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Iparunk mizériái.
111. Önvád.

Lapunk előző számaiban a fenti címen meg
irt közleményeinknek folytatását képezik jelen 
soraink. Ez a téma tudniillik, ha a dolgok 
mélyére hatolva, azok részletes taglalásába bo
csátkozunk kimeríthetetlen kútként áll előttünk. 
Szinte megdöbbentő, ha arra gondolunk, hogy 
ma a huszadik században, midőn minden téren 
a haladást mutatkozik és mely század a töké- 
letesbülés korszakát jelenti, amikor minden más 
ipari munkás az őt megillető társadalmi és anyagi 
előnyöket magának biztosította s ma már a 
magasabb állami ellenőrzésben követel magának 
joggal helyet — hogy ugyanakkor mi pincérek, 
kik műveltségűnknél fogva átlag számítva a 
közepest jól megütjük, a kezdetnek legkezdetén 
állunk !

Irigy szemmel nézzük a többi ipari mun
kásokat, hogy azok mily rendezett anyagi vi
szonyok és rendezett munkaidő beosztás mellett 
haladnak társadalmi állásuk előbbrevitele érde
kében. Mi pincérek azonban, hogy erősebb szót 
ne használjunk,^ velünk született urhatnámsággal 
párosult telivér indolenciánkkal, még le is kicsi
nyeljük holott pedig inkább utánozhatnánk őket.

Miért ez az önvádaskodás és más ipari 
munkások feldicsérése kérdezhetik olvasóink ? 
Megfelelünk reá.

Azért, mert szomorúan tapasztaljuk, hogy 
mig más ipari munkásoknál a kartársi szeretet 
az összetartozandóság nemes érzete és még a 
mi mindezeknél a jó tulajdonságoknál szebb, a 
munkás önérzet, mely őket áthatja, a szó leg
szorosabb értelmében ki van fejlődve, addig mi 
pincérek ezen magasztos eszméket magunktól 
elhajítva, a széthúzás káros politikáját űzzük. 
Ez pedig a pincérség haladásának legkifejezetiebb 
rákfenéje, boldogulásának megölője!

Mi lehet az oka ennek ? Felelünk erre is. 
Nem szóvirágokkal, hanem egyszerű, de igaz 
szavakkal. A főbajunk az, hogy mi pincérek 
nem igen engedjük azt a magasztos gondolatot 
agyunkba furakodni, hogy mi munkások vagyunk. 
Mi ezt a szót reánk nézve szinte lealázónak 
tartjuk, mintegy kisebbítve érezzük magunkat 
ezáltal, pedig mily káros eredményű tévedés gon
dolkozás e z !

Próbálja meg a mai pincéri nemzedék s 
szálljon le arról a magas piedesztálról, melyen 
képzeli magát, s rendezze be életmódját úgy
mint a többi ipari munkás. Kérjen becsületes 
munkájáért tisztességes segédet megillető munka
bért és ne vetkőzzön ki önérzetéből holmi oda 
lódított borravalóért! Akkor majd meg fogja úgy

a munkaadója, mint a társadalom becsülni. Sőt 
utóbb valóban örülni fog, ha idővel mintegy 
30.000 munkaképes, tetterős, intelligens taggal
fog szaporodni. / ,

Ám a mai pincérnemzedéknek eme kifoga- 
solt felfogása nem tisztán a saját bűne. Ez egy 
elhibázott, egy egész ipari nemzedékre és ipaiagia 
károsan ható nevelési rendszernek eiedmenye. 
Mert hogy egy ipar fejlődhessen és viiágoz- 
hasson, ahhoz első sorban is a szó legdemo
kratikusabb értelmében nevelt munkások neve
lése szükséges. Csak az igy nevelt munkások
ból válnak azok az egyesek, kik a szállodai és 
vendéglői ipart, mely az államnak valósággal 
létérdekét képezi, az őt megillető tekintélyre 
emelik. Ám, de hogy eme tekintélyt magunknak 
kivívhassuk, legelső sorban az szükséges, hogy 
a mai felfogásunkat teljesen megváltoztassuk, s a 
helyes útra térjünk.

És itt a tekintélyről is szólva: állapodjunk 
meg egy kissé.

Már annyi tengernyi panasz hallatszott 
mindenfelé a pincéri tekintély hiányáról, s az ezt 
orvoslandó jótanácsok osztogatásában sem volt 
hiány. Csak az igazi okról nem szólott senki.

Kemény szó, de mi mégis őszintén ki
mondjuk, hogy tekintélyünk hiányát önmagunkban 
és a nagy közönséggel szemben tanúsított viselet
modorunkban kell főleg keresnünk. Vegyük pl. 
csak a kereskedő segédet, aki nem tesz ktilömb- 
séget vevő és vevő között, mindenkit egyforma 
előzékenységgel fogad és köszönt, ha távozik. 
Miért? Mert nincs a borravalóra utalva1. Ezért 
van tekintélye.

