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Budapesti Pinczér Egylet es Önképző Kör
A L A P IT T A T O T T  1835.

r r i E Q H l U Ó !
A „Budapesti Pinczér Egylet" '906. június 
hó 7-én, csütörtökön d. u. 4 órakor saját 

helyiségében UIII., Kerepesi-út 9 b.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S T
tart, melyre a tagtársakat tisztelettel meg

hívjuk.
Szép Lajos, Paulvj Antal,

t i t k á r .  a lu ln ö k .

Tárgy :
A „S'iohner“-aiapitvány ünnepélyes kiadása.

ti .  i. : U c jy an u z o n  n a p o n  n é h a i  prohner űános 
h a l á l á n a k  é v f o r d u ló j a  lév én ,  l ü lk iü d v e é r t ,  u
117. ker„ Ferencziek templomában reg
gel 1 0  ó r a k o r  g y d s z - i s t e n i t i s z t e l e t  tu r t a t ik ,  
m e l l e n  s z á m o s  m e g j e l e n é s t  k é rve  m a r a d t u n k

h a z a f i a s  ü d v ö z le t t e l

az Elnökség.

Értesítés.
A Magyar Óvadék és Leszámítoló Bank Vendéglői 

lakosztálya minden hétfőn délután 4 órakor a bank 
■ " viségében IVKoronaherceg-utca 10., félemelet

Választm ányi ülést
i .  melyre a szakosztály választmányi tagjait ezúton 

l'ivja meg az elnökség.

Figyelm eztetés!
Tudomásunkra jutott, lgogy egyes hely- 

szerzö ügynöhöh a szállodásokkal és vendég- 
losöhhel, valamint a személyzettel való érint* 
hezést arra használják fel, hogy öhet elhelye-- 
zönhtöl elriasztani igyekeznek, azt a valót- 
lanságot hangoztatva, hogY kár a budapesti 
Pincér Sgylotbe fáradni személyzetért vagy 
pedig állásért, mert hisz az hét év múlva úgy 
is megszünih és akkor újból csah vissza l̂ ell 
jönni az ügynökökhöz. Amellett avval ijeszíih 
a fönöhöhet, h°3Y a budapesti Pincér Sgylet 
jelenlegi vezetősége szociális alapra helyez^ 
hedve, radikális utón k lán ja  célját elérni.

Szén rosszakaratú, a saját koncukat féltő 
ügynöki hazugságokkal szemben, a budapesti 
Pincér Sgylet elnöksége és választmánya tisz
telettel értesíti és figyelmezteti úgy a főnökö
ket mint iparunk mindennemű munkásait, 
hogy az illető helyszerzö ügynökök eme kuali- 
fikálljatlan, gálád, a valóságot teljesen nélkü
löző és félrevezető szavainak fel ne üljenek, 
hitelt ne adjanak, mert

1. a budapesti Pincér Sgylet jelenlegi
vezetőségének megmásíthatatlan elhatározása, 
hogy úgy a . valamint a szállodai
és vendéglői ipar koQybai «gV«b külső 
njüokáSai anyagi érdekeit mélyen érintő díj
talan tlb dy^ zö osztá lyát minden támadá
sok dacára s minden áron fenntartja, mert

2. a budapesti Pincér Sgylet jelenlegi 
vezetősége, mint eddig úgy a jövőben is, a 
munka adókkal közösen kívánja megoldani 
a programmjába felvett szociális kérdése
ket, s ettől a szándékától semmiféle sugal
mazott, piszkos támadás el nem tántorítja,
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Uj egyleti tagok.
A május 23-iki választmányi ülésen felvétettek.
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Elhelyező osztályunk által közvetítet
tek szives figyelmébe!

Több oldalról azt közlük velünk, hogy az 
általunk elhelyezett egyleti tagoktól ügynöki 
honoráriumot követelnek azok az ügynökök, kik
nek ezekhez az elhelyezésekbe: semmi kö ük 
sincs, mert ezeket kizárólag mi eszközöltük, s 
ezek dolgában az ügynökök egy lépést sem tettek.

Miután pedig a mi elhelyezésünk teljesen 
díjtalan, s ezért senki a világon jutalmat vagy 
vagy bármily cimü díjazást nem követelhet, — 
legkevésbé pedig az ügynökök, kikkel mi sem
miféle közösségben sem vagyunk — felhívjuk 
mindazokat, kiket ily módon megkárosítani 
kívánnak vagy már meg is károsítottak, hogy 
egyletünk vezetőségénél a tényállást jelentsék 
be, hogy a megtorló törvényes lépések iránt 
intézkedhessünk.

Óvás! Tudomásunkra jutott, hogy egy idő
sebb férfi, magát a Budapesti Pincér egylet megha
talmazott taggyüjtőjének adva ki, sorra járja a 
vendéglői konyhákat, s a konyha személyzetet 
egyletünk kültagjául iparkodik felvenni s ezen 
a címen beiratási és tagdijakat is szed be. Mint
hogy pedig a budapesti pincér egylet elnöksége 
senkinek erre meghatalmazást nem adott s tag- 
gyüjtéssel senkit meg nem bízott, ennélfogva 
az a bizonyos : csaló. Kérjük szaktársainkat 
figyelmeztessék a konyha személyzetet, hogyha 
ez az áltaggytijtő bárhol megjelenik, mint csa
lót a legközelebbi rendőrnek átadni szívesked
jenek. A Budapesti Pincér Egylet

elnöksége.

