2. Az ásványvizeknek telítése és telitett állapot
ban való forgalomba hozatala csak akkor engedhető 
meg, ha az illető forrás mint ásványvíz már bir for
galmi engedélylyel. 3. Minden más, szénsavval telitett 
talaj-, kút-, forrás- vagy egyéb viz szódavíznek tekin
tendő s mint ilyen esik elbírálás alá. Az ezen pontban 
említett vizek forgalomba hozatalának engedélyezésénél 
a szükséghez képest elrendelhető az is, hogy a szén

savval való telítés előtt ezen vizek sterilizálás céljából 
legalább negyed óráig t'elforraltassanak. 4. A szénsavval 
telitett ásványvizek az egészségügyi hatóságok ellen
őrzése alá tartoznak s a mennyiben a rendeletileg meg
szabott feltételeknek meg nem felelnek, a forgalomból 
kitiltandók.

A mübortörvény revíziója. A Magyar Szőliősgazdák 
Országos Egyesületének közgazdasági szakosztálya gróf 
Zselenski Róbert elnöklete alatt ülést tartott, a melyen 
folytatólag tárgyalták a mübortörvény revíziójára vonat
kozó javaslatokat. Ezúttal a büntető határozatokkal fog
lalkoztak és a bizottság dr. Drucker előadónnk erre 
vonatkozó javaslatait elfogadta.

Az idegenforgalom emelése tárgyában a múlt na
pokban a Nemzetközi Hálókocsi Társaság magyaror
szági főfelügyelője értekezletre hívta egybe Tátra-Lom- 
nicra a külföld több szállodaigazgatóját. Nagy örömmel 
látjuk, hogy az idegenforgalom emelése érdekében lépé
sek történnek, de bátrak vagyunk az illetékes köröket 
arra figyelmeztetni, hogy egy igen fontos tényezőről 
megfeledkeztek. Megfeledkeztek tudniillik arról, hogy 
akciójukba bevonják a szállodai és vendéglői segéd- 
személyzetet, kik a vendéggel közvetlenül érintkezve, 
első sorban áll módjukban, hogy az idegenek figyelmét 
Magyarország nevezetesebb helyeinek megtekintésére 
felhívják. Meg vagyunk róla győződve, hogy az idegen- 
forgalmat erősíteni kívánó körök teljesen a mi állás
pontunkra fognak helyezkedni s nem fogják figyelmen 
kívül hagyni jövőben a pincéri kart, hanem azoknak a 
szolgálatait is kifogják kérni, kik ebben a dologban 
tényleg igen sokat tehetnek. Á Budapesti Pincér Egylet 
és Önképzőkör mint erre hivatott tényező, a legnagyobb 
készséggel hajlandó ez eszmének tagjai között propa
gandát eszközölni.

Értesítés.
A Magyar Óvadék és Leszámítoló Bank Vendéglői 

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

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

E g y le t i  E ö r E e ly is é g :
VIII., I^erepesi-ut: 9/B, I. em.

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

Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

A Szt.-Lukácsfürdő „Kristály"- 
forrásának vizét üdítő italként szí
vesen alkalmazóin s mint terápiás 
segédeszköznek is hasznát láttam 
ott, ahol a szénsav étvágyjavitó és 
bélstimuláns hatására vagyunk rá
utalva.

Dr, Kuthy Dezső,
a vizgyógyászat egyet. m. tanára, a 
Szegénysorsu Tüdőbetegek Szana

tórium-Egyesületének igazgatója.
Budapest (Budákéi*.)

*) E rovatban  köalö ttek ir t nem  vállal 
felelősséget a Szork.
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Littke
„Casinó"

pezsgő
külön töltés.

Budapesti főraktár:

IV., Szép-utca 3.
TELEFON 10-85. SZ.
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DELBEGK & Comp 4

44
Á  

\  

\  

\

5

A világhírű francia

reimsi pezsgöborgyár és a 

müncheni Hofbráu
m agyarországi fölerakata.

Válogatott fűszeráruk , m indennem ű 
bel- és külföldi csemegék, m agyar és 
francia pezsgőborok, rum  és tea, 
liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai 
sonka, felvágottak, gyüm ölcsök  stb. 

raktára

B rázay K álm ánnál s
Muzeum-körut 23. ^

*

T  r a n s y l v a n i a  S e c
Louis Francois A Con^p.
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:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

i
N o r S  C o o c o ú r S .

Vezérképviselöség:

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

Telefon :

BUDAFOK 15- SZÁM.
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& u u /a /J & c -
EBERHARDT ANTAL

ifhmtcnJctauOAFesT

Piadal
•vr w  *><•

(francia módszer szerint)

Sberíjardf = 
A l t t a l

pezsgőgyárából,

öüda f ob-
Tt>l*foi>: BUDAFOK 30.

Legynagyobb Budapest fő- és székvárosi

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

TÖRLEY
JOZS, ísTsl

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék:

Budafok (Bpest mellett)

Irodák :

BUDAPEST, Vili.;
Esterházy-utca 22.

1906 május 1.

TELEFON
Megrendelések számára

5 3 -1 4 .

Üzletvezetöség : 54— 93.

Figyeljünk a TÖ RLEY- 
pezsgő v a ló d isá gá ra !
M r  Óvakodjunk az után

zatoktó l! !

Ziegier A. és Rokoosteio S.
Budapest, IV. tér., Káitly-ulca 3. színi.

FERFIRUHÁK 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 tóntákat. 
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-festókel

minden nagyságban rendelhetők
sokszorositó-késziilékek, HektographBerkovits Károly raktárában B u d a p e s t ,  VII., s ip -  
u tc a  11. az Árjegyzék bérmentve

szénsavval telített 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 Kutvállalat Budán.

„VENDÉGLŐSÖK LAPJA”
XXII-ik évfolyam.

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

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

B u d ap est, V II., A k á c fa -u tc a  7. t»z.

Cimtábla-festő B U D A P E S T ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
„H ungária  z á s z l ó g y á r ” T ele fon  8 3 —0 1 .

é s  d ls z ité s i  vá lla la t  Á r j e g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e n t i / e ,
Elek Lipót könyvnyomdája Budapesten.
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