Mi pincérek nem egy ízben szinte rab
szolgákká kell, hogy sülyedjünk! Hanem ennek 
az ódiuma már nem a pincéri karra, hanem a 
munkaadókra hárul, akik is alkalmazottjait kizá
rólag a borravalóból való megélhetésre utalják, 
kiszolgáltatva őket a nagy közönség kénye ked
vének, nem is gondolván arra, hogy munkásaik 
tekintélyének lazulásával az övék is alább száll.

A mi nagy közönségünk — valljuk be — 
nem elég müveit ahhoz, hogy az őt kiszolgáló, 
az élet minden mozzanatában mellette készsé
gesen és önfeláldozóan szorgalmaskodó pincért 
megbecsülje.

Ebből is láthatják a pincérek, hogy mily 
rendezetlen társadalmi és anyagi életet élnek, de 
beláthatják azt is, hogy ezeken okulva, immár 
itt az ideje, hogy a pincérség az indolenciának 
jogosan reászórt vádját, tetteket cáfolja meg.

Mindezek, a magyar pincérség érdekét veszé
lyeztető dolgok, pedig mint azt előző cikkeinkben 
kifejtettük, a mai munkakönyv kiadási rendszer
ben gyökereznek. Ezt kell tehát az öszpincér-
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ség érdekében mielőbb megváltoztatni. A saját 
érdekében cselekszik m inden egyes pincér, aki 
ezen m izériák m egszün tetéséhez  nekünk segéd
kezet nyújt!

A dolog tudniillik távolról sem valósítható 
meg oly könnyen, mint azt talán némelyek hin
nék. Az eszm e m egvalósítása m ég akkor is küz
delmes és nehéz, ha ahhoz mint egy ember 
testtel lélekkel hozzá fogunk és annál nehezebb 
ma, m ikor a régi rendszer elvakult hívei, kerék
kötőként állanak a pincérség haladása elé.

Erről jövő szám unkban  szólunk.

Mese a valóságról
. . .  A hajó megindult nagy útjára. Kitűzte célját 

s igyekezett azt elérni. Aztán viharok jöttek. A 
hajót ide-oda dobálták, s bárhogy is keresték a szá
razföldet, nem találták meg.

Elernyedfek az utasok csakhamar, idejük semmi
tevéssel telt; a hajó ment a tengeren magától ide-oda, 
hol egy darabot előre, hol egy darabot hátra ; az uta
sok már jóformán nem törődtek vele.

A tenger rabjainak képzelték már magukat, midőn 
egyszerre csak feltűnik a látóhatáron a viharoktól meg
őrizett sas, a mely már sokszor járt úgy ezen, mint 
más hasonló utakon s amelynek nyomdokán haladva, biz
tos menekülést vélt az utasok egy része. A fiatal erők 
és a munkára vágyók tömege követelte, hogy a hajó 
járását igazítsák a madár nyomdokába s haladását irá
nyítsák a madár előhaladása után, abban a jó remény
ben, hogy hosszú tengődésük után a kipróbált madár 
megadja nékik azt, a mi előttük a legdrágább és leg
édesebb s amit más embertársaik már rég élveznek 
emberi jogaiknál fogva: a szabadságot és a megmenek- 
vést. Azonban voltak a hajónak más utasai is, kik más
kép vélekedtek. Mink már öregek vagyunk, az élet be
fejezése, a nalál, nap-nap után .épésről-lépésre közeledik 
felénk; a hajó a maga terjedelmes felszerelésével meg
adja nekünk a mi kényelmes megélhetésünket minden 
elenszolgálat nélkül : minek akkor tehát a megme.iekvés ? 
Hogy ismét fáradságos munkával gyötörjük hátralevő 
napjainkat? Kiért? Miért? Talán elsatnyult porhü
velyünk fentartásáért ? Nem, erre valóban nincs szük
ség. Hiszen itt semmit sem kell tennünk és mégis bőven 
kijut mindenből 1

Ekép vélekedtek az öregek és egyes mások is, 
kiknek a hosszú semmittevés tespedő ideje, teljesen 
begyepesitette gondolkozó képességüket. Persze csak 
titokban és maguk között mertek gondolataikról számot 
adni  s igy a fiatal erők többsége győzött s a hajó utána in
dult a száló madárnak és haladt annak nyomdokában. 
Nem is veszett kárba a fiatal erők törekvése, mert cse
kély idő leforgásával immár remélhető volt, hogy elérik 
a szárazföldet s valóban egy napon ki is emelkedtek 
a száraföld körvonalai a tenger ködfályol képéből. A 
kajó utasai megmozdultak. A fiatalok örömmel látták 
a szabadulás reménysugarának felderengését, ámde az 
i lernyedtek és ellőnihultak is összedugták fejüket.