Felhívás.
Felhívjuk t. tagjaink figyelmét a múlt hó 

21-én megkezdődött
Dijtekézö versenyünkre.

Első dij arany óra, második dij ezüst szivarka 
tárca, azonkívül még számos értékes dij kerül 
kiosztásra. A verseny mindennap délután 4 óra
kor kezdődik.

Számos részvételt kérve maradtunk szak
társi szives üdvözlettel

Az elnökség.

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

....... " 1 Telefon 94 ...24. =====
Közvetít és elhelyez minden a szállodai és vendéglői szak

mában alkalmazandó férfi- és női személyzetet.

Hajmássy István Zala-Szt.-Grot 1881.
I ida Lajos Sámson, Soinogy-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. 
Horl Gergely Moson 1888.
Htiszka György Brezova 1870.
Póth József Domony 1882.
Skolitzky Károlyné Budapest 1881 
Neubatier Oszkár Budapest 1882.
Wogrincsics Ferenc Muraszombat 1879.
Lassú Gyula Budapest 1887.
Szemerédy József Félegyháza 1881.
Kcsztler Lipót főp. Wien 1866.
Stefanovszky Jenő éth. Bácskertes 1883.
Böbék József főp. Felcsut 1873.
Korbadits Antal főp. Eöri Szt.-Marton 1872. 
Tasy János Budapest 1892.
Gemüz Adolf Szennye 1878.

Felvételre jelentkeztek:
Kondor Ferenc főp. N.-Szt.-Miklós 1876. 
Teller Vilmos főp. Győr 1879.
Balassa Árpád főp. Vámos 1877.
Heid Jenő főp. Lőcs 1882.
Heid Kálmán főp. Lócs 1882,
Deutsch János éth. Zenta 1870.
Tomik József éth. Csokonya 1886. 
Trattner Samu éth. Rohonc 1881.
Balassa Árpád főp. Vámos 1877.
Gergits István éth. Újhegy 1882.
Figal János pincér Bpest. 1889.

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

Telefon 59— 32.

Iparunk mizériái.
IV. Miért „rosszak“ a mai pincérek?

A fenti cimen előző számainkban megkez
dett cikksorozatot folytatva, térjünk rá arra a 
vádra, mclylyel minket pincéreket uton-utfélen, arra 
hivatott és nem hivatott egyének illemek.

Lépten-nyomon halljuk tudniillik azt a mon
dást, hogy a mai pincérek ilyen meg olyan 
rosszak és a régi pincérek ilyen meg olyan jók 
voltak.

Hát hogy a két nemzedék között kiilömb- 
ség van, azt mi is koncedáljuk. Azonban távol
ról sem oly nagy az a különbség, mint azt a 
régi emberek hangoztatják, s még kevésbbé áll 
meg azon állítás, hogy a mai magyar pincér
nemzedék volna kizárólag ebben bűnös.
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Tisztelt elődeink, manapság a múltról álmo
dozva, kárhoztatják a pincéreket azokért a kor
szülte bajokért, melyeknek előidézésében pedig 
nekik is elég nagy, sőt oroszlán részük van. 
És éppen azért nincs igazuk akkor, mikor a kor 
haladásával karöltve járó és helyzetünk megjaví
tására irányuló munkánkat, mint megbocsájt- 
hatatlan bűnt rójják le l!

Tekin tsünk csak körül az egész országban ! 
Hazánknak ipari m unkásai mind iparkodnak 
nyom asztó helyzetükön béremelés formájában 
segíteni s ebbeli céljaikat legnagyobb részt el is 
érték, csak mi pincérek já tszuk  keserűséggel telt 
szívvel a megelégedettet. Pedig, ha munkaadóink 
előtt feltárnánk helyzetünket, úgy szép szóval és 
kölcsönös megértéssel, óriási ugrással lehetne a 
magyar pincérség érdekeit előbbre vinni.

Ámde — sajnos— mit tesznek a mai pincérek ? 
Ahelyett, hogy testet-lelket ölő súlyos munká
jukért őket jogosan megillető anyagi javításért 
lépnének sorompóba, inkább egyik iparkodik a 
másikat elnyomni s boldog, ha egy állás elnyeré
séhez saját pályatársának holttestén át juthat. Már 
pedig ha a munkás verseng egymás ellen, annak 
csak a munkaadó látja hasznát. Számtalan ilyen 
szomorú jelenséget, mindmegannyi megcáfolha
tatlan igazságot, lehetne felsorolni, melyek összefog
lalva, végeredményben az összpincérség, tehát 
iparunk romlására szolgálnak. Főleg azért, mert 
anyagi helyzetünk ziláltsága társadalmi állásunkat 
és tekintélyünket szállítja alább.

Valóban tengernyi választ tudnánk felhozni 
ama sok, jogtalan és igazságtalan váddal 
szemben, melyekkel a mai pincérséget nemcsak 
szakmánkon kívül állók, a nagy publikum, de 
maguk a szakmát uraló egyének is illetik.

Erre nézve csak egy szót felelünk:
Iparunk fejlődésének egyik legnagyobb gá- 

toloja a tekintély hiány.
Már előző számunkban megemlítettük azt, 

minő tekintélye van a svájci, vagy egyáltalán 
nyugaton a szállodai és vendéglői iparnak.

Ezt sajnos, mi nélkülözni vagyunk kény
telenek.