Nagy lett az ijedelem táborukban; féltették semit- 
tevésük elmúltát, szaladtak ide-oda a nagy hajón össze
írtak, tanácskoztak, természetesen mindezt titokban,
■ égül pedig elhatározták, hogy orvul, éjnek idején meg
támadják és lehetetlené teszik a szabadságért küzdők 
táborát. Ámde rut tervük nem sikerült. Midőn előjöttek

a rabszolgaság eme hü apostolai, hogy tervüket végre 
hajtsák, teljesen készenlétben találták azokat, kiknek 
megsemmisítésére törekedtek s az utóbbiak erejüknél fogva 
rövid küzdelem után megsemisitették őket. Akkor előtört 
egynéhány, kiknek a válságos pillanatban sikerült menek
vést találni s mig társaik bent viaskodtak még, 
most ők meg a madár megsemmisítésén törekedtek. Küz
delmük azonban hiábavalónak bizonyult. A szabadság 
emberei a helyzetet fölismerve hivás nélkül előjöttek s a 
madár elleni harcolókat minta maradványait egy ziillő 
kornak, kiszolgáltatták a tenger hullámainak!

*
Szeretett kartársaim inre ez a valóságról szóló 

mese. Nem ugyan igy történt-e minden a mi egyesüle
tünk keblében. 70 esztendő után egy mentő madár 
útmutatása után igazítottuk hajónkat, mikor alattomos 
orvadászok indítanak kalóz-hadjáratot vezetőnk ellen. 
Miért kellett ennek épen velünk megtörténnie. Velünk, 
kik dacára minden elnyomatásnak, minden szabadság 
és szervezetlenség hiányának, szellemi műveltségűnknél 
fogva a legelső helyen állunk 1

Miért ez? Egyedül csak azért mert a magyar 
pincérségnek, éppen a magyar pincér az ellensége. 
Sajnos, hogy igy van, de igy van s ezt csakis hiányos 
műveltségű és alacsony fokon álló, egy pár embernek 
köszönhetjük. Nem mi tehetünk róla. Azok az elődök a 
hibások, kik a pincéreknek nem adtak kellő alapneve
lést. Az a ház a melyet sáros, posványos alapra építe
nek, egészséges lakást sohasem nyújt 1 Vagy a pocsolyá
ból kipárolgó gázok fertőzik meg a lakókat, vagy a ház 
a maga teljességében omlik össze. Lehetséges-e tehát 
nekünk tovább is egy ilyen házban laknunk, amely 
ingatag talaja miatt minden percben összeomlással fenye
geti ? Ugy-e nem ? És mit látunk mégis 1 Midőn egy uj 
erős vár megépítésén dolgozó szorgalmas, körültekintő, 
az összpincérseg érdekeit szivén viselő vezér fáradozik 
értünk, akkor összeáll egy pár gyászvitéz, a múlt szé
gyenében fetrengve s az ezen szégyen szülte bosszú
ból eredő mérges nyilakat szóratnak egy, a tényekkel 
teljesen ismeretlen, hivatatlan egyénnel, hogy igy a pin
cérség mentsvárát amely a most megkezdett szilárd ala
pon épülhet csak fel, lerombolják. Arról nem is szólva, 
hogy mindezen mérges támadásokat, egy másik tényező 
az ügynökök pénze is támogatja.

Óva intem kartársaimat, hogy ezen szennyes táma
dásoknak fel ne üljenek mert eme gálád rágalmaknak 
a célja nem az amit hirdetnek, hanem az, hogy a pin- 
cérséget továbbra is a mai áldatlan iigynökös rendszer igá
jában tartsák, ami pedig kartársaim egyikének sem lehet 
érdeke. Azok tehát akik titeket a mai helyzet ellen 
izgatnak, rosszakaratulag akarnak félrevezetni s ezek 
nevelik a becsületes pincérek érdekeit veszélyeztető kon
tárokat, akik mint mérges dudva élősködnek rovásunkra. 
Kérdem tehát szabad-e aljas személyeskedést űzni akkor, 
mikor egész nemzedék jövőjéről van szó?

Hát még most sem tértek volna észre kartársaink, 
azon nehéz lealázások súlya alatt, melyekkel a társa
dalom illeti őket ?

Én hiszem és remélem, hogy észre fognak térni, 
ezen megtévedt kartársak s magukba szállva meaculpát 
mondva, vissza jönnek sorainkba a melyekből elszakad
tak volt. Ha ezt teszik — s reméljük, hogy teszik — 
mink szívesen látjuk megtévedt kenyértestvéreinket, 
ellenben ha nem, azt csak a maguk kárára cselekszik, 
mert a bekövetkező nagy küzdelmek idején ők lesznek 
a legvédtelenebbek, mink pedig haladunk a magunk 
utján. Isten nevével zászlónkon folytatjuk küzdelmein-
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két. Emeljenek bár utaink elé akadályokat, legyenek bár 
még oly nagyok is a torlaszok, hiúsággal párosult rosz- 
akaratból felépítve !

Mi e torlaszokat ledöntjük, haladunk előre, s utan- 
kon sem rágalom, sem rosszindulat meg nem akaszt. 
Haladunk előre mindadig inig a szabadság csillaga előt
tünk nem ttinkdöklik. Aki igazi ember, igazi pincér, az 
a mintánkon halad!

Válasz.
A Fogadó május elsején megjelent száma, tovább 

haladva megkezdett utján, folytatja piszkolódásait. Bizony 
isten nem érdemes foglalkozni vele. Akik ismerik Mat- 
sád Jánost, azok tudják, hogy az ő szavai senkit meg 
nem bánthatnak. Rövidesen végzünk is vele.

Matsád János valami síitkérezésről és duskálko- 
dásról lefetyel. Hát ha valaki sütkérezni és duskálkodni 
akart, az nyilván csak a Fogadó volt, mely négyezer 
koronát kért azon a címen, hogy a Bpesti Pincér Egylet 
hivatalos lapja lehessen. Jó lett volna nyilván e 4000 
koronában duskálkodni s a szép aranyak fényében süt
kérezni, de hát a Bpesti Pincér Egylet nem állt kötél
nek. — 3000 koronáért maga állítja elő hivatalos lapját, 
mely szakdolgokkal foglalkozik s előfizetések fejében 
nem közöl arcképeket! A 4000 korona elvesztése fáj a 
Fogadónak, de hát legyen csak az ő fájdalma tartós, 
mert minél tartósabb az, mi annál tovább takarítunk 
meg 1000 koronát évente.

További vádjaira Matsádnak csak annyit, hogy a 
Bp. Pincér Egylet választmánya, mely a közgyűlésnek 
felelős, bizonyára tudatában volt annak, hogy mit csele
kedett, s kétségtelenül jobban megmérlegeli tetteit, mint 
Matsád János, ki alacsony gondolkozásánál fogva a 
nemesebb munka becsét értékelni nem is tudja.

Azt a választmányi határozatot, mely a lap dol
gában határozott, aláírta Mitrovác Adolf kartárs ur is, 
mint választmányi tag, ő reá tehát a Fogadónak éppen 
nincs oka hivatkozni!

Egy dologban mindenesetre igaza van Matsád 
Jánosnak. Hogy magát csekélységnek nevezi. Valóban 
csekélység! De még milyen nagyon csekélység 1 Olyan 
nagyon csekélység, hogy a semmivel egyenlő. £s éppen 
ez az oka, hogy semmibe se vesszük őt — hiába nevezi 
ki magát sajtómunkásnak (!). Az az ember, ki merész
kedik egy hatalmas szakegyletet oly gálád módon ok 
nélkül támadni, azt lebecsmérelni, s elnökének — ki
nek Matsád a lába nyomába sem léphet — becsületében 
gázolni (amiért egyébként az elnök majd tudni fogja az 
igazát keresni) az az ember csak egyre méltó, hogy az 
összpincérség undorral forduljon el tőle. Tőle is, meg 
attól a laptól is, melybe piszkos tollát beletörli. És mi 
merjük is állítani, hogy nincs messze az az idő, midőn 
a magyar pincérség azt a lapot, melynek egyedüli 
kenyere a rágalmazás, s a folytonos személyeskedés, a 
jól megérdemelt megvetéssel sújtja ! Akkor aztán Matsád 
János, szegényke, a sajtómunkás (!) elmehet Kukutyinba 
zabot hegyezni!

Ezzel Matsád Jánossal s a vele hasonló görbe 
észjárásunkkal befejeztük a szóváltást. Ilyen emberekkel 
nem diskurálunk.

A Budapesti Pincér Egylet 
számos választmányi és 

rendes tajzja.