És ha már maga az ipar nem örvendhet 
semmi tekintélynek, mennyivel kevésbbé örül
hetnek annak egyszerű munkásai 1 És hogy 
mindennek minden magyar pincér tudatában van, 
azt fényesen bizonyítják a napról-napra felhangzó 
panaszok, s mindezek dacára a saját ügyünkkel 
szemben a legnagyobb indolenciával viseltetnek 
a pincérek. Csoda-e hát, hogy minden jóakaratu 
munka és fáradság, mely az összpincérség érde
kében történik, kárba vész ?

Eép>ten-nyomon halljuk pincér kartársaink- 
t° l : Hja kérem, sokat lehetne helyzetünkön javí

tani, de ha nincs összetartás és ha mindegyik 
úgy érezné ezt, mind é n !

Csodálatos a dologban csak az, hogy ezt 
minden egyes pincér mondja! így hát tudja is 
minden pincér, mi állja útját boldogulásának. 
Ez pedig nem más, mint az, hogy a magyar 
pincérség a saját érdekével semmit sem törődik! 
Hanem ezt már a magyar pincér nem akarja 
elismerni. Ez a nemtörődömség súlyos átokként 
nehezedik a magyar pincéri karra olyannyira, 
hogy szinte szemmel látható, hogy a magyar 
pincérség saját érdekeivel helyezkedik ellentétbe. 
Valóban bátran alkalmazhatjuk a magyar pincérre 
azt a régi közmondást, hogy a „magyarpincér 
maga alatt fűrészeli a fá t“.

Hát jól van ez igy?
Ej, dehogy is van jól! Semmiképpen sincsen 

ez jól, s itt a tizenkettedik óra, midőn okvet
lenül segíteni kell. A magyar pincérség oly rég
óta tűri már a megalázkodás nehéz jármát, hogy 
szinte csoda, hogy még eddig teljesen össze nem 
rogyott alatta.

Itt segíteni kell! Okvetlenül és erős kézzel 
kell segíteni, mert a bántó seb már nagyon el
hatalmasodott. Félő, hogy ha a segítség idejé
ben nem jő, tönkre megy az egész szenvedő test.

A segítés módozatairól már szólottunk. Itt 
csak egyet hangoztatunk újra és nagy nyoma
ik k a l : Tartsanak össze a magyar pincérek. 
Egyesült erővel, leikeik egybeforrásával igyekez
zenek közös érdekeiket megvédeni. Ha egymást 
megértve, kölcsönösen segédkezet nyújtva egy
másnak, feltárjuk bajainkat s kölcsönösen segi 
teni is akarunk egymáson, úgy lehetetlen, hogyne 
vívjuk ki magunknak a rég nélkülözött erkölcsi 
és anyagi előbbre való haladást!

Jegyzőkönyvi kivonat
a budapesti pincér egylet 190b. április hó 3-án tartott rendkívüli 

választmányi üléséről.
Jelenvoltak az elnökség részéről: Varga István 

elnök, Szép Lajos titkár, Csernák József pénztárnok, 
Kinzl Antal körgazda.

Haraszta Miklós, Czeizel Antal, Haselgruber Alajos, 
Speny Imre, Pulay Gábor, Palkovics János, Kilár Ferenc, 
Hotytner Béla és Kauschky Konrád választmányi tagok.

Pauly Antal alelnök, Wiesner Antal, Vig József 
és Bauman Jenő választmányi tagok kimentették ma
gukat.

Elnök az ülés megnyitása után, részletesen ismer
teti a M. 0 . P. E.-tel szemben fennálló, 1888 kor. 
tőke és járulékai iránt, az 1905. évi március 30-án tar
tott rendes évi közgyűlés utasítása szerint indított ren
des per eddigi mibenállását, s jelenti, hogy már eddig 
is több eredménytelen tárgyalást tartottak. Az utolsó 
tanúkihallgatás folyó évi április 28-dikára volt kitűzve, 
melyen a M. 0. P. E. részéről a tanuk újból nem je
lentek meg, s igy újabb tanúkihallgatás lesz szükséges.
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Elnök ismerteti ezután a M. O. P. E. vagyoni 
helyzetét s tekintettel arra, hogy ezen összeg eiejeig 
annak aláírói, Ólmosi József kávés és Szűcs Lajos 
vendéglős, személyes felelőséggel tartoznak, felteszi a 
kérdést vájjon nem-e tarlaná a választmány helyesnek, 
hogy olyan egyeszséget kössenek mely mindkét fél 
részéről elfogadható lenne ?

A választmány hosszú vita után elhatározta, hogy 
felhatalmazza az egyleti jogtanácsost, dr. Virág Gyula 
urat, a M. 0. P. E.-tel 1000 (Egyezer) koronás
egyezség kötésére. , , , ,

Kinzl Antal figyelmezteti az elnökséget es választ
mányt arra az eshetőségre, hogy az 1907. évi közgyű
lés esetleg a mai elnökséget és választmányt könnyelmű
séggel vádolhatja. Azért is jegyzőkönyvbe kívánja vétetni, 
hogy ez a kiegyezés egyedüli módja a behajtásnak, 
egyúttal pedig a mai választmányi ülés az 1903. évi 
vezetőség hanyag eljárása felett rosszalását fejezi ki, 
mint a mely tudott a M. 0. P. E. tartozásáról és azt 
mégsem iparkodott behajtani.

A választmány Kinzl indítványát egyhangúlag el
fogadta.