Elhelyezettek névsora.
Egyletünk helyeszközlő osztálya révén a következő 

elhelyezések történtek.
Szebellédy Mihály éth. f. Margitsziget, Janics Já

nos éth. f. Margitsziget, Créman János éth. f. Margit
sziget, Szager József éth. f. Margitsziget, Vincze József 
éth. Virágbokor étterem Bpest, Herkovics János éth. 
Nameszti, Heindl József éth. József főh. száll. Bpest, 
Hobotli János íőp. Schnell vend. Bpest, Nonay Károly 
éth. Gerbaud Pavillon Bpest, Körmendy Mihály éth. 
József főh. száll. Bpest, Bautakovics István éth. Virág- 
•bokor étt., Vincze József éth. főv. Pav. Bpest, Ealudy 
Ferenc félsz. Miramare száll. Csirkvcnicza, Vlafoky Ist
ván éth. Virágbokor Bpest, Árokszállásy Ferenc éth. 
Gerbaud Pavillon, Véber Ferenc éth. Tichy étterem 
Bpest, Kovács János éth. Spalt vend. Bpest, Tivald 
Sándor kel.-pály. étterem Bpest, Végli József Mánk ét
terem Szolnok, Szőllősy Péter szobp. Hung. száll. Bpest, 
Krausz Mihály szobp. Lukács-fürdő, Kakas Mihály 
Aszner vend, Bpest, Takács Gyula éth. Sztics és Balika 
Bpest, Krautsak József éth. Bányai étt. Bpest, Wagner 
Ferenc szobp. Royal száll. Kecskemét, Temcsenszky 
Ferenc éth. Continentál száll. Bpest, Kronavetter József 
fizetp., Hentyel Lajos fizetp., Wéber József fizető
pincér, Karhesz Lajos éthordó, Leodo'.ter Ödön ét
hordó, Molnár Sándor éthordó, Matesz József éthordó, 
Haffinger Antal éth., Rácz Kálmán éth., Hajdók András 
éth., Jámbár Mihály éth., Ostrovics Dániel éth., Muzslay 
Béla éth., Csonki B. Péter éth., Szilviczky Árpád éth., 
Fischgrund Simon éth., Heinrad Frigyes éth,, Wachtel 
Sándor éth., Begics Nándor éth., Rasmanith József éth., 
Hiittler Károly éth., Gerencsér Vilmos éth., Messen- 
lehner Alajos éth., Eggenbergcr Károly éth., Heger 
Mátyás éth. Macscsinger Ferenc éth., Winkler Antal 
éth., Hochleitner Ferenc éth., Ehman Lajos főp., Jano- 
vics Károly éth., Thellmann Engelbert éth., Fischer 
András éth. valamennyien a főv. pavillonban Budapest.

Borfia minőségben ellielyeztettck:
Csákvári János Felső Margitsziget, Szlovák Aladár 

Putnoki étterem Budapest, Szarka József Stölzl étterem 
Budapest, Váczi Antal Felső M.-Sziget, Granek János 
Stölzl étterem Budapest, Csupka Lajos Mezőkövesd, 
Bulla János Prindl étterem, Koloncsics József Pannónia 
száll., Stein Viktor Máday étterem Budapest, Nagy Sán
dor vasúti étterem Szabadka, Polli Károly vasúti étte
rem Szabadka, Birkner István vasúti étterem Szob, 
Frank Jenő Kass étterem Budapest, Kokas János Tichy 
étterem Budapest, ezeken felül 109 különféle konyha 
és söntés személyzetet.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Az egyleti tisztelt tagokhoz! A „Fogadó“ egyik 
előző számában valami Matsád János nevű ember ne
kem ront s egyéni becsületemet támadja. Könnyű Mat
sád Jánosnak, kire nézve megtiszteltetés az, ha szemé
lyemmel foglalkozhatik. Rám nézve ennek éppen ellen
kezője áll. Azért én Matsád Jánost nem méltatom szóra, 
hanem egyszerűen kijelentem e helyütt, hogy Matsád 
János ellen a sajtópört, sajtó utján elkövetett rágalma
zás miatt, megindítottam. Feleljen a törvény előtt pisz- 
kolódásaiért.

Varga István 
A Bp. Pincér Egylet elnöke.
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Nyilatkozat. Tekinteles Varga István urnák Buda
pesten. Ezennel kijelentem, hogy én Flór urnái egy 
szóval sem említettem azt, hogy ő a lapját hozzám a 
nyomdába készítés céljából hozza vissza, sőt leghatá
rozottabban tagadom a Fogadó május 1-sejéi számá
rén erre vonatkozó közlemény valódiságát, mert én mi
kor utoljára Flór urnái jártam, csak a köteles udvariassági 
látogatás célja volt régi rendelőmmel szemben és ez a 
kérdés csak annyiban érintetett, hogy ennek úgy kel
lett történie, mert mind a két lapot nem lehet egy nyom
dában csinálni. Ismétlem, hogy azon állítás mintha én 
Flór urnák azt mondottam volna, hogy szívesebben csi
nálom az ő lapját, mint a Pincéregylet hivatalos köz
lönyét nem felel meg a valóságnak.

Budapest 1906. május hó 3-án.
Elek Lipót, 

nyomdatulajdonos.
A NI. 0. P. E. és a Bp. Sz. és M. K. egyesülése.