Elnök jelenti, hogy Kisfaludy Aladár tagtárs bekül
dött és az egyletnek ajándékozott 4 könyvet. A választ
mány az ajándékot köszönettel fogadja és Kisfaludy tag
társnak jegyzőkönyvileg mond áldozatkészségéért köszö
netét, azon hozzáadással vajha sok kartárs Kisfaludy 
kartársat utánozva, könyvtárunkat ajándékaikal gazda
gítaná.

Szép Lajos, 
titkár.

Jegyzőkönyv
felvétetett a Budapesti Pincéregylet saját helyiségében, Vili. Kere- 
pes-ut 9. B., 1906. április hó 26-án d. u. 4 órakor tartott rendkí

vüli választmányi ülésén.
Jelen voltak : Pauly Antal elnök, Szép Lajos tit

kár, Csernák József körgazda, az elnökség részéről, 
továbbá Baumann Jenő, Palkovics Jónás, Wiesner Antal, 
Kvassy A. Bódog, Hautzinger János, Leitgeb József, 
Kilár Ferenc, Wirth Ferenc és Dobler István választ
mányi tagok.

Pauly Antal alelnök az ülést megnyitja, üdvözli 
a tagokat és előadja, hogy mai illés egyetlen tárgya a 
Frohner János-féle alapítvány kiadása feletti határozat- 
hozatal.

Szép Lajos titkár felolvassa néhai Fiolmcr János 
alapitó oklevelét s ennek kapcsán jelenti, hogy az 1906. 
március 29-én megtartott közgyűlésen a Frohner ala
pítvány ügyében leadott 212 szavazat közül az alapitó 
oklevél értelmében a 10 legtöbb szavazatot kapott tagok 
a következők: Varga /. 136,Schneider lstv. 13, Langhaus 
Ágoston 12, Gelbman András II, Zimmerl Ferenc 10, 
Laci Lipót 9, Kinzl Antal 4, Schnitta Samu 4. Haut
zinger János 3, Hill József 4 szavazattal.

Hautzinger János és Kinzl Antal vál. tagok, kik 
miután az alapitó oklevél értelmében szavazatot nyer
tek, az ülésen jelen nem lehetnek, lemondtak igényeikről.

A választmány tárgyalás alá véve az ügyet, minden 
egyes szavazatot nyert tagot a díjra érdemesnek talált, 
miért is titkos szavazattal döntött. Leadatott 11 szavazat 
ebből esett Varga Istvánra 7, Schneider Istvánra 3, 
Zimmerl Ferencre I szavazat. Alelnök és titkár nem 
szavaztak.

Alelnök ezek után bejelenti a választmánynak a 
szavazás eredményét mely szerint az 1906. évi Frohner

János-féle alapítvány kamatait Varga István nyerte el, 
ki szorgalmával és törekvéseivel, továbbá az egylet 
körül szerzett érdemeivel tette magát erre érdemessé.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kmf.

Szép Lajos, Pauly Antal,
titkár. alelnök.

Elhelyezettek névsora.
Egyletünk hely eszközlő osztálya révén a következő 

elhelyezések történtek:
Kopcsinovics Antal portás, Sebestyén József éth., 

Horváth József éth., Gergits István felszolg., Heid Kál
mán felszolg., Kauschky Konrád szobafőp., Birgmeier 
György éth., Pittner József éth., Szekrényi Rezső fősza
kács, Baldinger Károly cukrász, Habetler Ignác éth., 
Tálos Ferenc éth., Horváth József pince-mester, Stein 
Viktor szobap., Jirsicsek Rezső borfiu, Kálmán István 
borfiu, Mollay Henrik kávéf., Trim Pál portás-tanonc, 
Honim Jakab bérszolga, Kirs Ferenc bérszolga és ezen 
kiviil 18 női személyzet, valamennyien a cirkveniciai 
Miramare szállodában. Komlósai János éth. Doktor 
László vend., Kugler János éth. Virágbokor étterem, 
Szabó János éth. f. Margitsziget, Stern Mihály éth. és 
Láng Soma éth. Ösbudavár Gárdonyi-étterem, Boberk 
József főpincér Pannonia-száll Sopron, Wind János 
fizetőp. Prindl-étterem Bpest, Trombitás László éth. Duna- 
földvár Nemzeti szálloda, Gadácsi Márton éth. Keleti 
pályaudvar Bpest, Kinzl Antal főp., Koltay-étterem Bpest, 
Eitl József borfiu Mezőkövesd, Végli József éth. Sop
ron Pannónia száll., Nagy Sándor borfiu Pannónia száll. 
Bpest, Omci Elek borfiu Mezőkövesd. Saary Mihály éth. 
f. Margitsziget, Banich Károly éth. Róth-étferem Bpest. 
Farkas István éth. Aszner-étterem Bpest, Klein József 
borfiu Szokovald-szálló Lévárd, Baumgarten Gyula éth. 
vasút Nagyszombat, Szakolczay Auguszta felirónő Lukács 
fürdő, Steinisch Lajos borfiu Vadászkiirt-szálló Bpest, 
Dienes Zsigmond borfiu Dunaföldvár Nemzeti-szálló.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Dijtekézö versenyünk. Ez a testedző, kartársaink 

közt lefolyó nemes versenyünk, f. hó 21-én megkezdő
dött VIII. József-u. 2. Kcresztessy Mátyás tagtársunk 
vendéglői kerhelyiségében. A teke versenynek /. dija 
aranyóra 140 kor. érlékben. II. dija ezüst szivarka tárca 70 
kor. éltékben ; ezeken kiviil még 14 értékes díjjal fogják jutal
mazni a nyerőket. Serényen folyik a mérkőzés, s az ugyan
csak erős; a versenyzők nagy gyönyörrel dobálják halomra 
a tekebábukat. A verseny befejeztét csoport fényképe
zés követi, utána pedig társasétkezés lesz.

Felhívjuk kartársamk figyelmét ezen, a mi nyári 
helyiségeinket képező, kellemes szórakozó helyre.

A verseny naponként d. u. 4 órakor kezdődik s 
tart esti 7 óráig.

Uj szálloda Cirkvenicán. A cirkvenciíi tengerparton, 
hova nyaranta úgyszólván zarándokolnak a fiirdözök, 
uj gyönyörű szép szálloda épült, mely bizonyára nagyot 
fog lendíteni a cirkvenciai idegen forgalmon. Az uj 
szálloda junius 10-én nyílik meg, és annak igazgatója 
a magyar szaktársak által ismert és nagyrabecsült Ádám 
Jenő kartársunk, a Hungária szálloda volt szobafőnöke. 
Ki is magyar érzelmének kifejezés adandó, dacára a 
cirkveniciai vegyes nemzetiségű vendégseregnek kizá
rólag magyar személyzetet szerződtetett elhelyező osztá
lyunk révén. Valóban méltánylandó és nagyon dicsére-
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(es Ádám igazgató azon úttörő bevezetése is, hogy 
főpincér mellőzésével francia módra, a Revue számadást 
vezeti be, biztos megélhetést juttatva Így alkalmazottai
nak. Ádám ur ezen ténykedése a mi programmunk 
egyik sarkalatos pontját képezi, mint amely elismert 
módon az egyetlen eszköz arra, hogy a magyar pincér 
anyagi sorsára nézve, a már rég szükséges előnyös vál
tozást meghozza. A mi törekvésünk oda irányul, hogy 
ezt a pincérekre áldásos módszert a lehető legrövidebb 
időn belül egész Magyarországon általánossá legyük.

A szálloda építője és tulajdonosa ifj. Rimanáczy 
Kálmán ismert nagyváradi építész és szálloda tulaj
donos, aki a szállodája építése körül felmerülő nehéz
ségeket, úgy a helyiségek, szobák, folyosók stb. elhelye
zését stb. nagy művészi zsenialitással oldotta meg.

A magyar szakipar emez újabb fellendülése kétsé
gen kívül bizonyítéka azon ténynek is, hogy a magyar 
szállodai és vendéglői ipar európai nívón áll, s annak 
művelői — kik között Ádám kartársunk előkelő helyen 
van — egyre jobban igyekeznek, hogy szakszerű s min
den kritikát kiálló ténykedéseikkel iparunknak becsüle
teit szerezzenek.

Meg vagyunk róla győződve, hogy ezen előkel ö szál
lodának, az az előkelő vezetés melyben Ádám szaktár
sunk révén része leend, meg fogja hozni az általános 
kedveltséget, amit tiszta szívből kívánunk is.

Mese a valóságról. Ezalatt a cim alatt lapunk előző 
számában hangulatos, az idők járásának épen megfe
lelő cikk látott napvilágot. Valami technikai tévedés 
folytán a cikk írójának neve azonban kimaradt. íme itt 
közöljük mindazokkal kik a cikk írója után érdeklődtek, 
hogy azt ifj. Kálmán István, az abbáziai Bristol szál
loda pincére, mindnyájunktól nagyrabecsiilt kartár
sunk, irta.

Szálloda rt. Nyíregyházán. Nyíregyháza városban 
mozgalom indult meg, hogy részvénytársasági alapon 
modern szállodát épitsehek. A szálloda kétemeletes lenne, 
melynek földszintjén kávéház, első emeletén kaszinó, 
második emeletén szálloda lenne. Az építésre és telek
szerzésre 600,000 k.-t szántak.

Uj vendéglős. Koltay D. József kartársunk a Magyar
utca 3. szám alatti Gömbös-féle vendéglőt vette át. 
Koltay D. J. kartársunk, ki a pincéri gárdának régi kipró
bált Ilii harcosa volt, méltán megérdemli, hogy nemcsak 
a nagyközönség részéről hanem, volt pályatársai részé
ről is a jól megérdemelt támogatásban részesüljön. Bár 
ez ezideig sem hiányzik, mert Koltay vendéglője már 
most is a belvárosban megforduló pincérek rendes talál
kozóhelye lett.

Egy veterán vendéglős tragikus halála. Baumler 
György régi pécsi vendéglős, a Pécsi Pincér Egylet volt 
volt pénztárosa, ki üzletétől 2 év óta visszavonulva élt, 
s ezen időt egyetlen sportjának galambtenyésztésnek 
szentelte, ennek a szenvedélyének lett áldozata. Folyó 
hó 16-án galambjait megnézendő, a padlásra ment, 
ahonnét oly szerencsétlenül bukott le, hogy nyakszirtjét 
törve, holtan terült el. A 70 évet élt veterán vendéglőst 
nagy részvét mellett temették el.