A Kávéssegédek Szaklapja május hó 5-én megjelent 
számában olvasuk, hogy a fent nevezett két testület az 
utóbbinak nemrégen jóváhagyott alapszabályai alapján 
egyesül. Mi részünkről csak üdvözölhetjük az egye
sülés eszméjét — s őszintén óhajtjuk, hogy az a frigy 
melyet most kötöttek, amenyiben a házasulandók szo
ciális elvei nem minden irányban egyeznek — kölcsö
nös engedékenység és jól megértés mellett, a pincérség- 
nél eddig teljesen nélkülözött egyetértéshez és a leg- 
vminensebb érdekek veszélyeztőjének fudniilik az egy
mást meg nem értő széthúzásnak megszüntetéséhez 
vezessen. Egy ily frigynél melynél az egyesülők mind
egyike tudatában van a másik félnek az övével bizo
nyos alaki s eszközei különböző voltáról, óriási önmér
séklésre lesz szükségük, hogy a jelenben dicséretre 
méltó eszmét a közjó javára gyiimölcsöztethessék. 
Egyet mindenesetre megjegyzünk. Azt, hogy tekintettel 
a ma már fellendült kávéházi iparra nagyon óhajtandó 
volna ha a Budapesti Kávéssegédek Egyesülete megala
kulna. Azonban a szocializmus leple alatt űzött szélső 
radikálizmust nem tartjuk célhoz vezetőnek.

Betegscgélyzö pénztárak egyesülése. Szociálpolitikai 
szempontból nagy jelentősége van annak a határozat
nak, amelyet a Budapesti Kerületi Betegsegélyző-pénztár 
és az Általános Munkás Betegsegélyző-pénztár közgyű
lései kimondottak. Mindkét pénztár elhatározta, hogy 
egybeolvadnak, hogy igy abba a helyzetbe kerüljenek, 
hogy a beteg munkástársadalom jogos igényeit kielé
gíthessék, ami most nem éppen kielégítő módon tör
ténik. Megemlítjük, nogy a öetegsegélyző pénztár résztvett 
a múlt évi budapesti nemzetközi alkoholizmus elleni 
kongresszuson. A pénztár forgalma a múlt évben lénye
gesen emelkedett. A bevételek 278.875 korona 95 fü
lénél, a kiadások 211.007 korona 84 fillérrel haladták 
túl az előző évi bevételeket, illetve kiadásokat. A pénz
tár tagjai száma 1905. végén 62.007-re emelkedett. A 
pénztár vagyona 434.268 korona 08 fillér, az 1905. évi 
kezelés nyeresége 68.048 korona 06 fillérre rúg. A pénz
tár üdülő menházának és szanatóriumának vagyonmér
lege szintén 15.929 korona 26 fillér szaporulatot tüntet 
fel. Az üdülő menházban és a tüdőbetegek szanatóriu
mában a múlt év 10 hónapjában 258 beteg nyert ápo
lást és gyógykezelést 6987 ápolási nappal. Az ápoltak 
közt volt 187 tüdőbeteg, üdülő volt 71. Á pénztár gyógy
intézetét 1905-ben 5176 egyén (728-cal több, mint az 
előző évben) kereste fel. Az évi jelentést a közgyűlés 
egyhangúlag tudomásul vette. Ezután áttértek a kerületi 
betegsegélyző pénztárral való fuzionálás ügyének tárgya

lására s ezzel kapcsolatosan az egyesülő pénztárak 
alapszabályának módosítására, illetve megállapítására. 
Több mint 25 egyesületi tag szólalt fel ezen fontos 
ügyben s a felszólalók csaknem kivétel nélkül a fuzio
nálás mellett nyilatkoztak s ehhez képest a közgyűlés 
a fuzionálást egyhangúlag ki is mondotta s a fúzió elő
készítésére kiküldött bizottság által kidolgozott alap
szabálytervezetet elfogadva, azt kormányhatósági jóvá
hagyás alá fogja terjeszteni. A Kerületi Betegsegélyző- 
pénztár közgyűlésén az elnök megnyitó beszédében vá
zolta azokat az előnyöket, ami a fúzió folytán szárma
zik. A közös pénztár saját kórházat, üdülő- és szülő
házat fog építeni a már engedélyezett, mintegy 1,600.000 
korona jövedelmet hajtó sorsjátékból. Az évi jelentést 
és a felügyelő-bizottság jelentését a közgyűlés jóvá
hagyta és a felmentvényt megadta. A két pénztár egye
sülésének kérdéséhez elsőnek Rottenstein Mór szólalt 
fel, aki szívesen látja az egyesülést a */& % -nyi járulék- 
felemelés dacára, mert az a munkásságnak nagy hasz
nára lesz.