Halálozás. A régi jó időknek „jó öreg korcsmá- 
rosa“ — mert hisz negyedszázaddal ezelőtt is öreg 
ember volt már — hunyt el e hó 23-án szerdán Luko- 
mcs Pál pápai korcsmáros személyében, aki 85 eszten
dőknek viselte terhét vállain. A boldogultnak régebbi 
időben a Kigyó-utcában volt közismert vendéglője, 
amelyet jó boraiért sokan látogattak. Ezen a réven 
aztán Lukonics bácsi igen népszerű alakja volt a város

nak. Mintegy 10 évvel ezelőtt a magánéletbe vonult 
vissza, s szép csendesen élte napjait, mígnem ö érette 
is eljött a múlandóság szelleme : a halál. Temetése nagy 
részvét melleit ment végbe. * • • • ;: ‘ 1

A Budapesti Kávéssegédek Szakegyesülete megala
kult. Az Országos Iparegyesáilet helyiségében 'immár 
megtörtént az az egyesülés, ihelyet már jeleztünk, a M.
0. P. E. és a Pincér szakegyesület között: Az uj egye
sület vezetősége következőképpen alakult még: Élhök 
Neumann Károly, helyettes elnök: K. Szabó István; 
ügyvezető alelnök: Farkas János; pénztárnok; Klaűber 
József; ellenőrök: Papp Sándor és Weisz Dani. Az 
elnökség figyelmezteti a kávéssegédeket, hogy a beirat
kozás végett mindenkinek személyesen kell jelenlkéznie 
az irodában és ez vonatkozik mind a két egyesület- volt 
tagjaira is, mert minden tagság megszűnt. '•* '

Királysértéssel vádolt pincér. Szilágyi Péter aradi 
pincér egy esztendővel ezelőtt egy átdbrbézöl't éjszaka 
után betért egy korcsmába, ahol hat órától délután f l̂ 
háromig, különböző nagy mennyiségű italok fogyasz
tása közben, addig politizált, mig Szilágyi- valami 
bolondot talált mondani ittas fővel a király felől. Mulató 
pajtása rendőrt hivatott, Szilágyit feljelentette és a vége 
az lett, hogy Szilágyit 8 napi fogházra ítélte az aradi 
bíróság. Szilágyi, ki igen derék, tisztességes ember, s 
kit csak az ital bolonditott meg, áirva felebbezett.

Szállodai lopások. A napilapok híradásai nyomán 
nagy port vert fel, hogy Wrede hercegnek a palotájá
ban egész vagyont érő holmit találtak, amelyeket őfén- 
sége a herceg ur és nem kevésbé fenséges neje a her
cegnő a szállodákban összelopkodtak. Volt ott ezüst 
evőeszközöktől s asztalkendőtől kezdve minden. A 
hercegi pár az értékes mosdótálakat ép úgy elemélte, 
mint ahogy példának okáért nem vetette meg a hím
zett asztalfutókat, vagy a szemrevaló függöny-bojtokat, 
sőt a mosdó szekrényből is kiszedegettek bizonyos por
cellán tárgyakat, ha azok tetszésüket megnyerték,, 1A 
lapok azt is Írták ez alkalomból, hogy a szállodatulaj
donosok nem emeltek soha sem panaszt a rendőrség
nél a lopások miatt, mert hogy ilyen lopás mindennapi, 
s ezt a kárt már úgy szólván beleveszik az üzemkölt
ségbe. Hát a dolog nincs egészen igy. A szállodatulaj
donosok nem emeltek panaszt a lopások miatt, mert — 
egyszerűen nem károsodtak. A kárt tudniillik nem a 
szállodás szenvedte, hanem a szállodabeli főpincér s a 
szobapincérek, kik minden kárért felelősek s kiknek, min
den hiányzó darabot meg ktll fizetniük. így aztán könnyű 
volt a hercegi tolvajoknak kisded játékaikat üzniöR,’s 
könnyű .volt,a szállodásoknak hallgatniuk. Hisz, a sze
gény pincérek fizették meg a hercegi lopások árát!

A kényszerbiztositás eszméje. Napjainkban majd
nem az összes államok törvényhozásai foglalkoznak a 
kényszerbiztositás eszméjével s mint a Kér. Jog Írja, 
a szakférfiak javaslatokat készítenek, sőt Németország
ban és Uj-Seelandban az erre vonatkozó törvények már 
életbe is léptek. Az eszme tehát nem uj dolog s a mostani 
munkásviszonyok csak aktuálissá tették. Ismeretes volt 
az már a XVIII-ik században is. Defoe Dániel Angliá
ban volt az első, ki e kérdéssel a XVIII-ik század leg
elején foglalkozott. Az Angliában nagy szerepet játszó 
szegényügyön akart ezzel lendíteni, a szegénysegélyezés 
helyébe a kényszerbiztositást léptetve. Tervezete szecint 
minden 50 éven aluli munkás, nemré való tekintet nél
kül, köteles lett volna biztosítási szerződést kötni, mely 
neki minimális díjfizetés mellett balésetnél s munka
képtelenség eséféh megélhetést biztosítana. KŐtwsai
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nem méltatták eszméit s igy a kényszerbiztositás csak 
az újabb időben foglalkoztatja az embereket. — Fenti sorok 
igazoljak azon állításunkat, hogy a munkásságnak egyik 
legégetőbb szükséglete a biztosítás. Mennyire áll ez a 
szállodai és vendéglői munkásokra, kik is a meglevő 
prszágos nyugdij-egyletíinket nem hogy felhasználnák 
és annak tagjai lenni iparkodnának, hogy öreg nap
jaikra tisztességes megélhetést biztosítsanak maguknak, 
hanem ellenkezőleg azt tapasztaljuk, hogy a pincérek 
$zinte ellenszenvvel viseltetnek iránta. Ezen sok áldozattal 
és fáradtsággal létrehozott nemes intézménynyel szemben, 
szomorú dolog ez akkor, mikor a többi ipari munkások 
egerével sietnek maguknak öreg napjaikra kenyeret biz
tosítani, a pincérek pedig könnyedén elfecsérelik 
véres verejtékkel szerzett pár garas keresményüket s 
vele együtt életük java részét: az egészséget! Reményijük 
m^j jobb idők is fognak jönni.

Zoltán, Ott és Steriuger, Goldberger Simon, Haver Sándor, Kup- 
per Sándor, Zimmer Péter, Heller B. Lipót, Krammer Miksa, 
Ehrlich 0 . Gusztáv, Haris és Zeilinger, Doktor László, Sinner
Íózsef, Hack István, Noszek Ignácz, Koch József Mádai Lajos, 
[ávés-ipartársulat, Brauer testvérek, Fecliner I. Maximilián, Hol- 

czer Ede és fiai, Briicner József, Scliorbán Jánosné, Rumpa Fe- 
renc, Förster Konrád, Fiscser Miksa, Pelczmann Ferenc, Palko- 
vics Ede, Weisz Béla, luranovics Ferenc (Szeged), Czuba Duro- 
ziér, Szállássy Alajos (Kassa), Láng testvérek, Nagy Lajos (Arad) 
Nagy Ignác 10—10 kor.) Fischer Miksa 20 K., Szántó Ferenc 2Q 
K., AK'les Dávid, Margitviz r.-t., Hochstein Károlyné, Gruber 
Ferencné, Oláh István, Fanta Ferenc, Schlumberger Róbert 10—10 
K., M. Steiner és társa, Polatschek és társa, Gschwindt-féle gyár, 
Braun testvérek 8- 8 K., Központi takarékpénztár (3 K,. Suttrel 
Sándor (3 K., Ebrer Ferenc (3 K„ Polacsek Amadeus 5 K , Breit- 
ner, üeittner és Rauscli, Weiner Sándor, Berger József, I. Feitler 
Sve’tics N., Magyaríts, Bernhardt Ferenc, Zwierschiitz Mihály, 
Braun Ignác, Tschögl N.. Hruska János, Kommer Antal, özv. 
Sperné 4 - 4  K., Mittermayer János 2 K., Kónya Sándor 2 K. A 
nagylelkű adakozóknak a rendező-bizottság ez utón is hálás kö
szönetét fejezi ki.

’ Felülfizetések. A „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata" és a „Budapesti Pincér-Egylet" f. 
évi március hó 7-én tartott közös bálján a következő felülfize
tések folytak b e : Dréher Antal 400 K., Első Magyar Részvény 
Serfözö 300 K., Miiller Antalné 200 K., Francois Lajos 200 K., 
Törley József 200 K., „Hungária" nagyszálloda r.-t. 200 K., Auer- 
féiiy r.-t. 200 K., Légszesz-társulat 200 K.. Ált. villamossági r.-t 
200 K., ifj. Haggenmacher Henrik 200 K., Horváth Nándor 100 K., 
Krausz Gottlieb 100 K., Freund Vilmos 1(K) K., Gerbaud Emil 
100 K., „Artézia" szikvizgyár r.-t. 100 K., Szt.-Lukács fürdő r.-t. 
100 K., Pilseni polgári serfőzde 100 K., Drechsler Béla 100 K , 
Szuly Aladár dr. 60 K., Mosch Béla 50 K., Fischer Miksa 50 K., 
Hubert J. (Pozsony) 50 K., Maloschik Antal 50 K., Név nélkül 
95.50 K., Név nélkül 70 K., Név nélkül 58-16 K., Név nélkül 
49 37 K., Név nélkül 47 92 K , Név nélkül 47-75 K , Név nélkül 
47-61 K., Borhegyi Ferenc 50 K., Huber Antal 50 K., Haas Fiilöp 
és fiai 50 K., Schreiber unokaöcsei 50 K., Palngyai (Pozsony) 50 
K., Schmidt és társa (Pozsony) 50 K., Ungar Samu 50 K., Littke 
Ernő (Pécsi 50 K., Aich János 50 K., Belatiny Artúr 50 K., Hiittel 
Tivadar 50 K., Weiszenstein Mór 44 K., Knuth Károly 40 K., 
Berndorfi fémárugyár 40 K., Kunz József és fiai 40 K., Edelstein 
Károly 40 K., Márkus József 40 K., Schoman Antal 40 K., Bor
hegyi Ferenc 40 K., Holczer Ede 40 K., Stadler Károly 40 K., 
Barenfels és Wedekind 40 K., Weiszensten 40 K., Fiseh Márkus 
40 K., Schulteisz Emil 34 K., Horner Artúr 30 K., Krist Ferenc 
Károly 30 K., Piatnik Nándor 38 K., Sperl Nándorné 30 
K., joe| és fiai 38 K., Leheti István 30 K., Brauch Ferenc 30 K., 
Wámpetics Ferenc 30 K., Kass Béla 30 K.. Bronner Miksa 25 
K., Popper Ede 25 K., I. Weidman 24 K., Lackenberger Félix, 
Demeter Sándor, BB. Fischer, Edeskuty Jenő, Petanovics Józsel, 
Girbal Emil, Mutzbauer Jenő, Spindler Adolf, Hölle Márton, 
Fischer Emil, Ehm János; Kaszás Lajos, Molnár Sándor, Zimmer 
Péter, Lobmayer M. K., Illits Gyula, Hauer Bertalan 20 — 20 ko
ronát, Magyar villamossági r.-t. 14 kor. Körúti fürdő r - t  14 K., 
Simon Károl> 14 K„ Jajczai János 14 K., Rajágh Lajos 12 K., 
Kedvessy Nándor, Höpfner Hermán, Dózse Döme, Bloch Artúr, 
Haber Antal, Hermann Ödön, Simon Imre, Guttmann (Gyártási 
Oy^Wolf (Bristol), Rehrs, Ste;ner Miksa, Szenes Ede, Gracsmó