Azért közöltük e dolgokat ily bőven, hogy rá
mutassuk ezekkel is, mennyire szükséges, hogy a 
szállodai és vendéglői munkások részére az általunk 
tervezett elismert jellegű betegsegélyező pénztár minél 
előbb felállították. Bár egyesületünk humanitása páratlan 
a maga nemében, mindamellett még nem szolgálja ma 
teljesen azt a célt, melyet egy szakszervezeti egyesü
lésnek szolgálnia kell, mert éppen az a szerve hiányzik, 
mely a betegsegélyezést fekteti a legszélesebb alapokra. 
Es ma már, mikor a pincérségnek nagy százaléka csa
ládos, kétszeresen áll fenn annak szükségessége, hogy 
egy olyan betegsegélyező pénztár hozassák létre — 
amelyik nem csak magának a tagnak, hanem annak 
családjának is, annak minden tagjának segélyt nyújt. 
Reméljük, hogy az idők járása rövidesen módot nyújt 
ahhoz, hogy ebbeli célunkat elérhessük.

Szerkesztői üzenetek.
K. I. Abbázia. Beküldött cikkét lapunk jeleli számában kö

zöljük. Kérdésére szives figyelmébe ajánljuk lapunk 2. számú 
vezércikkét, valamint lapunk 7-dik számában c témáról irt közle
ményünket. Az akciót már megkezdtük s az erre vonatkozó me
morandumunk közeli jövőben a kereskedelmi miniszter elé lesz 
terjesztve; mindezek dacára szives véleményét kérjük. Hogy ki in
tézi eme támadásokat ? Hát megmondjuk nem az, aki aláírja! A tör
vény előtt egyébként felelni fog érte az eljárást megindítottuk. 
Szívélyes üdvözlet.

K. N. Budapest. Ön csodálkozik rajta? Mi nem, mert hisz 
bűzös pocsolyából csak nem terjedhet virágillat! Igen, teljesen 
az ö jellemére vall, de mi erre a térre nem követhetjük; sajtó 
bíróság előtt fog érte felelni.

W. J. Budapest. Ön nem érti a számítást, no hát ezt a 
számítási methodust mi sem értjük. Ez hasonlít ahoz, aki 4000 
korona mellett vesztes lett volna, a másik pedig 3000 mellett 
1800-at vág zsebre? Üdv!

Nyilt-tér*)

Nyilatkozat.
A Francia Kórház helyiségeiben a Kristályforrás ásványvizet 

kipróbáltuk és kitűnő asztáli víznek találtuk, mely a dyspepsia 
különféle alakjaiban hathatós szolgálatokat teljesíthet. Dr. Mabit, 
Dr LaphltzondO, Dr. F. Mollard, Dr. E. Mollard. Dr. Laure, Dr. 
lasinski, Dr. Pavlovsky-Rosemberg, Dr. Perez, Dr. Pardo-Tavera.

Societé PhHantropique Frangaise dtt Rio ele la Plata
Francia Kórház.

*) F. rovatban  közlöttekért  nem  vállat felelősséget u Szork.
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N  A világhirü francia

> DELBEGK & Comp
^  reimsi pezsgöborgyár és a 

L  müncheni Hofbráu
w m agyarországi fölerafeata.

^  Válogatott fűszeráruk, mindennemű 
A  bel- és külföldi csemegék, magyar és 

francia pezsgőborok, rum és tea, 
f  liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai 
A  sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. 
V  raktára

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

y

<

s
s
>

' T r a n s y l v a n i a  Se c "
Louis Francois 2*Corop.
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 tü n t e t é s .

Főraktár:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

■
N o r S  C o i K O ú r S .

Vezérképviselöség :

BUDA.sBLOCHMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16. szám.

Telefon :

BUDAFOK 15- SZÁM.

i
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Piadal
«y» -v-'IS* 7C

Ö L

EBERHARDT ANTAL

o uoAFesjJ

I l D l B B l

(francia módszer szerint)

Sberíjardt = 
= — Aptal

pezsgőgyá rábóí,

B ü d a f  ob-
T?l«foij: 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

Ziegkr A. ?S Rokoi)4t?ii) S.
Budapest, IV. te., Kárely-utca 3. szám.

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“-fé!e
Hektograph-lapokat

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

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

minden nagyságban rendelhetők
sokszorosító-készülékek, HektographBerhovits Károly raktárában B u d a p e s t ,  VII., s ip -  
u t c a  11. 8z Árjegyzék bérmentve

Tö r l e y  j ó z s . é s T 5.*

TÖRLEY
JÓZS. isTSA

P E Z S G Ö G Y Á R O S O K

Pincék :

Budafok (Bpest mellett)

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca 22.

TELEFON
Megrendelések számára 

5 3 -1 4 .

Üzletvezetöség : 54— 93.

< Budiéit» Figyeljünk a T Ö R L E Y -  
pezsgö va lód isá gá ra !
S 9 ~  Óvakodjunk az után

zatoktól! '

á l l forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál éi 
emésztési nehézségeknél. Á 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 szállit a

Szt. Lukácsfürdö Kutvállalat Budán.