Az országos borvásár mely most nyilt meg 
Budapesten, junius 2-ig tart. A vásárt, mint eddig, a 
központi vásárcsarnok pincéjében tartják. Máris nagy 
mennyiségű fehérbort, vörösbort, sillerbort és pálinkát 
hoztak fel.

A természetes és műbőr a svájci forgalomban. A
svájci szövetségi vámigazgatósági részéről konstatálták, 
hogy oda nagymennyiségű olyan bort hoznak be főleg 
Görögországból, természetes bornak feltüntetve, amely 
kétségtelenül miibornak minősítendő, anélkül azonban, 
hogy a fennálló szabályok szerint lehetséges volna e vissza
élés ellen eredményesen eljárni. A szüvetségtanács egy 
nagyobb vizsgálat eredményére támaszkodva, olyan uta
sításokat bocsátott ki, amelyek ennek a kétféle termék
nek megkülönböztetésére részletes és aránylag könnyen 
ellenőrizhető ismertető jeleket határoznak meg. Ezeknek 
az utasításoknak a segítségével a mübornak természetes 
bor gyanánt történő hamis megjelölésével való hozatala 
ezentúl hathatósabban meggátolható lesz. Jó lenne ezt 
nálunk is behozni, ahová annyi hamisított osztrák bor 
kerül be.

Vendéglösipari kiállítás Kölnben. A kereskedelem
ügyi miniszter értesítette az Országos Iparegyesületet, 
hogy a kölni Wirte-Innung a nemzetközi szálloda
tulajdonos-egyletnek Kölnben leendő ülésezése alkalmá
ból ott, folyó évi szeptember 15-ike és 30-ika közti idő
tartamban, nagy általános vendéglösipari szakkiállítást 
rendez. Úgy tudjuk, hogy a kiállítás iránt elénk az 
érdeklődés.

t •- - .. ..... ................. ..... .....................í
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Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.

A Szt. Lukácsi(irdői Kristály
forrás ásványvize ideálja a tiszta 
ásványvizeknek.

Dr. Hankó Vilmos,
a vegyészet tanára, 

a Magy. Tud. Akadémia tagja.

*) E rovatban köt lettekért nem vállal
felelősséget, a Szerk.
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Válogatott fűszeráruk, mindennemű 
bel- és külföldi csemegék, magyar és 
francia pezsgőborok, rum és tea, 
liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai 
sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. 

raktára

' T r a n s y l v a n i a  S e c '
L o u i s  F r a n c o i s  4  C o r p p .
császári és kir. udvari szállítók. ~  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:

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

Sürgönyeim:

FRANCOIS BUDAFOK.

1
im

löK I

NorS  ConcoúrS.
Vezérképviselőség :

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

Telefon :

BUDAFOK 15- SZÁM.
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EBERH.ARDT ANTAL 
i&LcntinJci

e u O A F ^ a r f

Piadal
^  %V̂ ^

(francia módszer szerint)

£berl>ardt =
Aitfal

p e z s g ő g y á r á b ó l ,

B üdaf  oH-
TcUfoo: BUPAF0 K30.

Legynagyobb Budapest fö- és székvárosi

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

Zieglcr A. és RokoQ&tciQ S.
Budapsst, IV. ktr., Kársly-u!ca 3. színi.

FÉRFIRUHÁK mértek 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 

$ 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-tekercseft és kímdshatatían ruhajelzö-festékek 

minden nagyságban rendelhetők
sok'szorositó-készíilékek, llckfograpll- 
raktárában B u d a p e s t ,  V 11 . s ip -  
.u tca  11. sz Árjegyzék bérmentve,

nimucii nőj

Berkoyits Károly

TÖRLEY
JOZS, i s P

PEZSGÖGYÁROSOK
Pincék:

Budafok (Bpest mellett) 

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Esterházy-utca 22.

1906. junius 1.

TELEFON

Tö r l e y  j ó z s . é s T V

Megrendelések számára
53-14.

Üzletvezetőség : 54— 93.

Figyeljünk a TÖ RLEY-

Úvakodjunk az után
zatoktól! "* * *

KRISTÁLY forrás
szénsavval telitett ásványvize „ hasznos ital étvágyzavaroknál él 
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”
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

Budapest,  VII., A k á c f a - u t c a  7. a*.

cimtábla-festő B U D A P E S T ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
j ,H ü h g ár la  z á s z l ó g y á r ” T elefon  8 3 —01.

és  díszítési vállalat Á r je g y z é k  in g y e n  é s  b é r m e n t i / e ,

Elek Eipót könyvnyomdája Budapesten.
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