„VENDÉGLŐSÖK LAPJA”
XXlI-ik évfolyam.

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

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

B u d a p est, V II., A k á c fa -u tc a  7. ni.

ENflEL A. cimtábla-festő
,,H u n g á r ia  z á s z l ó g y á r ” 

é s  d i s z i t é s i  vá lla la t

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

Á r je g y z é k  i n g y e n  é s  b é rm e n tn /e ,
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A szegénység, nem szégyen, azonban a gazdagság boldogít!
Ennélfogva kísérelje meg minden egyes úr, hogy egy alantálló szám kiválasztásával egy hölgyet szerencséssé tegyen 
és rendelje meg azt a sorsjegyszámot, mely azon hölgy neve mellett áll, akit vonzalmával kitüntet és különösen

tisztel vagy kedvel.

Adél 2753 Eleonóra 11254 Ilka 121104 1 Ludmilla 122735 1 Regina 38100
Adelheid 11253 Elvira 33090 Ilma 52100 Lujza 39231 Róza 122742
Adrienné 32661 Emma 50438 Ilona 113519 Magdolna 96386 Rozália 66230
Agatha 50431 Ernesztin 65298 Irén 39245 Malvin 66216 Rozina 11362
Ágnes 65279 Éva 51862 Irma 96392 Manci 11368 Rózsika 38078
Amália 21034 Erzsébet 2764 Izabella 65772 Margit 38084 Sári 65767
Anasztázia 51852 Erzsi 11256 Janka 19019 Mária 121105 Sarolta 122734
Anatolia 4284 Eszter 36482 Johanna 38090 Marianna 65773 Szerafin 39232
Anna 21048 Eszti 50443 Jolán 121780 Mariska 113520 Szeréna 96387
Antónia 55751 Eugénia 74018 Józsa 66222 Mártlia 96393 Szidónia 66217
Apollónia 3705 Etel 51860 Judith 39237 Mártonka 66238 Tekla 11369
Aranka 12934 Flóra 21030 Juliska 122728 Matild 122733 Theodora 38085
Auguszta 21027 Franciska 2756 Karolin 91234 Melánia 19020 Tercsi 121106
Aurólia 2754 Frida 12933 Katalin 38071 Miéi 38091 Terez 65774
Beatrix 12930 Gabriella 33091 Katinka 52093 Nárcisz 121781 Terka 96394
Bella 32662 Genovéva 50439 Klára 96392 Natália 66223 Terus 113521
Berta 50432 Gertrud 66053 Klotild 66235 Neszti 39238 Tinka 66237
Blanka 65280 Gizella 21032 Kornélia 113526 Nelli 122727 Ulrika 122726
Borbála 74015 Györgyike 66054 Krisztina 113534 Netti 91235 Valér 19021
Boriska 51855 Hedvig 55769 Kunigunda 66240 Noémi 38072 Valéria 38092
Brigita 4285 Heléna 21036 Laura 113513 Ottilia 52092 Verona 121782
Cecília 66070 Henrietté 122736 Lenke 38099 Paula 66235 Viktória 66224
Coelestin 36484 Hermina 39230 Leonia 122739 Pepi 113527 Vilma 39239
Dolora 50444 Hilda 96385 Leontin 66229 Petronella 113535 Wilhelmina 121114
Dóra 51857 Kildegard 66215 Lidia 11361 Piroska 66239 Zseni 96400
Dorothea 21029 Ibolyka 11367 Lina 38077 Ráchel 113514 Zsuzsanna 3807|
Edith 2755 Ida 38083 Lucia 65766 Rebeka 122740 Zsófia 52091

I 13528

Ezen szám ok c s a k i s  n á lu n k  kaphatók!
Kérünk azonnali szives megrendelést, legkésőbb azonban f. évi május hó 23-ig, “W &
miután ezen számok gyorsan elkelnek és az I. osztály húzása már május hó 23-án megkezdődik

A z  L o sztá lyú  s o r s je g y e k  á ra i:
Egész sors jegy______ Fél so rs jegy______ Negyed so rs jeg y  Nyolcad so rs jeg y

12 korona. 6  ko ro n a . 3  ko ro n a . 1-50 koron a.

T Ű R Ö K  A . É S  T S A
b a n k k á  za B u d a p e s t e n .  L e g n a g y o b b  o s z t á l y s o r s j á t é k  - ü z l e t
Központ: T«jréz-körút 46 Szí. ©  ©  ©  ©  Sürgöovcziny ©  ©  ©
Fiókok: Vátzl-körút 4. f^6z?íiro-kör£it II an5, TÖRÖKÉK DUDAPEST.

E l e k  L i p ó t  k ö n y v n y o m d á j a  B u d a p e s t e n .
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